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هرچند نوع نگاه كنوني به صنعت دريايي در مقايسه با سالهاي گذشته،
متفاوت شده است اما براي تبيين مهمترين حمايتي كه تاكنون از صنعت
دريايي صورت گرفته ،ميتوان به تصويب و اجرايي كردن قانون حمايت از
توسعهي صنايع دريايي و تشكيل شورايعالي صنايع دريايي اشاره كرد.
«علي اكبر محرابيان» ،در نشستي كه سال گذشته با صنعتگران دريايي
داشت ،اذعان كرد« :نگاه كنوني ما به صنعت دريايي ،با سالهاي قبل متفاوت
است .در حال حاضر ،از قدرت اجرايي و تصميمگيري الزم در اين حوزه
برخوردار هستيم و مهمترين حمايت ما تصويب و اجرايي كردن قانون حمايت
از توسعهي صنايع دريايي و مهمتر از آن ،تشكيل شورايعالي صنايع دريايي
است».
وي با اشاره به اختيارات و قدرت اجرايي شورايعالي صنايع دريايي تصريح
كرد« :طبق قانون ،اختيار كل دولت در اين شورا نهفته است و از طريق آن،
ميتوان دستگاهها و وزارتخانههاي مختلف را ملزم به حمايت از به كارگيري
حداكثري توان داخلي كرد».
وي در ادامه گفت« :برگزاري يازدهمين همايش صنايع دريايي ،نقطهي عطفي
در روند حركت وزارت صنايع و معادن در بخش دريايي ايجاد كرد ،به طوري
كه بعد از همايش ،در مجموعهي اعضاي دولت ،براي ايجاد هماهنگي ميان
جدي و همه جانبهايي به
دستگاهها به منظور حمايت از صنايع دريايي ،عزم ّ
وجود آمد ،كه در نتيجهي اين پيگيريها آييننامهي اجرايي قانون ،در هيئت
دولت ،تصويب و به وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي ابالغ شد».
اين رويداد ،موجي از خوشحالي را در بين صنعتگران دريايي به دنبال داشت
و نشان دهندهي توجه ويژهي از سوي مسوولين وزارت صنايع نسبت به
اين بخش است .بر اساس اين رويكرد ،با سرمايهگذاري اوليه دولت به منظور
تأمين زيربناهاي صنعت دريايي ،انگيزهي الزم براي سرمايهگذاريهاي كالن

توسط بخش خصوصي در اين عرصه نيز ،فراهم خواهد شد ،به طوري كه در
مدت كوتاهي ،تحول و شكوفايي صنعت دريايي كشور را شاهد خواهيم بود.
با اين وجود ،در زمينهي عدم توسعهي صنايع دريايي ،جاي اين پرسش
باقي است كه :با توجه به اين كه صنايع كشتيسازي و خودروسازي ،به
فاصلهي چند سال از يكديگر در ايران شروع به كار كردهاند چرا صنايع
كشتيسازي ،از پيشرفتي همپاي با صنايع خودروسازي برخوردار نبوده
است؟ از طرفي ،پس از گذشته  35سال از شكلگيري صنعت كشتيسازي
در ايران ،نه تنها قادر نبودهايم در ميان كشتيسازان جهاني ،كه همزمان با
ايران فعاليت كشتيسازي خود را آغاز كردهاند ،عرض اندام كنيم ،بلكه در
توليد كشتيهاي مورد نياز بازار داخل نيز ،با ضعفهاي قابل توجهايي روبه
رو هستيم؟
نكتهي جالب توجه اين كه ،ظرفيت كشور در زمينهي گسترش بخش
دريايي ،بسيار بيشتر از اقدامات انجام شده در بخش صنعت دريايي است .اين
عدم توازن در حالي ديده ميشود كه ميتوانستيم با استفاده از ظرفيتهاي
قانون حمايت از توسعهي صنايع دريايي ،فعاليتهاي اين بخش را تقويت
كنيم .عملكرد صنعت دريايي در ايران ،طي سالهاي متمادي ،نشان از عدم
استحكام پايههاي بنيادين اين صنعت در كشور دارد .همچنين ،تا به حال نيز،
خط مشي مشخص و پيش برندهايي به منظور حمايت از اين صنعت وضع
نشده است ،تا اهداف بلندمدت و كالن اين صنعت ،به وضوح پديدار شود.
وزارت صنايع و معادن ،در سالهاي گذشته ،بايد نسبت به تدوين نقشهي راه
و استراتژي صنايع دريايي با رويكرد حمايت از اين صنعت همت ميگمارد؛
همان گونه كه به حمايت از بخش خودرو سازي مبادرت ورزيده است.
بايد بپذيريم كه تفاوتهاي بارزي بين دو صنعت كشتيسازي و خودروسازي
وجود دارد و به اين دليل نيز ،صنعت كشتيسازي براي پيشرفت خود ،به

رعايت الزامات و حمايتهاي ويژهايي نيازمند است كه شايد در صنعت
خودروسازي ،چندان مورد توجه نباشد.
از اين رو ،مسوالن و مديران صنایع دريايي ،بايد نسبت به تبيين ويژگي هاي
خاص صنعت كشتي سازي در مقايسه با صنعت خودروسازي ،از آگاهي هاي
ضروري برخوردار باشند و اين تفاوتها را در تصميمات و تحليلهاي خود
مد نظر قرار دهند.
هزينههاي طراحي ،ساخت و تعمير يك كشتي ،به مراتب هنگفتتر از
هزينههاي مربوط به ساخت يك خودرو است؛ به طوري كه اشخاص حقيقي،
به ندرت توانايي خريداري يك فروند كشتي را دارند.
از طرف ديگر ،وامهاي تخصيص داده شده به صنايع كشتيسازي ،به مراتب
سنگينتر و بازپرداخت آن نيز طوالنيتر است؛ به نحوي كه پرداخت اين گونه
وامها يا از عهدهي مقامات دولتي بر ميآيد و يا بانكهاي بزرگ .در واقع ،با
افزايش حجم مالي يك قرارداد ،فرايندهاي مربوط به گشايش اعتبار و ...نيز،
طوالنيتر مي شود .از اين رو بايد براي رويارويي با اين پديده به راهحل هاي
مناسب و كارايي انديشيد.
هر چند جامعه دريايي كشور ،به منزلهي خانوادهي بزرگي محسوب ميشود
اما الزم است صنعت کشتی سازی با فعاليتهاي گسترده و برنامهريزي هاي
ميان مدت و طوالني مدت ،به اهداف مورد نظر خود دست يابد و وزارت
صنايع ،به عنوان متولي اصلي ،از آن حمايت كند .از آن جا كه بهرهبرداري
از نعمت دريا و تالش در جهت رشد اقتصاد كشور ،در روند افزايش درآمد
ناخالص ملي ،نقش مهمي ايفا مي كند ،نقش وزارت صنايع در اين عرصه
بيش از پيش نمايان ميشود و حمايت از اين بخش ،تنها بر عهدهي سازمان
بنادر و دريانوردي و شركت هاي كشتيراني نميباشد.
اگرچه سازمان بنادر و دریانوردی ،طي سالهاي گذشته با هدف نوسازي
ناوگان حمل بار و مسافر ،اقدام به پرداخت تسهيالت و وامهاي ارزان قيمت

از محل وجوه اداره شده به متقاضيان كرد ،اما «مهندس سيد عطاءاله صدر»،
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي ،در آخرين اظهارات خود ،اذعان داشت:
«اعطاي تسهيالت ساخت شناور ،مطابق قانون از اين پس برعهدهي صندوق
حمايت از صنايع دريايي گذاشته شده است».
پس از تصويب قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي و ابالغ اساسنامهي
صندوق حمايت از صنايع دريايي ،وظيفهي پرداخت وام و تسهيالت ساخت
شناور ،بر عهدهي اين صندوق خواهد بود.
البته وي ابراز اميدواري كرده است كه به زودي ضوابط اعطاي وام ساخت
شناور ،از سوي وزارت صنايع اعالم شود تا سازمان بنادر ودريانوردي نيز بتواند
متقاضيان خود را معرفي كند.
با اين حال ،بسياري از كارشناسان در واكنش به شرايط مبتني بر عدم
توسعه اين بخش در مقايسه با صنعت خودروسازي ،بر باور نداشتن
عملكرد و منفعتزايي صنايع دريايي تأكيد ميكنند و معتقدند ،در
صورتي كه مسوولين صنعتي به اين باور مي رسيدند و چتر حمايتي
و تشويقي خود را بر اين صنعت مي گسترانيدند ،اين بخش نيز ،همپاي
صنعت خودروسازي رشد مي كرد ،از اين رو بايد يك واحد تخصصي،
همراه با پيگيري مداوم ،در وزارت صنايع و زير نظر مستقيم وزير ايجاد
ميشد ،صنايع دريايي همچون صنعت خودروسازي ،يكي از دغدغه هاي
اصلي وزارت صنايع به شمار مي رفت .خود باوري در اين بخش ،بالفعل
گرايي پتانسيل عظيم صنعت دريايي را در پي خواهد داشت .برهمين اساس،
كارشناسان اذعان ميدارند؛ وزارت صنايع بايد به موضوعاتي همچون چالش
هاي پيش روي صنايع دريايي ،رقابت در ساخت و تعمير شناور ها و سكوهاي
نفت و گاز و صنايع فراساحلي و پيشرفت هاي نوين در بخش مهندسي و
طراحي و اجرا ،همچنين ،موضوع مهم تامين تجهيزات و مديريت زمان در
ساخت و تعمير و رعایت استانداردها و صدور گواهينامههاي مرتبط با صنايع
دريايي بپردازد.
مديران بخش خصوصي ،به دليل ضرورت صرف هزينه هاي بسيار باال ،توانايي
سرمايه گذاري انبوه در اين بخش را ندارند و به علت كمبود سياست هاي
حمايتي و تسهيالتي براي ورود به اين بخش نيز ،ترجيح ميدهند سرمايه
هاي خود را به بخشهاي ديگري كه با سوددهي قابل قبولي رو به رو هستند،
منتقلكنند.
با توسعهي اين صنعت و توجه حمايت مدارانهي دولت به آن ،ايران
مي تواند بر مبناي سابقهي چندين هزار ساله خود در صنعت کشتی سازی و
در راستاي اهداف سند چشم انداز ايران  ،1404به يكي از قدرت هاي بزرگ
دريايي در منطقه و دنيا تبديل شود.
حد است كه پنج برابر صنعت
اهميت توجه به صنعت كشتي سازي تا به آن ّ
خودروسازي در داخل كشور اشتغالزايي ايجاد مي كند و همچنين ،به ميزان
چهار تا پنج برابر ،صنايع پشتيبان خود را نيز ،فعال ميكند .ارايهي تضمين
هاي الزم به سرمايه گذاران خارجي توسط بانك هاي ايراني ،موجب رشد
و پويايي صنعت كشتي سازي ايران خواهد شد .ساخت ،تعمير و نگهداري
انواع كشتي هاي تجاري  ،نفتكش ،حمل گاز ،مسافري ،تفريحي ،كشتي هاي
صيادي ،سكوهاي حفاري و بهره برداري ،تاسيسات بندري ،پرورش آبزيان
و صنايع تبديلي و بسته بندي از مباني توسعهي صنايع دريايي محسوب
ميشوند.
صنعت كشتيسازي ،به منزلهي يكي از صنايع استراتژيك كشور ،تا برخورداري
از جايگاه يك صنعت استراتژي ،هنوز راه درازي در پيش دارد .به رغم اين
كه اغلب زمينههاي مورد نياز براي برخورداري از صنعت استراتژيك كشتي
سازي در ايران وجود دارد ،اما هم چنان ،سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز
و ضرورت حمل ونقل آنها ،توسعهي  2700كيلومتر مرز آبي و زمينههاي
اشتغال زايي اين صنعت و صنايع جانبي آن ،وجود انرژي ارزان و ...مورد توجه
دقيق ،همه جانبه و دغدغه آميز مسئولين قرار نگرفته است.
به هر حال ،توجه به توسعهي صنايع دريايي ،رفع مشكل بيكاري و افزايش
توان دفاعي كشور را به دنبال خواهد داشت .اميدواريم با حمايت هاي
ويژهي اعضاي دولت ،شاهد تحول و پويايي صنايع دريايي در سالهاي
آينده باشيم■ .
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در گفتوگو با فرماندهي نيروي دريايي
ارتش جمهوري اسالمي ايران

دزدي دريايي
تهديد امنيت و حیات
تجارتجهاني

بندر و دریا  /شماره 174

16

نخست از یك تعقیب و گریز آغاز میشود ،بعد شلیك چند
خمپاره و سپس تصرف كشتی .بههمین راحتی و شاید هم
از این راحتتر .اگر كشتی تجاری و نفتكش به دام افتاده،
خیلی خوش شانس باشد ،غارت میشود؛ اما اگر گیر اهلش
بیفتد ،به گروگان برده خواهد شد و جز ابهام درآینده آن و
سرنوشت ساكنانش ،چیز دیگری در هوای مهآلود و شرجي
خلیج عدن نمیتوان متصور شد.
نه چشم بند دارند و نه پای چوبی ،از طوطی سخنگو
هم خبری نیست و بهجای شمشير از سالح گرم استفاده
ميكنند.
از خلیج عدن میگوییم؛ از بابالمندب و «برمودای
كشتیهای تجاری»؛ منطقهايی كه تا كمتر از سه سال پیش،
شايد طی شبانهروز ،شاهد دهها درگیری و به غارت بردن
كشتیها بوده است .میگویند :سومالیاییها این منطقه را با
دزدیهای خود آباد كردهاند ،و به كوچك و بزرگ كشتیها
هم رحم نمیكنند .بههمین علت است كه در وضعیت امروز
سومالی ،دزدی دریایی ،یگانه منبع درآمد سرزميني شده
است كه دیگر نمیتوان كشورش خواند.
اهمیت دزدیهاي دریایی ،از آن جهت نیست كه سارقان
ناكام گذاشته شوند؛ بلكه از آن حیث قابل پردازش است
كه اوالً 90 :درصد از مبادالت تجاری و اقتصادی جهان از راه
دریا صورت میگیرد و ثانی ًا امروزه كمتر كسی باور ميكند
كه دزدان دریایی همچنان وجود داشته باشند.
در گفتوگو با امیر دریادار «حبیباله سیاری» ،فرماندهي
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،سعی شده
به زوایای پنهان تروریسم دریایی بررسی شود و گزارشي
از عملكرد اين نيرو در برخورد با سارقان ارايه گردد .اين
گفتوگو را در ادامه ميخوانيد.

■ بیشتر دزدیهای دریایی در چه مناطقی
انجام میشود؟
● دزدی دریایی ازجمله مباحثی است كه تاكنون
بهصورت جدی به آن پرداخته نشده و مغفول
مانده است .به همین علت ذهنیتها از این پدیده
در سطحیترین نوع خود باقیمانده است .واقعيت
این است كه دزدی دریایی ،كم و بیش در آبهای
دنیا وجود دارد و برخی افراد با اهدافی خاص و
باتوجه به نیازهای خود ،كشتیهای تجاری را غارت
میكنند كه به منزلهي نوعي تروریسم خاص است
كه نسبت به كشتیهای تجاری اعمال میشود .در
همهي مناطقی كه امكان سرقت كشتیها وجود
دارد ،این پدیده رخ داده است.
بیشتر دزدیها در ورودی آبهای دریایی و
سواحل صورت میگیرد ،چون كشتیها مجبورند
برای رسیدن به مقاصد خود از آنجا عبور كنند،
اما كمتر اتفاق افتاده كه این دزدیها در آبهاي
آزاد كه فاصل ه بسیار زیادی با سواحل دارند ،اتفاق
بیفتد كه البته این نوع دزدی هم با بهرهگیری از
راهكارهای جالبی در برخی نقاط انجام میشود.
این دزدیها در فاصلهي بیش از هزار كیلومتر
از ساحل نيز ،انجام گرفته كه نمونههاي آن،
چندینبار دیده شده است.
■ نحوهي انجام سرقتها به چه صورت است؟
● در گذشته دزدیها به این صورت بود كه:
قایقهایی از محدودهي ساحل جدا ميشدند
و به سمت كشتیهای تجاری حمله میبردند

و با دریافت پول یا مواد غذایی ،كشتی را آزاد
میكردند و از این راه ،منافع نامشروعی را برای
خود فراهم ميآوردند .اما امروز این شیوه تغییر
كرده است.
■ چه تغییری؟
● در قدیم ،كشتی را غارت میكردند و میرفتند؛
اما امروز ،كشتیها را تصرف ميكنند و آن را با
خود میبرند و طی تماس با دولت صاحب پرچم،
در ازاي آزادي كشتي ،خواهان دریافت مبالغ
هنگفتيمیشوند.
■ حوزههای استراتژیك و مهم برای تردد
كشتیهای ایرانی چه مناطقی هستند؟
● محمولهایي كه از بنادر ایران صادر میشود ،باید
از تنگهي هرمز خارج شده و پس از عبور از اقیانوس
هند ،بهسوی كشورهای اروپایی ،آسیای جنوب و
جنوب شرقی ،قارهي امریكا و آفریقا حركت كند.
طبق بررسیهای صورت گرفته ،دومنطقهي
بابالمندب در خلیج عدن و تنگه ماالكا در
جنوب شرق آسیا ،دو حوزهي استراتژیك برای
تجارت كشور است ،چرا كه ،تپش نبض اقتصاد
به برقراری امنیت برای كشتیهای عبوری از این
دوتنگه بستگی دارد.
■ خلیج عدن در طول سالهای اخیر،
تبدیل به گذرگاه دزدان دریایی شده است.
علت این موضوع چیست؟

گفت و گو

■ آیا در این مدت ،اتفاق خاصی رخ نداد؟
● در طول این دو سال ،اقتدار ایران اسالمی به
خوبی نشان داده شده است .در طول این مدت،
چند بار حمله صورت گرفت كه با حضور نیروی
دریایی ،همهي آنها خنثی شد .چندین درگیری
شدید موجب شد تا دزدان دریایی ،هوس حمله
به كشتیهای ایرانی را از سر بيرون كنند .در
مجموع ،بيشتر از  500فروند كشتی را از
منطقه عبور دادیم ،بدون آن كه اتفاق خاصی
رخ دهد.
■ دزدان دریایی چگونه حمله میكنند؟
● به طور عام ،به وسیلهي قایقهای تندرو از ساحل
جدا ميشوند و با تعقیب كشتیها و تیراندازی به
سوی آنها ،با بهرهگیری از سالحهایی همچون
آرپی جی و تیربار مسئولين كشتيها را وادار
به تسلیم میكنند .این نوع اول حمله و مرسوم
سرقتهاست ،اما نوع جدید آن نيز ،به این شكل
است كه كشتی مادری در دریا استقرار پیدا
میكند كه قایقهای تندرو در آن ،منتظر فرمان

■ آيا تا به امروز ،كشتی مادری غرق نشده
است؟
● به ياد ميآورم ،يك بار يك ناوچه هندی ،یك
«كشتی مادر» دزدان دریایی را در خلیج عدن
غرق كرد.
■ كشورهای دیگر چه وضعیتی دارند؟
● تعداد قابل توجهايي از اين  30كشوري كه
ج عدن هستند ،تحت فرماندهي
حافظ امنيت خلي 
ناتو قرار دارند ،در حالی كه ایران و دو كشور
دیگر ،به صورت مستقل عمل میكنند .هماكنون،
نهمین ناو گروه ما در منطقه حضور دارد.
■ شرایط خلیج عدن به چه صورت است؟
● عمق آب در خلیج عدن ،بیش از سه هزار متر
است كه شش ماه از سال را در هجوم بادهای
شدیدی به سر ميبرد .وزیدن این بادها باعث به
وجود آمدن موجهایی با ارتفاع بیش از  10متر
میشود.
همین پدیدهي طبیعی ،موجب میشود كه بدنهي
كشتیها زیر آب قرار بگیرد كه كار كنترل شناور
را برای ما كمی سخت میكند .از دیگر سو ،این
بادها باعث میشوند كشتیها همواره  35درجه
در آب ،چپ و راست شوند .هر شناوري نمیتواند

■ شرایط كار محافظت به چه صورت است؟
● از باب المندب تا بندرعباس ،بیش از سههزار
كیلومتر راه است و مأموریتها برای هر گروه92 ،
روز طول میكشد؛ آن هم در شرایط سخت كه به
طور دايم و مستمر در حال حركت هستند؛ حتی
بدون یك ثانیه توقف .این شرایط باعث نمیشود
تا نیروهای ما از كار دست بكشند؛ تا آنجا كه
سازمان جهانی دریانوردی ،از تالش نیروی دریایی
ارتش تقدیر كرد و حضور ایران را در تأمین امنیت
آبها ،بسیار مؤثر و قابل توجه دانست.

در قدیم ،كشتی را غارت میكردند و میرفتند؛ اما
امروز ،كشتیها را تصرف ميكنند و آن را با خود
میبرند و طی تماس با دولت صاحب پرچم ،در
ازاي آزادي كشتي ،خواهان دریافت مبالغ هنگفتي
میشوند.
■ درخصوص تأمین امنیت براي كشتیهاي
س�اير كش�ورها تاكن�ون چ�ه عملكردی
داشتهايد؟
● شاید این گونه به نظر برسد كه نیروی
دریایی ارتش ،تنها امنیت كشتیهای خودمان
را تأمین میكند ،در حالی كه به محض حمله
به هر كشتی ،اعم از خارجی و ایرانی ،وارد عمل
میشویم .چندی پیش ،كشتیای با پرچم لیبریا
دچار حریق بزرگی شد كه بالگردهای ایراني ،در
مرز یمن ،شش نفر از خدمهي آن را نجات داده و
به بندرعباس انتقال دادند.
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● نزدیك دو سال است ،درشمال كشور سومالی
واقع در خلیج عدن كه بابالمندب در آن قرار دارد،
آمار دزدیهاي دریایی افزایش یافته است .كشور
سومالی مدتهاست كه دولت مركزی قدرتمندی
ندارد و مردم این كشور ،بهعلت ضعف و فقر حاكم،
در وضعیتی قرار گرفتهاند كه مجبورند مایحتاج
خود را تأمین كنند .از دیگرسو ،زمينهي ماهیگیری
از دریا نیز ،بهدلیل وجود سیستم استعماری حاكم
بر آنجا ،فاقد جذابيتهاي خاص حرفهايي است
و برای مردم جاذب ه ندارد .اين انسانها برای تأمین
نیازهای خود ،دست به هركاری میزنند .وقتی به
نحوهي حملهي آنان به شناورها نگاه میكنیم،
متوجه میشویم كه به چنان فقری گرفتار آمدهاند
كه برای رسیدن به یك كشتی و تأمین نیازهای
معيشتي ،از جان خود نيز میگذرند .دربین آنان،
نظامیان سابق ارتش سومالی هم ديده میشوند
كه تاكتیكهای حمله و سرقت را بهخوبی به افراد
گروه آموزش میدهند.
در سراسر سومالی به طرف جنوب قارهي آفریقا
دزدی انجام میشود ،اما خلیج عدن ،دارای
بیشترین تعداد دزدیها است .سازمان جهانی
دریانوردی ،دو سال پیش ،طی قطعنامهایي از
سازمان ملل درخواست كرد تا به كشورهایی
ی در این منطقه هستند،
كه داراي منافع اقتصاد 
اعالم كند كه با اعزام نیروهای نظامی ،امنیت
آنجا را تأمين كنند .جمهوری اسالمی ایران ،جزو
نخستین كشورهایی بود كه آمادگی خود را برای
مبارزه با تروریسم دریایی اعالم كرد .اين اقدام،
خود حركت بزرگی بود كه ایران در پي انجام آن
برآمد .نیروهای خود را دو سال پیش عازم خلیج
عدن كردیم .منطقهایي به طول  1200كیلومتر
آبراه را مشخص كردند كه نیروی دریایی ارتش
جمهوري اسالمي ايران ميبايست آن را پوشش
دهد.

حمله هستند .جالب این جاست كه كشتی مادر،
به نحوی طراحی شده كه میتوان بر روی دریایی
خراب هم بایستد و دچار حوادث دریایی نشود.
البته تعداد این كشتیها كم است و بیشتر در
قسمت شرق آبهای سومالی از این حربه استفاده
میشود .گستردگی دریا بسیار زیاد است و اگر قرار
باشد برای تأمین امنیت آن ،از همهي نیروهای
نظامی استفاده شود ،باز هم امكانپذیر نیست .به
جز ايران ،نيروهاي نظامي حدود  30كشور دیگر
دنیا هم در خلیج عدن مستقر هستند كه همگی،
تأمين امنیت منطقه را بر عهده گرفتهاند.

در این منطقه حضور داشته باشد ،زيرا باید از نظر
ظرفیت و بزرگی ،طوری باشد كه بتواند ماندگاری
خود را حفظ كند .دزدان دریایی در این شرایط
از ساحل جدا ميشوند و اگر امواج باعث شود كه
نتوانند دزدی كنند ،به ساحل برمیگردند.
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■ آيا فقط در خلیج عدن حضور دارید؟
● در شمال اقیانوس هند هم حضور داریم،
ولی به خاطر این كه آن منطقه داراي محدوده
خیلی وسیعي است ،در آن جا با تدبير حركت
میكنیم .تنها منطقه تجاری كه زیر نظر داریم،
همان خلیج عدن است .شاید دزدی دریایی ،جای
دیگری اتفاق بیفتد اما با اطمینان میگویم كه در
منطقهي عدن ،به دقت منطقه را رصد میكنیم.

فرق ما با بقیه كشورهایی كه در منطقه حضور دارند
این است كه نیروهای نظامی برخی كشورها برای
حمایت از ناوگان تجاري پول میگیرند؛ در حالي كه
ما برای نشان دادن قدرت دريايي جمهوری اسالمی
ایران ،از كشتیهای عبوری محافظت میكنیم.
■ پیش از حضور ارتش ،آیا كشتی یا
نفتكشی ایرانی به سرقت رفته بود؟
● بله ،قبل از اين كه ما در خلیج عدن مستقر
شویم ،دو فقره سرقت به این شكل برای
كشتیهای ایران اتفاق افتاد .حمالت این دزدان
در اطراف خلیج سومالی از سه سال پیش75 ،
درصد افزایش يافته است .باجهای چند میلیون
دالری ،باعث شده بود كه آنان ،بیش از پیش
وارد دریا شوند ،به طوري كه برای  20هزار تانكر
و كشتی تجاری كه ساالنه از این مسیر عبور
میكنند ،مشكالت بیشتری ایجاد كرده بودند.
در  31مرداد سال  1387نیز ،كشتی
«ایراندیانت» ،در حالی كه با  42هزار و 500
تن ،انواع موادمعدنی و صنعتی از چین به سمت
بنادر هلند در حركت بود ،در آبهای خلیج
عدن دزدیده شد« .ایراندیانت» ،هفت هفته بعد
و پس از مذاكره با دزدان دریایی سومالیایی آزاد
شد.

بندر و دریا  /شماره 174

18

■ چه ساعاتی در شبانهروز حمالت انجام
میشود؟
● تفاوتی نمیكند ،دزدان هم شب حمله
میكنند و هم صبح .بالفاصله با شناسایی كشتی،
به طرفش حركت ميكنند و حملهور ميشوند.
دزدان دریایی ،چندان در قید و بند شب و روز
نیستند .با نردبامهای متحرك و چنگك ،خود
را به عرشه كشتي ميرسانند و با سالحهای
گرم،كشتی را به تصرف خود در میآورند.

■ آيا در اين خصوص برای خدمه كشتیها
هم دورهي آموزشی برگزار میكنید؟
● بله؛ به افراد كشتیهای زیادی آموزش دادهایم
كه از چه آبراههایی استفاده كنند تا با كمترین
خطر روبهرو شوند.
آموزش ویژهایي هم برای خدمهي لنجهای
ماهیگیری در نظرگرفتهایم .بیشتر این لنجها
از بنادر جاسك و چابهار جدا می شوند .برای
همهي افراد این لنجها كالس برگزار ميشود،
محلهای امن را نشان میدهیم و نحوهي مبارزه
با دزدی دریایی و انواع روشهاي دفاعي را
گوشزد میكنیم .در چند مورد ،این آموزشها
كاركرد خود را نشان داده است ،به ياد ميآورم،
لنجی بیش از دو روز در چنگ دزدان دریایی
گرفتار بود كه پس از به كارگيري دستورالعملها
و آموزشهای ما ،خدمهي لنج توانستند خود را
از دست متجاوزان نجات داده و طی تماس با
نیروهای ارتش ،نجات پیدا كنند.
■ مدیرعامل شركت ملي نفتكش ايران ،چندی
پیش گفته بود :قصد داریم نفتكشهایمان را
برای مبارزه با دزديهای دریایی مجهز كنیم.
لطف ًا در اين مورد توضيح دهيد؟
● قوانین بینالمللی حاكم بر درياها ،به هیچ
عنوان به افراد كشتیهای تجاری و نفتكشها

اجازه نمیدهد به سالح گرم مسلح شوند.ممكن
است اقداماتی برای به وجود آوردن مانع به
منظور جلوگیری از دزدی به كار گرفته شود،
اما این كه بخواهیم به انواع سالحها تجهیزشان
كنیم ،بر خالف قوانین بینالمللی است.
■ آيا مسئوليت همراهي كشتیهاي تجاري
را نیز بر عهده دارید؟
● نه؛ اما هرگاه احساس شود كه منطقهايي ناامن
است ،حتماً كشتی را اسكورت میكنیم.
■ آيا دزداني را دستگیر هم كردهايد؟
● چندین مورد پیش آمده است ،حتی در یكی از
این موارد ،یكی از قایقهای دزدان را تصرف كرديم
و به چابهار آوردیم كه پس از چند روز رسیدگی
و نگهداري از خدمهي آن ،آنان را به سفارت
كشورشان تحویل دادیم كه سفارتخانه هم ،آنان
را به كشورشان برمیگرداند و روز از نو! روزی از
نو ،چراكه چندماه بعد ،باز در همان منطقه دیده
شدند .البته این معضل به نقص قوانین بینالمللی
باز ميگردد كه نحوه برخورد با دزدان دريايي را
مشخص نكرده است و به همین دلیل ،كسی به
دنبال دستگیری دزدان دریایی نیست.
■ صحبت پاياني شما چيست؟
● نیروی دریایی در انجام مأموریت خود،
مطیع سلسله مراتب است و برقراری
امنیت ،وظیفهي ذاتی ماست .فرق ما با بقیه
كشورهایی كه در منطقه حضور دارند این
است كه نیروهای نظامی برخی كشورها برای
حمایت از ناوگان تجاري پول میگیرند؛ در
حالي كه ما برای نشان دادن قدرت دريايي
جمهوری اسالمی ایران ،از كشتیهای عبوری
محافظت میكنیم■ .

گزارش

ديدار خداحافظي نماينده دايم ايران

در سازمان جهاني دريانوردي با دبيركل آيمو

همزمان با پايان مأموريت سفير جمهوري
اسالمي ايران در انگليس ،ديدار خداحافظي
وي با “افتيميوس ميتروپولوس” ،دبيركل
سازمان بينالمللي دريانوردي ،در مقر اين
سازمان ،واقع در شهر لندن انجام شد.
در اين ديدار كه عصر روز سه شنبه مورخ
 1389/7/6صورت گرفت“ ،رسول موحديان
عطار” ،كه همزمان نمايندگي دايم كشورمان را نيز
در اين سازمان بينالمللي بر عهده دارد ،گزارشي
از فعاليتهاي نمايندگي كشورمان در طول مدت
مأموريت خود را ارايه نمود .آقاي موحديان ،حضور
فعاالنهي هيأتهاي نمايندگي جمهوري اسالمي
ايران در اجالسهاي كميتههاي اصلي و فرعي
آيمو ،ارايهي پيشنهادها و گزارشها در قالب بيش
از يك صد سند ،انجام سفرهاي متعدد مقامات
ايراني براي شركت در اجالسهاي شورا و مجمع
عمومي آيمو ،انجام دو سفر دبيركل آيمو به ايران و
مالقاتهاي مؤثر وي با مقامات ارشد ايراني ،انعقاد
ي مشترك ميان ايران و
دو تفاهمنامهي همكار 
آيمو ،برگزاري چهار دورهي آموزشي در ايران
به همراه اعزام نفراتي از كشورمان به دورههاي
مختلف خارج از كشور را ،از جملهي مصاديق
همكاريهاي مطلوب و مناسب ميان ايران و آيمو
در چهار سال اخير برشمرد.
در اين ديدار“ ،آقاي ميتروپولوس” ،دبيركل آيمو
نيز ،ضمن تأييد اظهارات سفير ايران ،سطح
همكاريهاي نزديك و مناسب كشورمان ،به
عنوان يكي از اعضاي قديمي آيمو ،از زمان استقرار
نمايندگي ثابت ،به ويژه طي سه -چهار سال اخير
را بيسابقه توصيف كرد و خاطرنشان نمود كه
همكاريهاي ايران ،هميشه با رويكرد سازنده و
اثرگذار در مباحث فني و تخصصي همراه بوده
است .او با ابراز تأسف از عدم عضويت ايران در
شوراي آيمو ،ابراز داشت « :با توجه به توانايي و
پيشينهي تاريخي ملت بزرگ ايران ،عضويت شما
در شورا ميتوانست براي تصميمگيريهاي كالن
و سياستگذاريهاي آيمو بسيار راهگشا و مفيد
باشد» وي اظهار اميدواري كرد« :در انتخابات سال
آينده ،شاهد موفقيت ايران در راهيابي به اين شورا
باشيم».
سفير كشورمان در انگليس نيز ضمن تشكر از

دبيركل آيمو و قضاوت مثبت وي در خصوص
نقش سازندهي جمهوري اسالمي ايران در سازمان
جهاني دريانوردي ،عدم راهيابي به شورا را نتيجهي
فضاسازيهاي سياسي معدودي از كشورها
دانست و اين نحوهي برخورد با دولتهاي توانمند
و فعالي همچون ايران را در يك سازمان كام ً
ال
تخصصي ،مورد انتقاد قرار داد .او بر اين نكته تأكيد
كرد كه عدم عضويت در شورا ،هرگز مانع از حضور
مستمر و قوي هيأتهاي نمايندگي كشورمان در
اجالسهاي آيمو و حتي نشستهاي شوراي آن،
به عنوان عضو ناظر نشده است.
وي افزود« :ما متوقف نخواهيم شد و براي عضويت
ت آتي تالش
در شوراي اجرايي آيمو ،در انتخابا 
خواهيم كرد؛ چرا كه به عنوان يك كشور مهم در
منطقهي خليجفارس آن را حق خود ميدانيم».
“رسول موحديان” در بخش ديگري از اظهارات
خود ،به اهميت جايگاه آيمو در تأمين ايمني و
امنيت دريانوردي و نيز ،حفظ محيطزيست
دريايي اشاره كرد و حضور فعال نيروي دريايي
كشورمان در تأمين امنيت دريانوردي و مبارزه با
دزدي دريايي در آبهاي سومالي و خليج عدن را
يادآور شد و بر عزم جدي جمهوري اسالمي ايران
بر ادامهي اين روند تأكيد كرد.
“افتيميوس ميتروپولوس” نيز ،ضمن قدرداني از
جمهوري اسالمي ايران ،به خاطر مشاركت در
طرح تأمين امنيت دريانوردي منطقهي حياتي
خليجعدن ،ارادهي ايران در ادامهي چنين
حمايتهايي را ستود .او همچنين ،به سفر به
يادماندني به كشورمان در شهريور ماه سال گذشته
و ديدارهاي مثمرثمر خود با مقامات جمهوري
اسالمي ايران ،به ويژه وزراي امور خارجه ،راه و
ترابري ،دبير شوراي عالي امنيت ملي و مقامات
دريايي كشور اشاره نمود و مجددا ً از مهمان نوازي
ايرانيان تشكر كرد .دبيركل آيمو ،پيشرفتها و
دستآوردهاي ايران را در عرصهي دريانوردي و
امور بندري كه در جهت ايفاي تعهدات بينالمللي
ناشي از كنوانسيونهاي دريايي و نيز توسعهي
ملي صورت گرفتهاند ،خيرهكننده توصيف نمود؛ و
واقعيتهايي كه او از نزديك شاهد آنها بوده است
را بسيار قابل توجه و اثرگذار دانست.
“آقاي ميتروپولوس” ،با اشاره به پايان دورهي

مسئوليتخود،بهعنواندبيركلآيمواظهارداشت:
«دورهي مسئوليت من در دسامبر سال آيندهي
ميالدي ،خاتمه خواهد يافت و دبيركل جديد در
اجالس مجمع عمومي سال آينده ،انتخاب خواهد
شد ».او ابراز اميدواري كرد ،همكاريهاي ميان
ايران و آيمو در دورهي مسئوليت دبيركل جديد و
سفير جديد ،نيز ادامه يابد.
در پايان مالقات ،سفير كشورمان در لندن ،ضمن
رضايت بخش خواندن سطح تعامالت جمهوري
اسالمي ايران و آيمو در طول دورهي مأموريتاش
و حضور مستمر و فعال معاون وي( ،علياكبر
مرزبان) ،اين دوره را پر بار ،افتخارآميز و مملو
از خاطرات به يادماندني توصيف كرد و ضمن
تقدير از زحمات دبيركل آيمو ،به خاطر همهي
تالشهايي كه در طول اين مدت ،در سايهي
تعامالت مثبت و توأم با حسن نيت صورت گرفته
است ،از صميم قلب ،آرزوي سالمتي و موفقيت
براي او و خانوادهاش نمود.
دبيركل آيمو نيز ،ضمن ابراز خرسندي از آشنايي با
آقاي موحديان ،به عنوان نمايندهي دايم جمهوري
اسالمي ايران ،اين آشنايي و همكاري را نقطهي
قوتي براي خود برشمرد و ابراز اميدواري كرد ،تا
تعيين سفير و نمايندهي دايم بعدي ،آقاي مرزبان
به عنوان نمايندهي دايم ،همچون گذشته با قوت
به كار خود ادامه دهد.
گفتني است“ ،افتيميوس ميتروپولوس” اهل
كشور يونان است و پنجاه و يك سال از عمر
خود را در عرصهي دريانوردي ،گذرانده و منشأ
خدمات ارزشمندي در اين صنعت شده است .او
در پايان سال  2011ميالدي ،با سمت دبيركل
بازنشسته خواهد شد و سكان هدايت آيمو را
پس از گذشت هشت سال ،به فرد ديگري واگذار
خواهد نمود■ .
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گزارش

در نشست مشترک

همکاریهای بندری و دریایی
ایران و سوریه

در تهران تاكيد شد
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ابراهيم زارع

پنجمین نشست مشترک توسعه روابط بندری و
دریایی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عربی
سوریه در حالي در تهران برگزار شد كه راه اندازي
بخشي از مسير جاده ابريشم از درياي مديترانه در
سواحل سوريه تا كرانههاي ايراني در خليج فارس،
مورد تاكيد مسئوالن دريايي دو كشور قرار گرفت.
گسترش روابط و تبادالت تجاري بنادر ايران و
سوريه و رونق اين مسير ،نكته اي بود كه وزير راه
و ترابري نيز در ديدار با هيات سوري بر آن تاكيد
كرد و اضافه شدن دو كشور عراق و لبنان به اين
حلقه ارتباطي را حايز اهميت خواند.
به گفته مدير عامل سازمان بنادر ،تبادالت بازرگاني
دو بندر طرطوس و الذقيه در درياي مديترانه و بنادر
ايراني شهيد رجايي و امام خميني در خليج فارس،
به جهت قرار گرفتن در جاده ابريشم ،سبب منتفع
شدن ساير كشورهاي در سر راه اين مسير ميشود.
به گزارش بندر و دريا ،پيش از اين مدير عامل
شر كت تايدواتر ،بزرگ ترين پورت اپراتور بندري
كشور نيز از انجام مذاكرات بين المللي براي حضور
در كشور سوريه خبر داده بود.
بهزاد اتابكي پيشتر در اين باره گفته بود :ورود
تايدواتر به بندر الذقيه از اين نظر كه در محدوده
درياي مديترانه قرار دارد ميتواند فرصت بسيار
خوبي باشد.
بر پايه اين گزارش ،در نشست تهران « استفاده
از تجربیات و ظرفیتهای طرف ایرانی در زمینه
آموزشهای دریایی ،ایجاد و توسعه بنادر و ارزیابی
عملکرد ترمینال کانتینری از موضوعاتي بود كه
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین استفاده از امکانات و تسهیالت ترانزیتی
ایران در مسیر کریدور حمل و نقل بینالمللی
شمال -جنوب و نيز استفاده از ظرفیتهای خالی

ناوگان کشتیرانی تجاری دو کشور در افزایش حجم
مبادالت تجاری از دیگر مباحث مورد توافق در اين
نشست بوده است.
بنا بر اعالم اداره كل ترانزيت و تعرفه سازمان بنادر
و دريانوردي ،دو طرف در زمینه همکاری متقابل
در زمینه مهندسی سواحل و بنادر ،مطالعات و
تحقیقات مهندسی دریا ،ایجاد بانکهای اطالعات
تخصصی دریايي ،تبادل اطالعات فنی و مهندسی
دریايي و فراهم نمودن امکان بازدیدهای متقابل از
مراکز تحقیقاتی و بنادر دو کشور مذاکره كردند.
سرمایه گذاری بخشهای ذیربط اقتصادی طرفين
در پروژههای حمل و نقلی ،به ویژه حمل و نقل
دریایی و بندری به منظور توسعه روابط و مناسبات
اقتصادی دو کشور ،از دیگر مواردی بود که مورد
بررسی قرار گرفت.

امضاي يادداشت تفاهم
در پایان پنجمین نشست مشترک همکاریهای
بندری و دریایی ایران – سوریه یادداشت تفاهمی
بین دوکشور امضا شد.
این یادداشت تفاهم را عماد الدین عبد الحی معاون
وزیر حمل و نقل و رئیس هیأت سوری و مهندس
سید عطاءاله صدر ،معاون وزیر راه و ترابری و
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی امضا کردند.
بنابر اعالم اداره ترانزيت و موافقت نامهها ،يادداشت
تفاهم تهران در  9بند تنظيم شد كه عبارت است
از :
 - 1همكاري در زمينه آموزشهاي دريايي و
استفاده از توانمندي موسسات آموزشي ايراني
جهت تاسيس موسسات آموزشي مشابه در بندر
الذقيه،
 - 2همكاري در زمينه ايجاد و توسعه بنادر و

چراغ سبز هيات سوري به
سرمايه گذاران ايراني
در مراسم امضای این یادداشت تفاهم ،مهندس
سيد عطاءاله صدر با اشاره به مشترکات زیاد دو
کشور در زمینههای مختلف و جو دوستانه و مثبت
مذاکرات گفت :بنادر طرطوس و الذقیه دو بندر
مهم سوریه که در دریای مدیترانه قرار دارند و دو
بندر شهید رجایی و امام خمینی در خلیج فارس
در مسیر جاده ابریشم قرار دارند و توسعه روابط و
تبادالت تجاری ایران و سوریه منجر به رونق این
مسیر خواهد شد و به این ترتیب تمامی کشورهایی
که در سر راه این مسیر قرار دارند از آن منتفع
می شوند.
معاون وزير راه با تأکید بر اینکه زمینههای بسیار
خوبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در
دو کشور وجود دارد ،افزود :در این نشست طرف
سوری ابراز عالقه مندی نمود تا شرکتهای ترمینال
اپراتور ایرانی در بنادر سوریه سرمایه گذاری نمایند
و ایران نیز از حضور سرمایه گذاران و تجار سوری

دیدار هیات سوری با وزیر راه و ترابری
هیأت بلند پایه سوري به ریاست عمادالدین
عبدالحی معاون وزیر حمل و نقل در امور دریایی
و جمعی از مدیران بندری و دریایی اين کشور با
دكتر حمید بهبهانی ،وزیر راه و ترابری کشورمان
دیدار و گفت و گو کردند.
در این دیدار دکتر بهبهانی ضمن خوشامدگویی
به هیأت سوری ،روابط ایران و سوریه را بسیار
عمیق و دوستانه توصیف نمود و گفت  :دو کشور با
داشتن توانمندیهای بسیار در زمینه بنادر و بهره
گیری از موقعیت استراتژیک بسیار خوب می توانند
همکاریهای خود را بیش از پیش توسعه دهند.
وزیر راه و ترابری همچنین به موضوع تشکیل
نشست چهار جانبه ایران – عراق – سوریه و لبنان
که پیش از این در سفر خود به سوریه با وزیر
حمل و نقل سوریه مطرح کرده بود ،اشاره نمود و
افزود :در صورت تشکیل این نشست و استفاده از
موقعیتهای بسیار خوب موجود ،بنادر چهار کشور
فعالتر می شوند که این امر منجر به راه اندازی
بخشی از جاده ابریشم می شود.
وزیر راه و ترابری در ادامه به هیأت سوری پیشنهاد
نمود که بازدیدی از بنادر ایران به ویژه بندر انزلی در
شمال و بندر امام خمینی در جنوب داشته باشند.
گفتني است كه موافقت نامه كشتيراني تجاري –
دريايي جمهوري اسالمي ايران و جمهوري عربي
سوريه در سال  1378به امضاي وزراي دو كشور
رسيده و در سال  1381الزم االجرا شده است.
بر اساس ماده  17اين موافقت نامه و به منظور
توسعه همكاريهاي بندري و دريايي ،مديران و
كارشناسان ذيربط دو كشور به صورت منظم و
ساالنه نشست مشتركي برگزار ميكنند■ .

بندر و دریا  /شماره 174

استفاده از تجارب طرف ايراني در اين زمينه،
 - 3استفاده از تجارب طرف ايراني در زمينه
ارزيابي عملكرد ترمينال كانتينري به منظور ارزيابي
عملكرد ترمينال كانتينري بندر طرطوس،
 - 4استفاده از امكانات و تسهيالت ترانزيتي ايران در
مسير راهگذر حمل و نقل بين المللي شمال  -جنوب،
 - 5استفاده از ظرفيتهاي خالي ناوگان كشتيراني
تجاري دو كشور در افزايش حجم مبادالت
شركتهاي كشتيراني در سطح منطقه و بين المللي،
 - 6هماهنگي بين نمايندگان و كارشناسان دو
كشور به منظور بررسي امكان اتخاذ مواضع مشترك
در سازمانهاي دريايي منطقه اي و بين المللي
 - 7همكاري متقابل در زمينه مهندسي بنادر،
مطالعات و تحقيقات مهندسي دريايي ،ايجاد
بانكهاي اطالعات تخصصي دريا ،تبادل اطالعات
فني و مهندسي دريا و فراهم آوردن امكان بازديد از
مراكز تحقيقاتي و بنادر دو كشور،
 - 8استقبال از سرمايه گذاري بخشهاي ذيربط
اقتصادي دو كشور در پروژههاي حمل و نقلي به
ويژه حمل و نقل دريايي و بندري به منظور توسعه
روابط و مناسبات اقتصادي دو كشور،
 - 9حمايت از كشتيهاي تحت پرچم سوريه و متعلق
به موسسه حمل و نقل دريايي كشور سوريه در مقابل
دزدان دريايي سواحل سومالي و خليج عدن.

جهت سرمایه گذاری در پس کرانههای بندری
خود استقبال می کند.
صدر افزود :در این نشست مقرر شد شرکتهای
کارگزاری حمل و نقل در دو کشور فعال شوند تا
زمینه تبادل کاال و تسهیل ترانزیت بین دو کشور
فراهم شود.
عمادالدین عبدالحی معاون وزیر حمل و نقل سوریه
نیز سطح همکاریهای دریایی و بندری ایران و
سوریه را رو به پیشرفت ارزیابی کرد و گفت :ایران و
سوریه همکاریهای خود را در بخش آموزشهاي
دریانوردي ،توسعه بنادر ،تبادالت تجاری و ترانزیت
کاال توسعه می دهند.
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گزارش

طی مراسمی در مجتمع بندری شهید رجایی
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طی مراسمی همزمان با روز ملی ایمنی و
آتش نشانی ،از آتش نشانان نمونهي بنادر
کشور ،تقدیر و قدردانی شد.
بر اساس اين گزارش و به نقل از روابط عمومی
ادارهي کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ،در این
مراسم که با حضور معاون وزیر راه و ترابری و
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ،هیات
عامل این سازمان و مدیران بنادر سراسر کشور ،در
مجتمع بندری شهید رجایی برگزار شد« ،مهندس
سید عطاءاله صدر» ،مدیر عامل سازمان بنادر و
دریانوردی ،سهم بنادر از صادرات و واردات کشور
را بیش از  93درصد عنوان کرد و افزود« :میطلبد
كه متناسب با جایگاه بنادر در اقتصاد ،به موضوعات
اساسی این بخش توجه نماییم».
«صدر» ،با اشاره به اهداف چشمانداز  20سالهي
کشور ،ابراز امیدواری کرد« :با توجه به ظرفیتها
و پتانسلهای کشور در بخش حملونقل ،خصوصا

در حملونقل دریایی ،بتوانیم به اهداف پیشبینی
شده در این بخش دست یابیم».
وی با گرامیداشت روز هفتم مهرماه ،روز ملی
ایمنی و آتش نشانی ،گفت« :امروزه بنادری در
دنیا موفق و دارای جایگاه هستند که بتوانند
کاالهايشان را با کمترین حادثه و باالترین ایمنی
جابهجاكنند».
معاون وزير راه و ترابري ،با تشبیه کار آتش نشانان
به رسالت انبیا ،گفت« :كاري كه آتشنشان انجام
میدهند ،حفظ و نجات جانها و کاالها از آتش
است و انبیای الهی هم همین کار را انجام میدادند
و به همین علت است که میگویند :اگر برای خدا
این کار انجام شود ،کاری بسیار ارزشمند و الهی
است؛ چرا که یک فرد را به زندگی بازمیگرداند».
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ،از توجه
ویژهي این سازمان به ارتقای سطح ایمنی در
بنادر کشور ياد کرد و گفت« :در  6ماه نخست

امسال ،عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر کشور،
 15درصد رشد داشته است و این درحالی است
که در بخش حوادث و سوانح ،با کاهش روبه رو
بودهایم که نشان از رشد ایمنی بنادر کشور دارد».
وی ،برگزاری مانورهای آتش نشانی و ایمنی در
سطح بنادر را گامی مهم در جهت حفظ و افزایش
آمادگی بنادر برای مقابله با حوادث و سوانح
دانست.
مهندس«صدر» ،همچنین ،با گرامیداشت
یاد و خاطره شهدای  8سال دفاع مقدس ،از
دالورمردیهای رزمندگان و ایثارگران در دوران
جنگ تحمیلی قدردانی نمود و کار آتش نشانان
را ادامهي راه رشادتها و دالوریهای رزمندگان
دوران دفاع مقدس قلمداد كرد.
«محسن صادقی فر» ،معاون بندری و مناطق
ویژهي سازمان بنادر و دریانوردی نیز ،در این
مراسم گفت« :کتاب جامع آتش نشانی كه

گزارش

مانور ایمنی و آتش نشانی
در بندر شهید رجایی برگزار شد
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همزمان با روز ملی ایمنی و آتش نشانی رونمایی
شد ،اولین کتاب جامع آتش نشانی در کشور است
که در  2جلد تهیه شده است و میتواند راهنمای
بسیار خوبی برای آتش نشانان بنادر باشد».
وی با اشاره به جایگاه بنادر در اقتصاد جهانی ،از
ایمنی ،به عنوان مقولهايي مهم در ایجاد شرایط
رقابتی برای جذب کاال یاد کرد و گفت« :با توجه به
هدف گذاریهای انجام شده در جهت تبدیل بندر
شهیدرجایی به بندرهاب منطقه ،مقولهي ایمنی ،از
اهمیت بسیار مهمیبرخوردار خواهد بود که قطعاً
توجه جدی به آن ،میتواند در رسیدن به هدف
تعیین شده تاثیر گذار باشد».
«صادقی فر» گفت« :کاهش زمان عملیات و کم
شدن هزینههای تخلیه و بارگیری ،تنها در صورتی
امکان پذیر خواهد بود که بتوانیم ایمنی را به
حداکثربرسانیم».
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ،نيز در اين
مراسم با قدردانی از تالشهای آتش نشانان در
ارتقای ایمنی بنادر ،نامگذاری روز هفتم مهرماه را
بهانهايی برای تجلیل از خدمات این افراد عنوان
کرد.
«علی اکبر صفایی» ،در بخش دیگری از سخنان
خود ،با اشاره به طرحهای در دست اقدام این
ادارهي کل در استان گفت« :در حال حاضر15 ،
پروژهي توسعه در بنادر سطح استان در دست
انجام است که نشان از خدمت رسانی دولت
خدمت گذار ،و محرومیت زدایی از مناطق مختلف
استان دارد».
وی در عین حال ،از الحاق  2هزار و  400هکتار
به اراضی بندر شهید رجایی خبر داد و گفت:

«با توجه به سیاستگذاریهای انجام شده در جهت
تبدیل بندر شهید رجایی به هاب منطقه و حرکت
به سمت بنادر نسل سوم ،سرمایهگذاریهای
عظیمی در این بندر در دست انجام است که با به
ثمر رسیدن این سرمایهگذاریها ،شاهد دستیابی
به هدفهای تعیین شده ،خواهیم بود».
«صفایی» ،به رشد چشمگیر صادرات و ترانزیت
غیرنفتی در بنادر استان اشاره كرد و گفت« :طی 6
ماههي نخست امسال ،بیش از  45میلیون تن کاال
تخلیه و بارگیری شده است که از این میزان30 ،
میلیون تن ،مربوط به کاالهای غیرنفتی بوده که از
رشد  20درصدی برخوردار است».
مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ،در
بخش دیگری از سخنان خود به توجه جدی
سازمان بنادر به منابع انسانی اشاره کرد و گفت:
«با برنامهریزیهای انجام شده ،ماهیانه حداقل
یک سمینار بینالمللی علمی مرتبط با مباحث
روز صنعت حملونقل دريايي در این بندر برگزار
میشود كه تاکنون 3 ،سمینار آن برگزار شده
است».
وی ،از راهاندازی مرکز بهداشت ،ایمنی و محیط
زیست ( )HSEخبر داد و گفت« :این مرکز با
بهرهگیری از کادري مجرب و به منظور تالش
در جهت کاهش حوادث و سوانح در بندر شهید
رجایی راهاندازی میشود».
گفتنی است ،در این مراسم« ،کتاب جامع
آتش نشانی» رونمایی شد و از  30آتش نشان
نمونهي بنادر کشور ،از جمله آتش نشانان بخش
خصوصی بندر شهید رجایی ،تقدیر و قدردانی
به عمل آمد.

همزمان با هفتم مهرماه ،روز ملی ایمنی و آتش نشانی ،مانور ایمنی و
آتش نشانی در مجتمع بندری شهید رجایی برگزار شد.
بر پايه اين گزارش و به نقل از روابط عمومی ادارهي کل بنادر و دریانوردی
هرمزگان ،این مانور با حضور معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل سازمان بنادر
و دریانوردی و هیات عامل این سازمان برگزار شد.
این مانور با آتشسوزی الستیک و مواد نفتی در انبارو عرشه یک کشتی در کنار
اسکله آغاز شد که طی آن ،بالفاصله شناورهای آتش خوار و ناجی ،به همراه
خودروهای آتش نشانی ،به سمت شناور سانحه دیده شتافتند و در مدت 10
دقیقه اقدام به خاموش کردن آن كردند .یکی از خدمهي کشتی نیز که در اثر
گریز از آسیبهای ناشی از حریق ،به داخل آب افتاده بود ،توسط نیروهای امداد
و نجات ،در مدت  15دقیقه ،از آب بيرون آورده شد.
همزمان با عملیات امداد و نجات در کشتی ،یک دستگاه خودرو کشنده ی
حامل بار کانتینر با یک دستگاه خودروی سواری برخورد كرد که بالفاصله
منجر به آتش گرفتن خودروی سواری شد که ظرف  7دقیقه ،نیروهای امدادی،
خود را به محل حادثه رساندند و در کمتراز  5دقیقه اقدام به خاموش نمودن
آتش و خارج ساختن فرد مصدوم این سانحه از داخل خودرو كردند و سپس،
فرد مصدوم ،ظرف مدت 10دقیقه توسط یک دستگاه آمبوالنس از محل حادثه
به درمانگاه مجتمع بندری شهیدرجایی اعزام شد.
«مهندس سید عطاءاله صدر» ،مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ،در
حاشیهي برپایی این مانور ،هدف از برگزاری این مانور را حفظ آمادگی آتش
نشانان به منظور مقابله با هر گونه حادثهي احتمالی عنوان کرد و گفت:
«این مانور ،سومین مانوری است که به مناسبت روز ملی ایمنی و آتش نشانی
در بنادر برگزار میشود .تالش میکنیم با تجهیز بنادر به ابزارهای روز و
بهرهگیری از کادر مجرب ،به افزایش سطح ایمنی در بنادر کشور بیافزاییم».
بر اساس ارزیابیهای به عمل آمده ،این مانور در مقایسه با استانداردهای جهانی،
از کیفیت بسیار خوبی برخوردار بود كه خود نشان از آمادگی و توان بندر شهید
رجایی در مبارزه با سوانح و آتشسوزي در حداقل زمان ممکن دارد.
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ايران صاحب كنسرسيوم بيمه كشتيراني شد

جمهوري اسالمي ايران چهاردهمين
كشور داراي كنسرسيوم بيمه مشترك
كشتيراني تحت عنوان  P&Iبراي
مقابله با تحريم شد كه بسياري از
كشورها اين خدمات را پذيرفته اند.

بر پايه اين گزارش« ،مهدي غضنفري»
در چهاردهمين دوره بزرگداشت روز ملي
صادرات كه با حضور معاون اول رييس
جمهوري و جمعي از مسؤوالن دولتي
و صادركنندگان در سالن همايشهاي
سازمان صداوسيما برگزار شد ،ضمن بيان
مطلب فوق عنوان كرد :با راه اندازي اين
شركت تمام كشتيها از پوشش بيمهاي
كامل برخوردار ميشوند و بدون هيچ
محدوديتي در آبهاي بينالمللي تردد
خواهند كرد.
يادآور ميشود؛ كنسرسيوم بيمه كشتيراني
متشكل از شركتهاي بيمه داخلي و با
رهبري بيمه مركزي ،پوششهاي مشابه
ايراني براي صنعت كشتيراني را ارايه
ميكند.

آغاز به كار رسمي دفتر  KRدر تهران
فعالیت رسمی دفتر مؤسسه ردهبندی
 KRكره جنوبی در تهران آغاز شد.
"
به دنبال انعقاد تفاهمنامه همكاری
سهجانبه مابین سازمان بنادر و دریانوردی،
مؤسسه ردهبندی ایرانیان ( )ICSو مؤسسه
ردهبندی  KRكره جنوبی و همچنین
اخذ مجوز رسمی انجام بازرسیها و صدور
گواهینامههای قانونی برای شناورها و
تأسیسات فراساحلی تحت پرچم ایران از
سازمان بنادر و دریانوردی ،فعالیت رسمی
دفتر مركزی مؤسسه ردهبندی  KRدر
تهران آغاز شد.
بر این اساس با حضور كیم جونگ وون،

بعنوان مدیر دفتر  KRدر ایران ،از  11مهرماه
و استفاده از خدمات  5بازرس آموزشدیده
مؤسسه ردهبندی ایرانیان در كشور كره
جنوبی ،بعنوان بازرسان مشترك هر دو
مؤسسه ردهبندی ( )ICS/KRفعالیتهای
اجرایی مشترك دو مؤسسه آغاز شد.
بنابر اعالم مؤسسه ردهبندی ایرانیان ،از
آنجایی كه این همكاری مشترك به تأیید
اغلب كارشناسان مستقل به نفع صنعت
دریایی و امور ردهبندی در ایران ارزیابی
میشود؛ انتظار میرود كه استفاده از این
همكاری مشترك مورد استقبال جامعه
دریایی قرار گیرد.

برگزاري همايش
سرمايهگذاران كنار گذر رامسر در سال آينده

كليات برگزاري همايش بين المللي
سرمايهگذاران كنار گذر رامسر در
كميسيون فرهنگي دولت تصويب شد.
«محمد رضا امامي» معاون برنامهريزي،
اداري و مالي سازمان بنادر و دريانوردي با
اعالم اين خبرگفت :اين همايش با دعوت
از  150نفر از سرمايهگذاران بين المللي و

بندر و دریا  /شماره 173

26

داخلي اواخر ارديبهشت ماه سال  90در
رامسر برگزار مي شود.
وي گفت :در اين همايش سرمايهگذاران
خارجي و ايراني ،طي سه روز اقامت خود،
باپتانسيلهايمنطقهاي،موقعيتپروژهكنار
گذر رامسر و توجيهات اقتصادي اين طرح
آشنا ميشوند.

انتقال خاك استحصالي از اليروبي كارون به قطر

نماينده مردم خرمشهر در مجلس شوراي اسالمي گفت :باتوجه به توافق ميان ايران
و قطر خاك استحصالي از اليروبي كارون در خرمشهر به قطر انتقال يافت.
مصطفي مطورزاده اظهار داشت :پس از پايان جنگ تحميلي و آثار ويرانگر آن بر مردم مظلوم
و از جان گذشته خوزستان و آثار باستاني اين مناطق و همچنين اكوسيستم خوزستان ،مردم
مناطق جنگ زده چشم انتظار آباداني و رونق و پيشرفت هرچه بيشتر اين مناطق بودند.
وي خاطرنشان كرد :كارون تنها رودخانه قابل كشتيراني كشورمان است كه به آبهاي
بينالمللي و اقيانوسهاي جهان ارتباط دارد ،در همين راستا از يك طرف در خرمشهر از
طريق مصب خود به اروندرود ميريزد و از طرف ديگر در رودخانه بهمنشير به خليجفارس و
از آن طريق به اقيانوس هند مرتبط ميشود.
نماينده مردم خرمشهر در مجلس شوراي اسالمي افزود :كارون ميتواند با بسترسازي براي
تردد كشتيهاي كوچك تجاري زمين ه تحول اقتصادي در خرمشهر را فراهم كند ،اما تردد اين
كشتيها بدون اليروبي امكانپذير نيست.
وي ادامه داد :با همت و تالش مسئوالن ،اليروبي كارون در خرمشهر در حال انجام است و
اميدواريم با تالش مضاعف شاهد اتمام اين پروژه باشيم.
مطورزاده تصريح كرد :براساس توافقهاي انجام شده ميان ايران و قطر خاك استحصالي از
اليروبي كارون در خرمشهر به كشور قطر انتقال خواهد يافت.

بزرگترين بندر صيادي كشور خصوصي ميشود
مدیركل شیالت استان بوشهرگفت :از زمان اجرای طرح واگذاری بندرهای صیادی
تاكنون سه بندر این استان شامل دیلم ،نخل تقی و صلح آباد بوشهر به بخش
خصوصی واگذار شده و تا پایان امسال نیز اداره سه بندر دیر ،بندرگاه و جاللی
بوشهر واگذار خواهد شد.
اردشیر یاراحمدی در جلسه واگذاری مدیریت بندر صیادی دیر افزود :هدف از اجرای طرح
خارج كردن مدیریت بنادر از عهده شیالت و واگذاری آنها به تعاونی صیادان ،افزایش بهرهوری
و حركت به سمت توسعه پایدار در جامعه صیادی است كه به سود بهرهبرداران مورد توجه
قرارمیگیرد.
مدیركل شیالت بوشهر اظهارداشت :واگذاری مدیریت بنادر برای توسعه و تحول یك اصل
میمون است كه ما بهجد دنبال تحقق این اصل هستیم.
به گفته وی ،این طرح نقایص و كاستیهای موجود در بنادر را به نحو احسن رفع میكند و
باعث تالش بیشتر برای اصالح و توسعه بنادر میشود.
یاراحمدی گفت :شیالت استان بوشهر از زمان اجرای این طرح تاكنون بندرهای صیادی
صلحآباد ،دیلم و نخل تقی را واگذار كرده است و تا پایان سال نیز تصمیم دارد بندرهای دیر،
بندرگاه و جاللی را به تعاونی صیادی واگذار كند.
وی افزود :تعاونیها میتوانند بعد از تحویل این بنادر در آنها تأسیسات جانبی مانند بازارچه
كاالی ملوانی ،داك ،كارخانه یخسازی وساختمان تعاونی احداث كنند .گفتنی است ،بندر دیر
بزرگترین بندر صیادی كشور است كه در  200كیلومتری جنوب بوشهر واقع شده است.
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حضور سرمایه گذاران ترکیه ای برای ترانزیت کاال
به پاکستان در منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار

سرمایهگذار ترکیهای فعال در امر تولید و صادرات موادآرایشی و بهداشتی در
خاورمیانه در دیدار با مهندس سعید رحیمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی برای ترانزیت کاالهای تولیدی خود به کشور
پاکستان از این منطقه ابراز تمایل کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار مهندس رحیمی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان در این دیدار با اشاره به موقعیت جغرافیایی چابهار
به لحاظ همسایه بودن با کشور پاکستان گفت :منطقه آزاد چابهار برای ترانزیت کاالهای
ترکیه ای که اکنون از امارات متحده عربی انجام می شود می تواند جایگزین مناسبی برای
صرفه جویی در هزینه ها و قیمت تمام شده کاال باشد.
بر پایه همین گزارش این شرکت تولیدی ترکیه ایی ضمن ایجاد نمایندگی محصوالت خود
در منطقه آزاد چابهار بازار  70میلیون دالری خود در پاکستان را از همین طریق تغذیه
می کند.

کشتيهاي طاووس بهشتي راهي آبهاي
خليج فارس ميشوند

سخنگوی وزارت امور خارجه با مردود و بی اساس خواندن مفاد بیانیه
پایانی دومین اجالس سران کشورهای عربی و آفریقایی در لیبی درباره
جزایر سه گانه ایرانی ،تاکید کرد :جزایر سه گانه تنب بزرگ ،تنب کوچک
و ابوموسی جزء انفکاک ناپذیر سرزمین جمهوری اسالمی ایران است.
«رامین مهمانپرست» با اشاره به اینکه دخالت طرفهای ثالث در این امر هیچگونه
کمکی به حل سوء تفاهم موجود نخواهد کرد ،افزود :جمهوری اسالمی ایران
مراتب آمادگی خود را برای انجام مذاکره مستقیم درباره سوء تفاهم موجود
درخصوص ترتیبات اجرایی یادداشت تفاهم  1971در جزیره ابوموسی با طرف
اماراتی اعالم کرده است.

تقدير از طرح شهر دريايي خليج فارس
در نمايشگاه انگليس

طرح شهر دريايي خليجفارس كه يكي از طرحهاي شركتكننده در
نمايشگاه و مسابقات بينالمللي اختراعات و نوآوريهاي انگليس بود ،مورد
تقدير ويژه هيات داوران و شركتكنندگان در اين نمايشگاه قرار گرفت.
در مراسم ويژهاي كه در كاخ الكساندراي لندن ،محل برگزاري دهمين
نمايشگاه و مسابقه اختراعات و نوآوريهاي انگليس ،برگزار شد؛ طرح
شهر دريايي خليجفارس با كسب چند جايزه ويژه مورد تقدير قرار گرفت.
اين طرح كه توسط مؤسسه پژوهشي تاريخ و تمدن شرق و با مديريت
دكتر سيدمحمدتقي هاشميان اجرا ميشود ،موفق شد جايزه ويژه بهترين
طراحي صنعتي و جايزه ويژه بهترين پروژه زيستمحيطي اين نمايشگاه
بينالمللي را از آن خود كند .همچنين هيأت تايواني شركتكننده در
نمايشگاه اختراعات و نوآوريهاي انگليس در اين مراسم جايزه ويژه و
لوح تقدير شهردار تايپه را به خاطر طرح شهر دريايي خليجفارس به دكتر
هاشميان اهدا كرد.

توسعه صنايع دريايي در دستور كار
منطقه آزاد قشم

وي افزود :هزينه س��اخت ه��ر فروند از
اين کش��تي ها بي��ش از  7ميليون دالر
ب��وده و ام��روز قيمت س��اخت هر کدام
ح��دود  12ميلي��ون دالر تخمي��ن زده
مي ش��ود ،کش��تيهاي فوق بر اس��اس
آخرين تکنولوژي روز دنيا س��اخته شده
و مي توان گفت اين کش��تيها در حوزه
کشورهاي خليج فارس و حتي خاورميانه
در نوع خود بي نظيراست.
رس��تمي تصريح ک��رد :جزاي��ر و بنادر
جنوب کشور نظير چابهار ،بندر عباس،
بوشهر ،بندر لنگه ،آبادان ،قشم و جزيره
زيب��اي کيش با داش��تن امکاناتي چون
فرودگاه ،هتلها و مراکز اقامتي و تفريحي
موقعيت جغرافيايي مناس��ب همواره از
نبود شناورهاي مسافربري سريع ،ايمن و
راحت مطابق با استانداردهاي روز دنيا در
رنج مي بردند.

از مهمترين برنامههاي اين سازمان در سال جاري توسعه صنايع دريايي
و شيالت در منطقه آزاد قشم است.
محمد دايي ،مدير صنايع و شهرکهاي صنعتي سازمان منطقه آزاد قشم ،با بيان
اين مطلب گفت :در حال حاضر در منطقه آزاد قشم بيش از  100واحد صنعتي
فعاليت دارد ،که در اين راستا از مهمترين صنايع اين منطقه مي توان به شرکت
دخانيات ،شرکت کاسترول ،شرکت زيمنس ،شرکت سيمان قشم و شرکت ذوب
روي اشاره کرد.
وي تصريح کرد :از مهمترين برنامه هاي سال جاري در سازمان منطقه آزاد قشم
توسعه صنايع دريايي و شيالت است ،همچنين حفظ صنايع موجود در منطقه
آزاد قشم از ديگر برنامه هاي اين سازمان به شمار ميرود.
به گفت ه وي ،بيشتر صنايع دريايي و شيالت منطقه آزاد قشم در شهرکهاي سوزا،
درگهان ،رمکان ،توال ،سايت صنايع کوچک و روستاي سلخ مستقر هستند.

راهاندازي آكواريوم ماهيان خليجفارس
در قشم

مدير امور بنادر سازمان منطقه آزاد قشم گفت :به زودي آکواريوم ماهيان
خليج فارس در اسکله شهيد ذاکري قشم راهاندازي مي شود.
نعمت اله دارش مدير امور بنادر سازمان منطقه آزاد قشم در گفتوگو با
خبرنگار بندر و دريا ضمن بيان اين مطلب افزود :در آينده اي نزديک آکواريوم
ماهيان خليج فارس و غرفه صنايع دستي سالن اسکله شهيد ذاکري راه اندازي
خواهد شد.
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مديرعام�ل و عضو هيئ�ت مديره
شرکت کشتيراني طاووس بهشتي
کي�ش از ت�ردد  4کش�تي طاووس
بهش�تي ت�ا پايان س�ال ج�اري در
آبهاي خليج فارس خبر داد.
ابراهي��م رس��تمي ،مدير عام��ل و عضو
هيئت مديره شرکت کشتيراني طاووس
بهش��تي کيش ،با اعالم اين خبر افزود:
ش��رکت کش��تيراني طاووس بهش��تي
کيش به منظور تجهي��ز ناوگان خود به
شناورهاي مدرن ،ايمن و سريع در منطقه
خليج ف��ارس تا پايان س��ال ج��اري 4
کشتي طاووس بهشتي را راهي آب هاي
خليج فارس خواهد کرد.
وي تصريح کرد :اين ش��ركت در س��ال
 1378ب��ا هدف ايجاد ناوگان مس��افري
درياي��ي در راس��تاي توس��عه صنع��ت
گردش��گري و توريسم به ثبت رسيد و با
سفارش ساخت دو فروند کشتي مسافري
فوق پيش��رفته از نوع کاتاماران فعاليت
خود را آغاز کرد.
رس��تمي ادامه داد :در اين راستا کشتي
ه��اي مدرن طاووس  1و  2در س��الهاي
 2000و  2001به ترتيب در کشور نروژ
توسط کارخانه بت سرويس ساخته و به
ايران تحويل داده شد.

رد دوباره ادعاهاي واهي
در خصوص جزاير سه گانه ايران
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برگزاری  143دوره آموزشی توسط
موسسه آموزشی کشتیرانی
رئیس موسسه آموزشی كشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران گفت :در شش
ماه نخست امسال  1774نفر با شركت
در  143دوره آموزشی موفق به دریافت
گواهینامه از این موسسه شدهاند.
«كاپیتان محمد علی شهبا» با بیان اینكه
 143دوره آموزشی در شش ماهه امسال
برگزار شده است گفت :این دورهها شامل
هشت دوره بلند مدت 14 ،دوره تكمیلی و
تطبیقی افسران 52 ،دوره جانبی (الزامی،
كاربردی) 57 ،دوره كوتاه مدت كاربردی
ویژه دریانوردان و همچنین  11دوره عملیات
بندری و لجستیك ویژه کارکنان خشکی
برگزار شده است.
وی در ادامه گفت :طی شش ماهه سال
جاری با برگزاری دورههای فوق 1774،نفر
موفق به گذراندن دورههای موسسه آموزشی
كشتیرانی جمهوری اسالمی ایران شدهاند.
كاپیتان شهبا با بیان اینكه موسسه آموزشی
كشتیرانی عالوه بر اجرای دورههای آموزشی

تشکیل ستاد فناوريهاي دريايي كشور

دبير انجمن و علوم و فنون دريايي گفت :در جشنواره خلیج فارس كه توسط انجمن
علوم و فنون دريايي كشور برگزار ميشود به سه نفر از محققان برتر كشور جوايزي
اهدا خواهد شد.
«افشین آراسته» با اعالم اين مطلب افزود :انتخاب سه محقق برتر دریایی توسط هيات داوری
متشكل از  10نفر از برترينهاي علوم دريايي كشور صورت ميگيرد.
وي همچنين گفت :دراين جشنواره به دانشجويان و فعاليت هاي برتر كشوري در بخشهاي
دريايي نيز جوايزي اهدا مي شود.
آراسته به تشکیل ستاد فناوريهاي دريايي در كشور توسط انجمن علوم و فنون دريايي اشاره كرد
و گفت :اين ستاد به تازگي با همكاري سازمانها و ارگانهای مختلف دريايي تشكيل شده است.
وي با اشاره به اين كه اين ستاد با هدف تدوين برنامهها و سياست هاي كلي كشور تشكيل
شده است افزود :در صدديم كه با تدوين سياستهاي كلي فناوری دريايي كشور در توسعه
این بخش گام برداریم.

طبق مفاد كنوانسیون استانداردهای
آموزشی،صدور گواهینامه و نگهبانی
دریانوردان ( )STCWدورههای كاربردی
كوتاه مدت مورد نیاز صنعت دریانوردی را
طراحی و اجرا میكند گفت :در این راستا در
شش ماهه اول سال جاری  68دوره كاربردی
كوتاه مدت ویژه دریانوردان و كاركنان
خشكی شرکت كشتيراني جمهوري اسالمي
برگزار شد.

طرح جامع صيد و صيادي سال آينده اجرايي ميشود

فاز دوم مجتمع بندري شهید رجایی
را می سازیم
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شرکت تایدواتر خاورمیانه آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در ساخت فاز 2
بندر شهید رجایی در صورت موافقت سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شرکت تایدواتر خاورمیانه  ،به دنبال مصاحبه
اخیر مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر عدم تمایل شرکت تایدواتر به
سرمایه گذاری در فاز دوم طرح توسعه بندر شهید رجایی ،محمد کاشانی ،رئیس هیئت
مدیره شرکت تایدواتر از آمادگی این شرکت برای سرمایهگذاری کامل در فاز دوم بندر
شهید رجایی و ساخت و توسعه این فاز به روش  BOTو یا هر روش دیگری که
سازمان بنادر صالح بداند ،خبر داد.
وی تصریح کرد :تایدواتر عالوه بر این ،برای ساخت فاز  3بندر شهید رجایی در حال
مذاکره با شریک خارجی هستیم و چنانچه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران انصراف
دهد ،ما آماده مذاکره برای ساخت فاز سوم هستیم.
کاشانی ادامه داد :همچنان آماده خرید تمامی جرثقیل های گنتری کرین  ،دروازه ای
و سایر تجهیزات موجود در ترمینال دوم بندر شهید رجایی هستیم و از سوی دیگر
تایداتر نیز آمادگی کامل برای سرمایهگذاری جهت خرید تجهیزات جدید برای بندر
شهید رجایی را دارد.
شرکت تایدواتر به عنوان بزرگترین پورت اپراتور بندری کشور در زمینه ایجاد نرم
افزارهای تخصصی ،تامین تجهیزات فنی با پشتیبانی مناسب و نیز آموزش ،سرمایه
گذاری مناسبی انجام داده و از این رو سابقه موفق در جذب خطوط بزرگ کشتیرانی
دنیا را داشته و مورد اعتماد تمامی شرکت ها و دست اندرکاران امر حمل و نقل
بینالمللیاست.

مدیركل امور صید شیالت ایران گفت:
طرح جامع صید و صیادی در حال
تدوین است و سال  90اجرایی میشود.
علیاصغر مجاهدی در مراسم آغاز صید
ماهیان استخوانی در منطقه چپكرود جویبار
اظهار داشت :این طرح به منظور ساماندهی
رودخانهها ،بازار ماهی فروشان و ساماندهی
تشكلها ،حفاظت دریا و انجام تحقیقات

است .وی تصریح كرد :كمتر از  5درصد
آبهای رودخانهاي ایران وارد دریای خزر
میشود.
مجاهدی اظهار داشت12 :هزار بهرهبردار از
منابع دریای خزر مشغول به كار هستند
كه 11هزار نفر از این تعداد در تعاونی پره
صیادی فعال هستند كه سهم مازندران از
این تعداد  4هزار نفر است.

بهرهبرداري از حوض خشك كارون
تا پايان سال جاري
عمليات گودبرداري و پيريزي حوض خشك كارون ،تا كنون طبق برنامه انجام
شده است .اين حوض ،با ابعاد  50متر در  30متر و به عمق  5متر ،براي تعمير انواع
شناورهاي تداركاتي ساخته ميشود.
«آقاي محمود راستكار» ،مديرعامل شركت شناورسازان كارون ،اين پروژه را مرحلهي نخست
اجراي حوض خشك  180متري كارون دانسته و هزينهي راهاندازي كامل اين مرحله را بيش
از  700ميليون تومان برآورد كرده است.
وي ميگويد« :با وجود نصب پلهاي كم ارتفاع در مسير رودخانهي كارون و از دست رفتن
بخشي از بازار تعميرات شناورها ،با توجه به كيفيت ساخت و تعميرات در اين شركت و بازار
خاص در تعمير شناورهاي كوچك خدماتي در منطقه ،اين پروژه طبق برنامه پيش رفته است
و در مرحلهي اول ،به صورت نيمه مكانيزه راهاندازي خواهد شد».
گفتني است ،پروژهي احداث حوض خشك كارون ،در  4مرحله طراحي شده است كه با
تكميل مرحلهي دوم ،اين شركت قادر خواهد بود شناورهاي تا ظرفيت  5000تن را تعمير
و نوسازي كند.
شايان ذكر است ،بيش از  95درصد از كشتيهاي ملكي ايران ،به دليل نبود تأسيسات و
ي مناسب در اين بازار ،از كشور خارج ميشوند و براي تعميرات ،راهي كشورهاي
توانمند 
حوزهي خليجفارس ميشوند.

رویدادهای دریایی ایران

حمل دومين محموله سنگين در درياي خزر
توسط ناوگان ايراني
دومين كشتي حامل محموالت سنگين
پروژههاينيروگاهيتوسطشركتكشتيراني
درياي خزر وارد بندر انزلي شد.
مديرعامل كشتيراني درياي خزر با اعالم
اين خبر گفت :عمليات حمل شش دستگاه
ترانسفورماتور به وزن  1600تن توسط دو
فروند از كشتيهاي اين شركت از بندر
ماريوپل اوكراين ،در درياي سياه ،به مقصد
اختصاصي پرهسر ،واقع در  40كيلومتري
بندر انزلي ،با موفقيت انجام شد.
محمدرضا قادري افزود :پيش از اين
محموالت پروژههاي نيروگاهي توسط
كشتيهاي روسي حمل ميشد كه براي
دومين بار دو فروند كشتي ناوگان اين
شركت موفق به انجام آن شدند.

بنابراين گزارش ،اولين كشتي حمل
محموالت سنگين كشتيراني درياي خزر
اوايل مرداد ماه سال جاري وارد آبهاي
ايران در درياي خزر شد.

سرمايهگذاري كنيا
در ساخت سيلوي  200هزار تني

توسعه زيستگاههاي مصنوعي
در دستور كار است

رئيس پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان گفت :اين
پژوهشكده در راستاي كاهش اثرات پديده كشند قرمز توسعه
زيستگاههاي مصنوعي را در خليج فارس در دستور كار دارد.
محمدصديق مرتضوي در نخستين همايش استاني راههاي مقابله و كاهش اثرات
پديده كشند قرمز و برخي از علل به وجود آورنده آن اظهار داشت :اين پديده در
سال  87ظهور و بعد از مدتي كمرنگ و مجدد در ماههاي اخير در آبهاي استان
هرمزگان مشاهده شده است.
وي ادامه داد :به منظور تحقيق و بررسي هر چه بيشتر اين پديده 8 ،ميليارد ريال
در حوزه اعتبارات عمراني به پژوهشكده تزريق شده است.
رئيس پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان با اشاره به تاثيرات منفي
و محسوس اين پديده بر اقتصاد به ويژه در بخشهايي مانند شيالت و صيادي،
ابراز داشت :مجموعهاي از عوامل از قبيل دما ،ورود فاضالبها به دريا ،ورود مواد
مغذي از اليههاي زيرين دريا ،موجب مناسب شدن فضاي رشد جلبكهاي عامل
بروز پديده كشند قرمز و ايجاد بلوم جلبكي و در نتيجه گسترش اين پديده شده
است.
مرتضوي افزود :پايشهاي ماهوارهاي كه در نخستين همايش استاني مقابله با
پديده كشند قرمز نيز مطرح شد از جمله مهمترين راهكارهاي آگاهي از وقوع آن
است .اين مقام مسئول با اشاره به اينكه ما به دنبال كاهش اثرات پديده كشند
قرمز هستيم ،اظهار داشت :در همين راستا توسعه زيستگاههاي مصنوعي دريايي
را در دستور كار داريم و سازههايي را نيز به دريا منتقل كردهايم.

استاندار خوزستان از سرمایهگذاری یک شرکت کنیایی برای ساخت یک
سیلوی 200هزار تنی در بندر امام خمینی در آینده نزدیک خبر داد.
«سیدجعفر حجازی» در کارگروه صادرات غیرنفتی خوزستان افزود :این سیلو به
منظور ایجاد بستر و زیرساخت الزم ترانزیت گندم به کشورهای آسیای میانه از
طریق بندر امام خمینی ساخته خواهد شد.
وی گفت :ساخت این سیلو که تفاهم نامه آن امضا شده در جریان برگزاری
همایش بینالمللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در خوزستان پیشنهاد
داده شده که در نهایت سرمایهگذار کنیایی موافقت خود را برای ساخت این
سیلو اعالم کرد.
استاندار خوزستان گفت :با توجه به مزیت نسبی بندر امام و امکان پهلوگیری
کشتی های بیش از  150هزار تن ،این بندر می تواند در زمینه ترانزیت گندم مازاد
کشورهای آسیای میانه به کشورهای حوزه خلیج فارس موفق عمل کرده و زمینه
ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری بیشتر را در این بندر فراهم آورد.
حجازی فرصتهای سرمایهگذاری در بندر امام را با توجه به اشتیاق کشورهای
منطقه بویژه عراق به ترانزیت مواد سوختی بی بدیل خواند و گفت :این بندر به
عنوان کریدور شمال  -جنوب نقش ممتاز و منحصربفردی را در زمینه تجارت
خارجی و ترانزیت کاال ایفا می نماید.
بنا به این گزارش بندر امام در نیمه نخست سال جاری مقادیر زیادی فرآورده
نفتی از كشور عراق ترانزیت کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش
از چهار برابر افزایش دارد.
بندر امام با قرار گرفتن در خورموسی و بهرهمندی از اسکلههای متعدد ،ساالنه
بیش از 25میلیون تن کاال را تخلیه و بارگیری میکند.

به مناسبت هفتم مهرماه روز ایمنی و آتش نشانی ،طی مراسمی با حضور
معاونین فنی و نگهداری ،اداری و مالی و تنی چند از رؤسای ادارات اداره
کل بنادر و دریانوردی مراسمی در تعمیرگاه تجهیزات تخلیه و بارگیری
بندر امام توسط شرکت تایدواتر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت تایدواتر به نقل از ناحیه
خوزستان ،طی این مراسم معاون فنی و نگهداری ادارهکل بنادر و دریانوردی
استان خوزستان گفت :این ادارهکل در زمینه رعایت و ارتقاء ایمنی طی سالهای
اخیر گامهای بسیار مؤثری برداشته و در اثر تالشهای همه کارکنان این ادارهکل
در سطوح مختلف استانی و سازمانی به عنوان واحد برتر معرفی شده است.
دبیر شورایعالی ایمنی واحد فنی و نگهداری که در جمع مدیران و کارکنان شرکت
تایدواتر شعبه بندر امام سخن میگفت ،ضمن اشاره به انجام عملیات تخلیه یک
میلیون ودویست هزار تن غالت بدون حادثه طی شهریورماه سال جاری افزود:
این امر نشان میدهد که رعایت اصول و الزامات ایمنی سرلوحه کار همه کارکنان
در هنگام کار است.
وی در ادامه گفت :به دنبال پیگیریهای مستمر شورایعالی ایمنی واحد فنی
و نگهداری و رشد فرهنگ ایمنی بین کارکنان ،در زمینه رعایت و ارتقاء سطح
کیفی ایمنی با هیچ مشکلی روبرو نیستیم و ما در شورای ایمنی تمام تالش خود
را جهت تدارک و فراهم کردن زمینه ی مساعد و ایمن در فضایی پرنشاط برای
کارکنان کوشای همه قسمتها به کار میبندیم.
طی این مراسم ،معاون عملیات شرکت تایدواتر شعبه بندرامام طی سخنانی
با گرامیداشت این روز ،بر اهمیت رعایت اصول ایمنی به ویژه در فعالیتهای
عملیاتی و تعمیر و نگهداری تأکید کرد و اظهار داشت :رعایت این اصول ،طبعا
صیانت و سالمت کارکنان در هنگام کار که حجم گستردهای از فعالیتهای
عملیاتی را که از سیلوی غالت تا آخرین اسکله در برمیگیرد ،به دنبال خواهد
داشت.
وی طی گزارشی درباره مجموعه اقدامات و عملکرد این شرکت در زمینه ایمنی ،به
انجام معاینات ادواری ،نصب عالئم ایمنی درمحدوده فعالیتهای عملیاتی ،خرید
تجهیزات هشداردهنده ،وسائل حفاظت فردی ،آموزشهای مستمر کارکنان و
برگزاری مانورهای داخلی و مشترک با سایر ادارات و واحدها اشاره كرد.
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گفت و گوی ویژه

در گفتوگو با مديرعامل شركت ملي نفتكش ايران

شورايعالي صنايع دريايي
از موضوع ساخت منحرف نشود
شركت ملي نفتكش ايران كه عنوان چهارمين ناوگان بزرگ نفتي جهان را بر خود
دارد؛ به دليل حجم گسترده ساخت و تعمير كشتيهاي خود ،همواره مورد توجه
صنايع دريايي كشور بوده و به داليلي چون عدم ارايه سفارش ساخت به صنايع
داخلي ،مورد انتقاد است .مهندس محمد سوري ،مديرعامل شركت ملي نفتكش
ايران ،اما در پاسخ به انتقادهاي جاري از روند كند ساخت سفارشهاي اين شركت به
شركتهاي ايزوايكو و صدرا گاليهمند است و روند فعلي عملكرد شورايعالي صنايع
دريايي را نيز ،مغاير با اهداف اصلي آن ميداند.
■ به عنوان يكي از مديران پرسابقه بخش
دريايي ،مهمترين چالشهاي كنوني
صنعت دريايي كشور را چه ميدانيد؟
● مهمترين چالش صنعت دريايي ايران
ميبايد نحوه رسيدن كشور به قدرت دريايي
اول منطقه در چشمانداز  1404باشد،
براي رسيدن به آن موضع ميبايد يكي از
رويكردهاي توسعه اين صنعت ،كه به جرأت
بايد آن را سر منشاء ديگر جنبههاي توسعه
دانست ،توسعه دريامحور است كه بايد در
راستاي اهداف راهبردي و منافع ملي در نظر
گرفته شود.
استراتژي مدون و مصوبي كه مورد توافق همه
طرفهاي اين صنعت است ،بايد وجود داشته
باشد ،ارادهي اجرا و قدرت نظارت محكمي
نيز الزم دارد .اكنون ايران در صدد است تا به
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عنوان قدرتي دريايي به حساب آيد و اين امر
تابعي از اراده ،همت و تالش دريانوردان ،دولت
مردان و مسئوالن مرتبط است كه مي تواند
ترازو را به نفع اين صنعت در جهت رشد و
رفع مشكالتي از قبيل ايجاد زمينههاي سخت
افزاري ،شرايط كاري مناسب ،تقويت همه
جانبه آموزشي كه ستون فقرات اين محور
ميباشد ،تنظيم نمايد و تا نيروي كار ماهر،
مدير متخصص و برنامهريزي مدون وجود
نداشته باشد رسيدن به چشمانداز لذتبخش
و غرورآفرين  1404چالش برانگيز است.
■ در يك سال گذشته تالشهاي
متعددي براي فعال شدن شوراي عالي
صنايع دريايي و صندوق حمايت از
صنايع دريايي صورت گرفت .ارزيابي

جنابعالي ،به عنوان يكي از مديران ارشد
دريايي كشور ،درباره روند فعاليتهاي
اين شورا چيست و آيا روند موجود را
در جهت دستيابي به اهداف شورا ،مبني
بر هماهنگي ارگانهاي دريايي و تقويت
فعاليتهاي صنعتي ميدانيد؟
● تصويب قانون توسعه و حمايت از صنايع
دريايي در سال  1387و تصويب آييننامه
اجرايي آن در سال  1388و همچنين
تشكيل شورايعالي صنايع دريايي ،اميدهاي
بيشماري را جهت توسعه اين صنعت زنده
ميكند .در حال حاضر قدرت اجرايي و
تصميمگيري در باالترين سطح اجرايي كشور
براي صنعت دريايي به وجود آمده و ميتوان
با طرح مسائل كليدي در شوراي عالي صنايع
دريايي نسبت به رفع كمبودها ،نواقص و
مشكالت اساسي اين صنعت قدمهاي موثر،
اصولي و پايدار برداشت.
متأسفانه دستور كار جلسات كميسيونهاي
راهبري تاكنون بر خالف تعريف نفس قانون
فعاليت صنايع دريايي ،تداخل در وظايف
قانوني وزارتخانه ها از جمله وزارت نفت و
سازمانها و ارگانهاي ديگر را پيگيري نموده
است .ما معتقديم امور دريايي مشمول مصوبه
قانون حمايت از صنايع دريايي نميشود و
فقط امور مربوط به صنعت ساخت و ساز است
كه شامل آن ميگردد و گسترش دادن قانون
به زواياي قوانين داخلي شركتهاي دريايي،
تداخل در امور را ايجاد كرده و نتيجهاي نيز
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زيانها را بايد دولت پرداخت كند.
يعني وقتي كشتي  25ميليون دالري با تأخير
زمان و عمر مفيدي كه از دست ميدهد
و قيمت تمام شده آن با توجه به تهديد
قراردادها تقريباً  50ميليون دالر ،ميشود اين
سوبسيد را نبايد يك بنگاه اقتصادي بپردازد.
در حالي كه اكنون ما به اميد اين كه
شركتهاي داخلي توانمنديشان در
ساخت كشتي بيشتر شود اين سوبسيدها
را ميپردازيم و اين مهمترين كاري است كه
طي چند سال گذشته در جهت حمايت از
صنايع دريايي داخلي داشتهايم.
مضافاً ساخت  5فروند نفتكش افراماكس صد
هزار تني و  3فروند لندينگ كرافت 1800
تني در شركت صدرا مورد نظرمان بود و
قرارداد مربوطه هم امضاء گرديد ولي خود
شركت صدرا به داليل نامعلوم قراردادهاي
فوق را فسخ نمود.

■ با توجه به موقعيت آن شركت به
عنوان يكي از ارگانهاي اصلي دريايي
كشور ،طي يك سال گذشته چه اقدامات
و پروژههايي در جهت تقويت صنايع
دريايي داخلي داشته ايد و چه برنامهاي
در اين راستا در دستور كار داريد؟
● همزمان با سفارش ساخت سه فروند كشتي
 35هزار تني به خارج (هيوندا -مي پو) كه در
سال  2004ميالدي آنها را تحويل دادند دو

ميتوان با طرح مسائل كليدي در شوراي عالي
صنايع دريايي نسبت به رفع كمبودها ،نواقص و
مشكالت اساسي اين صنعت قدمهاي موثر ،اصولي
و پايدار برداشت.
***
متأسفانهدستوركارجلساتكميسيونهايراهبري
تاكنون بر خالف تعريف نفس قانون فعاليت صنايع
دريايي ،تداخل در وظايف قانوني وزارتخانه ها از
جمله وزارت نفت و سازمانها و ارگانهاي ديگر را
پيگيري نموده است.
موضوعاتي مانند تدوين برنامه كالن پنج
ساله پنجم اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و
سياسي كشور ،ارايه راهكارهاي مناسب به
شوراي عالي راهبري صنايع دريايي در جهت
گره گشايي از تأمين منابع مالي ،با توجه به
اجرايي شدن قانون هدفمند كردن يارانهها
و تأثير آن بر كشتيسازي و كشتيرانيها و
پيشبيني چالشهاي آينده در رابطه با اجراي
برنامه ،يا تدوين برنامههايي در جهت ارتقاي
سطح درآمد ملي متأثر از دريا و رفع مشكالت
بخش خصوصي در جهت هدايت منابع مالي
به اين صنعت اشتغالزا و محرك ديگر صنايع
مرتبط با دريا از جمله اين پيشنهادات
ميتواند باشد■ .
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در بر نخواهد داشت .بسط و گسترش قانون به
مسائل كلي مانند؛ امور دريايي اعم از اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي و حقوقي غيرضروري بوده
و توان و قدرت شوراي عالي صنايع دريايي را
كه يك فرصت بسيار مغتنم در جهت اهداف
صنايع دريايي مي تواند باشد را با چالش و
فرسايش شديد مواجه خواهد كرد و نهايتاً
به سرمنزل مقصود نخواهد رسيد .در حالي
كه تعريف صنايع دريايي به صورت شفاف و
مشخص در ماده يك آييننامه اجرايي جهت
جلوگيري از پراكندگي ،به وضوح بيان شده
است .امور دريايي همان گونه كه بيان شد از
چنان گستردگي برخوردار است كه آثار آن را
به خوبي در جلسات اخير شوراي عالي صنايع
دريايي مي توان ديد .در حالي كه در صورت
پيشرفت صنايع دريايي كليه اهداف مطرح در
امور دريايي به موازات پيشرفت در ساخت و
ايجاد زيرساختهاي الزم قابل وصول خواهد
بود و تحول مثبت در صنايع دريايي زمينه
ساز توفيق امور دريايي خواهد شد.

فروند كشتي هم به مجتمع كشتي سازي و
خدمات فراساحل ايران (ايزوايكو) در بندرعباس
سفارش ساخت شد و قرار شد اين دو فروند
كشتي نيز همزمان با كشتي هاي مشابه ساخت
كره ،تحويل شوند .اين كشتيها در سال 2004
تحويل داده نشدند ،ساخت اولين كشتي كه
قرارداد آن هشت سال پيش به امضاء رسيد
حدود  50درصد و دومين آن حدود  15درصد
پيشرفت داشته كه در واقع اين رشد بسيار كند
است در حالي كه قرار بود در عرض  2/5سال
آنها را تحويل دهند .بنابراين كشتي كه به
شركت ايزوايكو سفارش داده شد اگر تا  3سال
آينده هم تحويل شود  11تا  12سال ساخت
آن طول كشيده است و در اين صورت نصف
عمر مفيد يك تانكر از بين خواهد رفت ،چون
بدنه كشتي و ماشين آالت در معرض آفتاب
و باران و هواي شرجي بندرعباس قرار دارد.
در حال حاضر مديريت جديد شركت ايزوايكو
تالش دارد به كار سرعت ببخشد.
همچنين ساخت  13فروند كشتي  63هزار
تني به كشتيسازي صدرا در نكا سفارش
داده شد كه پيشرفت كار آن بسيار كندتر از
ايزوايكو مي باشد.
شركت ملي نفتكش اين را پذيرفته است كه
اگر بخواهيم تجربه ساخت تانكر را به دست
بياوريم ناچاريم ضرر تأخير را بپذيريم و به
شركتهاي داخلي سفارش دهيم .به اميد اين
كه روزي توانايي و تجربه ساخت تانكر را به
دست بياورند و به راندمان شركتهاي سازنده
خارجي برسند .البته ما معتقديم سوبسيد اين

■ مهمترين پيشنهادهاي جنابعالي براي
ارتقاي صنايع دريايي كشور چيست؟
در حال حاضر نه وقت در جا زدن و نه زمان
● وقت تلف كردن است بايد از اين صنعت در
دو بعد ساخت و ساز كشتي و كشتيراني در
يك حد پشتيباني كرد و نبايد طوري برنامه
ريزي كرد تا يكي فداي ديگري شود.
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در گفتوگو با معاون برنامهريزي
اداري و مالي سازمان بنادر بررسي شد؛

تسهیالت «وجوه اداره شده» از این
پس فقط به شخصیتهای حقوقی
فعال در حوزه حمل و نقل دریایی
که دارای مجوز فعالیت از سازمان
بنادرو دریانوردی باشند ،اعطا
خواهد شد.
پس از سالها حمايت بي دريغ
سازمان بنادر از صنعت دريايي
كشور كه در قالب طرح وجوه اداره
شده انجام ميگرفت ،اگر چه الزام
قانوني اين طرح مدتها پيش پايان
يافته و سازمان همچنان تمايل
داشت به حمايت خود در جهت
توسعه صنايع دريايي ادامه دهد،
امروز به دليل فعال شدن شوراي
عالي صنايع دريايي ،اين سازمان
تصميم گرفت در طرح مذكور
تجديد نظر نموده و منابع مالي خود
را صرف مواردي كند كه با وظايف
حاكميتي اين سازمان مرتبط باشد.
در اين زمينه خبرنگار بندر و دريا
گفت و گويي با محمدرضا امامي،
معاون برنامهريزي ،اداري و مالي
سازمان بنادر و دريانوردي و عضو
كميتهي وجوه اداره شده سازمان
بنادر به عمل آورده است كه در
ادامه ماحصل آن را ميخوانيد.
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■ آيا س�ازمان بنادر ب�راي ادامه فعاليت
وج�وه اداره ش�ده ،تصميم�ات جديدي
اتخاذ نموده است؟
● س��ازمان بنادر در اعطای تس��هیالت وجوه
اداره ش��ده هیچ گونه ال��زام قانونی ندارد .اما
برای ادام��ه این فعالیت ارزش��مند و افزایش
س��هم بخش خصوصی در توسعه حمل و نقل
دریایی علي رغم مش��كالت موجود ،تصميم
گرفته اس��ت ب��ه اختیار خ��ود از محل وجوه
اداره ش��ده منابعي را ب��رای فعالیتهایی که
ض��روری تش��خیص داده ش��ود ،هزینه كند.
امیدواریم كه با فعال ش��دن صندوق حمايت
از صنایع دریایی ،حمایت از این بخش توسط
اين صندوق انجام شود.البته الزم به ذكر است
ت مناب��ع مالی موجود،
ك��ه به دلیل محدودی 
جهت گیری اصلی در اعطای تسهیالت وجوه
اداره ش��ده ،تامین نیازهای عملیاتي در حوزه
بن��ادر خواهد ب��ود .با توجه به اهداف چش��م
ان��داز  ۱۴۰۴و برنامه توس��عه حم��ل و نقل
دریایی مس��افر ،اعطای تس��هیالت به منظور
تأمين نيازهاي ناوگان مسافری در مسیرهای
پر تردد دریایی در س��واحل جنوبي و شمالي
کشور نیز جزو اولویتهای وجوه اداره شده در
سال جاری به حساب ميآيد.
■ چن�دي پي�ش مط�رح گردي�د كه در
وظایف کمیته وجوه اداره ش�ده بازنگري
ش�ده اس�ت ،اين بازنگري ها شامل چه
مواردي است؟
● بازنگ��ری در بخ��ش ه��ای مرب��وط ب��ه
دس��تورالعمل و ش��رایط اعطای تس��هیالت
،اص�لاح و بهب��ود فرایندهای بررس��ی فنی و
اقتصادی طرح ها و توجه جدی به نیاز بازار و
همچنین بهبود فرآیندهای اعطای تسهیالت

در بانکهای عامل انجام ش��ده است .در این
راس��تا ،تس��هیالت کمیته وجوه اداره شده از
این پس فقط به ش��خصیتهای حقوقی فعال
در حوزه حمل و نقل دریایی که دارای مجوز
فعالیت از س��ازمان بنادر و همچنین صاحب
تجربه و س��ابقه مفید در حمل و نقل دریایی
باش��ند و توان اقتصادی و مالی الزم را داشته
باش��ند ،اعطا خواهد ش��د .اص�لاح و تدوین
فرایندهای بررس��ی فن��ی ،اقتصادی طرح در
س��ازمان بنادر و بانکهای عامل با اس��تفاده
از مش��اورین ذی ص�لاح و همچنین تدوین
فرایندهای بررسی فنی بر کلیه مراحل اجرای
طرح ها توس��ط کارشناس��ان فنی ،بندری و
دریایی س��ازمان از دیگر تغییرات ایجاد شده
در ای��ن بخش اس��ت.در فراینده��ای اعطای
تس��هیالت در بانکه��ای عامل نی��ز موضوع
کاه��ش مدت زمان بررس��ی ط��رح ها،صدور
مصوبه ،پرداخت تسهیالت و نظارت و همراهی
کارشناسان مالی و اقتصادی سازمان بنادر در
کنار متقاضیان ذیربط در کلیه مراحل بانکی
جزو مواردی اس��ت که در این بازنگری مورد
توجه جدي قرار گرفته است.
■ آيا ب�رای جلوگیری از تجربه س�اخت
لندین�گ کرافتها از محل وج�وه اداره
ش�ده که منجر به بروز مش�کالتی برای
بانکه�ا و صاحبان این ش�ناورها ش�د،
تدابيري انديشيده شده است؟
● در موض��وع اعطای تس��هیالت به س��اخت
لندینگ کرافتها ،مشکالت بوجود آمده عمدتا
ناش��ی از نوپا ب��ودن صنعت شناورس��ازی در
کشور ،عدم برخورداري از زیرساختهای الزم
برای ساخت این نوع ش��ناورها ،زمان بر بودن
مراحل ساخت و عدم آشنایی سیستم بانکی با
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■ در صحبتهايتان اش�اره داشتيد كه
با توجه به تش�کیل صن�دوق حمايت از
صنایع دریایی و به دلیل محدودیتهای
مالی ،اعطای تسهیالت وجوه اداره شده
در س�ال جاری صرفا در چارچوب تامین
نیازه�ای س�ازمان ،به بخ�ش خصوصی
و پیمان�کاران فع�ال در بن�ادر تخصیص
خواه�د ياف�ت .طرح ه�ا ب�راي دريافت
تسهيالت چگونه اولويت بندي و انتخاب
ميشوند؟
● ای��ن نیازه��ا و طرح ها ش��امل طرح هاي
سرمایه گذاری ارزش افزوده در اراضی بندری
،تجهیزات بندری ،ساخت اسکله مسافری در
بنادر و همچنین ش��ناورهای مورد نیاز جهت
ارائ��ه خدمات دریایی در بنادر اس��ت که هم
اکنون نيز بخ��ش عم��دهاي از آنها اجرایی
شده است.
■ اخب�ار حكاي�ت از آن دارد ،با توجه به
برگزاری جلس�ات متعدد و پیگیریهای
به عمل آمده توسط جنابعالي ،تفاهمنامه
فی مابین س�ازمان بنادر و بانک ملت به
منظور پرداخت تس�هیالت باق�ی مانده
ش�ناورهای نیمه تمام و در دست ساخت
تا پایان س�ال  1390تمدید ش�ده است،
در خص�وص جزئيات اين توافق بيش�تر
توضيح ميدهيد؟
● براس��اس تفاهمنام��ه منعق��ده ،بانک ملت
موافقت نمود در صورت اتمام و تحویل پروژهها
طبق برنامه زمانبندی و تعیین ش��ده نسبت
به پرداخت تسهیالت باقی مانده به متقاضیان
اقدام كند .در این راس��تا و با توجه به طوالنی
ش��دن زمان ساخت شناورها و افزایش قیمت
تمام ش��ده آنها ،مقرر شد به منظور كمك به
بهرهب��رداران و حمایت از صنعت حمل و نقل
دریایی و امکان بازپرداخت اقساط تسهیالت
دریافت��ی ،دوران اج��اره ب��ه ش��رط تملیک
ش��ناورهایی که تحویل می گردند از  5سال
به  7س��ال افزایش یابد و درصورت پرداخت
به موقع اقساط ،جرائم تأخیر نیز توسط بانک
عامل بخش��یده ش��ود .همچنین در خصوص

■ لطف ًا بفرماييد مصوبه بانك ملت شامل
چه مواردي است؟
● بانک مل��ت در ادامه همکاریهاي مضاعف
خود با صنعت حمل و نقل دریایی و به منظور
فراهم آوردن س��هل ترین شرایط بازپرداخت
تسهیالت در س��اخت و به كارگيري شناورها
مصوبهاي را صادر نموده و درخواس��ت دارد تا
متقاضیان و س��ازندگان از فرصت پيش آمده
نهایت استفاده را ببرند .با توجه به این که این
آخرین همکاری بانک ملت خواهد بود از همه
عزیزان ذينفع انتظار حس��ن استفاده از این
شرایط را دارم .بر اين اساس؛
 .1مدت دوره س��اخت قبلی (دوران مش��ارکت
مدنی) از  6سال به  8سال افزايش خواهد يافت.
 .2مدت اجاره به ش��رط تملیک ،از  5سال به
 7سال افزايش خواهد يافت.

بانک ملت در ادامه همکاریهاي مضاعف خود با
صنعت حمل و نقل دریایی و به منظور فراهم
آوردن سهل ترین شرایط بازپرداخت تسهیالت
در ساخت و به كارگيري شناورها ،مصوبهاي را
صادر نموده و درخواست دارد تا متقاضیان و
سازندگان از فرصت پيش آمده نهایت استفاده
را ببرند.
 .7درص��ورت عدم پرداخت به موقع اقس��اط
در طول زمان بازپرداخت یا ساخت شناورها،
تمام امتیازات قید شده لغو خواهد شد.
 .8با عنایت ب��ه هماهنگیهای به عمل آمده
با مراجع ذیربط درصورت عدم ایفای به موقع
تعه��دات ،کلی��ه اقدامات حقوق��ی در جهت
حفظ منابع بانک (از قبیل خلع ید ،اس��ترداد
شناور ،ممنوع الخروجی و )...بالفاصله اعمال
خواهد شد■ .
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مقوله ساخت بوده است .قطعا اجرای هر طرح
جدید در آغاز نواقصی در برخواهد داش��ت که
با گذشت زمان و کس��ب تجربه الزم ،بهینه و
كارآمد خواهد ش��د .طرح وجوه اداره شده نیز
خارج از این مقوله نیست و همانطور که گفته
شد بازنگری در نحوه انتخاب متقاضیان ،احراز
اهلی��ت و صالحیت آن��ان و اصالح فرایندهای
بررس��ی فن��ی و اقتص��ادی ط��رح و انتخاب
س��ازندگان براس��اس توانمندی فنی و تجارب
آنها و کمک فنی و تخصصی به بانک عامل در
کلیه مراحل بررسی و اعطای تسهیالت توسط
کارشناس��ان س��ازمان از تدابیری برده که در
سیاستهای جدید لحاظ شده است .

برخ��ي از متقاضیانی که ب��ه هر دلیل تمایلی
به س��اخت ش��ناور ندارند ،مقرر ش��د نسبت
ب��ه پیگیری و درصورت ل��زوم انجام اقدامات
حقوقی تمهيدات الزم به عمل آید.
در خص��وص آن دس��ته از متقاضی��ان و
بهرهبرداران��ی هم كه ش��ناورهاي خود را در
س��الهای گذشته تحویل گرفتهاند و در حال
بهرهبرداری از آنها هس��تند و از بازپرداخت
اقس��اط خود ب��ه بانک خ��ودداری ميكنند،
ضمن بررس��ی علل این امر و به منظور كمك
به آنها براي پرداخت اقساط معوقهشان ،مقرر
شد دوران اجاره به شرط تملیک این پروژهها
نیز به مدت  5سال دیگر تمدید شود .بدیهی
است درصورت پرداخت به موقع اقساط ،بانک
ملت هم نس��بت به بخش��ش جرائم دیر کرد
آنها اقدام خواهد نمود.

 .3جرائم تأخی��ر ،درصورت پرداخت به موقع
اقساط بخشوده خواهد شد.
 .4باقیمان��ده تس��هیالت س��اخت درصورت
س��اخت ،تکمی��ل و اخ��ذ مجوزه��ای الزم
(گواهینام��ه ه��ای رده بن��دی ش��ناور) ب��ه
سازندگان پرداخت خواهد شد.
 .5پرداخ��ت ه��ای پراکنده ه��ر متقاضی در
س��نوات قبل به عنوان بخش��ی از بدهی آنان
احتساب خواهد شد.
 .6نقل و انتقال ش��ناورها ب��ا معرفی و تأیید
سازمان بنادر و دریانوردی و بانک ملت ممكن
خواهد شد.
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گفت و گوی ویژه

بررسي وضعيت صنايع دريايي كشور ،در گفتوگو با
مديركل تأمين و نگهداري تجهيزات سازمان بنادر و دريانوردي

از معدود نفراتي است كه در طول دوران كار خود ،حداقل طي
دو دهه گذشته ،همواره حامي ايجاد و راه اندازي صنعت ساخت
شناور در كشور بوده  .وي ضمن عضويت در كميته وجوه اداره شده
سازمان بنادر در اغلب مجامع و نشست هاي تخصصي مرتبط با
صنايع دريايي حضور يافته و ضمن تسهيل در ايجاد ارتباط سازمان
بنادر با اين صنايع ،در هدايت و حمايت از سرمايه گذاران خصوصي
نقش به سزايي ايفا نموده است .چالش هاي اين صنعت را به خوبي
مي شناسد ،ضمن آنكه راه كار هم براي رفع آنها ارايه مي دهد.
بسياري از دست اندكاران ،او را باني خير در بروز و ظهور مجموعه
هاي صنعتي نظير «بوت سرويس» و «مدكندآلو» مي دانند و
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● چرا روند حركت در صنايع دريايي بسيار
كند است؟ آيا با اين شتاب كم جان ،اصوالً
ميتوان موفقيتي را به دست آورد؟ ارزيابي
شما چيست؟
● سؤال خوبي مطرح شده است .البته الزم است
براي نتيجه گيري بهتر در همين جا صنايع
دريايي را با توجه به اهميت صنعت كشتي سازي،
صرفاً به اين محور محدود كنيم؛ هر چند تفاسير
مختلفي از صنايع دريايي مي شود ،ولي آنچه
امروز مهم است و در محافل رسمي و غيررسمي
به آن پرداخته ميشود و چندين همايش نيز ،در
اين زمينه برپا شده است ،وضعيت صنعت كشتي
سازي و ديگر صنايع مرتبط با اين صنعت است.
خوب ،حاال بر مي گرديم به پرسشي كه مطرح

صاحبان اين صنايع از وي به عنوان پشتيباني دلسوز ياد مي كنند.
عليرغم موفقيت هاي نه چندان درخشان اين صنعت در ابعاد
كوچك ،با توجه به ظرفيت هاي خدادادي كشورمان ،بر ارتقاء و
توسعه ي اين صنايع تاكيد دارد و بر حمايت از آنها اصرار مي ورزد.
شايد به خاطر اين است كه عليرغم عدم برخورداري از حمايت
هاي الزم از سوي نهادهاي متولي ،سازمان بنادر توانسته در اجراي
«وجوه اداره شده» موفق عمل نمايد.
آنچه كه در پي مي آيد ،ماحصل گفت و گوي صميمانه خبرنگار بندر
و دريا است با مهندس عبدالكريم رزازان ،مدير كل تعمير و نگهداري
تجهيزات سازمان بنادر و دريانوردي ،كه با هم مي خوانيم.

كرديد .اگر به اين سؤال عميقاً پرداخته شود ،شايد
چند سؤال را نيز ،همراه خود به ذهن متبادر كند،
مانند :آيا صنعت كشتي سازي و صنايع مرتبط با
آن ،يك صنعت استراتژيك محسوب مي شود؟
آيا جايگاه اين صنعت در دنيا و در كشورهاي
پيشرفته و صاحب نام ،جايگاه مناسبي است؟ تأثير
آن بر جنبه هاي اقتصادي و فني و ...چگونه است؟
با مطالعه و تحقيقاتي كه صورت گرفته و گامهاي
توسعهاي كه آمار و ارقام آن موجود است ،ديگر بر
كسي پوشيده نيست ،كه كشتيسازي يك صنعت
استراتژيك است و نقش آن بر اقتصاد كشورهاي
پيشرفته و در حال توسعه نيز ،انكارناشدني است.
كشور ما هم يك كشور دريايي و برخوردار از بيش
از  3000كيلومتر سواحل دريايي است و بالغ بر

 10000فروند كشتي ساليانه در خليج فارس و
درياي عمان تردد مي كنند .ما همهي اين آمارها
را خوب مي دانيم ولي چرا با وجود اين همه
پتانسيل ،طي  30سال گذشته ،به اين صنعت
توجه نشده است و يا روند حركتي آن كند بوده
است؟ بدون ترديد ،در اين زمينه كالبد شكافي
نشده است .فقط در يازدهمين همايش صنايع
دريايي ،اين موانع به طور شفاف از طرف اعضاي
جامعهي دريايي مطرح و به آن پرداخته شد .با اين
وجود ،بر اساس تجربياتم طي ده سال گذشته ،به
چند عامل برجسته ،به عنوان علل اصلي ،به طور
مختصر مي پردازم .از همه مهم تر ،فقدان يك
انسجام و باور ملي در وزارت متولي اين صنعت
است.

گفت و گوی ویژه

● ديوار بي اعتمادي نسبت به صنعت
دريايي ،بسيار بلند است ،چگونه مي توان
اين عدم اعتماد را به اعتماد مبدل ساخت؟
● متأسفانه ،اين بي اعتمادي در مشتري ها به
شدت وجود دارد و يكي از عوامل عدم رشد اين
صنعت ،مشتري مدار نبودن صنايع دريايي است.
مشتري وقتي اين سه عامل را با هم در يك
كشتي سازي مي بيند ،خود به خود به طرف آن
جذب مي شود -1 :قيمت  -2كيفيت  -3زمان
تحويل به موقع.

● آيا الزام ًا بايد صاحب صنعت ساخت شويم.
با اين همه هزينهي گزاف ،آيا بهتر نيست در
حوزه هايي مانند كشتيراني كه موفق عمل
كرده ايم ،سرمايه هاي ملي را به كار گيريم؟
●مسئولين كشور ما با توجه به موقعيت استراتژيك
دريايي ايران ،بايد از نگاه دريامحور برخوردار
باشند .بايد به هر صنعتي كه با دريا مرتبط است
نگاه ويژهايي داشت .باور و اعتماد قلبي و هميشگي
ما اين است كه يكي از محورهاي اساسي نيل به
توسعه يافتگي ،توسعهي صنعت دريايي كشور
است .اگر نيم نگاهي به كشورهاي مختلف توسعه
يافته داشته باشيم ،مي بينيم كه يكي از پايه هاي
اوليهي توسعهي آنها در توجه به گسترش و رونق
اين صنعت پيريزي شده است .امروزه گفته مي
شود كه صنايع دريايي ،محرك ساير صنايع به
حساب ميآيند .برآورد شده است اين صنعت،
سبب فعال سازي  40صنعت به طور مستقيم و
 60صنعت به طور غيرمستقيم خواهد شد كه در
مجموع 100 ،صنعت مرتبط با اين صنعت مادر را
در بر ميگيرد .ساليان سال است كه چند كشور
عربي همسايهي ما ،با ايجاد كارخانجات ساخت
شناور و كشتي ،اين بازار را در اختيار گرفتهاند و
پول هنگفتي نيز عايد آنها مي شود .كشورهاي
اروپايي و آسيايي كه در اين منطقه سرمايه گذاري
كردهاند ،در چند سال گذشته ،شناورهاي مختلف
خدماتي و مسافري و تجاري را به متقاضيان ايراني
فروختهاند .متأسفانه ،بايد قبول كنيم كه به دليل
همين رشد نيافتگي صنايع دريايي ،ارز زيادي از
كشور خارج شده است و به راحتي قبول كردهايم
كه اشتغال بيرون از مرزهاي كشورمان را رونق
دهيم .چرا بايد اين اتفاق بيفتد ،وقتي از سواحل
گسترده اي در شمال و جنوب كشور برخورداريم،
وقتي نيروي جوان مستعد و توانا در كشور داريم،
وقتي مهندسين با تجربه و فارغ التحصيل از
دانشگاه داريم ،هم اكنون ،شركتهاي نفت فالت
قاره و ملي نفتكش و چندين شركت ديگر ،خدمات
مورد نياز خود را از شركت هاي خارجي خريداري
ميكنند و ساليانه قراردادهاي هنگفتي نيز در اين
رابطهها منعقد مي شود و ارزهاي زيادي به جيب

طرح وجوه اداره شدهي سازمان و حركت رو به
جلويي كه در اين رابطه به وجود آمد ،به منزلهي
بارقهي اميدي در صنعت شناورسازي كوچك و
متوسط بود؛ به طوري كه تمام شناورسازان را در
سرتاسر سواحل جنوبي و حتي شمالي كشور به
تكاپو و فعاليت درآورد.
***
متوليان اين امر ،با استفاده از صندوق حمايت از
ش از
صنايع دريايي ،مي توانند از قافله فرصت ها بي 
اين عقب نيفتاند و با يك خيزش منطقي و همه جانبه،
معضالت و چالش هاي موجود را برطرف كنند.
صاحبان اين شركت ها سرازير ميشود .چرا نبايد
اين شناورهاي خدماتي در داخل ايران ساخته
شوند؟ چرا نبايد با حمايتي پويا ،روند اشتغال زايي
را در اين صنعت مادر و حياتي گسترش دهيم؟
به راحتي مي شود اين كار را انجام داد ،اگر چالش
ها و تهديدها را بشناسيم و براي رويارويي با آنها
راهكارهاي مناسب تعريف كنيم.
سازمان بنادر و دريانوردي ،به عنوان يك مشتري
كوچك ،در ده سال گذشته اين گام مؤثر را با
اقتدار برداشته است .هر چند در اين زمينه
متحمل خسارات مالي نيز شد ،ولي اين رويكرد
ماندگار را در حمايت از چند شركت شناورسازي
از خود نشان داد؛ به طوري كه هم اكنون در اين
شيپ ياردها شناورهاي خدماتي مدرن با رعايت
استانداردهاي بين المللي ساخته مي شود كه به
راحتي نيز ،مي توانند در بازار منطقهاي وارد رقابت
شوند.
بنابراين ،نه تنها ضروري است كه صاحب صنعت
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البته شايد در دو سال گذشته ،اين باور ،كمي
پررنگتر شده است ،آن هم به اين دليل كه تنها
در  11سال گذشته ،يازده نوبت همانديشي صنايع
دريايي برپا و اليحهي صنايع دريايي نیز باالخره
پس از رفت و برگشتهاي طوالني در سال 1387
توسط مجلس شوراي اسالمي ،تصويب و ابالغ
شده است؛ به طوري كه حاال مسئول شوراي
عالي صنايع دريايي ،در وزارت صنايع و معادن
استقرار يافته است .تاكنون فقدان انسجام و باور
ملي به اين صنعت استراتژيك ،باعث از دست
رفتن بسياري از فرصت ها شده است .بنابراين،
اولين عامل كندي اين روند ،موضوع مديريتي
است كه بر ساز و كار اين صنعت ،سايه افكنده.
دومين عامل مهم ،مسايل مالي است؛ وقتي از
محورهاي مالي صحبت مي كنيم ،عدم ارايهي
تسهيالت بانكي از سوي بانك ها ،عدم پوشش
بيمه اي مناسب و عدم تزريق نقدينگي مطلوب
از طرف دولت به اين صنعت را شامل ميشود.
وقتي اليحهي صنايع دريايي ابالغ شد ،قرار بود
به صندوق حمايت از صنايع كشتي سازي ،مبلغ
 40ميليارد تومان بودجه اختصاص داده شود؛
ولي تاكنون پولي وارد اين صندوق نشده است.
مسلماً اين موضوع ،به ُكندي حركت توسعهي اين
صنعت ،كمك مي كند .مطالعات زيادي در اين
ارتباط صورت گرفته كه قب ً
ال نيز به آنها اشاره
كرده ام .در كشورهاي در حال توسعه ،چون
رشد و توسعهي اين صنعت از اهميت بهسزايي
برخوردار است مورد حمايت هاي همه جانبه از
سوي دولتها قرار ميگيرد ،به گونهاي كه به
بانك ها دستور ميدهند كه اعتبارات و وام هاي
ارزان قيمت با بازپرداختهاي طوالني مدت به
كشتي سازان پرداخت كنند تا بتوانند توليد انبوه
داشته باشند .بعد از آن ،به كشتي سازان كمك
ميكنند كه براي توليداتشان ،مشتري داخلي
و خارجي پيدا كنند .اين امر ،منجر به ايجاد
انگيزهي قوي در صنعت كشتي سازي و صنايع
مرتبط ميشود .همين تحقيقات اثبات ميكند ،هر
جا كه صنعت كشتي سازي رشد سريع و منطقي
داشته است ،جاي پاي دولت مشاهده شده است.
سومين عامل ،وجود مقررات دست و پا گيري
مثل :تعرفههاي گمركي ،طوالني شدن مراحل
ترخيص كاال و همچنين طوالني شدن پروسهي
صدور ويزا براي متخصصين خارجي است كه در
جاي خود ،باعث ُكند شدن روند پيشرفت صنايع
دريايي كشورمان شده است.

متأسفانه در دو دهه گذشته ،به طور مطلوب و
كارآمد ،از هيچ كدام از اين عوامل برخوردار
نبودهايم؛ البته موفقيتهاي موردي در بعضي از
شيپ ياردها داشتهايم كه عملكرد آنها قابل قبول
است ،ولي در مجموع ،شيپ ياردهاي سواحل
جنوبي و شمالي كشور ،از ناتواني ارايه اين عوامل،
رنج مي برند .به عنوان فردي كه بيش از  22سال
با اين صنعت دست و پنجه نرم كردهام و در كوران
زندگي آن بوده ام ،مي گويم :چه سازندگان دولتي
و چه سازندگان خصوصي ،عالقه اي به ايجاد
ديوار بي اعتمادي ندارند؛ ولي فقدان يك متولي و
هماهنگ كنندهي قوي در صنايع دريايي و نبود
ابزارها و منابع مالي كافي كه بتواند نظارت فني و
اقتصادي مستمر و مؤثري بر صنعت داشته باشد،
از مهم ترين شاخص هاي ايجاد اين ديوار بي
اعتمادي در صنعت كشتي سازي است.

35

گفت و گوی ویژه
ساخت شويم ،بلكه با توجه به سند چشم انداز،
بايد زمينه رشد و شكوفايي اقتصادي كشور را نيز
از اين راه مهيا سازيم .من قاطعانه ميگويم :اگر
همهي مسئولين كشور در رسيدن به اين هدف
مقدس و حياتي به وظيفه خودشان به درستي
عمل كنند ،دسترسي به اين افق اقتصادي ،آسان
خواهد بود.

يكي از چالش هاي جدي صنايع دريايي در يك
دههي گذشته ،عدم حضور فعال و مستمر متولي
امر صنعت در اين حوزه بوده است .به عبارت ديگر،
هيچ گاه يك سياست شفاف و يك طرح جامع از
طرف متولي براي اين صنعت ترسيم نشده است.
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● آهنگ ُكند حركت صنايع دريايي را طي
سال هاي گذشته ،همگان شاهد بوده ايم .تنها
اقدام مؤثر براي رشد صنايع در اين زمينه،
اجراي طرح وجوه اداره شدهي سازمان بنادر و
دريانوردي است .سمت و سوي آتي اين طرح
را چگونه ميبينيد؟ آيا توجه اصلي سازمان به
اين طرح ،همچنان مبتني بر اعتالي صنعت
ساخت شناور خواهد بود؟
● طرح وجوه اداره شدهي سازمان و حركت رو به
جلويي كه در اين رابطه به وجود آمد ،به منزلهي
بارقهي اميدي در صنعت شناورسازي كوچك و
متوسط بود؛ به طوري كه تمام شناورسازان را در
سرتاسر سواحل جنوبي و حتي شمالي كشور به
تكاپو و فعاليت درآورد و اگر وزارت صنايع و معادن
و سيستم بانكي از اين كاروان توسعه و بالندگي
عقب نمي افتادند ،يقيناً اين سرمايه گذاري ،در نوع
خود ،به منزلهي اقدامي بينظير در تاريخ ثبت مي
شد.
ما از محل وجوه اداره شده ،براي ساخت بيش
از  90فروند شناور تجاري به متقاضيان بخش

خصوصي و فعاالن دريايي كشور وام اعطا كرديم.
چرا اين حامي صنعت شناورسازي كه خودش يك
مشتري كوچك در اين صنعت است و هدفش
تنها به عنوان مرجع دريايي كشور ،توسعهي حمل
و نقل مسافري و تجاري بود ،تنها گذاشته شد؟ در
صورتي كه وظيفهي اصلي متوليگري اين صنعت،
وزارتخانهي مستقلي است كه بايد اين وظيفهي
خطير را انجام مي داد .هنوز هم دير نشده است،
متوليان اين امر ،با استفاده از صندوق حمايت از
ش
صنايع دريايي ،مي توانند از قافله فرصت ها بي 
از اين عقب نيفتند و با يك خيزش منطقي و همه
جانبه ،معضالت و چالش هاي موجود را برطرف
كنند.
قبل از اين كه پاسخ سوال شما را در مورد تبيين
سمت و سوي آتي اين طرح بدهم ،بايد بگويم
كه اينك شناورهايي در كارخانجات شناورسازي
وجود دارند كه مالك آنها بانك است و بانك
نبايد اين سرمايه گذاريها را كه با پول مردم
انجام شده را به حال خودش رها كند .آيا كسي
با سرمايهي مردمي ،اين چنين مي كند؟ اگر
اين شناورها به بهره برداري برسند ،درآمدزا
خواهند بود و توسط آنها برگشت سرمايه
انجام مي گيرد .بنابراين ،با يك حركت ملي،
ميتوان منافع مردمي را به ارمغان آورد و با
تزريق نقدينگي براي ادامهي ساخت شناورها
از طرف بانك ،صنعت شناورسازي از اين بحران
رها شود .سازمان بنادر و دريانوردي ،به اندازهي
كافي ،يارانه پرداخت كرده است و ديگر قادر
نيست بيش از زماني كه تعهد كرده ،يارانهي
اضافي بپردازد .يكي از سياست های كليدي
سازمان ،ساماندهي حمل و نقل مسافري است
كه تاكنون اقدامات خيلي خوب و اميدواركننده
اي در اين زمينه انجام گرفته است .يقيناً با
توجه به گسترش اين پروژه و تحمل هزينه هاي
سنگين آن ،اگر بخواهيم همهي اجزاي حمل
و نقل مسافري را تا رسيدن به افق چشم انداز
پوشش دهيم ،ضروري است كه مورد حمايت
گستردهي مالي سازمان هاي مسئول و همچنين
دولت قرار گيرد .سازمان بنادر هم طبق آن چه
كه قب ً
ال تعهد نموده و به طور رسمي اعالم كرده
است به ساخت شناور مسافري مورد تأييد،
وام اعطا خواهد كرد .البته تعداد ساخت اين
شناورها مشخص شده است كه متقاضيان بايد
به دبيرخانهي كميتهي وجوه اداره شده مراجعه
كنند .حمايت از بخش هاي خصوصي فعال در
پايانههاي بندري نيز ،يكي ديگر از سياست هاي
حمايتي سازمان است كه با توجه به پروژه هاي
توسعه اي در دستور كار ،بخشي از سرمايه گذاري
آن به منظور خريد تجهيزات ،بايد از محل وجوه
اداره شده انجام گيرد .البته الزم است متذكر
شوم كه ادامهي اين روند ،بستگي به آن دارد كه
درآمدهاي سازمان اجازه اين سرمايهگذاريها
را بدهد .سازمان ،تمام درآمدهاي خود را
خرج پروژه هاي بندري و دريايي مي كند و
از طرف دولت هم ،اعتباري را دريافت نمي

كند ،بنابراين ،بايد به فكر اقدامات مؤثر باشد تا
فرصت هاي اقتصادي در منطقه را از دست ندهد.
● آيا براي آن كه شوراي عالي صنايع
دريايي در عمل وارد صحنه صنايع دريايي
شود و مستقيم ًا به رفع چالشهاي پيشرو
بپردازد ،بهتر نيست «طرح وجوه اداره
شده» كه امروز مراحل آزمايش و خطاي آن
از سر گذشته و نتايج ارزشمندي به دنبال
داشته است ،توسط اين شورا در دستور كار
قرار گيرد تا ضمن رفع مشكالت جنبي ،به
عنوان الگوي مطلوب مورد حمايت واقع
شده ،تعميم داده شود؟
● همان طور كه اشاره كردم ،طرح وجوه اداره
شده ،بارقهي اميدي را در حمل و نقل دريايي به
وجود آورد و به ويژه ،در صنعت شناورسازي ،به
منزلهي محركي بود كه باعث رشد و شكوفايي
نسبي اين صنعت شد .مجددا ً اين نكتهي
كليدي را يادآور مي شوم :يك طرف مهم اين
طرح ،بانك ها و نحوهي پرداخت تسهيالت به
متقاضيان است .اليحهي صنايع دريايي كه در
سال  1387ابالغ شد ،وظيفهي شوراي عالي
صنايع دريايي را مشخص كرده است .قانونگزار
براي حمايت استراتژيك صنايع دريايي ،صندوق
حمايتي را پيشبيني كرده است كه زير نظر
وزارت صنايع و معادن فعاليت ميكند .اعتبار
اوليهي اين صندوق مشخص شده است كه
حدود  400ميليارد تومان است .مادهي  7قانون
توسعه و حمايت از صنايع دريايي ،به صراحت به
بانك مركزي اجازه داده است كه ساالنه تا سقف
يك ميليارد دالر تسهيالت ،از محل حساب
ذخيره ارزي و ساير منابع به خريداران شناور ،به
منظور سفارش به سازندگان داخلي و متقاضيان
تعمير شناور در درون كشور ،اختصاص دهد .در
بند  4مادهي  9اساسنامهي صندوق توسعهي
صنايع دريايي ،آمده است :پرداخت مابه التفاوت
نرخ تسهيالت رايج بانكي و نرخ تسهيالت ذكر
شده در بند (ب) مادهي  7قانون حمايت از
صنايع دريايي به كارخانجات كشتي سازي،
مجاز است.
اين رويداد اقتصادي كه با همت و تالش بيش از
 10سال جامعه دريايي به وجود آمده ،موقعيت
مناسبي را براي رشد و توسعهي صنايع دريايي به
وجود آورده است .از شوراي عالي صنايع دريايي
انتظار مي رود تمام تمركز خود را همان گونه
كه قانون گذار در مادهي  1اين قانون ،دولت را
موظف كرده است ،وادار به ساخت ،توليد ،تعمير
و نگهداري انواع مختلف تجهيزات شناورهاي
سطحي ،زيرسطحي و صنايع فراساحلي كند و از
طرح موضوعات حاشيهاي كه ما را از هدف اصلي
دور مي كند ،خودداري نمايد.
ما آماده ايم تا دست آوردها و تجربيات ارزشمندي
كه از اجراي طرح وجوه اداره شده حاصل شده
است را در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار
دهيم ،تا بر اساس آن صنعت شناورسازي مورد

گفت و گوی ویژه

● اگر مشكالت صنايع دريايي كشورمان را
دسته بندي كنيم ،اولويت هاي يك تا پنجم
اين مشكالت را چگونه بر خواهيد شمرد؟
● تصور مي كنم در صحبت هايم ،تقريباً به اين
مشكالت اشاره كرده باشم .به طور خالصه ،به اين
صورت مي شود آنها را دسته بندي كرد:
يكي از چالش هاي جدي صنايع دريايي در
يك دههي گذشته ،عدم حضور فعال و مستمر
متولي امر صنعت در اين حوزه بوده است .به
عبارت ديگر ،هيچ گاه يك سياست شفاف
و يك طرح جامع از طرف متولي براي اين
صنعت ترسيم نشده است .تاكنون ،وزارت
صنايع و معادن ،تنها موافقت اصولي صادر
كرده و بر اين امر كه فعاالن اين صنعت ،با
اين موافقت اصولي چه كردهاند و بر روند پس
از آن نيز ،هيچ گونه نظارتي نداشته است .به
جرأت مي توانم اعالم كنم :اگر سؤال شود كه
ظرفيت كارخانجات شناورسازي براي ساخت
شناورهاي كوچك ،متوسط و بزرگ چه ميزان
است ،اطالعات درستي در دسترس نيست.
مثل اين است كه از سازمان بنادر و دريانوردي
بخواهند نام شناورهايي كه ثبت شده است
و اطالعات مربوط به آنها را ارايه نمايد و
سازمان نيز ،اعالم كند كه چنين اطالعاتي
را ندارد؛ كه در اين صورت ،مرجع دريايي
بودن سازمان معني ندارد .البته پس از ابالغ
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توجه قرار گيرد .در همين رابطه ،پيشنهاد مي كنم:
وزارت صنايع و معادن ،هرچه سريعتر با استفاده
از صندوق حمايت و با تزريق نقدينگي ،مشكالت
موجود شناورهاي در حال ساخت را برطرف كند
و تا زماني كه اين اقدام از طرف متولي امر انجام
نشود ،شيپ ياردهاي درگير نخواهند توانست به
حيات خود ادامه دهند و همچنان ،روند ركود در
اين صنعت را شاهد خواهيم بود.

قانون توسعه ،اقدامات اوليه در وزارت صنايع و
معادن انجام شده كه اميدواريم هر چه سريع
تر ،اين مديريت چتر حمايتي خود را برفراز
اين صنعت بگستراند.
مانع و مشكل دوم ،رشد نيافتگي اين صنعت در
بخش تأمين مالي و اقتصادي است .حدود 65
درصد قيمت يك شناور ،تقريباً به ميزان ارزش
تجهيزات آن برميگردد كه اكثرا ً بايستي از
خارج وارد شوند .بنابراين ،اگر صنعت ،نقدينگي
مورد نياز را نداشته باشد ،ساخت با چالش روبه
رو خواهد شد .تجربهي دو دههي اخير نشان
ميدهد كه صنعت شناورسازي از اين معضل به
شدت ضربه خورده است.
نقش سيستم بانكي و ايجاد تسهيالت روان و
ساده از طرف اين بنگاه اقتصادي ،كام ً
ال مشهود و
اجتناب ناپذير است.
سومين مانع ،عدم پوشش بيمه اي مناسب و عدم
حضور فعال سيستم بيمه اي كشور در اين صنعت
استراتژيك است .وقتي بيمه ،پوشش الزم را ارايه
ندهد ،سيستم بانكي نيز ،ميزان ريسك پذيري
سرمايه گذاري را باال مي برد و فرآيند اعطاي وام
را طوالني و شرايط را براي متقاضي و سازندهي
شناور بسيار سخت و دشوار ميكند؛ به طوري
كه توجيه اقتصادي سرمايه گذاري براي متقاضي
ساخت شناور در داخل ،از بين مي رود .بنابراين،
بانك و بيمه ،دو بال اقتصادي رشد و توسعهي اين
صنعت هستند كه اگر هر يك خوب عمل نكنند،
اين صنعت نمي تواند با خيال راحت ،پرواز كند.
چهارمين مانع ،وجود مقررات دست و پاگير در
امور گمركي و فقدان معافيت هاي حمايتي در
اين زمينه و طوالني بودن پروسهي ورود و خروج
و اخذ ويزا براي متخصصين خارجي است .قانون
توسعه نيز ،به اين مهم اشاره كرده كه تسهيالت
ويژه و بسته هاي تشويقي براي معافيت گمركي
در نظر گرفته است .بايد هر چه سريع تر ،اين

تسهيالت به اجرا درآيند تا قيمت تمام شدهي
كاال كاهش پيدا كند و سازندگان داخلي بتوانند
وارد عرصه رقابت بين المللي شوند .مقررات
تخريبي سر راه متقاضيان ،از همهي عوامل
بازدارنده موفقيت در كشتي سازي ،مهم تر و
توجه به آنها ،از اهميت به سزايي برخوردار است؛
يعني رعايت كيفيت ساخت و مشتري مداري و
تربيت نيروي متخصص ،از ويژگي هاي يك
صنعت كشتي سازي مدرن محسوب ميشود .به
رغم تالش هايي كه در زمينهي ساخت با كيفيت
در سالهاي گذشته صورت گرفته ،بايستي
عرض كنم :هنوز به نقطهي مطلوب نرسيدهايم
و نتوانستهايم رضايت مشتري را جلب كنيم.
يقيناً اگر مشتري راضي نباشد ،براي خريد به
بازار داخلي مراجعه نميكند .متقاضيان بخش
خصوصي ،تضمين سرمايه را مورد توجه قرار
ميدهند و اگر اين سرمايه با ريسك هايي روبهرو
شود و شناور طبق استاندارد بينالمللي بهره وري
نداشته باشد ،با كسي شوخي نخواهند داشت و
حتماً واكنش نشان ميدهند .براي اين كه كيفيت
در ساخت به دست آيد ،بايد تربيت نيروي انساني
متخصص و مجرب سازماندهي شود .اكنون كه
شوراي عالي صنايع دريايي تشكيل شده است و
ابزار الزم وجود دارد .بايد بتوان اين حركت پايدار
و ماندگار را انجام داد .بايد به طور حرفه اي وارد
عمل شد و از دانش سازندگان معتبر خارجي به
منظور آموزش افراد ،به صورت مطلوب استفاده
كرد .مسلماً اگر بخواهيم فرصت ها را خيلي
سريع به دست آوريم ،بايد براي جلب اعتماد
مشتري هزينه كرد و كار را به سازندگان داخلي
سپرد .ارايهي بسته هاي تشويقي براي آن دسته
از سازندگان داخلي كه در زمينهي برخورداري
از كيفيت مطلوب و همچنين ،كسب رضايت
مشتري تالش مي كنند ،مي تواند به تحقق اين
هدف كمك كند■ .
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به دنبال پی گیری های مستمر و تالش مجدانه
سازمان بنادر و دریانوردی و
درخواست اتحاديه مالكان كشتي ايران از بانك ملت ،ارایه شد؛

پاسخ مساعد بانک ملت
به رفع مشكالت متقاضیان
وجوه اداره شده
سکینهصارمی
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ب�ا تصویب مصوب�ه جديد بان�ك ملت در
خصوص طرح وجوه اداره ش�ده س�ازمان
بنادر و دريانوردي ،بس�یاری از مش�کالت
موج�ود صنع�ت کش�تی س�ازی ،مرتفع
خواهد شد.
این بخشی از اظهاراتي است که امید مرادی
عضو هیئت مدیره و ريیس کارگروه وجوه اداره
شده اتحادیه مالکان کشتی ايران در گفت و گو
با خبرنگار بندر و دريا عنوان کرد.
وی که در اين گفتوگو به یک سال
پیگیریهای مستمر و حسن توجه مدیران
سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین مدیران
ارشد بانک ملت به خصوص رییس جدید شعبه
کندوان اين بانك و مالکان کشتیهای بهرهمند
از تسهیالت وجوه اداره شده سازمان بنادر و
دریانوردی اشاره میکرد ،اظهارداشت :باالخره
مصوبه شماره  2665در تاریخ  1389/7/24در
بانک ملت به تصویب رسید که طبق مفاد این
مصوبه مشکالت موجود مرتفع خواهد شد.
مرادی تصویب این مصوبه را گام بلندی در
راستای حمایت از صنعت شناورسازي دانست
و افزود :درایت مسئولین سازمان بنادر و
دریانوردی ،بخصوص وجوه اداره شده سازمان
به جهت حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی
در صنعت ساخت شناور و ایجاد اشتغال ،بسیار
چشمگیر است ،چرا که اين سازمان منطبق بر
شرح وظایف خود و به عنوان متولی امور دریایی
اقدام به ایجاد سیستمی برای کمک به سرمایه
گذاری بخش خصوصی در قالب وجوه اداره شده
کرد و ضمن هماهنگی با بانک ملت نسبت به
اعطای تسهیالت یارانه ای به متقاضیان ساخت
شناورهای دریایی اقدام نمود.
ريیس کارگروه وجوه اداره شده اتحادیه

مالکان کشتی در ادامه افزود :اما متاسفانه
بعلت نوپا بودن این امر و عدم تجربه کافی و
وافی در ارگانهای ذیربط ،روند اجرایی طرح
با چالشهای مهمی مواجه شد و در مواردی
منجر به توقف نيز گرديد.
وی به معضالتی که قبل از تصویب مصوبه مزبور
موجب توقف طرح شده بود اشاره کرد و افزود:
عدم توجیه سازمانها و ارگانهای دریایی و
بانکی یکی از این مشکالت به شمار میرفت از
طرفی نوپا بودن طرح وجوه اداره شده و تجربه
نخست کشور در اجرای چنین پروژه عظیمی،
منشاء بروز بسیاری از چالشهاي اجرایی شد.
ساخت اين تعداد شناور با پراکندگی جغرافیایی
گسترده (از سواحل خرمشهر تا چابهار و حتی
شمال کشور) تا کنون بی سابقه بوده و برای
صنعت کشتی سازی داخلی در این حجم،
اولین تجربه محسوب میشد .بنابراین بسیاری
از کاستیها و موانع موجود حاصل عدم تجربه
کافی مجریان طرح بوده است.
مرادی اذعان داشت :این نقص به مدیران محدود
نشده و متاسفانه بانک عامل و متقاضیان نیز در
مواجهه با صنعت کشتی سازی از خود تجربه و
درایت کافی نشان ندادند و این موضوع عامل
بروز ناهماهنگی و عدم تعامل مناسب طرفهای
درگیر شد که منشاء بسیاری از مشکالت به
شمار میرود.
وی فقدان سیاستهای حمایتی وزارت صنایع
و معادن به عنوان اصلی ترین متولی صنعت،
کشتی سازی را یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار
در کاهش سرعت ساخت و افزایش هزینه تمام
شده پروژهها دانست و گفت :بطور خاص در
اجراي پروژه وجوه اداره شده ،وزارت صنایع و
معادن به منظور حل مشکالت صنایع کشتی

سازی ،حتی کشتی سازیهای وابسته به
سازمان گسترش و نوسازی صنایع را نیز مورد
حمایت قرار نداده است.
به گفته وی همچنین در قراردادهای چهارجانبه
(بانک عامل ،سازنده ،متقاضی و سازمان بنادر و
دریانوردی)  ،مفاد قرارداد به دلیل عدم تجربه
و ضعف در بررسی کارشناسانه از جامعیت و
کارآیی الزم برخوردار نبوده و بسیاری از مواد
مندرج در آن به خوبی تبیین نشده است كه
باعث بروز اختالفات اساسی بین طرفین قرارداد
شده است.
وی عدم تناسب سهم الشرکه بانک را از دیگر
مشکالت مطروحه در این بخش دانست و
اظهارداشت :در بسیاری از پروژهها ،سهم
الشرکه بانک کمتر از  80درصد مبلغ مصوب
بود که به همین دلیل بسیاری از متقاضیان در
تامین آورده خود ،دچار مشكل شدند.
اميد مرادی در اين گفتوگو به عدم پرداخت
به موقع تسهیالت توسط بانک اشاره کرد و
گفت :عدم تقارن زمانی و همچنین آزادسازی
تسهیالت در قرارداد چهارجانبه باعث شد
تا برخی پروژهها علیرغم تامین سهم آورده
متقاضی و هزینه کرد تسهیالت پرداخت شده،
قادر به دریافت به موقع قسط جدید تسهیالت
نباشند که این امر عامل تاخیر در پیشرفت
پروژهها شد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مالکان کشتی
با اذعان بر این مطلب که عدم تمکن مالی
برخی از متقاضیان و تاخیر در تامین آورده نیز
باعث بروز مشکالت عدیده ای شده بود ،افزود:
مشکالت مالی و کمبود محسوس تکنولوژی و
عدم تجربه کشتیسازیهای دولتی و خصوصی
در بسیاری از موارد ،اختالالتی را در روند
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در اجراي پروژه وجوه اداره شده ،وزارت صنایع
و معادن به منظور حل مشکالت صنایع کشتی
سازی ،حتی کشتی سازیهای وابسته به سازمان
گسترش و نوسازی صنایع را نیز مورد حمایت قرار
نداده است.
وی افزایش مدت دوره ساخت قبلی (دوران
مشارکت مدنی) از  6به  8سال ،افزایش مدت
اجاره به شرط تملیک از  5به  7سال برای
شناورهای نوساز ،بخشودگی جرایم تاخیر
در صورت پرداخت به موقع اقساط ،پرداخت
باقیمانده تسهیالت ساخت به سازندگان در صورت
ساخت و تکمیل و اخذ مجوزهای الزم ،احتساب
پرداختهای پراکنده هر متقاضی در سنوات قبلی
به عنوان بخشی از بدهی آنان ،امکان نقل و انتقال
شناورها با معرفی سازمان بنادر و تایید بانک ملت،
را از جمله مواد مصوبه مزبور برشمرد و افزود :در
صورت عدم پرداخت به موقع اقساط در طول
زمان بازپرداخت یا ساخت شناورها ،تمام امتیازات
قید شده ،لغو میشود.
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اجرایی پروژهها بوجود آورد و همین امر باعث
شد تا کشتی سازيها مجبور به استفاده از
تسهیالت متقاضیان در محلهایی غیر از پروژه
مورد نظر آنها شوند.
وی در ادامه این گونه اظهارنظرکرد :طبیعتاً آن
پروژهها در برنامه زمان بندی دچار تاخیر شدند.
عالوه بر این ،کمبود تجربه و فقدان تکنولوژی
روز در بخش سازندگان ،روند پیشرفت را کند
کرد و کاهش شدید کیفیت شناورهای در حال
ساخت را به دنبال داشت و در برخی موارد
مشکالت عدیدهای در انتخاب پیمانکاران
ساختسازه و خرید و نصب تجهیزات به وجود
آورد.
مرادی با اشاره به ناهماهنگیهای موجود بین
طرفین قراردادهای چهارجانبه ،تصریح کرد:
بروز ناهماهنگیهای فراوان بین ارگانهای
دریایی و بانکی و تاثیر نامطلوب آن بر مالکان
شناورهای بخش خصوصی نیز یکی ديگر از
مشکالت اساسی این طرح بوده است.
ريیس کارگروه وجوه اداره شده اتحادیه مالکان
کشتی ،همچنین ادامه داد :تعداد زیادی از
شناورهای ساخته شده به دلیل عدم پرداخت
اقساط خود از سوی بانک عامل توقیف شدند و
این امر باعث توقف فعالیت آنها در برهه ای از
زمان و در نهایت بروز مشكالت اساسی شد.
مرادی در ادامه اذعان داشت :وجود نقص در
صنایع جانبی کشتیسازی و عدم تولید قطعات
و ماشین آالت اصلی شناورها در داخل کشور
منجر به صرف هزینه مالی و زمانی بسیاري به
منظور تامین آنها از خارج از کشور میشود و
بدیهی است که در هنگام تولید ،این مشکالت
چند برابر افزایش خواهد یافت.
بنابراین با توجه به موانع و مشکالتی که در
مسیر توسعه صنعت کشتیسازی و خصوصاً
طرح وجوه اداره شده سازمان بنادر وجود
داشت ،کلیت طرح با چالش اساسی مواجه
شد و همه طرفهای درگیر با این موضوع از
جمله سازمان بنادر و دریانوردی ،بانک ملت،
کشتیسازیها و از همه بیشتر متقاضیان که
عمدتاً تمامی اندوخته زندگی خود و خانواده را
در این پروژه هزینه کرده بودند ،دچار بحران
شدند.
وی با اذعان بر مطالب فوق که منجر به بروز
بسیاری مشکالت در این صنعت شده بود
اظهارداشت :اتحادیه مالکان کشتی و بخصوص
کارگروه وجوه اداره شده ،پس از مواجه شدن
با موارد فوق به بررسی کارشناسی معضالت
پرداخت و طی جلسات و مذاکرات متعدد با
متقاضیان و مسئولین سازمان بنادر و دریانوردی
و بانک ملت ،اقدام به جمع آوری نقطه نظرات
آنها و ارايه یک راهکار مناسب که مرضی همه
طرفها باشد ،کرد.
مرادی به اقدامات انجام شده در این خصوص
اشاره کرد و گفت :انجام مذاکرات و برگزاري
جلسات گوناگون با مدیرعامل سازمان بنادر و

دریانوردی که با درایت تمامی نقطه نظرات را
مورد توجه قرار داد و پس از انجام مشورت و اخذ
نظرات معاونین این سازمان و بویژه استماع نظر
وجوه اداره شده سازمان ،نهایتاً بعلت تاخیری
که در زمان ساخت کشتیها پیش آمده بود ،با
پرداخت یارانه موافقت کرد.
وی طی اظهارنظری در خصوص اقدامات
فوق اذعان داشت :این تصمیم نقش موثری
در گرهگشایی از مشکالت خواهد داشت چرا
که باعث ارتقاء اعتماد و اطمینان بانک عامل
از استمرار حمایت و پشتیبانی سازمان بنادر
در به نتیجه رسیدن طرح مذکور و متقاضیان
میشود .همچنین تالش گرديد تا با کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی و برخی از
مسئولین کشور با هدف جلب حمایت بیشتر
آنها از صنعت کشتیسازی ارتباط برقرار شود
که خوشبختانه در این خصوص نیز موفقیتهای
شایانی به دست آمد و کمیسیون مذکور به
حمایت از طرح پرداخته است.
وی به انجام جلسات متعدد با مدیر عامل
بانک ملت و ریاست شعبه کندوان اين بانك
اشاره کرد وافزود :مذاکرات انفرادی و برگزاری
جلسات عمومی با مالکان جهت اخذ نقطه
نظرات آنها و همچنین انتقال تصمیمات
مسئولین به آنها صورت پذیرفت و در پایان با
دعوت از کلیه همکاران در یک جلسه در محل
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و به ریاست
كميته وجوه اداره شده اتحادیه ،به بررسی همه
جانبه طرح و موانع و مشکالت پرداخته شد
كه پس از ارايه راهکار پیشنهادی ،رای موافق
همگی آنها اخذ و مراتب طی نامه ای به بانک
ملت اعالم گرديد.
وی این پیشنهاد که به امضاء کلیه متقاضیان و
مالکان کشتی رسیده است را شامل دو بخش
دانست و گفت :تعهد مالکان به بانک جهت
پرداخت دیون و اقساط معوقه با شرایط و

توافقات جدید ،درخواست از بانک به منظور عفو
جرایم دیر کرد و تمدید زمان پرداخت اجاره به
شرط تملیک به مدت هفت سال ،درخواست
تعیین سود  14درصد و افزایش مدت دوره
ساخت (دوران مشارکت مدنی ) از  6به  8سال،
از جمله موارد این پیشنهاد به شمار میرود.
عضو هیئت مدیره و ريیس کارگروه وجوه اداره
شده اتحادیه مالکان کشتی تصریح کرد :باالخره
پس از انجام مراتب مذکور بانک ملت با نظر
مثبت به پیشنهاد ارايه شده از سوی اتحادیه
مالکان کشتی و متقاضیان پاسخ داده و طی
مصوبه شماره  2665مورخ  89/7/24با بخش
عمدهای از درخواستها موافقت کرده است.
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مديرعامل مؤسسه ردهبندي ايرانيان
در گفتوگوی اختصاصی با بندر و دريا تأكيد كرد؛

معموالً در جريان ساخت شناور از يك ارتباط سه ضلعي ياد
مي شود كه اضالع آن را كشتي سازها ،بانك و بيمه و
كشتيرانها به خود اختصاص داده اند ،اما بهتر آن است كه
باتوجه به نقش خطير موسسات رده بندي در نظارت و مميزي
بر ساخت و صدور مجوزهاي الزم مبني بر رعايت استانداردهاي
بين المللي فني و تخصصي ،ضلع ديگري را به اين جمع افزود
كه تضمين كننده سالمتي شناور و چگونگي ارايه خدمات در
تمام دوران پس از توليد را به خود اختصاص مي دهد.
امروزه نقش موسسات رده بندي در كشورمان با توجه به
ابعاد بين المللي آنها بسيار فراتر از گذشته نمود پيدا كرده
است كه عالوه بر انجام ماموريت هاي محوله و ارايه مشاوره
در امور فني و تخصصي ،به مراكز تجميع اطالعات نيز مبدل
شده اند .اطالعاتي كه در پروسه انجام كار و درتعامل با
تجارب جهاني گردآوري شده و به نوعي مي تواند نشان
دهنده نقاط قوت و ضعف و حمایت کننده صنايع دريايي
كشورمان باشد.
از اينروي و با توجه به جايگاه موسسات رده بندي در
صنايع ساخت شناور ،مناسب دانستيم تا در گفت و گويي
اختصاصی با مهندس حسن رضا صفري ،مديرعامل موسسه
رده بندي ايرانيان به چند و چون صنايع دريايي كشورمان
بپردازيم و راه كار خروج از وضعيت نا بسامان فعلي را از
وي جويا شويم .آنچه كه در ادامه مي آيد ،ماحصل اين
گفت و گو است.
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● مستحضريد كه طي سالهاي اخير ،با
پذيرش مسئوليت داوطلبانهي سازمان بنادر
در زمينهي اجراي طرح وجوه اداره شده ،اين
گمان پيش آمده ،كه متولي صنايع دريايي
كشور ،اين سازمان بوده و پاسخگويي به
توقعات مختلف ،بر عهدهي مديران آن
است .موضوع ديگر ،جنگ و جدال كشتي
سازها و كشتي داران براي دريافت سفارش
ساخت و عدم اعتماد در تحويل به موقع
است .از سوي ديگر ،شتاب بسيار كند
صنايع دريايي ،با عمري بالغ بر چهار دهه ،نه
تنها دستيابي به اهداف ياد شده را به دنبال
نداشته ،بلكه امروز ،اغلب فعاالن اين صنعت،
با بحران و ركود رويارو هستند .ارزيابي شما
در اين مورد چيست؟
● براي آن كه بتوانم خوب به موضوع بحث
بپردازم ،الزم است كه آن را در سرفصلهاي
مختلفي تفكيك كنم و سپس پيرامون هر يك

توضيح بدهم.
ابتدا بايد روشن شود كه طرح وجوه اداره شده ،با
اهداف مورد نظر ،در محدودهي وظايف سازمان
بنادر قرار ميگيرد يا نه .به اعتقاد من ،اين طرح،
بخشي از وظايف سازمان را شامل ميشود؛ چون
مأموريت تعريف شده ،نوسازي ناوگان سنتي بود.
افزايش ايمني دريانوردي ،در اساس ،وظيفهي
سازمان بنادر است .از اين رو ،سازمان بنادر ،با
درايت و هوشمندي ،تصميم گرفت با اجراي طرح
مورد اشاره ،اين نوسازي را انجام بدهد.
با اين اقدام ،شناورسازيهاي كوچك شروع به
كار كردند ،اشتغال زايي به وجود آمد و حتي
كارخانههاي قطعه سازي نيز ايجاد شدند .اينها
اهداف ثانويهي طرح محسوب ميشدند؛ اهدافي
كه امروزه بايد به آنها به صورت كالن پرداخت.
هدف سازمان ،نوسازي و افزايش كيفي ايمني
دريانوردي بود اما عالوه بر اين ،صنعت هم رونق
گرفت .اگر بخواهيم بگوييم براين اساس ،سازمان
بنادر وظيفه اش اين بود كه به صنعت رونق بدهد
و به عبارتي متولي صنعت است ،قطعاً نيست.
اما انجام وظايف و دست يابي به اهداف سازماني،
منجر به توسعه صنايع دريايي كشور شد ،كه از
اين بابت بايد ممنون سازمان بنادر نيز باشيم.
بنابراين چون سازمان بنادر متولي ايمني ناوگان
دريايي است و نظارت بر كيفيت دريانوردي
از وظايف اصلي اين سازمان است ،وظيفه خود
دانسته است كه آن را سر و سامان بدهد و خيلي
دقيق و درست و بر اساس برنامه ،كار خود را به
پيش ببرد .اين اقدام ،منجر به ايجاد هدف ثانويهاي
نيز شد كه در رديف وظايف سازمان نبود ،هر چند
تأثيرات خوبي بر جاي گذاشت.
موضوع بعدي اين است كه :در مملكت ما ،واقعاً
متولي صنعت دريايي كيست؟ آيا اين متولي،
درصدد آن است كه كاري را انجام بدهد؟ خوب،
هر كسي كه با ساختار دولتي آشنا باشد ،بالفاصله
ميتواند نتيجه گيري كند ،اين وزارت صنايع و
معادن است كه تولي گري امور صنعتي را پذيرا
باشد.
اين امر بسيار روشن است و گمان نميكنم نياز
به تشريح باشد.
از طرف ديگر ،هنگام تدوين و تصويب قانون
حمايت از توسعه ي صنايع دريايي ،اين مهم خود

را نشان داد .زماني كه ميگوييم :دبير شوراي عالي
صنايع دريايي ،وزير صنايع است ،يعني چه؟ يعني
آن كه پذيرفته ايم وزارت صنايع و معادن ،متولي
امور صنعتي كشور است و به همين علت ،اجراي
اين قانون مهم را به دست او ميسپاريم.
بنابر اين ،در شناسنامهي صنايع دريايي كشور،
نام وزارت صنايع ،رسماً و قانوناً به عنوان متولي
قيد شده است .حال با اين شرايط ،اگر پرسيده
شود ،متولي كيست؟ از پرسش چنين برميآيد
كه متولي ،وظيفه اش را به درستي انجام نميدهد
و اين سؤال شك برانگيز را از آن رو مطرح كردهاند
كه متولي به خودش بيايد .از وزارت صنايع انتظار
ميرود از طرحهايي كه به ارتقاء صنعت ميانجامد،
حمايت كند.
يكي از اين طرحها كه همهي اعضاي جامعهي
دريايي ،به نوعي با آن درگير بودند و از آن

گفت و گوی ویژه

● در اين ميان كه كشتي سازها فرياد
ميزنند :به ما كار بدهيد و كشتي رانها
هم ميگويند :به روند ساخت داخل اعتماد

● آقاي مهندس ،لطف ًا درباره اين موضوع،
قدري بيشتر توضيح دهيد.
● شما فكر ميكنيد كه شركت كشتيراني
جمهوري اسالميايران ،براي تحويل گيري
سفارشهاي خود ،تا كنون نظارت بر ساخت چند
فروند از كشتيهاي خود را بر عهده داشته است.
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طرفداري كردند ،قانون توسعه و حمايت از صنايع
دريايي است .اين قانون ،ممكن است كم و زياد
داشته باشد ،اما چه كسي اصل آن را زير سؤال
ميبرد؟ همهي اعضا متفقالقولند كه اگر اين قانون
اجرا شود ،تحركاتي را در صنعت دريايي كشور
ايجاد خواهد كرد.
به فرض آن كه اين قانون كمبودهايي دارد،
نميتوان گفت كه اجرا نشود .اين كمبودها در
جريان كار ،خود را نشان خواهند داد و مطمئناً با
كمك همهي دست اندركاران اين صنعت ،ميتوان
آنها را برطرف كرد ،حتي اگر نياز بود ،ميتوان
لوايح ديگري را نيز ،به مجلس برد.
حاال بعضيها در اين ميان ميپرسند :اگر قانون
توسعه و حمايت از صنايع دريايي اجرا بشود ،چه
اتفاقي ميافتد؟
بايد بگويم كه اگر سازمان بنادر ،با بودجهي
اوليهي ده ،بيست ميلياردي توانست چنين رونقي
را در صنعت دريايي كشور ايجاد كند ،صندوقي
كه سرمايهي اوليه اش چهارصد ميليارد است،
چه كارهايي كه نميتواند انجام بدهد .مضاف بر
آن كه هر ساله ميتوان با توجيهات مختلف و از
محلهاي متفاوت ،درآمد آن را افزايش داد.
اين سؤاالت طنزآميز و تلخ به معناي آن است
كه شوراي عالي صنايع دريايي هر چه زودتر به
وظايف اش عمل كند.

نداريم .امروز اگر در عرصهي ساخت ،با
توسل به هياهو و جنجال و يا صحبت و
تعامل قرارداد ساخت شناوري را ببنديم،
آيا اين قرارداد موردي ،ميتواند صنعت
كشتيسازيمان را نجات دهد؟
● به عقيدهي من ،ما تمام ظرفيت كشور را براي
كشتي ساز شدن به كار نميگيريم .مثالي ميزنم
تا بتوانيد به راحتي قضاوت كنيد .ما در صنعت
حمل و نقل دريايي ،چه تعداد مدير موفق داريم؟
به جاي آن كه به دنبال دريافت سفارش موردي
باشيم ،چرا به روش ترغيب ،ايجاد انگيزه نكنيم تا
توان مديريتي و تخصصي اين عزيزان ،به صنعت
كشتي سازي كمك كند و به اتفاق ،چالشها و
مشكالت اين بخش را مرتفع كنيم ،نتيجهي اين
عملكرد ،ميشود توسعه پايدار.
اگر بنا باشد با هياهو سفارش ساخت شناور بگيريم،
براي آن كه فالن مدير از شر هياهو خالص شود،
تنها يك بار اين سفارش را خواهد داد ،اما بعد از
آن چه؟
بنابراين ،براي آن كه ظرفيت پايدار بماند ،بايد
انگيزههايي را ايجاد كرد؛ نه آن كه فقط اصرار كنيم
تا بازار را به هر طريقي در اختيار قرار بدهند.

من ميگويم حداقل  50فروند .اين نظارتها را
چه كساني انجام داده اند؟ همان مهندسيني كه
در اين شركت مشغول به كارند.
زماني كه شما بر عمليات ساخت نظارت ميكنيد،
به راحتي ميتوانيد چگونگي طي مراحل ساخت
را فرا بگيريد .بنابر اين ،مطمئن باشيد كه اكنون
شركتهاي كشتيراني كشور ،مملو از دانش
مديريت كشتي سازي هستند.
اكثر مهندسين ناظري كه از شركتهاي كشتيراني
بيرون ميآيند ،بالفاصله جذب موسسات رده
بندي ميشوند و يا اين كه در واحدهاي تعمير
و تجهيز كارخانجات كشتيسازي مشغول به كار
ميشوند.
چرا؟ چون از دانش فني ،تخصصي و مديريتي الزم
برخوردار شده اند.
مگر نميگوييم كه براي ساخت كشتي در خارج از
كشور ،چهار نفر بروند و آموزش حين ساخت را فرا
بگيرند؛ اين چهار نفر ،همانهايي هستند كه پيش
از اين رفته اند ،آموزش ديدهاند و برگشته اند.
در قدم بعد ،نگوييم كه سفارش ساخت شناورهاي
خود را بدهيم به كشتي سازيها؛ بلكه بگوييم
خريدهاي خود را بدهيم به كشتي سازيها؛ اين
رويكرد يعني چه؟ فرض كنيد در يك طرف،
كشتي سازي خارجي را داريم و در طرف ديگر،
كشتي رانيهاي ايراني قرار دارند كه الزم است
در اسرع وقت ،سفارشات خود را تحويل بگيرند؛
چون در غير اين صورت ،كارشان غيراقتصادي
خواهد بود.
بياييم براي پرورش نيروهاي خود و همچنين،
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گفت و گوی ویژه
استفاده از توان تخصصي و مديريتي كاركنان
شاغل در شركتهاي كشتيراني ،حلقهي واسطي
ايجاد كنيم و خريدها را بدهيم به مراكز تخصصي
و غيرانتفاعي ،مانند موسسات رده بندي؛ تا
ظرفيتي در خود ايجاد شود و بتوان در آينده از
آن استفاده كرد .اما چون در حال حاضر ،اين افراد
در شركتها مشغول به كارند ،به سختي ميتوان
از آنان بهره برد.
اگر اين توان انساني ،در جاهايي مثل موسسات
رده بندي يا شركتهاي خصوصي ايجاد شود،
ميتوان از آنان به عنوان مسئوالن نظارت بر
ساخت كشتيها كمك گرفت ،با اين هدف كه اين
شركتها پا بگيرند و تقويت شوند و سپس ،آنان
نيز ،به كمك مديريت كشتيسازيهاي داخلي
بشتابند.
اين نظرگاه به اين معناست كه با استفاده از قدرت

اگر سازمان بنادر ،با بودجهي اوليهي ده ،بيست
ميلياردي توانست چنين رونقي را در صنعت
دريايي كشور ايجاد كند ،صندوقي كه سرمايهي
اوليه اش چهارصد ميليارد است ،چه كارهايي كه
نميتواند انجام بدهد .مضاف بر آن كه هر ساله
ميتوان با توجيهات مختلف و از محلهاي متفاوت،
درآمد آن را افزايش داد.
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خريد خود ،به ظرفيت سازي تكنولوژي بپردازيم.
همان طور كه ميدانيد ،انجام مذاكرات مربوط به
انعقاد قرارداد خريد كشتي از كشتي سازيهاي
خارجي ،بسيار پيچيده و حرفه ايي و نيازمند دقت
نظر كارشناسانه و مديريتي است.
اكنون خطوط كشتيراني كشور ،از توان بالقوهي
چنين اقدامي برخوردارند؛ ولي آيا اين اطمينان
وجود دارد كه كارخانههاي كشتي سازي كشورمان
هم از جزييات و چگونگي انعقاد قراردادها مطلع
باشند؟ آيا با فرصتهاي بين المللي آشنايي دارند؟
اگر بپذيريم كه خريدهاي خود را توسط واسطهي
سومي انجام بدهيم ،دانش نظارت و مديريت بر
ساخت ،تنها در كشتيرانيها تجميع نميشود و

به بخشهاي ساخت ،موسسات رده بندي و حتي
شركتهاي خصوصي نيز ،سرايت خواهد كرد.
● چه اصراري است كشتيساز شويم؟
● اين ناپسند است كه كشتيساز نشويم ،نبايد
خودمان را دست كم بگيريم و پس از اين همه
دغدغه ،بگوييم :بي خيال كشتي سازي شويم و
بگوييم :ما نميتوانيم.
در شأن ايرانيها و جامعهي دريايي كشور نيست
كه بگوييم :نميتوانيم كشتي ساز بشويم .بايد
اين راه را مرور كرده و از ابتدا تعريفي براي آن
ارايه كنيم .راهي را كه تا االن در آن پيش رفته
ايم ،قطعاً ما را به مقصد نميرساند .رها كردن
ي در بحرانهاي موجود و
كارخانجات كشتيساز 
عدم حمايتهاي الزم دولتي از آنها ،نتيجه اش
اين ميشود كه ميبينيد.
ميدان داري صنعت دريايي كار كيست؟ تا اين
سؤال پرسيده ميشود ،ياد اين نكته ميافتيم:
كسي كه بايد ميدان داري بكند ،وظيفه اش را به
انجام نرسانده ،بنابراين بايد خواهش كنيم كه بيايد
و وظيفه اش را انجام دهد.
● هسته اي كه به آن اشاره داشتيد ،موضوع
جديدي است .آيا ايجاد اين هسته ميتواند
مشكل گشا باشد؟ توجيه شما براي بازدهي
اين عملكرد چيست؟ آيا عملكرد اين هسته
را در تقابل با وظايف شوراي عالي صنايع
دريايينميبينيد؟
● نظر شما درست است؛ بله ،اين ايده شايد به نوعي
جديد باشد .اين ايده را من در سازمان گسترش هم
مطرح كردم و گفتم؛ موافقت كنيد كه خريدها به
وسيلهي كشتيسازيها انجام شود.
بايد اين موضوع را به بحث گذاشت ،قرار نيست هر
كه حرف جديدي زد ،آن را به اجرا بگذاريم .بايد به
جوانب مختلف اين موضوع پرداخت و دامنهي آن
را گسترش داد تا بتوان روي آن ،كار كارشناسي
انجام داد.
من اصراري بر اجراي سريع اين ايده ندارم .حسب
وظيفه اي كه دارم و به عنوان يك كارشناس كه از
بيرون ،عملكرد صنايع دريايي را بررسي ميكند،
نظرات خودم را ارايه ميدهم.
به نظر من ،به چند دليل ،طرحي كه از آن ياد
كردم ،جواب خواهد داد :اول آن كه ،كشتي
سازيهاي ما ،متولي مشخصي براي پرداختن به
موضوع و پيگيري آن ندارند .زماني كه اين اتفاق
بيفتد ،اتوماتيك وار كمكهايي به آنها ميشود.
اگر بنا باشد شركت ايزوايكو ،كار خريد كشتي
براي شركت كشتيراني جمهوري اسالمي را انجام
دهد ،هم كاري را انجام داده و هم مبلغي به آن
مجموعه تزريق كرده ،كه اين ،همان حمايت اوليه
است.
دوم آن كه ،نيروهاي كشتي سازيها از حيث
نظارت بر ساخت ،توانمندتر خواهند شد .اين اتفاق
براي كارشناسان شاغل در كشتي سازيها كمتر
رخ ميدهد .به نظر من ،مهم ترين حسن اين نوع

عملكرد ،تعامل مطلوبي است كه بين كشتيرانيها
و كشتي سازيها ايجاد ميشود.
سوم آن كه ،در خصوص انعقاد قرارداد ،كشتي
سازيهايكشوربامشكالتبسياريروبهروهستند.
البد ،شنيده ايد كه ميگويند :نرخ قراردادهاي ما
از همان روزهاي اول كم بود ،زمان بندي اش غلط
بود ،مشخصات شناورها چنين و چنان بود و ...اين
مباحث كه مطرح ميشود باعث تعديل قراردادها
نيز خواهد شد .آنان در تعامل با خارجيها مباحث
قراردادي را نيز فرا خواهند گرفت .يعني از منظر
قراردادي هم ،بين كشتي سازيها و كشتي رانيها
زبان مشترك ايجاد ميشود.
از سوي ديگر ،اين شيوهي برخورد ،منجر به
پيدايش بازار كار هم خواهد شد و معضالتي
مانند :سوء مديريتهاي فني و تخصصي را نيز
حل خواهد كرد .از سوی دیگر ميزان سعي و
خطاها به جايي رسيده است كه واقعاً نسبت به
آنها انتقاد دارم .ديگر نبايد سعي و خطا بكنيم.
طرحها بايد به شوراي عالي صنايع دريايي بروند
تا جنبهي اجرايي پيدا كنند .ديده ايم كه در
گذشته ،روي پيشنهادها خوب كار نشده و نتيجه
مناسبي نيز از آنها به دست نيامده است .يكي
ي كشتيرانيها بود و
از اين پيشنهادها كه متوج ه 
من به جهت اتخاذ موضع از طرف كشتيرانيها
به آنها حق ميدهم ،در شوراي عالي صنايع
دريايي ،مورد بحث قرار نگرفت تا پخته شود.
بر اساس اين پيشنهاد ،قرار بود كشتيرانيها،
خريدهاي خود را از طريق شوراي عالي صنايع
دريايي و يا كشتي سازيها انجام بدهند ،اين ايده
و فكر ،به طور خام مطرح شد و طبيعي است كه
كشتيرانيها در مقابل آن ،جبهه گرفتند.

گفت و گوی ویژه

● در پايان ،اگر صحبت خاصي داريد ،بفرماييد.
● ميخواهم پياميبه اعضاي جامعهي دريايي
بدهم .در مدتي كه با انجمن مهندسي دريايي
و موسسهي رده بندي ايرانيان همكاري دارم ،به
وضوح ديده ام هر زمان كه اعضاي جامعه دريايي
به كمك هم آمدهاند ،توانستهايم كارهاي بزرگي
را انجام دهيم و هر زمان كه از هم دور شدهايم و
وقت خود را به بحث دربارهي اين سپري كردهايم
كه انجمن اين جور ،اتحاديه اون جور ،راه به
جايي نبردهايم .اگر من نقد كنم و راه كار ندهم،

متأسفانه شوراي عالي صنايع دريايي ،در ورطه ي
خودجا اندازي افتاده است ،كه اص ً
ال به آن احتياجي
ندارد .قانون ،تكليف شورا را مشخص كرده است .به
جاي اين كار ،شورا بايد از توان اش استفاده كند و
مشكالت صنعت را حل كند ،در اين صورت ،خود به
خود جا ميافتد.
در همين جا از اعضاي جامعهي دريايي خواهش
ميكنم كه برگردند به وضعيت دو سه سال
قبل؛ يعني زماني كه سازمان بنادر ،آكنده از
جلساتي بود كه به دعوت انجمنها و اتحاديهها
در بخشهاي مختلف برگزار ميشد.
اگر باز گرديم به همان دوران ،قطعاً كاركردها
شادابي خاص خود را خواهند يافت؛ چون در آن
زمان ميدانستيم كه مشكالت را با كمك هم حل
خواهيم كرد.
من از ارگانهاي دريايي ميخواهم كه به اتحاد
نظر قبلي خود برگردند .من هميشه مثال ميزنم
و ميگويم :سفرهايي كه پهن شد ،همه ذي نفع
خواهند بود ،تالش كنيم تا با كمك هم ،سفرههاي
خوبي پهن كنيم■ .
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● چنين به نظر ميآيد كه كشتيرانيها
از اعتماد الزم نسبت به وزارت خانهي
مربوطه و شوراي عالي صنايع دريايي
برخوردار نيستند .متوليان صنعت دريايي،
اساس مشكالت موجود را در جايي خارج
از مجموعه وزارت خانه ميدانند ،از
طرف ديگر ،صنايع بزرگ كشتي سازي
هم ،به دليل تأمين معاش روزانه خود،
فعاليتهايشان را به جهات ديگري
معطوف كرده اند .آيا اساس ًا ارادهي حمايت
از صنايع دريايي را در وزارت صنايع
ميبينيد؟
● حتماً ميدانيد يكي از بندهايي كه وزير صنايع،
به هنگام گرفتن راي اعتماد ،آن را مطرح كرد،
توسعه و برنامه ريزي صنايع دريايي بود .بنابراين،
در مرحلهي حرف ،وزارت صنايع در پذيرش اين
موضوع مشكلي ندارد و ميخواهد اين صنعت را
سر و سامان بدهد ،ولي در عمل ،شما كه ديده
بان اين صنعت هستيد ،آيا اقدامات ملموسي را
تاكنون ديده ايد؟
اگر پاي صحبتهاي آقايان بنشينيد ،خوب حرف
ميزنند ،اما در عمل چه؟ آيا از زماني كه وزارت
صنايع ،به طور قانوني متولي صنعت دريايي كشور
شده ،تغييري در وضعيت آن پيدا شده است؟ من
ميگويم :بهبود نيافته ،حتي بدتر هم شده است.
مؤسسات رده بندي ،به عنوان مشتريان اين
صنعت ،چه چيزي در سبد كاري خود دارند؟ و
چه سهمي از كارهاي وزارت صنايع را عهدهدار
شدهاند؟ ما كه چيزي از اين بازار آشفته گيرمان
نيامده است.
متأسفانه ،سايهي سنگين خودروسازي بر

فعاليتهاي وزارت صنايع مستولي شده و سود و
زيان آن ،عملكرد وزير را باال و پايين ميكند.
بنابراين ،نبايد انتظار داشته باشيم وزير مربوطه
ريسك كند و به جاي پرداختن به صنعتي كه
همه چيزش آماده است ،به امور صنعت دريايي
كه چالش زا و مشكل دار است بپردازد .از نظر
من ،روش درست انجام كار در شوراي عالي
صنايع دريايي ،تبديل كردن هر مشكل و يا
چالش دريايي به يك پروژه است و حل آن
مشكل با كمك همه ي اركان شوراي عالي
صنايع دريايي.
همه بايد دور هم جمع شويم و فكرها و ايدههاي
خود را روي هم بگذاريم و تمام توان اركان شورا
و جامعهي دريايي را به كار بگيريم.
«متأسفانه شوراي عالي صنايع دريايي ،در ورطه
ي خودجا اندازي افتاده است ،كه اص ً
ال به آن
احتياجي ندارد .قانون ،تكليف شورا را مشخص
كرده است .به جاي اين كار ،شورا بايد از توان اش
استفاده كند و مشكالت صنعت را حل كند ،در
اين صورت ،خود به خود جا ميافتد».

مطمئن باشيد كه مغرض هستم و البد شيشه
خورده دارم.
پيش از اين ،نمايندگان ارگانهاي دريايي ،بيشتر
دور هم مينشستند و با هم همكاري ميكردند.
قب ً
ال مسايل راحت تر حل ميشد .نمونهي بارز
اين همفكري ،طرح وجوه اداره شده سازمان بنادر
است.
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خدا نكند مشكل يك بخش از صنعت،
آن قدر طوالني شود و الينحل باقي
بماند كه ديگر گوشي براي شنيدن و
دغدغهاي براي رفع آن به كار نيايد.
شنيدهايم وقتي كه ايران آغاز به كار
كشتيسازي كرده در نقطهي ديگري
از دنيا نيز كشوري كوچك اين هدف
را سرلوحهي امور دريايي خود قرار
داده است .امروز كه بيش از  40سال
از آن زمان ميگذرد كرهجنوبي ،در
اين صنعت به جايگاهي رسيده كه با
ساخت كشتيهاي مرغوب ،آن هم با
قيمتي مناسب و در زمان تحويل كوتاه،
حتي موجب كسادي بازار كشتيسازان
اروپايي نيز شده است .اما ما پس از
چهار دهه ،سال گذشته نخستين
كشتي اقيانوس پيماي ساخت داخل
را به آب انداختهايم .ميگويند؛ براي
كشوري كه ناوگان دريايي آن ،قرنها
آبراهههاي جهان را در نورديدهاند،
جاي شادي كه ندارد هيچ ،جاي
تأسف هم دارد! مشكل هرچه بود يا
هرچه هست ،ديگر از به زبان آوردن و
شنيدن گذشته است .امروز ديگر نوبت
كار است كه با ديدن اقيانوسپيماي
ايران -اراك ،بدانيم هنوز توانمندي در
اين مرز و بوم وجود دارد .پس ،از حرف
بكاهيم و بر عمل بيفزاييم.
در بررسی چگونگی صنایع دریایی
کشورمان ،شرکت ایزو ایکو از جایگاه
ویژه ای برخوردار است .مجموعه بزرگ
صنعتی که با وجود تمامی مشکالت
توانست اولین کشتی اقیانوس پیما را
ساخته و تحویل نماید .از اینروی در
گفت و گویی کوتاه با مهندس داود
بابایی ،مدیر بازاریابی این شرکت ،از
وضعیت فعلی این شرکت و صنایع
کشورمان جویا شدیم.

گفت و گوی ویژه

● صنعت دريايي كشور با چالشهاي
بسياري رو به رو است آنچه مسلم است،
اين صنعت مانند صنعت خودروسازي مورد
توجه نيست ،دليل اين عدم توجه چيست؟
■ دليل عمدهي اين امر ،درآمد زايي و سرعت
سودآوري صنعت خودروسازي و ايجاد فرصتهاي
اشتغالي است كه اين صنعت با خود به همراه دارد.
اين داليل موجب شده تا صنعت خودروسازي،
توجه مسئوالن را به سوي خود معطوف كند.
البته اين بدان معنا نيست كه صنعت كشتيسازي
سود دهي ندارد و يا در ايجاد اشتغالزايي مؤثر
نيست .در همهي دنيا مرسوم است كه دولتها
تا مدت زماني مشخص ،صنعت كشتيسازي و
ديگر صنايع دريايي را با سوبسيد و يارانه مورد
حمايت قرار ميدهند تا سر پاي خود بایستند،
پس از آن اين چتر حمايتي برداشته ميشود.
بنابر اين ،صنعت كشتي سازي نيز ،از سوددهي و
اشتغالزايي مناسب برخوردار است؛ اما تا رسيدن
به آن مرحله ،نيازمند حمايتي منسجم همراه با
زمان بندي دقيق است كه اين امر ،تنها از عهده
دولت بر ميآيد .حمايت دولتي ،بايد همراه با

● آيا تاكنون ،دولت به طور جدي از كشتي
سازي و صنايع دريايي حمايت كرده و اگر
حمايت صورت گرفته ،چرا هنوز اين صنايع
توسعه نيافته است؟
■ دولت از صنايع دريايي حمايت كرده ،اما اين
حمايت بسيار كند و مقطعي و در حقيقت بدون
برنامهريزي و سياستگذاري بوده است .اثردهي
روند حمايت ،سرعت و مداومت ميطلبد .وزارت
صنايع و معادن ،در عملكرد حمايتي خود از صنايع
دريايي ،بايد شيوه اجرايي داشته باشد .يكي از اين
روشها ،تعامل با گست رهي بانكي كشور است كه
هنوز پس از سالها يك راهكار مطلوب و قابل
قبول براي مقابله با معضالت اين بخش ،پيش
بيني نشده است.
● به نظر شما ،تا چه حد بر عهده گرفتن
برخي وظايف از سوي سازمان بنادر
و دريانوردي در حوزه ساخت ،موجب
گرديده كه وزارت صنايع ،دغدغه كمتري
براي پيشرفت صنايع دريايي داشته باشد
ي صنايع
و وظايف خود را به عنوان متول 
دريايي ناديده بگيرد؟
■ حمايت سازمان بنادر و دريانوردي از صنايع
دريايي ،به ارايهي طرح وجوه اداره شده باز
ميگردد؛ كه آن هم به دليل عدم شفافيت
موضوعي ،مشكالتي را با خود به همراه داشت.
در اين بين ،مسئولين سازمان بنادر و دريانوردي

حمايت دولتي ،بايد همراه با سياستگزاري
و برنامهريزي درست و بر اساس زمانبندي
مشخص و تعريف شده باشد .در اين صورت ،نه
تنها سود آوري و ايجاد اشتغال اين صنعت ،كمتر
از خودروسازي نخواهد بود ،بلكه به دليل بازار
گسترده و ارتباط صنعت حملونقل دريايي با
جامعهي بينالملل و عبور و مرور كشتيها در
سطح جهان ،اين سود آوري به مراتب بيشتر و از
بازار اشتغال ماندگارتري برخوردار خواهد شد.
و وزارت صنايع و سيستم بانكي ،هر يك بنا به
داليلي كه در جلسات مختلف نيز به آن اشاره
داشتهاند ،در پيچ و خم اين طرح گير كردهاند .اين
طرح به منظور گرهگشا بودن ،بايد شفاف شود و
متولي خاص خود را پيدا كند .وزارت صنايع ،به
عنوان متولي صنايع دريايي بايد نقش خود را ايفا
كند و سازمان بنادر و دريانوردي نيز ،نقش نظارتي
خود را به عهده گيرد  .تا اين مراحل طي نشود و
تعاملي هم با سيستم بانكي ايجاد نشود نميتوان
به موفقيت آميز بودن اين طرح ،به رغم مزاياي
آن ،اميدوار بود .از سوي ديگر ،ما بايد با كشورهاي
همسايه كه در زمينهي صنايع دريايي ،توانمندي
خود را ثابت كردهاند ،تعامل برقرار كنيم؛ زيرا تنها
بخشي از فعاليتها مربوط به داخل است .ما بايد-
بازارهاي خارجي را هم بررسي كنيم.
● ايران ،صنعت كشتيسازي را سالهاست
كه شروع كرده ،اما هنوز به جايگاه قابل
قبولي نرسيده است .نخستين كشتي
اقيانوسپيماي ساخت داخل ،پس از چند
سال تاخير ،تحويل شد .ما در تامين نيازهاي
داخلي مربوط به كشتيسازي ماندهايم؛ در
چنين شرايطي ،چگونه ميتوانيم حرف از
حضور در بازارهاي خارجي بزنيم؟
■ همان طور كه اشاره كردم ،ما در همه
زمينههاي صنعت دريايي ،دچار مشكل نيستيم.
بلكه برعكس ،در بسياري از زمينهها به خوبي
ميتوانيم با بازارهاي جهاني رقابت كنيم .ما در
زمينهي آفشور مشكلي نداريم .پيشرفتهاي
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● چه بخشهايي در صنايع دريايي كشور
فعالاند و ايزوايكو چه پروژههايي را در
دستور كار دارد؟
■ دو بخش خصوصي و دولتي در صنعت دريايي
ما كه شامل كشتي سازي و آفشور و نيز ساخت
سكوهاي حفاري نفت و گاز است ،فعاليت
ميكنند .قسمتي ازساخت و تعميرشناورها توسط
مراكز غيرنظامي دولتي و قسمتي نيز ،به وسيلهي
بخش دريايي وزارت دفاع كه در شمال و جنوب
فعال هستند ،صورت ميگيرد .اين مجموعهها
ساخت شناورهاي كوچك را به عهده دارند و
در اين زمينه موفق عمل كردهاند  .شركتهاي
غير نظامي ،زير مجموعهي بخش دريايي سازمان
گسترش و نوسازي صنايع هستند كه به ايدرو
معروفاند .ايدرو ،بخشهاي مختلفي از جمله
خودروسازي و صنايع دريايي را در خود جاي داده
است كه مجتمع كشتيسازي و صنايع فراساحل
ايران (ايزوايكو) نيز از اين مجموعه است .شركت
ايزوايكو ،در هر دو بخش توليد آفشور و كشتي
سازي فعال است .از جمله كارهاي مهم ايزوايكو
در بخش آفشور ،اجراي مراحل  14 ، 12و16
پارس جنوبي و همچنين ،فاز هنديجان را ميتوان
نام برد .ساختار ايزوايكو در بخش كشتي سازي،
هلدينگ است و شركتهاي زير مجموعهي آن،
كار تعمير و ساخت شناورهاي كوچك و بزرگ را
به عهده دارند .مثل شركت “بحر گسترش” كه
كشتي اقيانوس پيماي ايران -اراك را به بازار عرضه
كرد و “پرشيا هرمز” كه يك شركت تعميراتي
است و سهام آن ،بين شركتهاي ايزوايكو
وكشتيراني جمهوري اسالمي مشترك است .هم
اكنون نيز ،ايزوايكو  2فروند كشتي كانتينر بر با
ظرفيت TEU 2200و  2فروند كشتي نفتكش
 35هزار تني را در دست ساخت دارد.

سياستگزاري و برنامهريزي درست و بر اساس
زمانبندي مشخص و تعريف شده باشد .در اين
صورت ،نه تنها سود آوري و ايجاد اشتغال اين
صنعت ،كمتر از خودروسازي نخواهد بود ،بلكه
به دليل بازار گسترده و ارتباط صنعت حملونقل
درياييباجامعهيبينالمللوعبورومروركشتيها
در سطح جهان ،اين سود آوري به مراتب بيشتر
و از بازار اشتغال ماندگارتري برخوردار خواهد شد.
البته بيان اين نكته را ضروري ميدانم كه :وقتي
سخن از حمايت دولت به ميان ميآيد ،منظور ما
همهي بخشهاي صنعت دريايي نيست .در آفشور
و ساخت جكتهاي دريايي نيازي به حمايت
دولت نيست؛ چرا كه در اين مورد ،به خوبي
پيشرفت كرده ايم .به دست گرفتن پروژههاي
پارس جنوبي توسط شركتهاي داخلي ،به
خوبي گوياي اين مطلب است كه در بخش فني
 مهندسي و ساخت ،به خودكفايي رسيدهايم وشركتهاي ايراني ،به موفقيتهاي چشمگيري
دست يافتهاند .اگر وابستگي هم ديده ميشود،
مربوط به خريد تجهيزات است كه آن هم در همه
جاي دنيا مرسوم است؛ به دليل آن كه تجهيزات
مورد نياز و داراي كاربرد در اين زمينه ،تجهيزات
خاصي هستند كه اغلب به منظور برخورداري از
استانداردهاي باال ،بايد به صورت سفارشي ساخته
شوند .در نتيجه ،بايد ساخت آن تجهيزات را به
شركتهاي خارجي كه عموما در ژاپن ،كره و
چين فعاليت ميكنند ،سفارش داد.
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دولت از صنايع دريايي حمايت كرده ،اما اين حمايت
بسيار كند و مقطعي و در حقيقت بدون برنامهريزي
و سياستگذاري بوده است .اثردهي روند حمايت،
سرعت و مداومت ميطلبد .وزارت صنايع و معادن،
در عملكرد حمايتي خود از صنايع دريايي ،بايد
شيو ه اجرايي داشته باشد.
خوبي هم در آن عرصه به دست آوردهايم .ما
بزرگترين يارد ساخت سكوهاي نفت و گاز را
در پايگاه بندر عباس داريم .در گسترهي تعميرات
كشتي هم بسيار موفق عمل كردهايم و توانستهايم
كشتيها و شناورهاي خارجي بسياري را براي
تعميرات ،به سوي خود جذب كنيم .شناورهاي
بزرگي آمدند ،تعمير شدند و با رضايتمندي
رفتند .در تعمير كشتي نيز ،توانمندي ما براي
تحويل پيش از موعد مقرر ،محرز است .اين تبليغ
خوبي براي مهارت در كار تعميرات محسوب
ميشود .در بخش ساخت هم ،اگر نتوانستهايم
به پيشرفت و عملكرد قابل قبولي برسيم ،علل
متعددي دارد .بايد يادآور شوم كه بسياري از
كمپانيهاي اروپايي نيز ،نتوانستهاند با سرعت،

وزارت صنايع ،به عنوان متولي صنايع دريايي بايد
نقش خود را ايفا كند و سازمان بنادر و دريانوردي
نيز ،نقش نظارتي خود را به عهده گيرد.
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قيمت و كيفيت محصوالت شركتهاي كرهاي و
چيني و ژاپني رقابت كنند .عدم سياست گذاري
مشخص و مناسب در سالهاي گذشته در بخش
صنايع دريايي ،نداشتن متولي خاص در اين
عرصه ،عدم برنامهريزي مناسب و در خور براي
مديريت پروژهها ونبود كار مشاركتي و گروهي،
ازداليل عدم موفقيت ما در صنعت كشتيسازي
محسوب ميشوند .به اين عوامل ،بايد ضعف در
پيشبيني مسايل مالي و اعمال مديريت عالي را
نيز افزود .برخي دليلها هم به چگونگي تأمين
تجهيزات و ماشين آالت مناسب براي اجراي
پروژه بر ميگردد ،كه از برنامهريزي دقيق و
علمي قابل توجهايي برخوردار نيست .تغيير نابه

هنگام و بيش از قاعدهي مديريتها در حين
انجام پروژه و حضور گروههاي جديد مديريتي
در رأس عمليات اجرايي پروژه و عدم پيگيري
كارهاي قبلي نيز ،از داليل ديگر عقب ماندگي
اين صنعت است .در هر پروژه ،با تغيير مديريت،
كار از ابتدا تعريف ميشود و گاه كار قبلي ،نا
تمام باقي ميماند و كار ديگري آغاز ميشود .اما
ي سالهاي اخير در شركت ايزوايكو و
برنامهريز 
تعامل وزارت صنايع و معادن و سازمان گسترش
و نوسازي صنايع با مجموعه ايزوايكو ،موجب
شده است ،پارهايي از مشكالت از ميان برداشته
شوند .شاهد اين ادعا نيز ،به آباندازي كشتي
اقيانوس پيماي ايران  -اراك است كه ساخت
آن ،به كندي پيش ميرفت .اما بهرغم رويارويي
با سير متوالي تحريمها ،به هر نحوي كه بود،
با همت پايگاه بندرعباس ،كشتي ايران  -اراك
كه به منزلهي شكست تابوي ساخت كشتيهاي
اقيانوس پيما در داخل كشور ميباشد ،به
بهرهبرداري رسيد .تحويل اقيانوسپيماي ايران-
اراك ،به اين مفهوم است كه بسياري از چالشها
حل و نواقص و كاستيها از ميان برداشته شده
است .از اين پس ،بقيهي سفارشات نيز ،در زمان
سررسيد ،تحويل خواهند شد.
● اساس ًا هدف ايزو ايكو كشتيسازي بوده،
اما شاهد هستيم كه اين شركت در ديگر
عرصههاي صنعت دريايي نيز وارد شده
است .آيا ايزوايكوبه دليل وجود چالش در
صنعت دريايي و به منظور به كارگيري توان
خودو جلوگيري از راكد ماندن پتانسيلها
وارد بخشهاي ديگر شده است؟ آيا
پراكنده كاري ايزوايكو ،آن شركت را از
هدف اصلياش دور نكرده است؟
■ ما در بخش توليد آفشور فعال شدهايم؛ اما
اين به معناي انتقال نيروها و تجهيزات از بخش
كشتيسازي به بخش آفشور نبوده است .حتي
اين گونه نبود كه اگر بودجهايي به كشتيسازي
اختصاص مييافت ،ما آن را به تهيه آفشور انتقال
دهيم يا آن كه در يك بخش ،كم بگذاريم تا
در بخش ديگري پيشرفت كنيم .مشكالتي
كه در زمينهي ساخت كشتي وجود داشت ،از
آن دست مشكالتي نبود كه تنها مختص اين
شركت باشد .اين مشكالت ،دامنگير صنعت
كل كشور و حتي جهان است .در بسياري از
نقاط دنيا ،مشكالتي مشابهي آنچه ايزوايكو در
زمينهي ساخت كشتي داشت ،وجود دارد .البته
وظيفهي ايزوايكو در ابتدا ،تنها كشتي سازي بود؛
اما از حدود  12سال پيش ،تهيهي آفشور نيز به
ماموريتهاي ايزوايكو افزوده شده است.
● بر اساس چه ضرورتي ،چنين هدف جديدي
تعريف شده؟ آيا عدم موفقيت در اهداف اوليه،
منجر به اخذ چنين تصميمي شد؟
■ تقريباً از زمان احداث مراحل پارس جنوبي،
اين هدف به مجموعهي عملكردي ايزوايكو
افزوده شد .توانمندي شركت كشتيسازي از نظر

برخورداري از ماشين آالت و اسكله و حوضچهي
سايت ،منجر به اخذ اين تصميم شد كه ايزوايكو
از توان بالقوه براي حضور در بخش فراساحل
نيز بهرهمند شود .با غيبت شركتهاي خارجي،
خوشبختانه شركتهاي داخلي توانستند به
خوبي جاي خالي آنها را پر كنند .ممكن است
از لحاظ زمان عملكرد ،عقبتر از شركتهاي
ي باشيم كه آن نيز ،با مديريت زمان قابل
خارج 
حل است؛ اما در زمينهي فني و مهندسي عقبتر
از آنها نيستيم .براي خريد تجهيزات نيز ،ديگر
با مشكل رويارو نيستيم .امروزه ميتوان وسايل و
تجهيزات را از مجموعههايي به غير از سازندگان
آن تهيه كرد .ساخت كشتيهاي بزرگ نيز،
بايد به نحوي مديريت شود كه از نظر قيمت
تمام شده ،ميزان اشتغالزايي ،انتقال تكنولوژي
سودآور ،گرهگشا باشد .در آن صورت مشخص
خواهد شد :آيا اين صنعت مقرون به صرفه
هست يا نه و در مقايسه با صنايع ديگر ،در چه
ردههايي قرار دارد؟
● آيا منظور شما اين است كه ايزوايكو
نبايد معطل بماند تا چالشهاي كشتيسازي
از ميان برداشته شوند و به نوعي ،با مديريت
كردن شرايط ،صالح را در فعال شدن در
بخشهاي ديگر اين صنعت ميدانيد؟ آيا
بايد با برنامهريزي اين سياست را دنبال
كرد يا چون بازار به نفع صنعت فراساحل
پيش ميرود ،بايد به اين عرصه وارد شد؟
■ مطمئناً تجاربي كه در بخش كشتيسازي
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● تحويل ايران -اراك تا چه ميزان،
جذب حمايتهاي دولتي در بخش صنايع
دريايي و افزايش ميزان توجه دولت به
بخش دريا را به همراه داشته است؟
■ با تحويل كشتي اقيانوسپيماي ايران-اراك،
انديشهي خودباوري در كشور،وزارت صنايع و
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ،به ميزان قابل
توجهايي افزايش يافت .اين اطمينان در مشتريان
ما به ويژه شركت كشتيراني جمهوري اسالمي و
شركت ملي نفتكش به درجهي مطلوب خود
رسيد و موجب ايجاد تعامل دوسويهي بيشتري
ميان ما و مشتريان شد.
● چقدر شرايط امروز را مناسب آن
ميبينيد كه پس از اين حس خود باوري،
مسئولين وزارت صنايع براي تحقق
توسعهي صنايع دريايي ،گامهاي بزرگتري
بردارند و حمايتهاي گستردهتري را از
خود نشان دهند؟ آيا شما مساعي الزم
را براي القاي اين منظور داشتهايد؟ آيا از
شرايط مثبت كنوني ،به عنوان يك فرصت
استفاده كردهايد؟

● پس از تحويل اقيانوسپيماي ايران-
اراك ،چه ميزان از بازار دريايي به نفع
شما شد؟ آيا سفارشهايتان فزوني
گرفت و اهالي اين بازار توانستند به شما
اعتماد كنند؟
■ سفارشات ما شامل  2بخش است .ما
هميشه سفارش ساخت شناورهاي كوچكتر
را به صورت مستمر داشتهايم و داريم .اما در
زمينهي ساخت كشتيهاي بزرگ ،نه تنها ما
كه اغلب كشتيسازيهاي دنيا ،به دليل بحران
مالي ،با كاهش سفارش روبهرو بودهاند .حتي
كارخانههاي بزرگ كشتيسازي نيز ،در اين

با تحويل كشتي اقيانوسپيماي ايران-اراك،
انديشهي خودباوري در كشور،وزارت صنايع و
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ،به ميزان قابل
توجهايي افزايش يافت .اين اطمينان در مشتريان
ما به ويژه شركت كشتيراني جمهوري اسالمي و
شركت ملي نفتكش به درجهي مطلوب خود رسيد
و موجب ايجاد تعامل دوسويهي بيشتري ميان ما
و مشتريان شد.
زمينه با كاهش تقاضاي ساخت رويارو شدهاند؛
چرا كه حمل و نقل دريايي ،ركود زيادي داشت،
و به تبع آن ،ميزان سفارشات كم شد .اما اگر ما
به تعامل مطلوبي با سيستم بانكي كشور برسيم
و ارايهي كمكهاي بانكي به مشتريان ما ادامه
پيدا كند ،نياز به ساخت كشتي هم افزايش
مييابد .ما بايد پروسهي بازاريابي خود را قوي،
گسترده ،مستمر و به روز كنيم.
كاري كه در مجموعهي ايزوايكو در حال انجام
آن هستيم .فرمهاي نظرسنجي را براي مشتريان
ارسال كردهايم و از آنان خواستهايم :هر گونه ضعف
در عملكرد گذشتهي ايزوايكو را به ما اطالع دهند.
به اين فرمها پاسخ داده شده و براي بررسي آنها
نيز تيمهاي كاري مناسب تشكيل شده است .اين
مورد ،چه در بخش قيمتگذاري و چه در بخش
كنترل كيفيت عملكرد ،در حال انجام و به عنوان
هدف تعريف شده است■ .
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وتعميرات كشتي حاصل شد ،اخذ اين تصميمات
را در پي داشت كه از اين تجربيات در بخش تهيهي
آفشور و تعميرات نيز استفاده شود ،تا هم امكانات و
متخصصين اين بخشها مورد استفاده قرار گيرند
و هم با به خدمت گرفتن نيروهاي بومي ،تاثيري بر
روند اشتغالزايي منطقه گذاشته شود.

■ مديريت مجموعهي ايزوايكو ،گفتوگوها و
تعامالتي را در اين مورد با مسئوالن وزارت صنايع
و سازمان بنادر ودريانوردي و حتي با مشتريان
داشته و در اين مورد قولهايي هم براي مساعدت
و همكاري داده شده است .منافع جلب حمايت از
سوي مديريت ايزوايكو ،تنها براي ايزوايكو نيست و
كل امور و صنايع دريايي را در بر ميگيرد .اما اين
تالش به تنهايي نيز كافي نيست .اين امر ،مساعي
تمامي دستاندركاران بخش دريايي را ميطلبد؛
چه مشتري و چه پيمانكار .زيرا پرداختن به
اين مهم ،به منزلهي يك كار گروهي محسوب
ميشود .همايش دوازدهم ،بستر مناسبي است
كه خواستهها مطرح شوند و قطعنامه هم ،نبايد
صوري باشد ،بلكه بايد به منزلهي دستورالعملي
باشد براي كساني كه خود را متولي اين صنعت
يدانند.
م
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مهندس ناظر
سازمان گسترش
و نوسازي
صنايع ايران
در گفتوگوي
اختصاصي
با بندر و دريا
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وي فارغالتحصيل دورهي دكتراي
كشتيسازي از دانشگاه دريايي لهستان
است .از سال  1373به ايران بازگشته
و  3سال ،عضو هيات علمي دانشگاه
صنعتي شريف بوده است .با بررسي روند
توسعه در صنعت كشتيسازي لهستان
و مقايسهي آن با عملكرد اين صنعت در
ايران ،تصميم گرفت با همكاري جمعي
ديگر از دانشآموختگان اين عرصه،
انجمن مهندسي صنايع دريايي ايران را
ايجاد كند ،كه سرانجام ،اين ايده در سال
 1384تحقق يافت.
وي در بخشي از گفت و گوي خود با
خبرنگار “ماهنامه بندرو دريا” ميگويد:

«كشتيسازي در بسياري از كشورها از
توانمندي بااليي برخوردار است و به عنوان
يكي از ستونهاي اقتصادي محسوب
ميشود .ارتباط صنعت و دانشگاه در اين
زمينه انكار نكردني است ،اما در كشور
ما اين گونه نيست .در اينجا رشتهي
كشتيسازي ،با  4يا  5استاد در دل يك
گروه در دانشكدهي مكانيك گنجانده
شده است؛ در حالي كه در بسياري از
كشورها از جمله كشوري كه من در آن
تحصيل كردهام ،به تعداد مدرسين يك
دانشكدهي مكانيك در ايران ،عضو هيات
علمي در رشتهي كشتيسازي وجود دارد.
البته زماني اين تعداد به چشم ميآيند و

آن را در رشد صنعت كشتيسازي مؤثر
ميدانيم كه بتوانيم بگوييم ارتباط صنعت
با دانشگاه بسيار مطلوب است».
مهندس شهرام كوكبي جهرمي10 ،
سال در مجتمع كشتيسازي و خدمات
فراساحل ايران (ايزوايكو) ،عضو هيات
مديره و مدير پروژ ه بوده است .مديريت
پروژهي ايران  -اراك در اين اواخر نيز ،از
ديگر مسئوليتهاي اجرايي او محسوب
ميشود.اوهماكنونناظرسازمانگسترش
و نوسازي صنايع ايران در شركت ايزوايكو
است و عالوه بر آن ،به عنوان مديرعامل
شركت كارآ صنعت پاراميس ،در صنعت
دريايي فعال است.

گفت و گوی ویژه

● چرا تاكنون صنايع دريايي همانند
صنايع ديگر ،مثل خودروسازي ،مورد توجه
مسئوالن قرار نگرفته است؟
■ دولت به اين صنعت بها ميدهد ،يا حداقل نيت
حمايت از آن را دارد .حتي نسبت به اين صنعت،
از شناخت مطلوبي برخوردار است .حدود 12سال
پيش كه ما انجمن مهندسي صنايع دريايي را
ايجاد كرديم ،ميزان شناخت از ويژگيها و نقشي
كه اين صنعت ميتواند در اقتصاد كشور داشته
باشد ،بسيار كم بود؛ به طوري كه طرح اين موضوع
كه سوبسيدهاي بسياري از سوي دولتها به اين
صنعت اختصاص مييابد ،موجب تعجب مسئوالن
كشور ميشد .خوشبختانه اين شناخت روز به
روز در حال افزايش است .البته بايد اذعان كرد
كه تالشهاي صنفي براي حساس كردن جامعه
در مورد نقش و جايگاه صنايع دريايي ،زماني به
نتيجه ميرسد كه جامعه گوش شنوا داشته باشد.
خوشبختانه ،اليحه اي براي حمايت از صنايع
دريايي تدوين شد ،و در مجلس شوراي اسالمي
نيز به تصويب رسيد.

دستيابي به توسعه ،نيازمند ارادهايي قوي در
سطح كالن كشور است .به نظر ميرسد با شكل
گيري شوراي عالي صنايع دريايي ،اين اراده شكل
گرفته است.
***
دبيرخانهي شوراي عالي صنايع دريايي ،شرايط
مساعدي براي پيگيري استراتژيها و تأثيرگذاري
يك اراده از باال بر روند توسعهي صنايع دريايي
را دارد .افرادي كه در آن مجموعه گرد هم آمدهاند،
از توانمنديهاي قابل توجهايي براي تبديل برنامهها
به قانون برخوردارند.
ن خود به اين مهم اشاره
● شما در سخنا 
كرديد كه مسايل بايد از باال و در سطوح
كالن تعريف شوند و در سطوح پايين ،به
اجرا درآيند .تا كي بايد دست روي دست
گذاشت و منتظر نشست كه مسئوالن ديد
دريا محور بيابند ،اقدام به برنامهريزي كنند،
تا جامعهي دريايي آن را به اجرا درآورد؟ آيا
جامعهي دريايي نبايد در ايجاد حساسيت
در جامعه پيشقدم شود؟ شايد اين دغدغه
هيچوقت در اذهان مسئولين ايجاد نشود؟
■ ما بايد متكي به سيستم باشيم نه به افراد.
بنابراين ،ابتدا بايد اين سيستم شكل بگيرد؛
چرا كه در غير اين صورت ،ممكن است مديري
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● لطف ًا بفرماييد :چه ارگاني متولي صنايع
دريايي در كشورمان است و آيا اين صنعت،
به جايگاه واقعي خود دست يافته است؟
■ مهمترين عامل رشد در صنعت دريايي ،متولي
اين عرصه است .وزارت صنايع و معادن ،متولي
اين صنعت محسوب ميشود و سازمان گسترش
و نوسازي صنايع ،در اين وزارتخانه تعريف شده
است .اين سازمان ،با داشتن بخش دريايي و
تجهيزات ،در عمل دو بخش كامال گسترده و
مهم را هدايت ميكند؛ در حالي كه هر يك به
تنهايي نيازمند متولي مجزايي هستند .صنايع
دريايي ،نيازمند متولي در سطح باالي مديريت
كشور است كه خود نيز ،نيازمند برنامهريزي
منسجم و جامع ميباشد .اگر به كشوري مثل
كره كه در صنعت كشتيسازي همزمان با ايران،
فعاليت خود را شروع كرده است ،نگاه كنيد.
متوجه ميشويد كه عامل موفقيت اين كشور،
برنامهريزي صحيح و پايبندي به آن بوده است.
در صنعت كشتيسازي نيز ،همانند صنعت
فوالدسازي ،براي  5سال آينده برنامهريزي
ميشود .در اين جا وظايف دبيرخانهي شوراي
عالي صنايع دريايي ،با ماموريت سازمان بنادر
و دريانوردي تداخل پيدا كرده است .اين بدان
معناست كه ما همچنان درگير مسالهي متولي
هستيم .دستيابي به توسعه ،نيازمند ارادهايي
قوي در سطح كالن كشور است .به نظر ميرسد
با شكل گيري شوراي عالي صنايع دريايي ،اين

اراده شكل گرفته است .دبيرخانهي شوراي عالي
صنايع دريايي ،شرايط مساعدي براي پيگيري
استراتژيها و تأثيرگذاري يك اراده از باال بر روند
توسعهي صنايع دريايي را دارد .افرادي كه در
آن مجموعه گرد هم آمدهاند ،از توانمنديهاي
قابل توجهايي براي تبديل برنامهها به قانون
برخوردارند .آنها ميتوانند مباحث ضروري را
در شوراي عالي مطرح و براي استراتژي آينده
پيشبيني كنند .به صراحت بايد گفت كه ميزان
رشد يا عدم رشد صنايع دريايي ،به متولي
برميگردد .بايد نهادي باشد كه در سطح دولت،
دغدغهي برنامهريزي داشته و بتواند از تجارب
كشورهاي ديگر استفاده كند؛ ببيند سايرين در
صنايع دريايي چه ميكنند و در چه جايگاهي
هستند؟ چگونه برنامهريزي كردهاند و چگونه
طبق برنامه و متناسب با شرايط پيش ميروند؟
كشوري مانند ويتنام ،برنامهريزي كرده است كه
طي  10سال 10 ،ميليارد دالرسفارش خارجي
دريافت كند و در رسيدن به اين هدف ،پيشرفت
نیز داشته است .ما هم بايد بدانيم چه سهمي
از بازار را در اختيار داريم و چه سهمي از آن
را ميخواهيم به دست آوريم؟ ظرفيت ما چقدر
است؟ وضعيت بازارهاي بينالمللي چگونه است؟
ما آنچنان كه بايد ،براي اين امر هدف گذاري
و متناسب با آن برنامهريزي نكردهايم؛ چون اگر
اينگونه بود ،به رشدي كه كشورهاي پيشرو در
اين زمينه رسيدهاند ،رسيده بوديم .ما تازه به اين
مرحله از رشد رسيدهايم كه دبيرخانه شورايعالي
صنايع دريايي از كارخانجات مختلف ،ميخواهد
ظرفيتهاي خود را عنوان كنند و از ارگانهاي
دريايي نيز خواسته است نيازهاي خود را ابراز
دارند .البته اگر دبيرخانه اين توان را داشته باشد
كه در اين زمينه برنامهريزي كند وكنترل را به
دست گيرد ،باز هم جاي خوشحالي است.

● چه بايد كرد تا نخست ،ضرورت حمايت از
صنايع دريايي ،به منزلهي دغدغه مسئوالن
قلمداد شود و در مرحلهي بعد ،برنامهريزي
منسجم و سياستگزاري به جا براي حمايت
از اين صنايع شكل گيرد؟
■ ببينيد ،زماني كه تصميم گرفته شد ،ايزوايكو
كشتي اقيانوس پيما بسازد ،تمام بودجههاي
سازمان گسترش نوسازي صنايع جذب اين
تصميم شد .خوشبختانه ،شناخت صنايع دريايي
هم افزايش يافت .اقدام نخست انجمن مهندسي
دريايي نيز همين بود :اطالعرساني به مسئوالن
و شناساندن ابعاد اين صنعت به آنان .كافي است
بذر پاشيده شود وخاك مستعد باشد ،آن گاه
محصول رشد خواهد كرد .وقتي يك مسئول،
دغدغه اين را داشته باشد كه صنعتي رشد
كند ،بالفاصله روند رشد آن سرعت ميگيرد.
به خاطر دارم در سال  ،1374مهندس كرباليي،
مديرعاملي شركت ايزوايكو را بر عهده داشت و
اتفاقا اطالع زيادي از مسائل دريايي نداشت؟ اما
با اطالعاتي كه انجمن در اختيار او گذاشت ،اين
دغدغه در وي ايجاد شد؛ به طوري كه در زمان
مديريت او ،قرارداد كانتينربرها منعقد و ساخت
آنها نيز شروع شد .اين تالش از سوي انجمن و
جامعهي دريايي كشور ،بايد به صورت يك نياز
جدي مطرح شود.
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گفت و گوی ویژه
دغدغهي توسعهي دريا محور داشته باشد ،اما
يك مدير ديگر ،چنين دغدغه اي را نداشته
باشد .اين شناخت بايد در كل سيستم ايجاد
شود .ما در انجمن مهندسي صنايع دريايي تالش
كرديم برنامهي شناخت و استراتژي دريايي را
ايجاد كنيم .چرا كه اولويت اول تعريف و تعيين
اين استراتژي است .آن زمان ،اين موضوع را
به صورت نامهايي سرگشاده آشكار كرديم و از
مديران سازمان گسترش خواستيم كه به مفاد
آن رسيدگي كنند و پاسخگو باشند كه آيا ما در
صنايع دريايي ،استراتژي مشخصي داريم؟ پاسخ
اين بود كه نداريم .از ما خواستند كه برويم و با
آنان همكاري كنيم .ما اين استراتژي را در انجمن
تهيه كرديم .از اين رو ،احساس نياز آن ،بايد از
سطوح پايينتر و از طرف جامعهي متخصصين
عنوان شود .اين خواست ،بايد مطرح و فرياد زده
شود اما نبايد آن را به گروه بازي و سياستزدگي
آلوده كنيم.

ما تازه به اين مرحله از رشد رسيدهايم كه دبيرخانه
شورايعالي صنايع دريايي از كارخانجات مختلف،
ميخواهد ظرفيتهاي خود را عنوان كنند و از
ارگانهاي دريايي نيز خواسته است نيازهاي خود
را ابراز دارند .البته اگر دبيرخانه اين توان را داشته
باشد كه در اين زمينه برنامهريزي كند وكنترل را به
دست گيرد ،باز هم جاي خوشحالي است.
***
ما بايد متكي به سيستم باشيم نه به افراد .بنابراين،
ابتدا بايد اين سيستم شكل بگيرد؛ چرا كه در غير اين
صورت ،ممكن است مديري دغدغهي توسعهي دريا
محور داشته باشد ،اما يك مدير ديگر ،چنين دغدغه
اي را نداشته باشد .اين شناخت بايد در كل سيستم
ايجاد شود.
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● به گمان شما ،با توجه به حضور قدرتمند
كشورهاي كشتيساز ،آيا هم چنان ضرورت
دارد كه ما نيز به اين بازار با رقابت فشرده
وارد شويم؟ آيا ما اين توانمندي را داريم
كه محصوالتي با قيمت و كيفيت مناسب و
متناسب با استانداردهاي جهاني بسازيم؟ اين
امر براي ما صرفهي اقتصادي خواهد داشت؟
■ اگر چه اين پرسش بسياردير عنوان ميشود،
اما دقيقا بحث همين است .بايد پيشتر از اينها
بررسي دقيق و موشكافانهايي صورت ميگرفت.
باز هم تكرار ميكنم ،در اين مورد نيز ،متولي
بايد پاسخگو باشد .بايد از اينجا شروع كنيم كه
استراتژي توسعهي ما در چه مسيري تعريف
ميشود ،و در راه توسعه ،صنعت چه جايگاهي
دارد؟ آيا ميخواهيم صاحب كشوري صنعتي
باشيم يا توسع ه در زمينهي گردشگري ،كشاورزي
و يا در بخش خدمات هدف ماست .اگر پاسخ،
كشوري صنعتي است ،در اين صورت ،صنعت
كشتيسازي داراي جايگاهي مهم خواهد بود.
تجربهي كشورهاي ديگر در اين زمينه نشان
ميدهد كه صنعت كشتيسازي مهمترين بخش
از برنامهريزي صنعتي شدن بوده است و نتايج
مطلوبي هم حاصل شده است :آنها به توسعه
صنعت كشتيسازي دست پيدا كردهاند .حال
چرا اين صنعت را انتخاب كردهاند؟ به خاطر
خاصيت اين رشته و نظارت بر ردهبندي آن
توسط سازمانهاي بينالمللي است .از زماني كه
طراحي يك كشتي شروع ميشود تا زماني كه به
مرحلهي اسكراپ ميرسد سازمانهاي بينالمللي،
بر روند كار نظارت دارند .در مراحل مختلف اين
نظارت ،انتقال تكنولوژي انجام ميشود .چرا كه
كشتي يك محصول بينالمللي است و در آبهاي
جهان تردد ميكند .حتي اگر يك كشتي در ايران
ساخته شود ،يك محصول بينالمللي محسوب
ميشود و نظارتهاي بينالمللي را نيز بايد با
خود همراه داشته باشد .چنين موقعيتي براي ما
يك فرصت قلمداد ميشود؛ چرا كه اين نظارتها
براي ما آموزش توأم با رشد را به همراه خواهد
داشت .براي شروع و انجام كار بايد نيروهاي
مورد نياز را آموزش دهيم ،تا توان انجام كارهاي
ضروري را بيابند .شركتها و ناظران بينالمللي،
بر هر مرحله ،حتي عمليات جوشكاري نيز نظارت
ميكنند .براي آنها ساده است كه نرمافزارهايي
را در اختيار ما بگذارند و نحوهي انجام كار را
نشان دهند .از همين جا است كه فرصت رشد
براي ما ايجاد ميشود .در انتها نيز ،آنها كار را
مورد بررسي قرار ميدهند تا تأييديه صادر كنند.
اين مرحله نيز ،براي ما به منزلهي يك فرصت
محسوب ميشود .در جايي ،يكي از مسئولين
صنعتي گفت“ :شركتهاي پمپسازي ،ساخت
پمپ دريايي را به عهده بگيرند” .اما اين پمپ
بايد تحت نظارت مؤسسات ردهبندي بينالمللي
ساخته ميشد .خارجيها آمدند و در خط توليد
شركتها حضور پيدا كردند تا محصوالت توليدي
آنها منطبق با استانداردهاي بينالمللي باشد.

كارگران نيز بايد دورههاي آموزشي ميديدند تا
بتوانند گواهينامههاي الزم را كسب كنند .حتي
گواهينامههاي آنها بايد تمديد ميشد .به اين
ترتيب ،انتقال تكنولوژي صورت گرفت و در ايران،
كساني به اين توانمندي رسيدند كه توانستند
محصوالت توليدي را بر اساس استانداردهاي
بينالمللي عرضه كنند .اين تجربه در عملكرد
شركت ايزوايكو هم ديده ميشود .ما در ايزوايكو،
تحت نظارت كالسهاي داخلي ،بارج ساختيم .به
محض اين كه پروژه تمام شد ،مجبور شديم تحت
كالس  GLآلمان ،كار خود را انجام دهيم .سپس
به مرحله اي رسيديم كه بايد  HOLDميشديم
تا مورد تاييد استاندارد آلماني قرار گيريم .وقتي
براي تاييد آمدند ،تازه فهميديم كجا ايستادهايم.
يكي از شوكهايي كه به شركت ايزوايكو وارد شد،
همان زمان بود كه طرف آلماني براي تاييد به ايران
آمد .بسياري از پيمانكاران ما ورشكست شدند.
شرايط دردآوري بود؛ چون هزاران ايراد به كار وارد
شد .اما جهش خيلي خوبي را هم به دنبال داشت.
بلند شديم و ايستاديم و امروز از اين توانمندي كه
حاصل شده است ،احساس رضايت ميكنيم.
● آيا كشتيسازي ما به حد قابل قبول و
استانداردي رسيده است؟
■ من از طرف سازمان گسترش ،ناظر ايزوايكو
هستم .گواهينامههاي صادر شده براي كشتي
اقيانوس پيماي ايران -اراك ،تحت كالس GL
آلمان است .اين كشتي با استاندارد بينالمللي در
آبهاي جهاني در حال تردد است .به ما سخت
گرفتند .ميگفتند« :چون اولين تجربهي شما در
اين عرصه است ،به شما سخت ميگيريم ».به

گفت و گوی ویژه

● آيا براي ساخت ديگر كشتيهاي اقيانوس
پيما دچار چالش خواهيم بود؟
■ مشكالت خيلي كمتر است .ما به آدرسي
ميرفتيم كه نميدانستيم كجاست .مشاوران ما
هم نميدانستند .آنها از بخشهاي مختلف ،كنار
يكديگر جمع شده بودند .تناقض و اختالف زياد
بود .حال ما اين مسير را يكبار تا انتها رفتهايم و
ميدانيم راه چگونه است؛ اما باز هم مشكالتي
وجود خواهد داشت.
● اين مشكالت چيست؟آيا هنوز هم مربوط
به تخصص است يا تجهيزات؟
■ تغيير مديريتها ،تغيير نيروها را نيز در پي دارد.
همين موجب ميشود هر گروه در يك برههي
كاري حضور داشته باشد ،نه در روند مستمر كار.
يك نفر يا يك گروه جامع وجود ندارد كه بتوان

● صحبت پاياني شما چيست؟
■ ما سازمانها و ارگانهايي داريم كه در
عرصهي دريا فعال هستند .اين مجموعهها بايد
هماهنگ باشند و همه با هم براي بهبود امور
تالش كنند .از شكاف و چند دستهگي ،چيزي
عايد صنعت نميشود .بايد از دبيرخانه شوراي
عالي صنايع دريايي حمايت شود .دبيرخانه نيز،
بايد فعاليتهاي خود را به سطح جامعه و تنها
نه براي گروه خاصي معرفي كند .بايد ارتباط
تنگاتنگ بين بخش دفاعي و تجاري شكل
گيرد .وظيفهي اصلي صنايع دفاع در تمام دنيا
اين است كه بنيهي كشور را آنقدر رشد دهد و

قوي سازد كه همه بتوانند در دفاع از مملكت در
شرايط اضطرار شركت كنند .حال ببينيم صنايع
دفاع ما در اين زمينه چه كرده است؟ اگر صنايع
دريايي ما در بخش تجاري رشد نكرده است،
بخشي از آن ،مربوط به كوتاهي صنايع دفاعي
است .اين بخش بايد پاسخگو باشد .اگر رسالتي
در اين زمينه برايش تعريف شده است ،بايد آن
را به منصهي ظهور برساند .اگر رسالتي بر عهده
دارد و كاري كرده است ،بايد بتواند گزارش دهد و
اگر نكرده ،به نظر ميرسد اين كوتاهي بايد جبران
شود .در كشوري مثل آمريكا ،فعاليت بخشهاي
دفاعي و تجاري ،كامال با يكديگر هماهنگ است
و از امكانات يكساني بهره ميبرند؛ نه اين كه
يك بخش ،هزينههاي هنگفت را عهدهدار شود
و بسترها را فراهم كند و بخش ديگر ،تنها بهره
بردار آن باشد■ .
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رغم تمام سختگيريها ،چون ميدانستيم كه اين
دقتنظرها و نظارتها بالندگي و رشد را به همراه
دارد ،پيش رفتيم .خوب پيش رفتيم ،اما متاسفانه
امروز اين تجربهي گرانسنگ در حال پراكنده
شدن است .چرا كه در كشورهاي چين و كره،
ي
ميزاندستمزدشاغالندركارخانجاتكشتيساز 
به خصوص مهندسان ،دو برابر ديگر مشاغل است؛
چون مسئولين آن كارخانهها تمايل دارند نيروهاي
متخصص ،ماندگار باشند .ما نيرو ميگيريم ،كلي
هزينه ميكنيم ،به آنها آموزش ميدهيم و آنها
را به خارج ميفرستيم ،اما تا ميآيند مشغول كار
شوند؛ شركتهاي فوالدسازي و پااليشگاهها آنها
را جذب ميكنند .اين از مواردي است كه متولي
بايد براي آن برنامه داشته باشد.

ي تجارب
گفت ،از ابتداي كار حاضر بوده و تمام 
اين كار را در خود جمع كرده است .تجربهها
پخش شدهاند؛ بسياري از آنها االن حضور ندارند؛
پراكنده شدهاند .در زمينههاي مختلف ،گروههاي
زيادي به خارج اعزام شده و آموزش ديدهاند؛ اما ما
با پرداخت حقوق كم يا به دليل دوري راه و ندادن
تسهيالت ،آنها را از دست دادهايم .آنها جذب
بخشهايي شدهاند كه شرايط بهتري را برايشان
فراهم كردهاند .كارخانهي كشتيسازي سن
پطرزبورگ وقتي افتتاح شد ،شهر سن پطرزبورگ
نيز شكل گرفت .مديران آن كارخانه ،اين توانايي
را داشتند كه با برنامهريزي و ايجاد شرايط و
اعمال مديريت مناسب نيروها را نگه دارند و حتي
شرايط سكونت آنها را نيز فراهم كنند .ما بايد
شرايط سكونت را براي شاغلين در بخشهاي
كشتيسازي فراهم كنيم .مديريت اين صنعت نيز،
بايد ثابت بماند تا تجربهها نهادينه شوند؛ در غير
اين صورت ،با چالش روبهرو خواهيم بود.

تغيير مديريتها ،تغيير نيروها را نيز در پي دارد.
همين موجب ميشود هر گروه در يك برههي كاري
حضور داشته باشد ،نه در روند مستمر كار .يك
نفر يا يك گروه جامع وجود ندارد كه بتوان گفت ،از
ي تجارب اين كار را در
ابتداي كار حاضر بوده و تمام 
خود جمع كرده است.
***
ما سازمانها و ارگانهايي داريم كه در عرصهي دريا
فعال هستند .اين مجموعهها بايد هماهنگ باشند و
همه با هم براي بهبود امور تالش كنند .از شكاف و
چند دستهگي ،چيزي عايد صنعت نميشود.
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مديركل امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي خبر داد
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ورود شناورهای ناایمن به كشور،
محدود میشود
اس�تراتژی س�ازمان بن�ادر و دريان�وردي،
تأس�یس یک مؤسس�هي ردهبندی ملی با
ابعادبینالمللیاست.
“احمد فروغی” ،در کنفرانس خبری دوازدهمین
همایش صنایع دریایی با اعالم این که «سازمان
بنادر و دریانوردی ،متولی بررسی سوانح و حوادث
دریایی کشور است ،گفت :هم اکنون ،شناورها در
چهار کالس اقیانوس پیما ،شناورهای منطقهایي
(بین  500تا  ،)GT 3000ش��ناورهای سنتی و
شناورهای مسافری تقس��یمبندی میشوند که
بیشترین س��وانح در ایران ،متوجهي شناورهای
سنتی است».
وی ،اصلیتری��ن دالیل بروز س��وانح دریایی در
جهان را عوامل انس��انی برش��مرد و افزود« :این
خطا در کشتیهای اقیانوسپیما به دليل استفاده
از نيروهاي متخصص و دوره ديده معموالً کمتر

است».
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی،
باالترین آمار س��وانح در ای��ران را به ایمن نبودن
لنجهای صی��ادی و حضور اف��راد آموزش ندیده
در بخش دریانوردی مربوط دانست و با بیان این
که متأسفانه شناورهای مسافری در ایران ،متولی
مش��خصی ندارد ،تصریح کرد« :سازمان بنادر ،با
وج��ود این که در این زمينه وظیفهایي ندارد ،اما
به نوسازی شناورهای مسافری و ساخت و احداث
اسکلههای مسافری اقدام میکند».
وی ،درعین حال ،سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگري کش��ور را متولی اصلی این
بخش عنوان کرد و گفت« :س��ازمان بنادر ،از این
پس ش��ناورهای مس��افری که ابعاد و سازههای
آنها در حد استانداردهای معمول نبوده و گواهی
موسسات ردهبندی را نداشته باشند ،ثبت نخواهد
کرد .شناورهای وارداتی کامپوزیت و فایبرگالس
نیز ،تنها در صورتی که به تأیید مؤسسات ردهبندی

داخلی برسند ،ثبت خواهند شد».
وی در پاسخ به سوالی پیرامون وقوع آتش سوزی
در اس��کلهي بندرعامری گفت« :از نظر سازمان
بنادر ،اس��کلهي عامری ،مجوزهای الزم ایمنی و
فنی را دریافت نکرده ،با این حال ،کمیتهي مبارزه
با س��وانح سازمان ،در حال پیگیری برای ارايهي
مجوز الزم در این خصوص است».
وي با اشاره به لزوم اخذ مجوز سازمانها و ارگانها
از سازمان بنادر ،براي ايجاد اسكله ،افزود« :كميته
صدور مجوز سازمان بنادر و دريانوردي ،مسئول
صدور مجوز احداث و هرگونه س��اخت و ساز در
حاشيهي سواحل كشور است و مالحظات ايمني
بنادر در اسكلهها بايد مورد تأييد كميتهي صدور
مجوز س��ازمان بنادر باش��د .اين كميت��ه از 1/5
س��ال گذشته ،فعال شده است و اسكلهها بايد با
هماهنگي اين كميته احداث شوند».
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ،به
همکاری با سازمان شیالت برای صدور مجوز الزم
برای ادامهي فعالیت اسکلههای صیادی موجود
در کشور اش��اره کرد و افزود :تمامی اسکلههای
موجود ،باید مجوز این سازمان را برای فعال ماندن
در عرصهي فعاليتهاي صيادي دریافت کنند».
وی ،از امض��ای موافقتنامهي جدیدی با نیروی
هوایی ارتش ،خبر داد و در خصوص جزيیات آن
گفت« :این موافقتنام��ه برای در اختیار گرفتن
بالگردهاي مخصوص اس��ت تا در ص��ورت بروز
س��وانح دریایی ،بتوان به سرعت از آنها استفاده
کرد».
“فروغی” ،در ادامهي نشست خبري دوازدهمين
همايش صنايع دريايي كه در محل مؤسس��هي
ردهبندي ايرانيان برگزار ش��د ،تعداد موسس��ات
ردهبندی در ایران را شامل دو مؤسسهي ایرانی و
چهار مؤسسه از کشورهای فرانسه ،آلمان ،نروژ و
انگلیس اعالم کرد و در زمينهي ارايهي مجوزهای
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سقف ردهبندي شناورها برداشته
شده است
مدیرعامل مؤسسهي ردهبندی ایرانیان نيز ،در اين
نشست خبري با اش��اره به برگزاری دوازدهمین
همایش صنایع دریایی گفت« :انجمن مهندسی
دریایی ایران تصمیم دارد تا اولین همایش بررسی
و پیشگیری سوانح دریایی را نیز همزمان با این
همایش برگزار كند».
“مهندس حس��نرضا صفری” ،با بی��ان این كه:
«نظاممندی الزم ب��رای حفظ ایمنی در حوزهي
دریایی وجود دارد» ،افزود« :وضعیت ایمنی دریایی
در كشور ما با حوزههای جادهايی و هوایی متفاوت
است و یكی از اهداف اولین همایش بررسی ایمنی
و سوانح دریایی ،اطالعرسانی عمومی در این زمینه
و انتقال تجارب نظام موجود در بخش دریایی به
سایر حوزههای حملونقل است».
وی در ادامه با اشاره به جایگاه مؤسسات ردهبندی
در نظام برقراری ایمنی ،امنیت و كیفیت كشتیها
و سازههای دریایی ،گفت« :مؤسسهي ردهبندی
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جدید گفت« :تا کنون دو در خواست از کشورهای
چین و ژاپن به سازمان بنادر رسیده که به دلیل
اهدافی که سازمان دنبال میکند ،با فعالیت آنها
در ایران مخالفت شده است».
وی همچنین ،از مخالفت س��ازمان بنادر با فعال
شدن مؤسسات ردهبندی ایرانی جدید در کشور
خبر داد و گفت« :س��ازمان بن��ادر برای افزایش
سطح خدمات و تخصص و از سوی دیگر ،تشکیل
اولین مؤسسهي ردهبندی ملی در ایران ،به دنبال
ادغام دو مؤسسهي ایرانی فعال در کشور است».
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ،با
ر ّد احتمال خروج موسسات ردهبندی خارجی از
کشور به دلیل تحریم ،تأکید کرد« :در صورتی که
این مؤسسات به هر دلیلی از ایران خارج شوند ،با
ظرفیت سازیهای صورت گرفته ،دو مؤسسهي
ردهبندی ایرانیان و آسیا ،توان جایگزین شدن به
جای آنها را دارند».

ایرانیان ،طی س��ه سال گذش��ته به عنوان اولین
مؤسس��هي ردهبندی غیرانتفاع��ی و مرد م نهاد
كميته صدور مجوز سازمان بنادر و دريانوردي
ایران تشكیل شده كه مولود فعالیتهای انجمن
مسئول صدور مجوز احداث و هرگونه ساخت و
مهندس��ی دریایی و همایشهای صنایع دریایی
بوده است».
ساز در حاشيهي سواحل كشور است و مالحظات
وی ،مهمترین دس��تآورد مؤسس��هي ردهبندی
ايمني بنادر در اسكلهها بايد مورد تأييد كميتهي
ایرانیان را كسب مجوزهای الزم از سازمان بنادر
صدور مجوز سازمان بنادر باشد.
و دریانوردی دانس��ت و گفت« :اخی��را قراردادی
سهجانبه میان این مؤسسه با مؤسسهي ردهبندی
 KRكرهي جنوبی و س��ازمان بنادر و دريانوردي نقش مهم سازمان هواشناسی در كاهش
سوانح دریایی
منعقد شده اس��ت كه هدف آن ،پیشبرد اهداف
مؤسسه ردهبندی ایرانیان با همكاری یك مؤسسه مش��اور ارشد مؤسس��هي ردهبندی ایرانیان نیز،
پیش��تاز بینالمللی ،همراه با هدای��ت و نظارت در این نشس��ت خبری با ارايهي آماری از سوانح
دریایی طی سدهي اخیر ،گفت« :در خلیجفارس،
سازمان بنادر است».
“صفری” ،با بیان این كه« :پیش از این ،تنها تأیید و عمدهي س��وانح ناشی از ش��رایط ج ّوی كه برای
صدور گواهینامه شناورهای زیر  5000تن توسط شناورهای سنتی و كوچك رخ میدهد ،پيشبيني
مؤسسات ردهبندی ایرانی انجام میشد» ،گفت :نشده است».
«با همكاری مؤسسهي ردهبندی كرهجنوبی ،عمال
حسن رضا صفری:
سقف ردهبندی شناورها برای مؤسسهي ردهبندی
ایرانیان برداشته شده است».
تا وقتی فعالیت شناورها رونق الزم را نداشته باشد
وی دراین زمینه اعالم كرد« :اخیرا و در شرایط
مالكان شناورهای كوچك ،توان مالی الزم برای خرید
تحریم ،یكی از كشتیهای  20هزار تنی شركت
تجهیزات و برقراری ایمنی را نخواهند داشت.
كش��تیرانی جمهوری اس�لامی ايران كه برای
پش��تیبانی ناوگروه ایران در خلیج عدن فعالیت
ميكرد؛ توس��ط مؤسس��هي ردهبندی ایرانیان،
بازرس��ی و گواهینامههای الزم آن ،صادر شده “بهم��ن فرهنگ دوس��ت” ،ب��ا بیان ای��ن كه:
است ».مدیرعامل مؤسسهي ردهبندی ایرانیان« ،پیشبینیه��ای هواشناس��ی ،م�لاك عم��ل
همچنین بر اهمیت موض��وع «اقتصاد ناوگان» دریان��وردان اس��ت ،اف��زود« :نق��ش س��ازمان
برای برقراری ایمنی كشتیها و شناورها تأكید هواشناس��ی در كنار مرجع دریایی كشور ،برای
كرد و گفت« :تا وقتی فعالیت شناورها رونق الزم كاه��ش ح��وادث دريايي ،بس��یار تعیینكننده
را نداشته باشد؛ مالكان شناورهای كوچك ،توان خواهد بود».
مالی الزم برای خرید تجهیزات و برقراری ایمنی الزم به ذكر اس��ت ،دوازدهمين همايش صنايع
را نخواهند داش��ت .به همین دلیل ،الزم اس��ت دريايي و اولين همايش بررس��ي و پيشگيري از
متولیان حملونق��ل دریایی با حمایت و ارايهي س��وانح دريايي ،توسط انجمن مهندسي دريايي
تسهیالت الزم ،زمینهي تأمین تجهیزات ایمنی ايران و با همكاري ارگانهاي دريايي ،طي روزهاي
و اجرای قوانین و مقررات كنوانسیونهای دریایی  27تا  29مهرماه در گيالن برگزار شد■ .
در این دسته از شناورها را فراهم آورند».

احمد فروغی:
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قطع نامه

قطعنامه
دوازدهمینهمایش
صنایعدریایی
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دوازدهمین همایش صنایع دریایی كه به مدت  2روز طي روزهاي
 27و  28مهرماه در مجتمع فرهنگی  -تفریحی صدا وسیما در
زیباكنار بندر انزلي برگزار شده بود؛ عصر چهارشنبه با صدور
قطعنامهای ضمن تاكید بر اجرای هرچه سریعتر قانون توسعه و
حمایت از صنایع دریایی ،به كار خود پایان داد.
بر اساس اين گزارش ،در این قطعنامه با اشاره به نقش بارز همایشهای
صنایع دریایی ،در برنامهها و فعالیتهای صنعت دریایی كشور ،اظهار
امیدواری شده است تا با همكاری مستمر و خالصانه فعالین این بخش
همچنان شاهد رشد تأثیرات و نقش آفرینی مثبت آن بویژه برای عبور از
شرایط سخت تحریم بود.
متن كامل این قطعنامه که توسط مهندس حسن رضا صفری ،بازرس
انجمن مهندسی دریایی ايران ،در مراسم اختتامیه همایش ایراد شد؛ به
شرح زیر است:
 - 1استمرار و برگزاری پرشور همایشهای صنایع دریایی و حضور جدی
متخصصان ،مراكز و ارگانهای دریایی نشان از شكل گرفتن پایههای
توسعه این صنعت مهم و استراتژیك داشته و امیدواریم در آینده نیز
این حركت پرقدرت ادامه یابد .لذا انجمن بایستی نسبت به بررسی
مفاد قطعنامههای پیشین و ارزیابی از میزان اجرا شدن آنها و انعكاس
نتایج آن در همایش و قطعنامههای بعدی به منظور تاكید جامعه
دریایی مبنی بر تالش هرچه بیشتر دولت و جامعه دریایی برای
رسیدن به آنها اقدام نماید.
 - 2همانگونه که در قطعنامه قبلی نیز عنوان شد و با توجه به گذشت
بیش از دو سال از تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی،
تسریع در روند شكل گیری شورایعالی صنایع دریایی ،دبیرخانه
ای قوی و صندوق توسعه صنایع دریایی ،میتواند تأثیرات بسیار
مثبتی در ایجاد ،انسجام و یكپارچگی در اهداف و برنامههای مراكز
و ارگانهای دریایی كشور داشته باشد .براین اساس از دولت محترم،
وزارت صنایع و معادن و سایر مراكز و دستگاههای مرتبط خواهانیم
كه مجدانه به این موضوع مهم توجه و با حضور پررنگ و همه جانبه
بخشهای خصوصی نسبت به تشكیل و راهبری اركان اجرایی قانون
اقدام نمایند ،بطوریكه این قانون و اركان آن محور توسعه صنایع و امور
و فعالیتهای دریایی كشور قرار گیرد.
 - 3اجرایی نشدن قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ،لزوم بكارگیری
همه ظرفیتهای کشور در فعال سازی دبیرخانه شورایعالی صنایع
دریایی ،صندوق توسعه صنایع دریایی ،كشتی سازان دولتی و سایر
اركان صنایع ،فعالیتها و امور دریایی ،را بیش از پیش پر رنگ نموده
است .بنابراین مجددا> از كلیه مراكز مسئول و تصمیم گیر در زمینه
فوق درخواست میگردد كه به این موضوع توجه جدی نمایند .مجددا
از انجمن مهندسی دریایی ایران درخواست میگردد كه ایجاد كمیته
ای از متخصصین فن ،متشكل از اركان كمیتههای تخصصی خود به
منظور شناسایی ،ایجاد بانك اطالعاتی و یا تایید و معرفی مدیران

مختلف صنایع دریایی را در دستور كار خود قرار دهد .در این راستا با
توجه به کمبودهای موجود بایستی راهکارهای پرورش و حفظ نیروی
انسانی صاحب صالحیت برای بکارگیری در صنعت کشتی سازی و
صنایع فراساحل با همکاری مجدانه آموزش عالی کشور ،تبیین و
اجرایی گردد.
 - 4از كشتی سازان محترم درخواست میگردد كه تمامی تالش خود
را برای تحقق برنامههای قراردادی بكار گیرند .همچنین با توجه به
وجود مشکالت کالن در این صنعت بر دولت و شورایعالی صنایع
دریایی است که حمایت اصولی از این صنعت استراتژیک به عمل
آورند.
 - 5با توجه به شرایط ناشی از تحریم ،به جهت حمایت اصولی از صنعت
استراتژیک دریایی همچون سایر کشورهای پیشتاز ،درخواست می
گردد که دولت همانند شیوههای حمایتی خود از سایر صنایع ،حداقل
مبلغ  5میلیارد دالر برای ساخت شناورهای مورد نیاز کشور در داخل،
از هر محل ممکن اختصاص دهد .تا کشتی سازان ایرانی از این محل
بتوانند ضمن برآورده نمودن نیاز شرکتهای کشتیرانی ،برنامههای
ارتقای خود را برای نیل به سطح رقابتی قابل قبول و بین المللی اجرا
نمایند.و به تکمیل پروژههای نیمه تمام و بالتکلیف نیز بپردازند.
 - 6ضمن قدردانی از عملکرد وزارت نفت در همسان سازی تاسیسات
نفتی در پروژههای پارس جنوبی ،انتظار میرود ضمن تعمیق و تعمیم
این مهم ،این روند به تقویت بخش خصوصی و حمایت مدیریتی
از تواناییهای شركتهای ایرانی در انجام پروژههای دریایی كشور
پرداخته و استانداردهای مشخص و یكسانی نیز برای مشاوره ،طراحی،
ساخت و بهره برداری از تاسیسات ساحلی و فراساحلی بكار گرفته
شود.
 - 7با توجه به ساخت و تحویل تعداد زیادی شناور از محل وجوه اداره
شده سازمان بنادر و دریانوردی و ایجاد پتانسیل و ظرفیت مناسب
مورد نیاز برای جوابگویی به نیازهای طرح ،چه از جانب متقاضیان
و چه از جانب كشتی سازان دولتی و خصوصی ،از سازمان بنادر
ودریانوردی و بانكهای عامل درخواست می گردد کماکان نکات
قطعنامههای قبلی را مورد توجه قرارداده و از وزارت راه وترابری در
خواست می شود ترتیبی اتخاذ نماید که سازمان بنادر و دریا نوردی
بتواند با سپرده گذاری الزم این طرح ارزشمند ملی را با قوت بیشتری
پیگیری نماید.
 - 8ایجاد زنجیره تامین اقالم و خدمات جنبی ساخت و تعمیرشناورها،
ضروری است .بر سیاستگذاران و متولیان امور به ویژه وزارت صنایع
و معادن است که این امر مهم را حمایت جدی نمایند.
 - 9اعالم آمادگی پلیس مهاجرت و گذر نامه ناجا برای همکاری و
ساماندهی و تسهیل تردد بین المللی پرسنل دریایی شناورها و صنایع
دریایی مورد توجه و همکاری و هماهنگی و استفاده مفید از اینگونه
خدمات مورد تاکید قرار گرفت.

گزارش

نايب رييس اجالس مشورتي
دولتهـايعضـوكنوانسيـونلندن
انتخاب شد
سي ودومين نشست مشورتي دولتهاي عضو كنوانسيون لندن ،راجع به جلوگيري
از آلودگي دريايي ناشي از تخليهي زبالهها و پنجمين نشست مشورتي دولتهاي عضو
پروتكل آن ،از تاريخ نوزدهم مهر ماه به مدت پنج روز در مقر آيمو برگزار شد.
بر اساس اين گزارش و به نقل از نمايندهي ثابت سازمان بنادر و دريانوردي در آيمو ،در
اين اجالس ،هيئتهاي نمايندگي  37كشور عضو كنوانسيون و  24كشور عضو پروتكل به
همراه شش كشور ديگر و چهار سازمان بينالمللي به عنوان ناظر حضور داشتند .نمايندهي
ثابت سازمان بنادر و دريانوردي نيز ،به عنوان تنها نمايندهي هيئت ايراني در اين نشست
حضور يافت.
در روز جمعه ،مورخ بيست و سوم مهرماه ،انتخاب هيئت رييسه برگزار شد .در اين انتخابات،
نمايندهي كشور چين ،بار ديگر به مقام رييس اجالس در سال  2011ميالدي و نمايندهي
كشور نيوزيلند ،به عنوان نايب رييس اول و علياكبر مرزبان ،به عنوان نايب رييس دوم،
برگزيدهشدند.
اين گزارش ميافزايد ،به منظور انتخاب نايب رييس دوم با نمايندگان بسياري از دولتها
و دبيرخانهي آيمو رايزني شد كه با توجه به شناخت از نمايندهي ثابت سازمان بنادر و
دريانوردي در آيمو ،از نامزدي وي استقبال نمودند .پس از آن ،رؤساي هيئتهاي نمايندگي
به مدت ده دقيقه ،نشست فوقالعادهاي ترتيب دادند كه طي آن ،با اجماع ،نسبت به نيابت
رياست نمايندهي ثابت سازمان بنادر و دريانوردي در آيمو موافقت كردند .سپس در صحن
علني نشست ،نامزدي هر سه نفر مطرح شد كه با تشويق حضار مورد تأييد و تصويب نهايي
قرار گرفت.
گفتني است ،نايب رييس دوم ،عالوه بر اين كه در صورت عدم حضور رييس و نايب
رييس اول ،رياست اجالس بينالمللي را بر عهده خواهد گرفت ،بايد با رييس و دبيرخانهي
كنوانسيون مستقر در آيمو نيز ،در تعامل و تماس مستمر باشد و در موارد ضروري ،نظرهاي
مشورتي خود را در خصوص ادارهي دبيرخانهي كنوانسيون ،ارايه نمايد.
قابل ذكر است ،كنوانسيون لندن و پروتكل آن ،يكي از كنوانسيونها و پروتكلهاي مهم
ت دريايي و مقابله با تخليهي مواد زايد از هر نوع ،از كشتيها،
در ارتباط با حفظ محيط زيس 
هواپيماها ،سكوهاي نفتي دريايي و حتي الشه آنها در درياها است كه با توجه به حساسيت
منطقهي خليجفارس ،از جايگاه مهمي در راهبرد امور دريايي كشورمان برخوردار است.
خاطر نشان ميسازد ،آيمو مسئول رتق و فتق امور مربوط به اين كنوانسيون است و دبيري آن
نيز ،بر عهدهي دبيركل آيمو گذاشته شده است .مركزي نيز ،با همين عنوان در آيمو ايجاد شده
است و دبيرخانهي مستقل آن ،همانند كميتههاي آيمو ،هر سال بر اساس مفاد كنوانسيون و
قواعد اجرايي آن ،اجالس مشورتي برگزار ميكند .عالوه بر اين ،چند نشست ديگر نيز ،هر ساله
در قالب گروههاي كاري برگزار ميشود .نشستهاي كنوانسيون لندن ،همانند كميتههاي اصلي
آيمو ،از ساختار و رويههاي كاري و اداري ويژهاي پيروي ميكنند■ .
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 - 10نظر به اهمیت کمیتههای تخصصی
انجمن مهندسی دریایی ایران در پیگیری
مطالبات صنفی ،برگزاری جلسات منظم
ماهیانه این کمیتهها مورد تاکید قرار گرفته
و نتایج عملکرد آنها در همایش بعدی به
بحث و بررسی گذاشته میشود.
 - 11بر استفاده از ظرفیتهای آموزشی و
تحقیقاتی موجود در شورایعالی صنایع
دریایی و کمیسيون آموزش مجلس شورای
اسالمی برای دستیابی به اهداف آموزشی و
پژوهشی دریایی تاکید میگردد.
 - 12همکاری و برنامه ریزی جدی مراکز
صنعتی دریایی جهت جزئی تر شدن
پروژههای کسر خدمت سربازی دانشجویان
رشتههای دریایی و همچنین تعامل
و همکاری مناسب این مراکز و دیگر
شرکتهای دریایی در برگزاری مفیدتر
دورههای کارآموزی دانشجویان ،به نحوی
که آشنایی عملی دانشجویان فضاهای کاری
صنایع دریایی را در پی داشته باشد و زمینه
ساز ورود آنان به بازار کار گردد.
 - 13ضمن استقبال از برگزاری اولین همایش
بررسی و پیشگیری از سوانح دریایی و ادامه آن،
اهم مواردی كه در این زمینه مورد تأكید قرار
گرفت به شرح زیر تبیین میشود:
 .13-1در ساختار کمیته رسیدگی به
سوانح و حوادث دریایی ،حضور سایر
دستگاههای ذینفع از جمله موسسات
رده بندی پیش بینی گردد و یافتههای
حاصل از انجام رسیدگی به سوانح و
حوادث دریایی به ویژه در مجامع دریایی
اثرگذار برای اعمال تمهیدات و تدابیر الزم
برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در
قالب نشریه ای ادواری انتشار یابد.
 .13-2تغییر رویکرد نظام رسیدگی به
سوانح دریایی از حالت انفعالی به حالت
پیشگیرانه برای ارتقاي سطح ایمنی در
ناوگان تحت پرچم و آموزههای مهم آن
در امر آموزش و تربیت دریانوردان به کار
گرفته شود.
 .13-3نظارت کاملتر سازمان بنادر و
دریانوردی و موسسات ردهبندی بر
کارگاههای ساخت شناورهای فایبرگالس
و بازنگری مقررات ملی ایمنی شناورهای
غیرکنوانسیونی و هماهنگی وزارت صنایع
و معادن برای صدور پروانه بهرهبرداری
این گونه شرکتها با سازمان بنادر و
دریانوردی و موسسات رده بندی.
 .13-4یک برنامهي جامع ایمنی دریایی
تحت مدیریت و محوریت سازمان بنادر
و دریانوردی و با حضور کلیه ذینفعان به
اجرا گذاشته شود.
 .13-5لزوم بازیافت شناورهای فرسوده و
غیرایمن با رعایت موازین زیست محیطی
مورد توجه قرار گیرد■ .
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گزارش

مجمع عمومي عادي ساليانه
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران برگزار شد
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کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران درسال
رکود و بحران ،عملکرد مثبت و ارزشمندی
را از خود به جای گذاشت.
بنابر اين گزارش« ،محمد حسین داجمر» رئیس
هیات مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران در مجمع عمومی عادی سالیانه
این شرکت که صبح روز پنجشنبه 89/7/29
برگزار شد ،ضمن قدردانی از زحمات هئیت
مدیره و مدیران کشتیرانی به دلیل همکاری،
همدلی و همفکری در شرایط ویژه تحریمها،
به وضعیت بحران اقتصادی جهان در سالهاي
 2009و  2010اشاره کرد و افزود :رکود اقتصادی
در جهان و کاهش قیمتها تاثیرات فراوانی بر
فعاليت شرکتهای بزرگ کشتیرانی گذاشت و
بسیاری از این شرکتها در سال  2009با زیان
مواجه شدند.
وی به یکی از فاکتورهای مهم در هزینه های
کشتیرانی که قیمت و هزینه سوخت کشتیها
است ،اشاره کرد و افزود :کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران علی رغم کاهش مصرف سوخت
در سال  2010با افزایش تناژ و مسافت طی شده
روبهرو شد که علت آن اجاره کشتی به صورت
تایم چارتر بوده است به طوری که در این حالت
هزینه سوخت به عهده اجاره کننده است.
رئیس مجمع کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
به بحران جهانی و تبعات آن در حمل و نقل
دریایی جهان اشاره کرد و افزود :کاهش شدید
تجارت دریایی جهان در سال  2009ميالدي که
 7.7درصد کمتر از سال قبل بود موجب بیکاری
و رکود در صنعت کشتیرانی شد .عالوه بر این
افزایش میزان عرضه کشتی که ناشی از تحویل
سفارشات ساخت کشتی در سالهای رونق بود
موجب برهم خوردن موازنه عرضه و تقاضا در
بازار شد.
وی به توقف بسیاری از کشتیهای شرکتهای
کشتیرانی در لنگرگاهها اشاره کرد و گفت:
این روند موجب شد بسیاری از شرکتهای
کشتیرانی دنیا چون مرسک با  ، 2/01هانجین
با  1/09و  CMA CGMبا  1/3میلیارد دالر
زیان مواجه شوند .رئیس هیات مدیره کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران با اشاره به اینکه ایران
با دارا بودن  211فروند کشتی و ظرفیت 14/5
میلیون تن ظرفیت هم اکنون در رتبه نوزدهم
جهان قرار دارد ،گفت :این شرکت نیز به رغم
قطعنامه و محدودیت های مختلفی که از سال
 2006میالدی شروع شده و هم اکنون به
اوج خود رسیده ،خوشبختانه توانسته است با
مدیریت بحران ،به فعالیتهای خود ادامه دهد و
حتی با رشد حمل نيز مواجه شود.
وی به تشکیل کنسرسیوم بیمه ای  P&Iبه
عنوان راهکار جدید مقابله با تحریم اشاره کرد
وافزود :این کنسرسیوم که متشکل از شرکتهای
بیمه ای داخلی با مدیریت شرکت بیمه معلم
است و تحت حمایت دولت قراردارد پوشش
بیمهای کشتی های ایران و سایر شرکتهای

کشتیرانی متقاضی را عهده دار شده است.
رئیس هیات مدیره كشتيراني جمهوري اسالمي
ايران به حمایت یک میلیارد دالری دولت در
تشکیل این کنسرسیوم اشاره کرد وافزود:
خوشبختانه طرف معامالت تجاری با ایران این
کنسرسیوم را به رسمیت شناختهاند و دولت
ژاپن که در این زمینه تردید داشت نیز اخیرا به
تایید رسمي این بیمه اقدام نموده است.
داجمر در ادامه به فعالیت های توسعه ای ناوگان
اشاره کرد و افزود  :در سال مالی  88-89و با
خروج  10فروند کشتی فرسوده و ورود  6فروند
کشتی فله بر جدید به ناوگان کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران  ،در پایان سال مالی ،تعداد
کشتی های این شرکت به  159فروند و ظرفیت
آن به  5/5میلیون تن رسیده است.
رئیس هیات مدیره کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران گفت :در سالهای اخیر قرارداد خرید 88
فروند کشتی با ظرفیت  3/5میلیون  ،DWTبه
منظور توسعه ناوگان منعقد شد که هم اینک
 47فروند از این تعداد تحویل شده و  41فروند
دیگر نیز به مرور و در سالهای آینده به ناوگان
این شرکت خواهد پیوست.
وی به نمودار سنی ناوگان کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران اشاره کرد و افزود  :در حال حاضر
 53فروند از کشتی های کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران از میانگین سنی صفر تا  10سال
 14 ،فروند در رده سنی  10-11سال 25 ،
فروند از میانگین سنی  20-30سال و  5فروند
نیز در میانگین سنی  30سال به باال هستند که
کشتی های باالی  30سال به مرور و در آینده
نزدیک از رده خارج خواهند شد.
داجمر به توسعه ناوگان شرکت های تابعه
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نیز اشاره کرد
و افزود :تعداد کشتی های کشتیرانی دریای
خزر از  6فروند در  5سال قبل ،به  16فروند در
حال حاضر رسیده است.
وی به سرمایه گذاری در بخشهاي فیدری و
کانتینری در خلیج فارس و دریای عمان و خرید
 4فروند کشتی کانتینربر توسط کشتیرانی
والفجر اشاره کرد و گفت :کشتیرانی والفجر نیز
در بخش حمل بار با  55درصد و در کرایه حمل
با  72درصد رشد قابل توجه ،مواجه بوده است.
داجمر گفت  :کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران در سال قبل ،طي  12ماه  30میلیون تن
حمل داشته که در سال جاری با افزایش 18/7
درصدي این میزان به  36میلیون تن رسیده
است.
رئیس مجمع کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
به متوسط کرایه حمل در سال قبل اشاره کرد و
افزود  :متوسط کرایه حمل در سال مالی گذشته
 30/7دهم درصد کاهش داشته است.
وی به عملکرد کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران در بخشهای فله ،کانتینر ،جنرال کارگو و
 ...اشاره کرد وافزود  :رشد فعالیت این شرکت در
بخش حمل و نقل بینالمللي از  12میلیون تن

در سال قبل به  19میلیون تن در حال حاضر
افزايش يافته است.
وی گفت در بخش صادرات نیز شاهد رشد 6/5
میلیون تنی بودهایم اما در بخش واردات از 13
میلیون تن به  9/8میلیون تن کاهش رسیده ایم.
داجمر به روند سود آوری کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران اشاره کرد و افزود :به رغم زیان
فراوان شرکتهای کشتیرانی در سال گذشته
به دلیل بحران اقتصادی جهانی ،این شرکت
کماکان با سود حسابهای خود را بسته است
ولی با کاهش قابل توجهی نسبت به سال های
قبل مواجه شده به طوری که سود خالص این
شرکت در سال مالی گذشته از  130میلیارد
تومان به  29میلیارد تومان در سال مالی جاری
رسیده است.
وی گفت :کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به
رغم تحریمهای اخیر با فعالیت های جنبی مانند
ترمینالداری ،سوخت رسانی و حمل و نقلی
نظير سرمایه گذاری در بنادر جنوبی چون بنادر
شهید رجایی و عسلویه توانسته است نه تنها
زیان نكند بلکه با سودآوری نيز مواجه شود.
به گفته رئیس مجمع کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران  ،این شرکت در سال مالي آینده
صد در صد هلدینگ خواهد شد و به صورت
هلدینگ اداره می شود.
رئیس مجمع کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
در خصوص تقسیم سود بین سهامداران گفت:
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در چهار سال
اخیر  930میلیارد تومان تقسیم سود داشته
است.
داجمر در پایان به هدف گذاری کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران برای عدم وابستگی به
نیروی های خارجی در بخش نیروی متخصص
دریانورد اشاره کرد وافزود :استفاده از نیروهای
فوق دیپلم فارغالتحصيل از آموزش و پرورش
در شمال و جنوب کشور و اختصاص واحد های
تکمیلی به منظور جذب دریانورد ،از اقدامات این
شرکت در بخش نیروی انسانی است.
اين گزارش ميافزايد؛ در مجمع عمومی عادی
سالیانه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران که
با حضور بیش از  95درصد سهامداران این
شرکت برگزار شد ،پس از پایان گزارش عملکرد
هیات مدیره کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
 ،گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال منتهی
به  31خرداد  89توسط حسابرس و بازرس
قانونی شرکت ارائه و به استماع سهامداران
رسید.
در این جلسه ،مجمع ضمن تصویب صورتهای
مالی شرکت و تعیین سازمان حسابرسی به
عنوان بازرس قانونی شرکت ،از عملکرد مدیریت
قدردانی به عمل آورد.
گفتني است ،در پایان این نشست برای هر سهم
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران  80ریال سود
در نظر گرفته شد که مورد تصویب سهامداران
قرار گرفت■ .
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گفت و گو

دبير نهمين همايش بين المللي
سواحل ،بنادر و سازه هاي دريايي در گفت و گو با بندر و دريا

ICOPMAS

زينبميرزايي
نهمی�ن همایش بين المللي س�واحل ،بنادر و س�ازه های
دریای�ی 8 -10آذر ماه س�ال جاری در حال�ی به اجرا در
م�ی آید که بیس�ت س�ال از آغازین زمان برگ�زاری آن
می گذرد.
ب�ا نگاهی گذرا به ای�ن دو دهه و رون�د برگزاری همايش
فوق ،می توان به خوبی براین نکته صحه گذاشت که این
همایش توانس�ته جایگاه شایس�ته ای در میان صاحبان
عل�م و ف�ن آوري در سراس�ر جهان ،در اي�ن حوزه برای
خود کسب کند ،به گونه ای که قرار است افراد سرشناس
و صاح�ب ن�ام بين المللي این رش�ته از ژاپن ،اس�ترالیا،
آمریکا ،انگلی�س و کانادا ،بعنوان س�خنرانان كليدي در
همايش نهم شركت نمايند.
همایشیکهدربدواجراتنهاجایگاهیبرایبیاندستاوردهاو
توانمندی های خارجی بود اينك كارشناس�ان خود را در
ردیف متخصصان جهان�ی معرفي مي كند و به توانمندی
علم�ی و اجرایی آنها می بالد .متخصصانی که پروژه های
بزرگ و بی نظیری چون پایش و ش�بیه س�ازی س�واحل
کش�ور را که در س�طح منطقه و خاورمیان�ه همتا ندارد،
اجرا كرده اند.
ب�ه انگيزه برگزاري اين هماي�ش در گفت و گو با مهندس
عليرض�ا كبريايي ،مديركل مهندس�ي س�واحل و بنادر
س�ازمان بن�ادر و دريان�وردي و دبير همايش به بررس�ي
جزئيات اين رويداد علمي،تخصصي پرداختيم .اين گفت
و گو را در ادامه مي خوانيد.
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■ عل�ی رغ�م برگ�زاری  8دوره همایش
ICOPMASآی�ا این همای�ش در دوره
ه�اي برگزاری خود موفقیتی داش�ته که
اينچنين رغبت�ي برای برگزاری دوره نهم
آن وجود دارد ،یا اینکه همانند بس�یاری
از همایش های ديگر و بر اس�اس عادت،
انجام خواهد شد؟
● نخس��تین دوره برگزاری ای��ن همایش در
س��ال 1369با اهدافی متف��اوت از آنچه که ما
ام��روز در همای��ش دنبال می کنی��م ،به اجرا
درآمد .در آن مقطع زماني ،در بخش مهندسی
س��ازه های دریایی و مهندسی سواحل وبنادر،
در حوزه هاي کارشناسی و مهندسین مشاور و
پیمانکار ،ما نه تنها حرفی برای گفتن نداشتیم
بلكه شرکت هاي فعال و قابل هم در کشور ما
بسيار كم بودند .در آن سال ها ،حتی طراحی
و اح��داث بن��ادر کوچک و چن��د منظوره نیز
توسط ش��ركت هاي خارجی انجام می شد و
همایش هاي اوليه صرفاً به ارائه دستاورد پروژه
هاي اجرايي و تحقيقات��ي خارجی اختصاص
داشت .به این ترتیب استمرار همایش با هدف
فرهنگ سازی و آشنایی با مهندسی سواحل،
بنادر و س��ازه های دریایی باز تعریف شد20 .
س��ال از آن زمان گذش��ت .در دو دهه ای که
پشت سر گذاشته ایم با بروز جذابیت در مناطق
س��احلي ،انگيزه برای سرمایه گذاری در حوزه
سواحل توسط بخش هاي دولتی و خصوصی
بيش��تر ش��د و همین افزايش انگي��زه نیاز به
دانش مهندس��ی در اين حوزه را که زير بنای

طراحی و اجراي ساخت و سازها بود ،روزافزون
کرد .با افزایش انگیزه ها سرمایه گذاران بسیار
زیاد دولتی و خصوصی در بخش هاي متفاوت
صنعتي ،تجاري ،مسافري و تفريحي وارد عرصه
ش��دند و غالب پروژه هاي اي��ن حوزه  ،در پی
این س��رمایه گ��ذاری ها با توان کارشناس��ان
داخلی طراحي ش��د  ،به اج��را درآمد و به ثمر
نشست .بديهي است حجم گسترده پروژه هاي
اجرايي نیاز به بس��تری برای ارائه و تبادل این
تجربیات داشت که همایش  ICOPMASبه
خوبی توانس��ت در ایجاد این فضا نقش موثر و
س��ازنده اي را ایفا نمايد ،به ط��وری که امروز
می توان ادعا کرد در حوزه مهندس��ی سواحل
 ،بنادر و س��ازه های دریایی از توان کارشناسی
بس��يار قوي برخورداریم .شاهد آن نیز اجرای
پ��روژه های بزرگی اس��ت که با ت��وان همین
نیروه��ای متخصص يا در دس��ت مطالعه قرار
دارد و ي��ا اجرا ش��ده كه در س��طح منطقه و
بعضاً خاورمیانه منحصر به فرد نيز بوده است.
بايد اذعان داشت بخش��ی از این توان مرهون
برگزاری همای��ش  ICOPMASبوده که در
آن تبادل اطالع��ات و انتقال فناوری ها اتفاق
افتاده و آش��نایی با س��اير حوزه ها انجام شده
اس��ت .رشد روزافزون حضور شرکت کنندگان
در همايش نیز گواه براین است که این نیاز در
جامعه مهندسی وجود دارد و همایش توانسته
ب��ه نیازهاي علمی این بخش به خوبي پاس��خ
دهد.
اگر ما در گذش��ته تنها به ارائه دس��تاوردهای

گفت و گو

■ بی شک طی  20سال گذشته و برگزاری
 8دوره این همای�ش ،انتقال علم صورت
گرفته اس�ت ،ام�روز که ما حرف�ی برای
گفتن در دانش فنی ،مهندسی سازه های
دریایی داریم ،آيا ای�ن انتقال تکنولوژی
و علم دوس�ویه اس�ت یا اینکه همچنان
از س�وی غرب به س�مت کشور ما جریان
دارد؟ آیا همایش توانسته در صدور دانش

رشد ارسال مقاالت و استقبال حضور شرکت کنندگان
که برخي از آنها از اساتید و متخصصان معتبر و
سرشناس خارجی هستند که به نوعی در زمره
اولین های علوم مهندسی دريايي محسوب مي شوند
 ،نشانگر این است که طی 20سال گذشته این همایش
به محفل علمي معتبري مبدل شده و برگزاري آن
بر اساس عادت نبوده است.
داخل��ی و صدور خدمات فني و مهندس��ي را
می توان از دس��تاوردهای ارزش��مند برگزاری
همایش  ICOPMASبرشمرد.
■ آیا دوره هاي آموزشی با حضور اساتید
خارجی ،جدای از این همایش و به صورت
گس�ترده برگزار شده است تا دستاوردها
به شکلی گسترده تر اشاعه یابد؟
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کارشناسان خارجی در همایش می پرداختیم،
اينك افتخار م��ی کنیم که صددرصد مقاالت
ما حاصل تحقیق و اجرای پروژه هایی اس��ت
که کارشناسان ،مهندسين مشاور و پیمانکاران
ایرانی در کش��ور به انجام رسانده اند ودر واقع
در ای��ن همایش نتای��ج کاره��ای تحقیقاتی
و دس��تاوردهای خ��ود را ارائ��ه و در مع��رض
دی��د عالقه من��دان داخل��ي و خارج��ي قرار
داده اند .رشد ارسال مقاالت و استقبال حضور
ش��رکت کنندگان که برخي از آنها از اساتید و
متخصصان معتبر و سرشناس خارجی هستند
که به نوعی در زمره اولین های علوم مهندسی
دريايي محسوب مي شوند  ،نشانگر این است
که طی 20سال گذشته این همایش به محفل
علم��ي معتبري مبدل ش��ده و برگزاري آن بر
اساس عادت نبوده است.

ملي موفق عمل کند؟
● پاس��خ این پرسش را در دو بخش مي توان
بیان كرد .تمایل دارم به این نکته اشاره کنم؛ در
مورد ارتقا توان مهندسی کشور نخستین اتفاقی
که رخ داد ،ایجاد باور در مس��ئوالن نسبت به
توان كارشناس��ان داخلی بود ،به طوری که به
متخصص��ان داخلی اعتماد کردندو پروژه های
بزرگ و پر هزینه اي را به دس��ت مهندسان و
متخصصان داخلی ،چه مهندسین مشاور و چه
پیمانکاران س��پردند .پروژه های بسیار بزرگ
کشور به دست مهندسان داخلی ،که  20سال
پیش حرفی برای گفتن نداشتند ،ساخته و اجرا
شد .به اذعان کمیته صدور مجوز سازمان بنادر
و دریان��وردی ،امروز ،تمام پ��روژه هایی که در
ارتباط با س��اخت و ساز است توسط نیروهای
داخلی طراحی ،اجرا و ساخته می شود .در پی
همین توانمند شدن ،پیمانکاران و مهندسین
مش��اور م��ا نگاه خ��ود را به آن س��و دوخته و
در مناقصات بین المللی ش��رکت می کنند و
پروژه های حوزه مهندسی سواحل و بنادر را به
عهده می گیرند و خدمات فنی مهندسی خود
را صادر می کنند.
بنابراین در حال حاضر نه تنها در داخل کشور
بی نیاز هس��تیم ،بلکه این توان هم در بخش
خدمات مش��اوره اي مطالعاتي و طراحي و هم

در بخش پیمانکاری احداث سازه هاي دريايي
دور و نزديك س��احل و هم در بخش س��اخت
تجهيزات مربوطه ،به کش��ورهای دیگر صادر
می ش��ود .این دو اتفاق ،یعن��ی ایجاد اعتماد
در بین مسئوالن نس��بت به توان كارشناسان
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گفت و گو
دبیرخانه همایش  ICOPMASاقدام نمايد،
تا عضویتش پذیرفته ش��ود .این تصمیم حتی
برای خود ما نیز غیر منتظره بود .حتی شرکت
کنن��دگان خارجی در همایش نیز به س��طح
باالی علمی همایش اذعان داش��تند .به قدری
در انتخاب مقاالت دقت و موش��کافی صورت
می گیرد که حتی به ما اعتراض می کنند که
شما سیاست سختگیرانه اي در پذیرش مقاالت
دارید ،اش��تیاق مهندسان ایرانی به شرکت در
همایش و ارائه مقاله نیز برای شرکت کنندگان
خارجی تعجب آور بود.

دو اتفاق ،یعنی ایجاد اعتماد در بین مسئوالن نسبت
به توان كارشناسان داخلی و صدور خدمات فني
و مهندسي را می توان از دستاوردهای ارزشمند
برگزاری همایش برشمرد.
***
در دوره پیش دبیر کل  PIANCدر همايش حضور
يافت ،او به قدری تحت تاثیر سطح علمی همایش
قرار گرفته بود که دبیرخانه همایش را به عنوان
نماينده پیانک در ایران معرفی کرد.
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● دوره های آموزشی را می توان در چند بخش
تعریف کرد .یک بخ��ش به دبیرخانه همایش
مربوط می شود که يكي از آنها دوره کاربردی 2
روزه است كه با حضور استاد ژاپنی« ،پروفسور
گودا» برای مهندسين مش��اور و دانشگاهیان
برگ��زار کردیم و ي��ا دوره  3روزه كه آن را هم
با حضور مهندسين مش��اور و دانشگاهيان در
بهمن ماه س��ال جاري برگزار خواهيم كرد .اما
ای��ن امر فقط به دبیرخانه مربوط نمی ش��ود.
ای��ن وظیفه همه بخش هاب��ه خصوص مراكز
علمي و دانش��گاه ها است تا متناسب با رشد و
گسترش این دانش در جهان دوره های علمی
و به روز را در قالب ایجاد رشته های دانشگاهی
برنامه ریزی و اجرا کنند .هر چند ش��رایط روز
به روز رو به بهبود اس��ت و هر س��ال برگزاری
دوره های کارشناسی ارشد مهندسی سازه های
دریایی در حال افزایش است.
ما در زمان برگ��زاري دوره هاي اوليه همايش
چیزی به عنوان رش��ته مهندس��ی سازه های

دریایی نداشتیم تا اینکه این رشته نخستین بار
در دانشگاه تهران ایجاد شدو به مرور شاهدیم
که در شهرس��تان ها نیز در سطح کارشناسی
ارش��د و دکترا دانش��جو مي پذيرد .از منظري
دیگر می توان از دوره هایی که خود مهندسين
مش��اور در ارتباط با پروژه ه��ا و تقویت کادر
کارشناس��ی خود به صورت اختصاصی برگزار
می کنن��د نیز به عن��وان دوره های��ی که در
گسترش و به روز نمودن دانش متخصصان این
حوزه موثر است  ،نام برد.
■ بازتاب این همایش در منطقه چه بوده
و آیا برگزاری مشابه چنین همایشی را در
سطح منطقه داشته ایم؟
● ای��ن همایش علمي و تخصص��ي اولين بار
در این حوزه ،در کش��ور ما برگزار ش��ده است.
در س��ال هاي اخیر یکی از کشورهای حاشیه
جنوبی خلیج فارس اقدام به برگزاری همایش
مش��ابه اي نموده اس��ت ،اما به هیچ عنوان به
لحاظ كيفيت و س��طح علمي قابل مقایسه با
دوره های��ی که م��ا برگزار کرده ایم ،نیس��ت
و بازت��اب دوره های��ی که در کش��ور ما برگزار
ش��ده ،بس��یار گس��ترده تر بوده است .حضور
س��خنران هاي كليدي که در همایش های ما
شرکت می کنند ،بدون اینکه برای جذب آنها
هزینه ای متحمل شده باشیم ،تعجب همگان
را برانگیخته اس��ت .این خود حکایت از اعتبار
بین المللی همای��ش دارد .در دوره پیش دبیر
کل (PIANCقدیمی ترین انجمن مهندسی
دریای��ی دنیا) در همايش حض��ور يافت ،او به
قدری تحت تاثیر س��طح علمی همایش قرار
گرفت��ه بود که دبیرخان��ه همایش را به عنوان
نماينده پیانک در ایران معرفی کرد تا هر کس
تمایل داشت به عضویت پیانک درآید از طریق

■ تا جایی که مطلع هستیم،مهم ترین مالک
پذیرشمقاالتدراینهمایشقابلیتاجرایی
ش�دن آن ها اس�ت .از دوره گذشته تاکنون
چند پروژه بر همین اساس اجرایی شده اندو
آیا رغبتی در س�طح جامعه به ویژه از سوی
سازمان ها وجود داشت که این مقاالت را به
سمت اجرایی شدن پیش ببرند؟
● اج��رای یک پروژه به تصمیم دس��تگاه ها،
آن ه��م با توجه به دو گزینه نی��از و اعتبارات
بستگی دارد.ضمن اینکه تعداد قابل توجهی از
مقاالتی که در همایش ارائه می شود ،مقاالتی
است که در دل پروژه ها تعریف شده و حاصل
پ��روژه ه��ای در حال اجراس��ت و در حقیقت
روش ه��اي نوين در اجرا و نوآوری در طراحی
سازه و يا نتايج تحقيقات به صورت مقاله درآمده
و ارائه مي گردد .بس��یاری از مقاالت در چنین
وضعیتی به همایش راه می یابند ضمن اينكه
اصوالً براي انتخاب مقاالت و نحوه امتياز دهي
به آن ها شاخص هايي تعريف شده كه يكي از
آن ها كاربردي بودن مقاالت مي باشد.
■ آیا از سوی دبیرخانه تدبیری اندیشیده
ش�ده تا موضوعات مق�االت جهت دهی
ش�وند تا مقاالتی تدوین گ�ردد که مورد
نیاز سازمان ها بوده و یا معرف فرصت ها
باشد؟
● نویس��ندگان غالب مقاالتی که به همایش
ICOPMASارسال می ش��وند کارشناسان
و اس��اتيدي از كليه بخش هاي دانش��گاهي،
پيمانكاري ،مشاوره اي و دولتي هستند که در
حوزه موضوع مقاله فعالیت می کنند .به عبارت
دیگربا آن نیاز آش��نا ب��وده و یا حتی مدت ها
در ارتباط ب��ا آن کار تحقیقاتی انجام داده اند،
بنابراین اگر بخواهیم مقاالت را دس��ته بندی
کنیم ،اینگونه اس��ت که برخی مقاالت توسط
مهندس��ان ط��راح و پیمانکار ارائه می ش��ود
که ای��ن افراد به دلیل حض��ور دائم در اجرای
پروژه ها نیازهاي کشور را می شناسند .بخش
دیگر ،کارشناس��ان دس��تگاه های دولتی مثل
وزارت نفت ،س��ازمان هاي بنادر و دریانوردی
و شیالت هستند که آنها نیز از منظر دستگاه
خود و به دلیل حضور و کار تحقیقی با نیازهاي
سازماني و كشور آشنا بوده و بی شک بر اساس

گفت و گو
همان نیازه��ا نیز مقاله خود را ارائه مي دهند.
گروه دیگر اساتید دانشگاهی هستند که به ویژه
در س��ال های اخیر به دلیل حضور و مشاركت
فعال آنه��ا در پروژه ها و هم ب��ه دلیل تجربه
علمی و حضور در کمیته های فني کارشناسی
به خوبی با نیازها آش��نایی داش��ته و حتی به
موضوعاتی که می تواند دستمایه تدوین پایان
نامه ها باشد ،جهت می دهند تا پایان نامه ها
نیز جنبه کاربردی پیدا کنند.

■ آيا درخواستی برای حضور بخش های
خصوصی خارجی به نمایش�گاه ارس�ال
شده است؟
● بله  .طبق روال سال هاي گذشته در همایش
امس��ال نیز حضور ش��رکت ه��ای خصوصی
خارجی را در بخش نمایشگاهی همایش داریم
كه این نشان از اهمیت و موفقیت همایش دارد

که نه تنها توانس��ته در عرص��ه داخلی معرف
پروژه های بزرگ ملی باشد که توسط سازمان
های مختلف در بخش دریا به اجرا درآمده است
که آن نیز مرهون توانمندی متخصصان داخلی
است ،بلکه اش��تیاق شرکت ها و پیمانکاران و
متخصصان به نام در حوزه ي س��واحل ،بنادر
و س��ازه های دریایی در دنیا جهت شرکت در
همایش را دو چندان نموده است■ .
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■ حضور بخش ه�اي خصوصی داخلی و
خارجی در این همایش چگونه است؟
● مهندسین مش��اور و پیمانکاران که عموماً
بخش خصوصی محس��وب می ش��وند به سه
ش��کل در همای��ش حضور می یابن��د .برخی
ب��ا ارائ��ه مقال��ه در این همایش ش��ركت مي
كنن��د .این دس��ته تجربی��ات ،دس��تاوردها و
نوآوری ه��ای خود را از طری��ق ارائه مقاله به
همایش معرفی می کنند .بخش دیگر از طریق
کارگاه آموزشی(  )Work shopفعالیت های
خود را به صورت اختصاصی در حد  2ساعت و
با حضور کارشناسان خود ارائه می دهند .برخی
از بخش های خصوصی که در صنايع س��اخت
و تاسیسات دریایی ،مهندسین مشاور ،طراحی،
پیمانکاری و یا تولید تجهیزات بندری و دریایی
فعال هستند سوابق تولیدات و فعالیت های خود
را در قالب شرکت در غرفه های نمایشگاهی به
این همایش عرضه و معرفی می کنند.
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با همت اتحاديه مالكان كشتي ايران

شوراي حل اختالف دريايي تاسیس شد
در گذشته همواره از حمل و نقل به عنوان یکی از عوامل موثر
در رشد و توسعه اقتصادی کشور نام برده شده است .و همین
نقش مهم است که توجه ویژه مسئولین را در برنامهریزیها
و تصمیمگیریها به بخش حمل و نقل معطوف می کند تا با
برنامه ریزی صحیح و بهرهبرداري بهينه از امکانات موجود،
ارتقای کمی و کیفی حمل و نقل ایمن حاصل شود .از طرفی
حجم باالی فعالیتهای دریایی از قبیل حمل و نقل کاال و مسافر،
صيد و صیادی ،بهره برداری از منابع دریایی و دهها فعالیت دیگر
که در آنها کشتیها به عنوان وسيله حمل نقش اصلی را ایفا
می کنند ،باعث شده تا کشتیرانی به یکی از صنایع بزرگ بین
المللی تبدیل شود .صنعتی که علیرغم پیشرفتهای روز افزون،
يكي از پرخطرترين آنها محسوب ميشود.
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با توجه به این که حملونقل دريايي یکی از
قدیمی ترین روشهای حمل به شمار می
رود و در حال حاضر نیز بیش از  90درصد از
کاالها از مسيرهاي آبی جابهجا ميشوند ،لذا
وجود اختالف بين مالکان شناورها و صاحبان
کاال هیچگاه دور از ذهن نخواهد بود .با توجه
به اینکه حل اختالف و یا بهتر بگویيم قضاوت،
امروزه در تمام دنیا امری تخصصی است و حتی
قاضیان محاکم عمومی نیز جهت تشخیص حق
در امور فنی از کارشناسان رسمی متخصص
استفاده می کنند بنابراین وجود مرجع حل
اختالف تخصصی الزم و ضروري است .اينك
پس از سالها انتظار و به دلیل فقدان دادگاه
تخصصي دريايي در کشورمان ،و به دنبال تالش
اتحاديه مالكان كشتي ايران در جهت حل
اختالف اعضاي اين اتحاديه با صاحبان كاال و
ديگر بخشهاي دريايي ،باالخره خبر تأسيس،
شوراي حل اختالف تخصصي دريايي اتحاديه
مالكان كشتي ايران منتشر شد.
به اين بهانه به سراغ اميد مرادي عضو هيات
مديره اتحاديه و عضو هيات مديره انجمن صنفي
كارفرمايي مالكان كشتي ايران رفتیم .وی با
اذعان بر مطالبی که بدان اشاره شد ،در گفت
و گو با خبرنگار بندر و دريا به ضرورت تشکیل
شورای حل اختالف تخصصی دریایی پرداخت
و اظهارداشت :در ایران نیز در راستای توسعه
قضایی و بر اساس دیدگاههای ریاست محترم

وقت قوه قضاییه و جهت کاستن مراجعات مردمی
به دادگستری و جایگزین کردن روشهایی كه
از فرهنگ غنی اسالمی سرچشمه می گیرد ،با
تصویب ماده  189قانون برنامه سوم اقتصادی ،
اجتماعی و فرهنگی و آیین نامه اجرایی آن  ،حل
و فصل دعاوی در شورای حل اختالف مطرح و
اجرایی شد و مطابق ماده  2قانون ساختار قانونی
شورای حل اختالف ،به رئیس کل دادگستری
استانها اجازه داده شد که برای رسیدگی به امور
خاص ،شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
مرادی در ادامه اظهاراتش ،یادآور شد :بر همین
مبنا اتحادیه مالکان کشتی ایران از این فرصت
استفاده کرد و با همکاری و تعامل مسئولین
ذیربط در اداره کل شوراهای حل اختالف
استان تهران و مجتمع شورای حل اختالف
ویژه اصناف در تاریخ  ،1389/7/20شورای حل
اختالف تخصصی اتحادیه مالکان کشتی را زیر
نظر قوه قضاییه تاسیس کرد .تا از این طریق
به اختالفاتی نظیر دعوای مالکان با پیمانکاران
و سازندگان شناور ،اختالف مالکان کشتی با
صاحبان کاال ،اختالف ناشی از دستمزد پرسنل
و کارگران شناور و  ...رسیدگی کند.
عضو هيات مديره انجمن صنفي كارفرمايي
مالكان كشتي ايران به برجسته ترین خصوصیات
این شورا اشاره کرد و متذکر شد :از مهمترین
ویژگی شورای مزبور می توان به انتخاب
اعضای رسیدگی کننده به پروندهها ،اشاره
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اتحادیه مالکان کشتی ایران با همکاری و تعامل
مسئولین ذیربط در اداره کل شوراهای حل
اختالف استان تهران و مجتمع شورای حل اختالف
ویژه اصناف ،شورای حل اختالف تخصصی
اتحادیه مالکان کشتی را زیر نظر قوه قضاییه
تاسیس کرد تا از این طریق به اختالفاتی نظیر
دعوای مالکان با پیمانکاران و سازندگان شناور،
اختالف مالکان کشتی با صاحبان کاال ،اختالف
ناشی از دستمزد پرسنل و کارگران شناور و ...
رسیدگی کند.
وی اشکال عمده این محکمه را طوالنی بودن
مراحل رسیدگی به دلیل حجم باالی دعاوی
دانست و گفت :این امر در بعضی از موارد
باعث می شد طرفین از طرح دعوی و حتی
احقاق حقوق خود به کلی منصرف شوند و
در قراردادهای پیش روی ،تابع نظر داوری و
نماینده مرضی الطرفین شوند که این مهم نیز
به دالیل مختلف خالی از اشکال نبود و عم ً
ال در
بعضی از موارد عدالت به صورت کامل رعایت
نشده است .البته قابل ذکر است که وجود
محاکم قضایی تخصصی در این خصوص بسیار
الزم و جدی است■ .
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کرد که همگی از اساتید و خبرگان صنعت
کشتی سازی ،دریانوردی و امور دریایی هستند.
همچنین با توجه به اینکه رسیدگی در شوراهای
حل اختالف تابع قوانین آیین دادرسی مدنی
است شورا از حضور عضو حقوقدان نیز بهره
ميبرد و بر این اساس شورا می تواند با مشورت
اعضا آرایی مبتنی بر تخصص دریایی و همچنین
قوانین مدنی و جاری جمهوری اسالمی ایران
صادر کند.
وی تاکید کرد :تالش اعضاي شورا بر مبنای
سازش بین طرفین دعوا استوار است و در
صورتی که سازش میسر نباشد نظریه مشورتی
خود را به قاضی شورا ارايه کرده و قاضی شورا
مبادرت به صدور رای می کند .
مرادی پیرامون سایر ویژگیهای این شورای
تخصصی ،به حل و فصل اختالفات دست اندر
کاران امور دریایی در درون جامعه دریایی اشاره
کرد و اذعان داشت :با توجه به اینکه اعضاي شورا
خود نیز از جمله افرادی به شمار می روند که به
طور روزمره با مشکالت این صنعت مواجهاند ،لذا
با مشکالت طرفین دعوا آشنایی کامل دارند و بر
این اساس بهتر می توانند راهکارهای مناسب را
جهت احقاق حقوق طرفین ارائه كنند.
وی در ادامه اظهارداشت :از آنجايي که ممکن
است در محاکم به دلیل حجم فراوان پروندهها،
زمان رسیدگی به پروندهها ماهها و یا حتی سالها
به طول بیانجامد ,برهمین اساس در شورای
حل اختالف به دلیل محدود بودن پروندهها،
این مشکل وجود نخواهد داشت ورسیدگی به
پروندهها در کوتاه ترین زمان ممكن انجام خواهد
شد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا تجربه
تشکیل چنین شورایی در سایر کشورها
وجود دارد؟ تصریح کرد :از آنجایی که مرکز
فعالیتهاي دريانوردي كشور انگلستان است
و عمده شرکتهایی که فعالیت بین المللی
دریایی دارند ،از قوانین داوری و قضایی
انگلیس پيروي می کنند ،به همین منظور
در تمام قراردادهای بین المللی استاندارد
اجاره کشتی ،بندي مربوط به رعایت قوانین
انگلیس و داوری منظور شده است ،البته در
مورد اجارههای محلی در مناطق مختلف،
بحث رفع اختالف از طریق داوری و نظر
فرد مرضی الطرفین قرارداد بر مبنای قوانین
قضایی جاری ممالک صورت ميگيرد.
مرادی ،اعضاي این شورا را متشکل از سه نفر
عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و دبیر یا
مسئول دفتر شورا دانست و گفت :در این جمع
یک نفر حقوق دان حضور دارد و روند رسیدگی
را بر مبنای قانون آیین دادرسی مدنی استوار
می کند و بقیه اعضاء نیز از خبرگان رشتههای
مختلف دریانوردی هستند.
وی در خصوص نحوه و حدود صالحیت
رسیدگی به اختالفات در این شورا ،این گونه
اظهار نظر کرد :نحوه رسیدگی در شورا مطابق

با آیین دادرسی مدنی است و در اصل تالش
اعضاي شورا بر مبنای ایجاد صلح و سازش بین
طرفین دعوا خواهد بود .در صورتیکه طرفین
راضی به سازش نشوند اعضاي شورا نظریه
مشورتی خود را به قاضی شورا ارايه کرده و در
نهایت قاضی شورا رای مقتضی را صادر و امر به
ابالغ می کند.
وی در ادامه صالحیت را اینگونه تعریف کرد:
صالحیت عبارت است از حدود اختیارات قانونی
شورای حل اختالف برای رسیدگی به دعاوی،
اختالفات و حل و فصل آنها و شورای حل
اختالف قبل از رسیدگی بایستی صالحیت خود
را تشخیص و در صورت احراز صالحیت ذاتی،
محلی و نسبی وارد رسیدگی شود.
عضو هيات مديره اتحاديه مالكان كشتي ايران
در ادامه اذعان داشت :آنچه كه به طور قانوني
در حیطه صالحیت شوراهای حل اختالف
قرار دارد در زمره صالحیتهای ذاتی آن شورا
قلمداد می شود ،به این مفهوم که دعاوی در
صورت وجود شورای حل اختالف ،قابل طرح
در دیگر مراجع قضایی نميباشند .مانند قرار
تامین دلیل ،اختالفات مالی تا سقف پنجاه
میلیون ريال ،تقاضای حکم تخلیه بین موجر و
مستاجر ،صالحیتی را که به اعتبار محل استقرار
مرجع قضایی تعیین می شود ،صالحیت محلی
می نامند و بر این اساس شورا با توجه به ماده
 11قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقالب در امور مدنی ،باید صالحیت محلی خود
را تشخیص و در صورت احراز صالحیت وارد
رسیدگی شود.
مرادی در خصوص صالحیت نسبی تصریح کرد:
با توجه به اینکه دعاوی از نظر موضوع خواسته
و بها متفاوت است .صالحیتی را که بر مبنای
موضوع خواسته و حد نصاب دعاوی تعیین می
شود اصطالحاً صالحیت نسبی گویند .که بر
این اساس صالحیت شورای حل اختالف ویژه
اتحادیه مالکان کشتی به منظور رسیدگی به
دعاوی که اختالفات آنها تا سقف پنجاه میلیون
ريال باشد ،تعیین شده است .البته در صورت
تراضی طرفین اختالف به رسیدگی در شورای

حل اختالف دیگر صالحیت نسبی وجود ندارد و
شورا می تواند بدون در نظر گرفتن حد نصاب به
کلیه دعاوی مالی رسیدگی کند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم
سابقه دیرینه کشور در امر دریانوردی و
کشتیرانی تاکنون چنین شورایی تشکیل نشده
و طی این مدت مالکان کشتی مشکالت خود را
چگونه مرتفع می کردند؟ اظهارداشت :البته در
گذشته شعبه  3دادگاه عمومی تهران به عنوان
دادگاه تخصصی دریایی به اختالفات موجود
رسیدگی می کرد ،اما وجود این دادگاه الزامی بر
عدم رسیدگی دیگر محاکم به امور و اختالفات
حمل و نقل ایجاد نمی کرد.
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بندر خليفه رقيبي جديد براي بندر شهيد رجايي
شرکت مهندسی و ساخت هیوندای،
برنده قرارداد 329میلیون دالری ساخت
بندر خلیفه و پروژه منطقه صنعتی از
شرکت بنادر امارات متحده عربی شد.
پروژه مزبور ساخت ترمینال کانتینر نیمه
اتومات و ترمینال جنرال کارگو و فله 1400
را شامل می شود .این شرکت کرهای کلیه
مراحل مربوط به مدیریت پروژه ،طراحی،
تدارکات ،ساخت ،آزمایش و کمیسیون کلیه
کارهای عمرانی مربوط به ساخت این پروژه
را بر عهده دارد.
بندر خلیفه در آغاز گشایش ،ظرفیت
دو میلیون تی.ای.یو کانتینر و  9میلیون

تن جنرال کارگو را خواهد داشت و پس
از اتمام کلیه فازها میتواند تا  15میلیون
تی.ای.یو کانتینر و  35میلیون تن کارگو را
پاسخگوباشد.
انتظار میرود فاز يك این بندر تا پایان سال
 2012ميالدي به بهرهبرداری برسد.

ترديد «ان واي كي» نسبت به ثبات بازار كانتينر

مدیرعامل شرکت کشتیرانی ان واي كي ( )NYKقضاوت در خصوص دستیابی
به ثبات کامل در بازار حمل کانتینری محموالت را غیر عاقالنه دانست.
« »Takayo Kasakariاظهار داشت :هر چند فعالیت در بخش کانتینری به واسطه
افزایش تقاضای حمل ،بهبود یافته ،اما با توجه به کندی روند افزایش تقاضا از سوی
آمریکا و اروپا ،تعجیل برخی از متصدیان حمل در گسترش ظرفیت حمل با سرعتی
بیش از سرعت روند افزایش تقاضا ،غیرعاقالنه است.
وی گفت :تثبیت روند بهبود در این بخش به اقدام متصدیان حمل مبنی بر متوقف
نمودن ظرفیت های مازاد در آینده بستگی دارد .به گفته وی حتی در صورت تحقق این
امر ،دستیابی به نتایج مورد انتظار قطعی نیست.
مدیر عامل شرکت کشتیرانی  NYKدر مورد وضعیت موجود بازار که به واسطه
افزایش تقاضا از سوی کشورهای هند و چین ،روند سریع بهبود را پس از رکود
آغاز کرده ،اظهار خوشبینی کرد و گفت :این روند متأثر از ناپایداری میزان تقاضا
و کنترل ظرفیت حمل ،از نوسان برخوردار است .اگرچه شرکت کشتیرانی NYK
قراردادهایی به منظور حمل سنگ آهن به مقصد چین و هند منعقد کرده اما در
هر صورت با چالش افزایش ظرفیت حمل تحت شرایط ورود ظرفیتهای جدید به
بازار ،مواجه است.
ناوگان دریایی گروه  NYKشامل  142فروند كشتي کانتینربر 321 ،فروند كشتي
فلهبر 57 ،فروند کشتی مخصوص حمل چوب 115 ،فروند کشتی مخصوص حمل
اتوموبیل 85 ،فروند تانکر 30 ،فروند کشتی حمل ال.ان.جی ،سه فروند کشتی مسافری
کروز و  50فروند از سایر انواع کشتیها است.

افزایش سوددهی شرکت ملی کشتیرانی هند
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میزان سوددهی شرکت ملی کشتیرانی
هند افزایش پیدا کرد.
بنابه اظهارات مقامات شرکت ملی کشتیرانی
هند ( )SCIمیزان سوددهی این شرکت بین
ماههای آوریل تا ژوئن نسبت به مدت مشابه

64

در سال گذشته  60درصد افزایش یافت.
سود این شرکت در طی این مدت از 1.19
میلیارد روپیه به  1.91میلیارد روپیه رسید.
بیشترین حجم حملونقل شرکت  SCIدر
بخش کانتینری بوده است.

موفقيت جديد شركت وانهاي
در ميان خطوط برتر آسيا
بر اساس اعالم مؤسسه آلفاالينر ،كشتيراني وانهاي ،مقام نخست شركتهاي
كشتيراني آسيا را در سال  2010ميالدي كسب نمود.
شركت كشتيراني وانهاي ( )Wan Haiكره جنوبي كه در اوايل دهه اخير،
طي سالهاي  2001 - 2003ميالدي رتبه نخست حملونقل كانتينري آسيا را
به خود اختصاص داده بود ،پيش از تالطم بازار ناشي از بحران جهاني اقتصاد ،با
اتخاذ استراتژي صحيح مبني بر معلق كردن سرويسهاي خود به غرب آمريكا و
اروپا و همچنين تمركز فعاليتهايش در قاره كهن ،بار ديگر توانست جايگاه نخست
حملونقل كانتينري را در بين رقباي غولپيكر اين صنعت ،به خود اختصاص دهد.
بر پايه اين گزارش ،هم اكنون سرويسهاي اين شركت نه تنها به اروپا و آمريكا از سر
گرفته شده است بلكه بنادر خرمشهر و بوشهر نيز به شبكه تحت پوشش كشتيراني
وانهاي در خليجفارس افزوده شدهاند.
شايان ذكر است ،بررسي دقيق توصيههاي نمايندگان شركت وانهاي در ساير كشورها
توسط شركت مادر ،از جمله داليل موفقيت اين شركت عنوان شده است.

سنگاپور و دبی یادداشت تفاهم دریایی امضا کردند

به موجب توافق جدیدی که بین مقامات سنگاپور و دبی انجام شد ،دو کشور به
تحکیم روابط دریایی با یکدیگر خواهند پرداخت.
به موجب این یادداشت تفاهم دو کشور در زمینه یافتن فرصتهای جدید در حوزه دریایی و
توسعه مسيرهای آبی با یکدیگر همکاری خواهند کرد .ارتقاء فعالیتهای حفاظت از محیط
زیست دریایی و تحقیقات وآموزش های دریایی نیز از دیگرحوزه های مشارکتی دو کشور
خواهد بود.مقامات سنگاپور همواره به دنبال برقراری ارتباط با خاور میانه هستند تا بدین
منظور حضور خود را در منطقه محکمتر کنند.

كنفرانس كشتيسازي دبي در پيش است
س�ومین دوره کنفران�س س�االنه
 ME ShipTech 2010ط�ی روزهای ۹
تا  ۱۰نوامبر  2010در دوبی برگزار میشود.
این کنفرانس تنها همایش منطقهای است
که صرفاً روی تکنولوژیهای نوین در صنعت
کشتیسازی و کشتیرانی فعالیت میکند.
تکنولوژی در هر صنعتی نقش کلیدی را
بازی میکند که از افزایش راندمان عملیات
تا افزایش ایمنی پرسنل را شامل میشود.
به مانند صنایع دیگر ،صنعت کشتیرانی و
کشتیسازی هم از تکنولوژیهای مدرن برای
قابليت دریانوردی و کاربردی ماندن کشتیها
و عملیات در حالت بهینه و همچنین ایمن
ماندن خدمه و بار کشتیها استفاده میکند.
سومین دوره این کنفرانس که توسط
شرکت دریایی  ،Velaمؤسسه ردهبندی
لویدز و شرکت لویدز لیست برگزار میشود،
تنها کنفرانسی در منطقه است که روی

تکنولوژیهای نوینی که معیارهای عملیاتی
فعلی را تغییر میدهند؛ تمرکز میکند.
ای��ن کنفران��س ،صاحب��ان کش��تیها و
متخصصین مش��غول در کش��تیرانی ها و
همچنین افراد متخصص در تکنولوژیهای
دریای��ی را ب��رای بحث و تب��ادل نظر روی
آخرین تحوالت این صنعت گرد هم میآورد.
این همایش در تاریخ  ۹تا  ۱۰نوامبر س��ال
 ۲۰۱۰در دوبی برگزار خواهد شد.
برای دريافت اطالعات بيشتر میتوانيد
از سایت اینترنتی این همایش به نشاني
 www.meshiptech.coبازدید نماييد.
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خيز هند براي سهم  5درصدي كشتيسازي جهان

بنابر اعالم وزیر کشتیرانی هند ،صنعت
کشتیسازی این کشور سهم یک
درصدی در بازار جهانی کشتیسازی
دارد و برای ارتقاء این سهم به  ۵درصد تا
سال  2017ميالدي برنامهریزی میکند.
جی .کا .واسان در سمینار بنادر و صنایع
دریایی كه در سنگاپور برگزار شد؛ گفت:
پتانسیل باالی رشد هند در صنعت

كشتیسازی ناشی از برخی عوامل اصلی از
جمله :هزینه پایین نیروی کار ،تقاضای باالی
داخلی ،صنعت فوالد و ساخت قوی و نیروی
متخصص فراوان و ماهر است .وی افزود:
من اعتقاد دارم که هند و سنگاپور میدان
وسیعی برای همکاریهای مشترک دارند
از جمله :توسعه بنادر ،کشتیرانی تفریحی،
کشتیسازی ،تعمیرات کشتی ،بانکرینگ و....

درخواست مالكان كشتي آلماني
از نيروهاي نظامي

مالکان کشتي آلماني از پليس و نيروهاي نظامي اين کشور خواستند با
دزدي دريايي مقابله کنند.
بنابه اظهارات مديرعامل انجمن مالکان کشتي آلمان ( ،)VDRمالکان کشتي
آلمان از نيروهاي نظامي و پليس اين کشور خواستند تا تيمي تشکيل داده و
به محافظت از کشتيها به منظور مقابله با دزدان دريايي بپردازند به اين معني
که تيمهاي کوچک به نيروي دريايي اين کشور ملحق شده و در هر کشتي قرار
بگيرند .به اعتقاد اين انجمن حضور نيروها در کشتي مؤثرترين راه جهت حفاظت
کشتيها در برابر حمالت دزدان دريايي است.

ساخت شش بندر جديد در سواحل كويت

مقامات خطوط کشتيرانی مرسک معتقدندبا توجه به چشمانداز متزلزل اقتصاد
جهان ،رعايت سرعت اقتصادی به منظور صرفهجويی مالی باید کماکان ادامه يابد.
به اعتقاد مقامات شرکت مرسک حرکت کندتر کشتیها به دليل تامين منافع مشتريان،حفظ
محيطزيست و تامین امور تجاری ،شرايط برد-برد را ايجاد می کند.
رعايت سرعت اقتصادی در دوره زمانی بحران  2009-2008نه تنها موجب کاهش مصرف
انرژی و خروج کربن از کشتیها شد ،بلکه با دور نگه داشتن کشتیهای کانتينری از مسيرهای
تردد ،موجب توقف روند نزولی نرخ ها نیز شد.
کاهش هزينهها به واسطه رعايت سرعت اقتصادی به منزله ايجاد فرصتهايی برای
سرمايهگذاری در زمينه نوآوری و کارايی بيشتر در پايانهها است.

افتتاح كريدور لجستيك دوبي
کریدورلجستیکدوبیکهگفتهمیشود
دریا ،زمین و هوا را به هم پیوند خواهد
داد ،با مساحت نزدیک به  200کیلومتر
مربع به طور رسمی گشایش یافت.
بندر جبلعلی ،ششمین بندر کانتینری
بزرگ جهان که میزبان  6500شرکت در
منطقه آزاد خود است ،توسط این کریدور
به فرودگاه جدید بینالمللی آل مکتوم،
بزرگترین فرودگاه جهان که در آستانه
بهرهبرداری است ،متصل خواهد شد.
به نوشته منابع خبری ،این کریدور امکان
جریان تجاری موثر در امارات را فراهم
میکند و نقش مهمی را در افزایش
رقابتپذیری دبی و امارات متحده در سطح
جهان ایفا فراهم كرد.
یکی از مهمترین نتایج ساخت این
کریدور ،بهبود جریان تجارت با افزایش
امکانات دریایی -هوایی و همچنین حذف

فرآیند ورود و خروج بار از یک منطقه به
منطقه دیگر است .امری که سبب خواهد
شد بازرسی مجدد گمرک نیز از فرآیند
بازرگانی این منطقه حذف شود .به گفته
مدیرعامل این کریدور ،هدف نهایی از
ساخت و راهاندازی این پروژه ،تجمیع
کامل مراحل مختلف تجارت کاال به منظور
دستیابی به کارایی هرچه بیشتر در امور
بازرگانی است.

سرمايهگذاري  800ميليون دالري چين
در ساخت كشتي

چين  800ميليون دالر در صنعت كشتيسازي خود سرمايهگذاري
ميكند.
صندوق سرمايهگذاري كشتي چين قصد دارد به منظور ساخت و اجاره 12
فروند كشتي پست پاناماكس فلهبر به صنعت كشتيراني اين كشور  800ميليون
دالر سرمايهگذاري كند .اين كشتيها به مدت  8تا  10سال به شركت ملي
 COFCOچين اجاره داده خواهد شد .كشتيهاي مذكور با ظرفيت  92هزار و
 DWT 500در يارد كشتيسازي  Jiangsu Jinlingچين ساخته خواهند شد.

یک شرکت کشتیرانی ایتالیا
اعالم ورشکستگی کرد

شرکت کشتیرانی تیرنیا ایتالیا که یک شرکت دولتی است اعالم
کرد که دیگر قادر به پرداخت بدهی های خود نیست.
شرکت تیرنیا حدود سه هزار و  500نفر نیرو دارد و با اعالم دادگاه رسیدگی
به امور ورشکستگیها ،مبنی بر اینکه این شرکت دیگر قادر به پرداخت
بدهی خود نیست ،شرکت تحت قیمومیت دولت این کشور قرار می گیرد.
این شرکت که از چند سال پیش تاکنون عملکرد اقتصادی خوبی نداشت
مسئولیت حمل بار بین بندرهای ایتالیا و جزایر سیسيل و ساردنی و
همچنین با بنادری در تونس ،آلبانی و کرواسی را بر عهده داشت .با
تحت قیمومیت قرار گرفتن شرکت تیرنیا ،دولت سیلویو برلسکنی به روند
خصوصی این شرکت پایان می دهد.
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مرسک استراتژی رعايت سرعت اقتصادی را دنبال میکند

مقامات کویت از توسعه چند بندر و ساخت بنادر جدید در این کشور
خبر دادند.
بنا به اظهارات مقامات کویتی ،این کشور قصد دارد با مشارکت شرکت مهندسی
و مشاوره « »DHVهلند به توسعه و ساخت  9بندر در این کشور بپردازد.
این پروژه شامل توسعه سه بندر موجود در کویت و ساخت شش بندر جدید در
طول نوار ساحلی این کشور است.
بنا بر اين گزارش توسعه بنادر کویت و ساخت بنادر جدید در سواحل این کشور
در حالی صورت میگیرد که بنادر کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس به ویژه
امارات همواره به عنوان رقبای جدی بنادر ایران مطرح بودهاند.
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پیش بینی افزایش ظرفيت حمل
ناوگان کشتیرانی جهان
غالب تحلیلگران براین عقیدهاند كه
رشد حجم تجارت ساالنه كاالها به روند
تاریخی  10درصد ساالنه بازگشته است.
به گفته تحلیلگران ظرفیتهای حمل
موجود در سال های  2010و  2011به
دلیل بازگشت ناوگان كشتیهای غیر فعال
و تحویل كشتیهای معوقه بترتیب  16و 13
درصد افزایش خواهند یافت.
به اعتقاد این تحلیلگران صنعت كشتیرانی
در حال حرکت به سمت یك موقعیت مازاد
عرضه قابل مالحظه است كه در نیمه اول
سال  2011به اوج خود خواهد رسید و پس
از آن بهبود خواهد یافت.
براین اساس انتظار میرود نرخهای اجاره
جهانی با كاهش به كارگیری كشتیها
فروکش کند .همچنین نرخهای سوخت
كماكان روند صعودی را طی کند و نرخهای
اجاره روبه بهبود رود.

جدا از كشتیهای بزرگ كه ممكن است
بیشتر و برای یک دوره طوالنی تری مورد
تقاضا باشند ،احتمال می رود نرخهای اجاره
به طور كلی تا پیش از پایان سال افزایش
داشته باشند.
این در حالی است که مازاد عرضه میتواند
شرایط دشواری را در پایان سال  2010و
اوایل سال  2011رقم بزند و خطوط الینری
را به استفاده دوباره از روشهایی مانند توقف
كشتیها و حركت در سرعتهای پایین به
منظور كاهش تبعات بحران اقتصادی وادار کند.

همكاری کره و برزیل در ساخت كشتی
کره و برزیل در ساخت کشتی با یکدیگر مشارکت میکنند.
به موجب یادداشت تفاهمی که بین مقامات کرهای و شرکت  Transpetroبرزیل،
به عنوان بزرگترین شرکت کشتیسازی آمریکای التین امضا شد ،دو کشور در زمینه
ساخت کشتی با یکدیگر مشارکت خواهند كرد.
به موجب این یادداشت تفاهم ،کرهایها تجهیزات پیشرفته کشتیسازی را در اختیار
 Transpetroقرار خواهند داد و در مقابل وارد بازار کشتیسازی برزیل خواهند شد.
شرکت  Transpetroکه شرکت تابعه ،شرکت  ،Petrobrasیکی از بزرگترین
کشتیهای نفتی جهان است ،قصد دارد طی برنامه ای صنعت کشتیسازی در برزیل
را توسعه دهد.

الحاق تركيه به كنوانسيون بين المللي اوراق كشتي

تركيه به كنوانسيون بينالمللي اوراق
كشتيپيوست.
تركيه به عنوان يكي از پنج كشور بزرگ دارنده
مراكز اوراق كشتي در جهان ،كنوانسيون
بينالمللي اوراق كشتي را امضاء كرد.

كنوانسيون Safe & Environmentally
 Recycling Of Shipكه در ماه مي سال
 2009در هنگ كنگ به تصويب رسيد اوراق
كشتي ها با رعايت نكات ايمني و مالحظات
محيط زيستي و جلوگيري از به خطر
افتادن سالمت انسانها را دنبال ميكند.
اين كنوانسيون تمامي مسائل اوراق كشتي
همچون نحوه فروش كشتي براي اوراق ،دفع
مواد سمي و خطرناك ،شرايط محيطزيستي
و نحوه اوراق كشتي را شامل ميشود.

تحویل اولین سری شناورهای ال ان جی سوز
شرکت فراساحل ایسلند ناوگان خودرا با
خریدشناورهایخدماتیسکوهایفراساحل
( )PSVمدل  UT776که از سوخت LNG
استفادهمیکنند،گسترشمیدهد.
شركت كشتیسازی رولزرویز كه این شناورها

را طراحی كرده و ساخته ،اعالم كرد :این
شناورها اولین شناورهای سری  UTهستند
که با سوخت  LNGکار میکنند.
سفارش اخیر شرکت فراساحل ایسلند برای
دو فروند از این PSVها بوده است.

کشتیساز کانادایی
در خطر ورشکستگی قرار گرفت
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يك شرکت کشتیسازی کانادایی در خطر ورشکستگی قرار گرفت.
شرکت کشتیسازی  Davieکانادا در تالش است تا با ارايه برنامههای جدید از خطر
ورشکستگی نجات یابد.
این شرکت مبلغ  60میلیون دالر کانادا بدهی دارد و تا  15سپتامبر سال جاری
میالدی بايد اين بدهي را پرداخت كند .ليست سفارشات ارايه شده به این شرکت
شامل ساخت حدود  50فروند کشتی به ارزش کلی  40میلیارد دالر برای نیروی
دریایی کانادا است .این کشتیها ظرف  30سال آینده تحویل داده خواهند شد.
شرکت  Davieدارای تنها یارد سازنده کشتیهای بزرگ و یخ شکن در کانادا
است.
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کمک دوو به توسعه صنعت کشتیسازی روسیه
دوو به توسعه صنعت کشتیسازی
روسیه کمک میکند.
شرکت مهندسی و کشتیسازی دوو کرهجنوبی
به عنوان سومین شرکت کشتیسازی بزرگ
جهان ،قصد دارد در توسعه فناوری و ارتقاء جايگاه
صنعت کشتیسازی روسیه مشاركت کند.

در اين راستا دوو در مدرن سازي یارد
کشتیسازی  Zvezdaدر منطقه والدي
وستك به روسيه كمك خواهد كرد.
این یارد در سال  2012به مرحله بهرهبرداری
خواهد رسید و به اين ترتيب به بزرگترین
یارد کشتیسازی روسیه تبديل خواهد شد.

كاهش فروش سازنده موتورهاي دريايي فنالند
مقامات وارتسیال از کاهش فروش این
شركت خبر دادند.
بنا به اظهارات مقامات شرکت وارتسیال
فنالند كه سازنده موتورهاي دريايي است
فروش خالص این شرکت در چهار ماه دوم
سال  15درصد کاهش یافت.

با این وجود سفارشات این شرکت در طی
این مدت از  785میلیون یورو در مدت
مشابه در سال گذشته به  1,2میلیارد یورو
رسید .این شرکت فنالندي انتظار دارد که
فروش خالص آن تا پایان سال  2010بين
 10تا  20درصد کاهش یابد.

كشف چند كشتي تاريخي در ايتاليا
بقاياي چهار كشتي باري چندهزار ساله در سواحل ايتاليا كشف شد.
باستانشناسان ايتاليايي با استفاده از اسكنرهاي نوري موفق به كشف بقاياي چهار
كشتي تاريخي در نزديكي جزيرهي زانون ( )Zannoneشدند.
محموله اين كشتيها كه بين قرن اول پيش از ميالد مسيح (ع) تا قرن هفتم ميالدي
از آنها بهعنوان كشتيهاي باري استفاده ميشد ،شامل كوزههاي بزرگ ،روغن
زيتون ،نوعي سس ماهي و آجر بوده است.
اين كشتيها در عمق  165متري كشف شدند و حدود  18متر طول دارند.
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سرمايهگذاري  120ميليون دالري در بندر سالله

همکاری بندر آنتورپ با پاناما

مقامات بندر آنتورپ و پاناما با یکدیگر یادداشت تفاهم امضاء کردند.
به موجب یادداشت تفاهمی که بین مقامات پاناما و بندر آنتورپ بلژیک امضاء
شد ،دو طرف در افزایش فعالیت تجاری با یکدیگر مشارکت خواهند کرد .این
یادداشت تفاهم بازاریابی و همکاری در توسعه و مدرنسازی بندر آنتورپ و
کانال پاناما را شامل میشود.
با این تفاهم نامه تجارت بین پاناما و بندر آنتورپ افزایش خواهد یافت.
بندر آنتورپ بلژیک به عنوان دومین بندر بزرگ اروپا با بیش از  500بندر جهان
رابطه تجاری دارد.

افزايش حجم حمل كاال بين اروپا و آسيا

قايق پالستیکی وارد بندر سیدنی شد
قایق ساخته شده از مواد پالستیکی
بازیافتی ،پس از چهارماه سفر از مبدا
سانفرانسیسکو ،وارد بندر سیدنی شد.
این قایق  18متری از  12500بطری
پالستیکی بازیافتی ساخته شده است و
هدف از به حرکت درآوردن آن در اقیانوس
آرام  ،افزایش آگاهی و هشدار نسبت به
مخاطرات ناشی از ضایعات پالستیکی
است.
این قایق که «پالستیکی » نام دارد ،روز
بیستم ماه مارس برابر با بیست و نهم

اسفند پارسال ،سانفرانسیسکو را ترک کرد
و تا کنون در بنادر بسیاری از جزایر اقیانوس
آرام جنوبی ،همچون کریباتی و ساموا توقف
داشته است.
بخشی از انرژی مورد نیاز این قایق با کمک
صفحات خورشیدی و توربینهای بادی
تامین میشود.
ناخدای کشتی گفته است ایده طراحی این
سفر ،پس از مطالعه یک گزارش سازمان ملل
متحد درباره خطرات جدی ناشی از الودگی
محیط زیست به ذهن وی خطور کرد .

 CSCLو سود  174ميليون دالري
شركت کشتیرانی  CSCLچین سود این شرکت در شش ماهه ابتدايي سال
 2010را  1.19ميليارد  CNYمعادل  174.31ميليون دالر اعالم کرد.
این رقم در برابر زيان  3.42ميليارد  CNYمربوط به مدت مشابه سال قبل این
شرکت قرار دارد.
عالوه براین عملكرد مطلوب این شرکت باعث افزایش درآمد آن به بيش از  80درصد
و به رقم  16.03ميليارد  CNYشده است.
بر اساس اعالم شركت  CSCLحجم محموالت كانتينري این شرکت در سال گذشته
11درصد افزایش داشته است این در حالی است که ميزان درآمد آن به ازاي هر
 TEUدر مسير اروپا به مديترانه به ميزان 184درصد افزايش يافته است.
به اعتقاد کارشناسان خطر بازگشت و فعاليت مجدد كشتي هاي متوقف شده و نيز
ورود كشتي هاي نوساز عوامل تهديد كننده روند رشد آتی بازار است.
این در حالی است که صنعت حمل و نقل دريايي به دليل افزايش نرخ هاي كرايه
حمل در مسيرهاي اصلي و در سطوح باال از ابتداي سال ،هنوز با مشکالت عملياتي
مواجه نشده است.
با این وجود بحران بدهي در اروپا ،روند كند بهبود اقتصاد آمريكا و سايرعوامل
بازدارنده ،داليل اصلي ناپايداري ها در سه ماهه پاياني سال محسوب مي شود.

ساخت یک بندر جدید در ویتنام
ویتنام با مشارکت ژاپن یک بندر جدید در این کشور میسازد.
شرکتهای کشتیرانی میتسویی  OSK، NYKو  Itochuقصد دارند با
مشارکت شرکت کشتیرانی  Vinalinesویتنام یک بندر جدید در Haipong
در ویتنام راهاندازی کنند.
 51درصد از این پروژه با سرمایهگذاری کلی  350میلیون دالری Vinalines
انجام خواهد شد و مابقی آن بین سه شرکت ژاپنی تقسیم میشود.
این بندر که در سال  2015به مرحله بهرهبرداری خواهد رسید،دارای قابلیت
جابهجایی  855هزار  TEUکانتینر خواهد بود.

پهلودهی كشتیهای بزرگ
دغدغه بنادر اروپایی

پهلوده�ی کش�تیهای ب�زرگ
همچن�ان بن�ادر و ترمینالهای
اروپايي را درگیر کرده است.
اگرچه اپراتورهای بنادر و ترمینالها
موفق ش��دند از سقوط  10درصدی
در جابجایی کانتینر که در اثر رکود
اقتصادی س��ال  2009بوجود آمد،
رهایی یابند؛ اما باید همچنان جهت
پذیرش کشتیهای بزرگتر چارهای

بیاندیش��ند زیرا سفارش و ورود این
کش��تیها به بن��ادر رو ب��ه افزایش
است.
بنابر گزارشهای موجود ،تقاضا برای
ایجادزیرساختمناسبجهتپذیرش
کشتیهای بزرگ در بنادر همچنان در
جریان است که این به معنای افزایش
عمق کانالهای کشتیرانی و اسکلهها و
هابهای ترانشیپی است.

تحویل دهمين نفتكش توسط آکر فیالدلفیا
کارخانه کشتیسازی آمریكایی
آکر فیالدلفیا دهمین تانکر حمل
فرآوردههای نفتی خود را که یک
تانکر مدل  Veteranو کالس
MT-46استرابهکمپانیکشتیرانی
آمریکایی ASMCتحویل داد.
اين تانکر 46هزار تنی که Overseas
 Anactoresنام دارد در روزهای آتی
کارخانه آکر فیالدلفیا را تحت عملیات

شرکت  OSGآمریکا برای حمل
فرآوردههای نفتی به پاالیشگاه شرکت
 Tesoroترک خواهد کرد.
این شناور چهارمین شناوری است
که قرار است در  Tesoroبه خدمت
گرفته شود ،این شناور کارخانه
آکرفیالدلفیا را ترک خواهد کرد و
به کشتی مشابه خودش برای حمل
فرآوردههای نفتی خواهد پیوست.
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بندر سالله عمان توسعه پيدا ميكند.
وزارت حملونقل و ارتباطات عمان اعالم كرده است كه قصد دارد طي مزايدهاي ترمينال بندر
سالله را توسعه د هد .ارزش اين پروژه  120ميليون دالر برآورد شده است اين مزايده در 27
ماه سپتامبر سال جاري ميالدي برگزار خواهد شد .توسعه اين ترمينال شامل ساخت يك اسكله
چندمنظوره به طول هزار و  200متر و يك موجشكن جديد است .اين ترمينال پس از بهرهبرداري
ظرفيت جابجايي ساالنه  40ميليون تن كاالي فله خشك و پنج ميليون تن فرآوردههاي مايع را
خواهد داشت .اين پروژه تا پايان سال  2012به مرحله بهرهبرداري خواهد رسيد.

حجم جابهجايي كانتينر بين اروپا
و آسيا افزايش يافت.
حجم تجارت بين اروپا و آسيا در ماه
جوالي سال جاري ميالدي با 22,4
درصد افزايش از  993هزار TEU
در مدت مشابه در سال  2009به
 1,22ميليون  TEUرسيد .حجم

جابهجايي كانتينر در طي اين مدت
از اروپا به شبه قاره هند و خاورميانه از
سمت غرب با  23,7درصد افزايش از
 126هزار و  TEU 326به  156هزار
و  TEU 300رسيد حجم جابهجايي
كانتينر از سمت شرق بين اروپا و آسيا
 9درصد كاهش يافت.
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ترنس سانگ 1و سیمون گروز( 2شرکت خدمات فنی دریایی اینسرو)3

باتوجه به وضعیت بازاردرحال پدیدارشدن مبني بر صنعت کشتی سازی،سه کشور درآسیا و خاور دور که بیشترین
افزایش را در فعالیتهای کشتی سازی و سایر شناورهای دریایی طی سالهای اخیر نشان دادند ،عبارتند از :فیلیپین،
ویتنام و چین.
ما همچنین ،تایوان،هند،مالزی،تایلند و بنگالدش را که نیم نگاهی به بازارهای روبه رشد کشتیسازی دارند؛ مدنظر
قراردادیم ،هرچند درحال حاضر ،این کشورها درحوزهي صنعت ساخت شناوردرآسیابه لحاظ اهمیت ،درجایگاه
پایین تری قراردارند .ارزیابی وضعیت تایوان ،به راحتی صورت نگرفت؛هرچند درمراکز و کارخانجات کشتی سازی این
کشور حضور نداشتیم و مستقیما درگیرفعالیتهای این مراکز نبودیم ،اما دریافتیم که صنعت ساخت شناورهای جدید،
در اين كشور در جایگاه دوم پس از صنعت تعمیر کشتی قراردارد.
هند ،کشوری است که احتماالً پايهگذاري و گسترش اين صنعت درآینده را مورد نظر قرار داده است،زیرا از همهي وسايل
موردنیاز برای فراهم آوردن زمینهي پیشرفت صنعت ساخت شناورهای دریایی درسریع ترین زمان ممکن برخوردار
است .اما درحال حاضر ،هیچ گونه نشان واقعی ،مبني بر وقوع این رویداد وجودندارد .هند ،ازضوابط ومعیارهای موردنیاز
برای تحقق این مهم و رشد وتوسعهي این صنعت ،یعنی :دستمزدهای پایین ،دسترسي به منابع عظیم نیروی انسانی،
حضور صنعت فعال فوالد و دراختیار داشتن خط ساحلی گسترده ،برخوردار است.
ت تولید
مالزی،تایلند و بنگالدش ،مانند اندونزی و سنگاپور ،به صنعت ساخت شناورهای دریایی اشتغال دارند ،اما کمی 
شناور در این کشورها اندک است و نشانه ايی از رشد قابل مالحظهي سهم آنهادر بازارهای منطقه ايی مشاهده
نمی شود.
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■ فیلیپین
جدیدترین اطالعات درمورد میزان یا اندازهي نسبی
سفارش��ات ثبت ش��ده نش��ان می دهد که کشور
فیلیپین با دراختیار داشتن سفارش ساخت 120
فروند کشتی ،حدود 1.2درصد سفارش ثبت شده
درجهان درزمین��هي تناژ را به خوداختصاص داده
است.مراکز کشتی س��ازی فیلیپین ،از راه سرمایه
گذاریهای مشترک با شرکتهای خارجی ،مانند:
تسونیشی ،4کیپل 5و  ،FBLرشد وتوسعه یافتهاند.
این گونه س��رمایه گذاریهای مشترک به انتقال
فنآوری ،مدیری��ت بهتر درح��وزهي نظارت و به
كارگيري استانداردهای باالتر انجامیده است.
مراکز کش��تی سازی با مالکیت محلی بسیاراندک
هستند.درس��الهای اخیر ،برخ��ی از این مراکز،از
تعمیر کشتی به تولید و ساخت کشتی وشناورهای
دریایی ،تغییرکارب��ری داده اندکه روندی منطقی
در واكنش به تقاضاي بازار س��اخت کش��تیهای
جدید محس��وب میشود .اما مراکز تعمیر كشتي،
بالفاصله به ساخت کشتیهای جدید تغییر کاربری
نمیدهن��د؛ زی��رااز امکان��ات الزم برای س��اخت
بخشهای عظیم پیش ساخته برخوردار نيستند.
بدون انتقال فنآوری از کشورهای صاحب فنآوری
تولید و ساخت شناورهای دریایی ،نظیر :کره ،ژاپن

و كشورهاي اروپايي و بدون سرمایه گذاری درحوزه
ماشین آالت ،دستگاههای برش و کرینها ،ممکن
است نتايج کامال مایوس کننده باشند.
درعین حال ،باس��رمایه گذاری انجام شده توسط
س��رمایه گذاران خارجی ،مراکز کش��تی س��ازی
فیلیپین از عملكرد مطلوبي برخوردار بودهاند.
“ش��ركت تسونیش��ی” ،با مدیریت ارش��د ژاپنی
خود در مح��ل ،ظرفیتهایش را به DWT 100
افزای��ش داده اس��ت؛ اما این مرک��ز که بیشتر بر
تولید شناورهای مخصوص حمل مواد فله متمرکز
بود ،فعالیتهای جدید خود را با تولید شناورهای
کوچک تر و برخوردار از طراحی معمولی وغیرمدرن
با دقت در رون��د افزایش تولید ،آغازکرد؛ در حالي
ک��ه کیپ��ل ،بیشتر درگیر س��اخت تاسیس��ات
فراساحلی(روندی چالشی تر) بوده است.
بيمه و ممیزی مراکز کش��تی س��ازی در فیلیپین
گران تمام ش��د؛ چون ای��ن کار ،برای کارخانجات
کش��تی س��ازی محلی صورت پذيرف��ت که امور
مربوط به بیمه را در بازارهای بین المللی جستوجو
میکردند.
■ ویتنام
صنعت تولید ش��ناورهای دریای��ی در ویتنام ،طي

سالهای گذشته ،رشد و توسعهي خیره کنندهایي
را تجربه کرده است و شواهد موجود ،حکایت از آن
دارند که این کشور ،از مقام دوازدهم به مقام پنجم
یا احتماال چهارم جهان (پس از س��ه کشور اصلی
تولید کنندهي کش��تی ،یعنی :کره ،چین و ژاپن )
ارتقاء يافته است.
ویتنام ،در مقایس��ه با سایر کش��ورها به گونه ايی
متفاوت ،رشد و توسعه را در حوزهي صنعت تولید
ش��ناورهای دریایی شاهد بوده اس��ت .اکثر مراکز
کشتی سازی اين كشور ،عمدتا به دولت تعلق دارند
و درگروه “ویناش��ین” 6قرارمی گیرند .این مراکز،
خارج از اثرات وتاثیر گذاریهای ناشی از کشورهای
ک��ره و ژاپ��ن قراردارن��د و رش��د وتوس��عهي این
کارخانجات ،مدیون س��رمایه گذاریهای مشترک
در مراکز گوناگوني است که دولت بیشترین سهم
از آنها را دراختیار داشته است.
برای مثال“ ،هیوندای ویناش��ین” ،7ی��ک بارانداز
خش��ک به ظرفیت  400ه��زار ( dwtبزرگترین
بارانداز خشک در آسیای جنوب شرقی) را احداث
کرد.
8
به ویژه ،توافقهايي با ش��رکتهای “وارت سیال”
و “میتسوبیشی” ،9به منظور توسعهي کارخانجات
اصلی سازندهي موتور ،برای تولید موتورشناورهای

دریایی تحت لیس��انس این شرکتهای معتبر به
عمل آمده اس��ت.این امر ،به تقویت صنعت تولید
شناورهای دریایی ویتنام خواهد انجامید و زمینهي
ب��روز این صنعت یا توانایی تولید ماش��ین آالت و
تجهیزات را(به جاي وابستگی به موتورهای وارداتی
از اروپا یا کره /ژاپن) فراهم خواهدآورد.
اطالع��ات مربوط به س��فارشهای ثبت ش��ده ،از
ارایهي س��فارش ساخت حدود  200فروند کشتی
درویتنام حکای��ت دارد که این رق��م ،معادل 1.5
درص��د تناژجهانی اس��ت.حتی با سودجس��تن از
کارخان��ه اصلی تولید موتور ش��ناورهای دریایی و
توس��عهي آتی حدود  20کارخانه کش��تی سازی
که هم اکنون گروه ویناشین را تشکیل می دهند،
پیش بینی اين امر،دشوار به نظر ميآيد که ویتنام،
سه کشوری را که در صدر صنعت تولید شناورهای
جهان قراردارند ،تهدید کند و به افزایش��ی بیش از
 2یا3درصد تناژجهانی (درحوزهي ثبت س��فارش
ساخت شناورهای دریایی) و چندی بعد نيز ،به مقام
چهارم جهان دس��ت یابد .اما این مهم به منزلهي
دس��تآوردی بس��یار بزرگ برای کشوری نسبتا
کوچک ،فاقد کرانه یا خط ساحلی قابل مالحظه،
فقیر به لحاظ دراختیار داش��تن نیروی کار انسانی
و صنعت فوالد و فرصتهای توس��عه ( که همگی

از جملهي نيازهاي کلیدی صنعت كشتيسازي به
شمار میروند) محسوب می شود.
درویتنام ،روندتوس��عه ،به خوبی تحت کنترل قرار
گرفته اس��ت و تاحدی ،این روند بنیادی است ،به
طوري که درآن ،صنعت س��اخت کشتی برپایهي
اص��ول منطقی و درامتداد یا بهت��ر بگوییم همراه
با مس��اعدت و راهنمایی كشورهاي خارجی ،رشد
كرده است.
گروه کشتی سازی “گریگ” 10،نهادی است که بر
عملكرد صنعت كشتيسازي ویتنام تمرکز دارد و
با توجه به میزان نظارت آن ،ميزان خروجی مراکز
ساخت شناورهای دریایی ،از نظر تعداد و اندازهي
کشتیها افزایش یافته است.
■ چین
ی��ک ش��کاف عمی��ق در زمین��هي تن��اژو تعداد
کشتیهای درحال ساخت ،ميان سه قدرت اصلی
این صنعت و دیگر کش��ورهاکه رتبههای چهارم و
پنجم و رتبههای باالتر را به خود اختصاص دادهاند
(یعن��ی :ترکیه ،ویتنام ،آلم��ان ،ایتالیا ،فیلیپین و
غیره) وجودارد.
اطالعات آماری موجود گوناگون است؛ اما یافتهها
حکای��ت از آن دارند که درح��ال حاضر جمهوری

ک��ره ،مق��ام نخس��ت در زمینهي برخ��ورداري از
تعداد سفارشهای ثبت شده برای ساخت کشتی
(سفارش س��اخت  3000فروند کشتی و سهمی
مع��ادل  36درصد از تن��اژ) را دراختیار دارد و بعد
از آن ،چین و ژاپن ،به ترتیب با س��فارش س��اخت
 2500ش��ناور و س��همی برابر  25درصد از تناژ و
س��فارش س��اخت  1500فروند کشتی و سهمی
معادل  20درصد از تناژ ،مقامهای دوم و س��وم را
به خود اختصاص داده اند.
بنابرای��ن ،فیلیپی��ن و ویتن��ام ،برای رس��یدن به
قدرتهای بالمنازع ،همچنان راه طوالنی در پیش
دارند.شکاف بعدی ،بین آنها و کشورهای تایوان،
هند ،اندونزی ،مالزی ،تایلندو بنگالدش ،با دراختیار
داشتن سفارش ساخت بین  3تا  100فروند شناور
ديده ميش��ود.به نظر نمی رس��د که هیچ از این
کش��ورها به زودی فعالیتهای خ��ود را درصنعت
تولید شناورهای دریایی افزایش دهند ،هرچند هند
از این قاعده مستثنی است و احتماال با امیدواری به
آینده چشم دوخته است.
ت خود را
کش��ور چین درس��الهای اخیر ،فعالی�� 
درعرصهي ساخت شناورهای دریایی ،به شکل قابل
مالحظهايي افزایش داده است ،به طوري كه اکنون،
به کانون توجه همهي بخشهای این صنعت تبدیل
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شده است.
چین ،از همهي ضوابط قابل پذيرش ،همراه با حجم
نس��بتا عظیم نیروی انسانی ،مراکز متعدد کشتی
س��ازی درامتداد خط ساحلی وس��یع وگسترده و
صنعت فعال فوالدسازی ،برخوردار است.
چین ،هن��وز از امکانات وتس��هیالت تولید موتور
ش��ناورهای دریایی برخوردار نشده و همچنان ،در
س��طحی گسترده ،وابسته به ماشین آالت وارداتی
اس��ت .زمانی که این مش��کل حل ش��ود ،چین،
ب��ه تنهايي م��ی تواند روند توس��عهي بعدی خود
را ب��رای دراختیار گرفتن مقام نخس��ت در زمینه
تناژوشمارکشتیهاي توليدي تجربه کند.
وضعیت فعلی در چین ،وضعیت جالب و مطلوبي
اس��ت.این کش��ور از نظر دراختیارداشتن سفارش
ساخت کش��تی ،پس از ژاپن وکره جنوبی درمقام
س��وم ،اما درزمینهي تناژ ،بعد از کرهي جنوبی در
مق��ام دوم ق��رار دارد ،که این ام��ر ،حکایت از آن
دارد که بازار چين ،ش��بیه س��ایر بازارهای درحال
پدیدارشدن ،کار را با کش��تیهای کوچک ترآغاز
میکند وس��پس به تولید کشتیهای بزرگترروی
خواهد آورد.بس��یاری از مراکز تولید ش��ناورهای
دریایی در چین ،دراین فرآیند توس��عه قراردارند؛
هرچنداین نکته را نباید فراموش کردکه هسته ايی
بزرگ ،از مراکز کشتی سازی دولتی در چين وجود
دارد که سالهاست به ساخت کشتی وشناورهای
دریایی مبادرت ميورزد.
مراکز کوچک تر و کم تجربه تر کش��تی س��ازی
در چين ،به س��رعت درحال فراگیری آموزشهاي
مدرن هستند .جالب است اگر به شمارههای روي
بدنهي کشتی توجه کنید.ش��مارهي بدنه  003از
یک مرکز س��ازنده خاص ،معروف به کشتی “مای
فالور رزلوش��ن” 11گرفته شده و دورقم نخست نیز
معرف تولیددوش��ناور کم اهمیت( کرجی) است.
“مای فالوررزلوشن” ،یکی از بدیع ترین شناورهایی
محسوب ميشود که تاکنون ساخته شده است.
س��اخت “مای فالور رزولوشن” ،برای مرکز کشتی
سازی که قبال تنها دو کرجی ساخته بود ،پروژهايی
جاه طلبانه محسوب می ش��ود .ازیک سو ،اجرای
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این پروژه نشان می دهد که مراکز تولید شناورهای
دریایی ،با چه س��رعتی می توانند توس��عه یابند و
ازس��وی دیگر ،تازمانی که در ش��ماره بندی بدنه
شناورهای تولیدي شان دقیق باشند (شماره بندی
تولی��د جدید ،)NB :ميتواند تصویری روش��ن از
تجربهي این مراکزو احتمال موفقیت راارایه دهد.
پ��روژهي “م��ای فالور رزولوش��ن” ،از ه��ر نظر به
انتظارات موجود پاس��خ ندادو آن گونه که باید ،به
خوبي عمل نکرد؛ زیرا در جریان ساخت ،بدنه شناور
بیش از اندازه س��نگین ش��د.برای مث��ال ،اگرروی
بدنهي این شناور ،عدد 457درج میشد ،احتماال با
تکیه برتجربهي حاصل از ساخت  456فروند شناور
قبلی ،با موفقيت عظيمي همراه ميشد.
چین ،از نظر دراختیارداش��تن انواع گوناگون وبی
شمار مراکز تولید شناورهای دریایی ،با فیلیپین و
ویتنام تفاوت دارد .در چین ،مراکز کش��تی سازی
دولتی ،با سالها تجربه در زمینه ساخت شناورهای
عظیم برای مش��تریان داخلی ،مانند COSCO
وجود دارند .این پشتوانهي عملي ،زیربنای محکمی
برای توس��عهي این صنعت در چين فراهم آورده
است.
عالوه بر کارخانجات کش��تی سازی دولتی ،مراکز
تولی��د ش��ناورهای دریایی غیردولت��ی نیز وجود
د ارند که با س��رمایه گذاری مش��ترک با شرکت
“کاواساکی”12و سایر شرکتهای ژاپنی و کرهايی،
بادراختی��ار داش��تن فنآوری و تجهي��زات مدرن
و مدیریت کارآمد ،درحال تولید کش��تی و س��ایر
شناورهای دریایی با کیفیت مطلوب هستند.
عالوه بر مراکز یادشده ،تعداد زیادی مرکزخصوصی
تولید شناورهای دریایی نيز ،به چشم می خورند که
بدون هرگونه مس��اعدت وسرمایه گذاری خارجی،
درحال تولیداند .فعالیتهای این گونه مراکز ،عمدتا
در ساحل و بدون دراختیار داشتن تجیهزات مدرن،
صورت می گیرد.
درکل ،درکش��ورچین ،ح��دود  3000مرکز تولید
ش��ناورهای دریایی وجود دارد ک��ه از این تعداد،

ح��دود  1000مرکز را باید کش��تی س��ازیهای
س��احلی نامید که در آنها شناورها با نوعی تغییر
تدریجی در الگوها (بدون هرگونه س��رمایه گذاری
عظیم در حوزهي احداث سکوهای ساخت ،کرینها
و تجهی��زات ) تولید می شوند.بس��یاری از مراکز
کشتی سازی س��احلی ،طی هشت سال گذشته،
بر اثر شکوفایی وتوسعهي صنعت دریانوردی و نيز،
صنعت ساخت شناورهای دریایی پدیدار شدهاند.
مراکز کشتی سازی بزرگ تر ،سالهاست که در این
کشور فعالیت دارند .همهي این مراکز ،دولتی بودند
و تا سال  2000میالدی ،با نظارت شرکت کشتی
سازی دولتی چین ()CSSCفعالیت می کردند و
پس از آن ،این شرکت به دوگروه  CSSCو CSIC
تقسیم شد.
ش��رکت کشتی س��ازی دولتی چین ،اکنون با در
اختیار داشتن مراکز کشتیسازی “وايگائوكيائو”،14
“هودان��گ ژونگهائو” “ ،15جیانگ ن��ان” 16و “مرکز
کشتی س��ازی بین المللی گوانگ ژو” ،17به تولید
شناورهای دریایی اشتغال دارد.
مرکز کش��تی س��ازی “وایگائو کیائو” ،از امکانات
و تجهی��زات نس��بتا مدرن وکارکن��ان متخصص
برخوردار اس��ت.این مرکز ،همچنی��ن ،از تجربهي
کافی ،توانایی ساخت شناورهای بزرگ ،کنترل امور
با کیفیت مطلوب و تحویل به موقع سفارشات ،سود
می جوید.
شرکت کش��تی س��ازی دولتی چین ،س��ازمانی
بزرگ اس��ت .هر مرکز کش��تی س��ازی ،از بخش
اختصاصی بازاریابی برخوردار اس��ت .این مراکز ،به
ساخت شناورهای دریایی برای مشتریان خارجی
مانند “آنانجل”“ ،18بلوگا ش��یپینگ”“ ،19تورم”،20
“بوسیمار” ،21و مشتریان داخلی مانندCOSCO :
مشغولهستند.
رشد وتوسعهي شرکت کشتی سازی دولتی چین،
بدون رويارويي با مشکالت گوناگون تحقق نیافت.
در مرکز کشتی سازی “ژونگ هائو” حادثهي مهم
سقوط کرین رخ داد.

ازس��وی دیگر ،شرکت کشتی سازی دولتی چین،
ش��ناورهای برخوردار از فنآوری پیشرفته ،مانند
کشتیهای  LNGتولید کرده است.
“مرکزکش��تی س��ازی جیانگ نان” ،قدیمی ترین
مرکزتولید ش��ناورهای دریایی در چین محسوب
می شود.
“تعاونی صنعت کشتی سازی چین” ،)CSIC(22از
برخی مراکز کشتی سازی بزرگ ،مانند“ :کارخانهي
کشتی سازی دالیان” تشکیل شده است.
الزم به ذکراس��ت که مراکز س��اخت ش��ناورهای
دریایی تحت پوشش تعاونی صنعت کشتی سازی
چین( ،)CSICباخط سیرشمال/جنوب در شمال
چین و شرکت کشتی سازی دولتی چین(،)CSSC
درجنوب این کشور قراردارند.
کارخانهي کشتی سازی دالیان ،متعلق به ،CSIC
تنها مرکز کش��تی سازی چینی است که در جمع
شش مرکزبرتر کشتی سازی جهان در زمینهي شمار
سفارشهای دریافت ش��ده ساخت کشتی()108
قراردارد (درمقایسه باکارخانهي کشتی سازی کره
ايی هیوندای ،با دراختیارداش��تن  738س��فارش
س��اخت -هرچند هیوندای از چند مرکز س��اخت
شناورهای دریایی تشكيل شده است).
ش��اخص یادش��ده ،این ب��اور را به اذه��ان متبادر
ميكند :که چین ،به جایگاه دوم جهاني ،به لحاظ
در اختیارداشتن تعدادانبوه مراکز ساخت شناورهای
دریایی ،با تعداد اندک سفارشهای ساخت ،به جای
ش��مار اندک مراکز کشتی س��ازی با سفارشهای
ساخت انبوه ،دست یافته است.
پس از اين ،مراکز کشتی سازی متعلق به “شرکت
کش��تیرانی اقیانوس��ی چی��ن”،)COSCO( 23
قراردارند.این مراکز ،به غير از عملیات کشتیرانی که
هم اکنون ناوگانی با بیش از  600فروند ش��ناور را
در اختيار دارند ،در حوزهي تعمیر وساخت کشتی
نیز فعالاند.
مراکز کشتی س��ازی تحت پوشش  COSCOو
کشتیرانی  ،COSCOاز هویتهای جداگانهایي

برخوردارند .مراکز کشتی سازی  ،COSCOبرای
مشتریان خارجی کشتی می سازند؛ اما برای ناوگان
متعلق به کشتیرانی ،COSCOاولویت قایلاند و
این گرایش بالعکس نیزوجوددارد.
مراکز کش��تی س��ازی چین ،عمدتا ازجمله مراکز
فع��ال در حوزهي تعمیر محس��وب ميش��وند که
به تعمیر کش��تیهای متعلق به کشتیرانی چین
مش��تریهای خارجی مبادرت ميورزند .تاکنون،
از س��اخت کشتیهای جدید در این مراکز آگاهی
نيافتهاي��م؛ هرچند  6مرکز س��اخت ش��ناورهای
دریایی در شانگهای ،گوانگژوو یک مرکز بزرگ در
جزیرهي “چانگ زینگ” 24نزدیک شانگهای وجود
دارند كه یقینا از توانایی ساخت شناورهای جدید
برخوردارند و ميتوان به آنها سفارس ساخت داد،
البته اگر مایل به آن باشند .کشتیرانی چین ،یک
ش��رکت دولتی است که در س��ال  1997ميالدي
تاسیس ودرمدت زمانی کوتاه ،به مجموعهي عظیم
کش��تیرانی ،متشکل از چند ش��رکت کشتیرانی
تبدیل شد.
مرکز مس��تقل کشتی س��ازی – “کارخانه کشتی
سازی کاواساکی کوکسکو نانتونگ”،)NACKS( 25
احتماال بهترین مرکز خصوصی تولید ش��ناورهای
دریایی اس��ت که به طور مش��ترک با کاواس��اکی

فعالیت می کند.
نوعی انتقال مطلوب فنآوری از شرکت کاواساکی
وجود داش��ته اس��ت .هم اکنون ،سفارش ساخت
 8فرون��د کش��تی کانتینری ،هری��ک به ظرفیت
 ،TEU 13750برای خطوط کشتیرانی کانتینری
( COSCOیکی از مشهورترین شرکتهاي ارایه
دهندهي خدمات یکپارچهي کشتیرانی کانتینری
درجهان) را دراختیاردارد.
“شرکت کشتیرانی قرن جدید” 26،از مراکز مستقل
تولید کنندهي شناورهای دریایی است که توسط
دولت محل��ی ،در ش��هر جین جیان��گ (نزدیک
نانتونگ)اداره می ش��ود .مرکز یادشده ،به سرعت
توسعه یافته است.
“گ��روه کش��تی س��ازی کاس��کو” 27،با س��رمایه
گذاری مشترک “کاس��کو” و “شرکت دریانوردی
سمبکورپ” ،28درسنگاپورایجادشده است.
حال ب��ه مراکز تولید ش��ناورهای دریایی واقع در
س��احل می پردازیم که همگی به صورت مستقل
فعالیت می کنند.
این مراکز ،عمدتا در ناحیهي ساحلی مقابل تایوان
قراردارند.دراین مراکز ،معموال شناورهاي با ظرفیت
10هزار  DWTتا ش��ناورهای بدون طراحی ویژه
یا استاندارد تولید می شوند؛ اما گرایش بیشتر ،به
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دربرخواهدگرفت .اين مركز ،با دو اسكلهي خشك،
هريك به ظرفيت  DWT 300.000دردسترس
خواهدبود .ني��روي كار /مديريت ،عمدتا از “مركز
بين المللي كشتي سازي گوانگ ژو” و “كارخانهي
كش��تي س��ازي ون چونگ” ،به اين مركز انتقال
مييابند .سپس ،دولت اعالم كرد كه براي استقرار
يك مرك��ز تولي��د موتورهاي بزرگ كش��تي در
“پانيو” ،34واقع درمجاورت جزيره ،مبلغ  27ميليارد
يوآن(تقريب��ا  3.95ميليارد دالر) ،به منظور توليد
موتورهاي اصلي ش��ناورهاي دريايي (موتورهاي
اصلي دو ضربهايي كم س��رعت ،موتورهاي اصلي
نيمه سريع و داراي سرعت باال و موتورهاي ژنراتور
براي س��اخت ش��ناورهاي جديد) سرمايه گذاري
خواهدكرد.
اين اقدام ،زمينهي جهش بعدي به سوي توسعهي
چين را به عنوان يك كش��ور كش��تي ساز(كه تا
اين تاريخ ،نقش بسيار تاثيرگذار در صنعت توليد
شناورهاي دريايي ايفا كرده است و بي ترديد ،در
چندس��ال آتي حضورش دراين عرصه ،تاثيرگذار
خواهدب��ود) فراه��م خواه��د كرد و بيش��ك ،در
آيندهي نزديك ،اين كش��ور را به جايگاه نخست
از نظر دراختيار داشتن تعداد سفارشهاي ساخت
كش��تي و درصد س��فارش ثبت ش��ده جهاني در
زمينهي تناژ ،انتقال خواهدداد■ .
پي نوشت
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س��وی تولید کشتیهای باری مخصوص حمل بار
فله و بارهای عمومی به چشم میخورد.تعداد این
مراکز شاید به  1000واحد (یک سوم همهي مراکز،
کشتی سازی موجود درچین) برسد.
مراکز کش��تی س��ازی واقع در س��احل ،به دلیل
دراختیارنداشتن کرینهای بزرگ ،قادر به پیش
مونتاژکردن بلوکهای بزرگ نیس��تند و ش��بیه
آن چه در مراکز کش��تی سازی فیلیپین مشاهده
ميش��ود ،ابعاد نادرس��ت در بلوک مونتاژش��ده و
مشکالت عدیدهي کیفی مالحظه میشود.
برخی از مراکز کشتی سازی ،از تجهیزات جراثقالی
استفاده نمی کنند و کشتیها را مستقیمااز روي
قالبها می س��ازند ،به طوري كه در روند ساخت،
اصال از عملیات پیش سازی استفاده نمی شود.
اس��تانداردهای س��اخت ،اغلب قديمي و ناكارآمد
هس��تند .عملیات ج��وشکاری ،ممکن اس��ت با
اس��تفاده از اش��عهي  Xصورت گیرد؛ اما چندین
اش��عهي  Xاز یک جوش��کاری خوب ،برای نشان
دادن ای��ن نکته ک��ه جوش��کاریهاي ضعیف تر
رضایت بخش به نظر آيند ،مورداستفاده قرار می
گیرند.
یک کشتی که توسط ما مورد بازرسی قرارگرفت،
ازیک الیهي س��یمان در کف تانکرهای باالست،
قب��ل از بارگیری ،پرش��ده ب��ود .بنابرای��ن ،خدا
م��ی داند که جوش��کاری صفحات ک��ف ،در چه
وضعیتی داشتند!
پس از يك دورهي پنج س��الهي توس��عه سريع تا

س��ال 2005ميالدي 3000 ،مركز كشتي سازي
در چي��ن وجودداش��ت و ح��وادث گوناگوني نيز،
در آنها به وقوع پيوس��ت .در اوايل س��ال 2006
میالدی ،كش��تيهاي جديد(كه در مراكز كشتي
29
س��ازي كرانهايي در “ون ژو” ،در استان زيجيان
توليد ش��ده بودند) درنخستين سفر دريايي خود،
دچارسانحه وغرق شدند.
دولت ،تحقيقاتي را از  976مركز توليد شناورهاي
دريايي(كهغالبادراستانهايجيانگسو،ژيجيانگ،
آنهويي 30و فوجيان 31قرارداشتند) به عمل آورد كه
با تاثيرات مهمي در وضعي��ت آنها همراه بود .تا
اوايل سال  2006ميالدي:
  186مركز توليد شناورهاي دريايي تعطيل شد.  218مركز اصالحاتي كه ازس��وي گروه بازرسيالزامي تشخيص داده شدند را تكميل كردند.
  572مركز ،در فرآيند تكميل اصالحات موردنيازقرارگرفتند.
همزمان ،در اوايل س��ال  2007می�لادی ،دولت
س��ندي را تحت عنوان “استاندارد كيفيت كشتي
سازي چين ”32منتش��ر كرد كه طبق آن ،همهي
مراكز توليد ش��ناورهاي دريايي ،مكلف به تامين
الزامات براي اخذ مجوز شدند.
در ژانويهيس��ال  CSSC ،2009واستان گوانگ
دونگ ،آغاز به كار يك مركز جديدكش��تي سازي
واقع در جزي��ره ايي در مص��ب رودخانه پيرل،33
نزديك كشورهنگ كنگ را اعالم كردند .اين مركز
ناحي��ه اي به مس��احت  5.850.000مترمربع را

1 -Terence Song
2 -Simon Grove
3 - Inserve Marine Technical Services Ltd
4 - Tsuneishi
5 - Kepel
6 - Vinashin
7 - Hyundai Vinashin
8 - Wartsila
9 - Mitsubishi
10 - Graig Shipping Group
11 - Mayflower resolution
12 - Kavasaki
13 - China State Shipbuilding Corporation
14 - Waigaoqiao
15 - Hudong Zhonghua
16 - Jiangnan
17 - Guangzhou
18 - Anangel
19 - Beluga Shipping
20 - Torm
21 - Bocimar
22 - China Shipbuilding Industry Corporation
23 - China Ocean Shipping Company
24 - Chang Xing Island
25 - Nantong Cosco Kawasaki Shipyard
26 - New Century Shipyard
27 - COSCO Shipyard Group
28 - Sembcorp Marine
29 - Zhejian Province
30 -Anhui
31 - Fujian
32 - China Shipbuilding Quality Standard
33 - Pearl River
34 - Panyo
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بر اساس این قانون ،آلوده کردن آبهای
موضوع این قانون به مواد نفتی ممنوع است
و مرتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن
عمدی به حبس از شش ماه تا دو سال یا
جزای نقدی از بیست میلیون تا پنج میلیارد
ریال و یا هر دو مجازات و در صورت آلوده
کردن غیرعمدی به جزای نقدی از ده میلیون
تا يك میلیارد ریال محکوم میشوند.
رئیس جمهور قانونی را ابالغ کرد که بر
اساس آن آلودهکنندگان نفتی آبهای
کشور عالوه بر مجازاتهای اداری و سایر
مجازاتهای مقرر در این قانون به جزای
نقدی از بیست میلیون تا پنج میلیارد ریال
محکوممیشوند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،قانون حفاظت
از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل
آلودگی به مواد نفتی که در جلسه مجلس شورای
اسالمی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده،
برای اجرا ابالغ شده است.
بر اساس این قانون ،آبهای موضوع این قانون را
مناطق دریایی موضوع قانون مناطق دریایی ایران
در خلیجفارس و دریای عمان و آبهای تحت
حاکمیت ایران در دریای خزر و رودخانههای قابل
کشتیرانی شامل میشود.
بر این اساس ،تأسیسات نفتی و همچنین
نفتکشها ،کشتیها و شناورهایی که در آبهای
موضوع این قانون تردد یا توقف میکنند مکلفند
«دفتر ثبت نفت» را نگهداری کنند و دفتر ثبت
باید تا مدت سه سال پس از ثبت آخرین واقعه
در آن ،در کشتی ،نفتکش یا تأسیسات نفتی
نگهداری شود.
بر اساس این قانون ،مسؤوالن کشتی ،نفتکش ،سکو
و تأسیسات نفتی که تکالیف راجع به نگهداری و
تنظیم دفتر ثبت نفت را انجام ندهند یا مطالب
نادرست و خالف واقع در آن ثبت نموده و یا آن
را مخدوش کنند ،به جزای نقدی از بیست و پنج
میلیون تا یکصد میلیون ریال محکوم میشوند.
همچنین سازمان بنادر و دریانوردی موظف است
در بنادر ،اسکلهها و پایانههای نفتی ،امکانات
و تأسیسات الزم را جهت دریافت آب توازن و
فضوالت نفتی از نفتکشها ،کشتیها و شناورها
ایجاد و اداره کند.
بر این اساس ،تعیین کارمزد استفاده از این
امکانات و تأسیسات ،مطابق آییننامهای خواهد
بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون
به پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیئت
وزیران میرسد.
بر اساس این قانون ،همه کشتیها و نفتکشها و

شناورها موظفند هنگام ورود به آبهای موضوع
این قانون در مقابل خسارات احتمالی ناشی از
آلودگی آبها به مواد نفتی بیمه شده باشند .در
غیر این صورت الزم است تعهدنامهای مالی جهت
جبران خسارات احتمالی به همراه داشته باشند.
همچنین سازمان بنادر و دریانوردی موظف است
به منظور پیشگیری از آلودگی ،نسبت به بازرسی
نفتکشها ،کشتیها ،شناورها و تأسیسات نفتی
مشمول این قانون اقدام نماید و در صورت وجود
عیب یا نقص ،تا رفع آن از فعالیت آنها ممانعت به
عمل آورد.
بر این اساس ،سازمان بنادر و دریانوردی موظف
است از ورود نفتکشهای تک جداره به آبهای
موضوع این قانون جلوگیری کند.
بر اساس این قانون ،آلوده کردن آبهای موضوع
این قانون به مواد نفتی ممنوع است و مرتکب یا
مرتکبان در صورت آلوده کردن عمدی به حبس
از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست
میلیون تا پنج میلیارد ریال و یا هر دو مجازات
و در صورت آلوده کردن غیرعمدی به جزای
نقدی از ده میلیون تا يك میلیارد ریال محکوم
میشوند.
بر این اساس ،مسؤوالن نفتکش ،کشتی ،شناور
و تأسیسات نفتی مکلفند در صورت بروز
آلودگی به هر دلیل ،مراتب را در اسرع وقت به
مقامات نزدیکترین بندر ایران و مقامات محلی
سازمانهای حفاظت محیطزیست و شیالت
ایران اطالع دهند .متخلفان از این امر حسب مورد
عالوه بر مجازاتهای اداری و سایر مجازاتهای مقرر
در این قانون به جزای نقدی از بیست میلیون تا
پنج میلیارد ریال محکوم میشوند.
بر اساس این قانون ،سازمان بنادر و دریانوردی
موظف است پس از اطالع از وقوع آلودگی
بالفاصله اقداماتی چون اطالعرسانی به نیروهای
نظامی و انتظامی جهت انجام اقدامات الزم مطابق
این قانون جلوگیری از گسترش آلودگی و رفع آثار
آن ،تنظیم صورت مجلس برآورد میزان آلودگی و
جمع آوری ادله و قرائن و شواهد مربوط به علل
وقوع و آثار آلودگی و اطالع رسانی به سازمانهای
حفاظت محیط زیست و شیالت ایران و واحدهای
تابعه آنها حسب مورد و در صورت نیاز سایر مراجع
در مورد موقعیت ،گستره و مسیر جابهجایی
آلودگی و مشخصات فنی اقدامات انجام شده را
انجام داده و پس از آن در مرجع قضائی صالح،
نسبت به طرح دعوی علیه آلودهکنندگان اقدام
کند.
بر این اساس ،ماموران سازمانهای بنادر و
دریانوردی ،حفاظت محیط زیست و شیالت ایران

که آموزشهای مخصوص ضابطان دادگستری
را با موفقیت گذرانده باشند ،ضابط دادگستری
محسوب شده و صالحیت کشف جرائم موضوع
این قانون و تعقیب متهمان را دارند.
نیروی نظامی و انتظامی موظفند پس از اطالع
از وقوع آلودگی ،اقداماتی نظیر اطالع رسانی
به مقامات نزدیکترین بندر و مقامات محلی
سازمانهای حفاظت محیط زیست و شیالت
ایران ،متوقف نمودن نفتکش ،کشتی یا شناور و
یا جلوگیری از عملیات تاسیس نفتی و جلب و
بازداشت متهمان ایجاد آلودگی را انجام دهند.
بر این اساس ،رسیدگی به دعاوی مربوط به
جبران خسارات وارده به بنادر ،تأسیسات و
تجهیزات بندری و ساحلی و خسارات وارده
به منابع و محیطزیست دریایی،حیات آبزیان
و سایر خسارات ناشی از آلودگی موضوع این
قانون با درخواست مدعیالعموم یا حسب مورد
یکی از سازمانهای بنادر و دریانوردي ،حفاظت
محیط زیست و شیالت ایران و رسیدگی به
دعاوی مربوط به جبران خسارات وارد شده به
سایر اشخاص با ارائه دادخواست توسط اشخاص
خسارت دیده انجام میشود.
بر این اساس ،سازمانهای بنادر و دریانوردی
،حفاظت محیط زیست و شیالت ایران از حیث
مطالبه ضرر و زیان ناشی از خسارت به بنادر
،تاسیسات ،محیط زیست دریایی و منابع آبزی در
مورد جرائم موضوع این قانون بر حسب مورد و در
محدوده وظایف و اختیارات خود،نماینده دولت
جمهوری اسالمی ایران در دعاوی بینالمللی
محسوبمیشوند.
همچنین قوه قضائیه موظف است در هر یک از
استانهای ساحلی محاکمی تخصصی را جهت
رسیدگی به دعاوی دریایی اختصاص دهد.
بر این اساس ،آیین نامه های مورد نیاز برای اجراي
این قانون به جز موارد تعیین شده ظرف شش ماه
توسط وزارت راه و ترابری ،حسب مورد با مشارکت
سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان شیالت
ایران،وزارتخانههای نفت ،نیرو و دادگستری تهیه
شده و به تصویب هیئت وزیران میرسد■ .

دستورالعمل

اولويت اول ،پوشش ارتباطي سواحل
جزاير و آبهاي ملي
تعمير ونگهداري تجهيزات راديويي و كمك ناوبري شناورها

از سازمان بنادر و دريانوردي هستند ،انجام ميشود.
ادارهي کل امور دریایی ،به منظور استانداردسازي
و انطباق این مراکز با الزامات کنوانسیونی،
دستورالعملی را در اين خصوص تدوین كرده و
به تصویب هیات عامل سازمان بنادر نيز رسانیده
است .عالوه بر آن ،بازرسیهای منظمي از نحوه
عملکرد این مراکز توسط کارشناسان ادارهي
کل امور دریایی انجام میپذیرد تا به این وسیله،
گامهاي جدي در راستای ارتقاي سطح ایمنی
دریانوردی برداشته شود.
عالقهمندانميتواننددستورالعملمربوطهوليست
شركتهايمعتبرراازطريقپايگاهاينترنتيادارهي
كلاموردريايي،سازمانبنادرودريانورديبهنشاني
 http://maritimeaffairs.pmo.irدريافت
كنند■ .
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از اهداف و وظایف حاکمیتی سازمان بنادر و
دریانوردی ،سیاستگذاری کالن و جامع بر بخش
ارتباطات دریایی در سواحل و جزایر و آبهای
تحت حاکمیت كشور است.
پوشش رادیویی مناطق یاد شده و تأمین ارتباطات
رادیویی شناورهای تحت پرچم و سایر شناورهای
متردد در آبهای تحت حاکمیت ،از سیاستهای
کلی و اصولی سازمان بنادر و دريانوردي محسوب
ميشود.
از منظر قانوني ،به استناد مادهي  192قانون
دریایی ایران مصوب  1343/6/29و بند 10
مادهي  3آییننامهي سازمان بنادر ودریانوردی،
مصوب بهمن  1348کمیسیون خاص دو مجلس،
صدور گواهینامه و پروانهي مربوط به کشتیها،
فرماندهان ،افسران و کارکنان کشتیها وهمچنین،
صدور و ارايهي هر گونه سند و گواهی دیگر به افراد
و واحدهای دریایی ،در صالحیت این سازمان به
عنوان مرجع دریایی کشور است .همچنين ،با
توجه به الحاق كشور به كنوانسيونهاي بينالمللي،
به عنوان دولت متعاهد ملزم به رعايت قوانين و
مقررات بينالمللي مصوب هستيم.
بر اساس اين الزامات كه در فصل چهارم کنوانسیون
نجات جان اشخاص در دريا ( )SOLASو
فصل  14آيين نامهي ايمني شناورهاي تندرو
( ) HSC Code2000ذكر شده است ،مالكين
كليهي شناورهاي مشمول ،بر اساس منطقهي
دريانوردي خود ،بايد از يك يا دو روش زير،
به منظور اطمينان از آماده به كاري و تعمير و
نگهداري تجهيزات ارتباطي و كمك ناوبري
منصوب بر روي شناور استفاده كنند:

 - 1امكان تعمير و نگهداري روي شناور.
 - 2استفاده از تجهيزات جايگزين ،روي شناور.
 - 3امكان تعمير و نگهداري در مراكز ساحلي.
در صورت انتخاب روش سوم ،اين خدمات بايد
توسط شركتهاي برخوردار از صالحيت و داراي
مجوز فعاليت از معاونت امور دريايي سازمان بنادر
ارايه شود كه اين امر ،از راه عقد موافقتنامه ميان
مالك شناور مشمول با يكي از اين شركتها امكان
پذير ميشود.
مؤسسات ردهبندي نيز ،به هنگام انجام مميزي
ادواري به منظور صدور گواهينامهي ايمني
راديويي ،از انعقاد تفاهم نامهي ياد شده ،اطمينان
حاصلميكنند.
اهميت استفادهي صحيح و ضرورت آماده به كاري
تجهيزات ارتباطي شناورها ،يكي از مهمترين
دغدغههاي ادارهي كل امور دريايي سازمان بنادر
است كه تالش ميكند با برنامهريزيهاي الزم
و فرهنگ سازي مناسب در اين زمينه ،اذهان
مسئولين و بهره برداران را در صنعت دريانوردي،
به اين مهم معطوف سازد و نقش آن را در ارتقاي
ايمني دريانوردي برجسته نمايد.
در همین راستا ادارهي ارتباطات دریایی ،چندي
است تدابيري را به منظور ایجاد بستری مناسب
به منظور ارايهي خدمات و امکان تعميرات و
رفع مشكالت سیستمهای رادیویی ،الکترونیکی
و کمک ناوبری شناورهای تحت پرچم کشور
جمهوری اسالمی ایران ،انديشيده است.
این موضوع در قالب ارايهي خدمات توسط مراکز
ساحلی تعمیر و نگهداری تجهیزات رادیویی و
کمک ناوبری ( )SBMمعتبر كه داراي مجوز الزم
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ي جامعهي بندري و دريايي
استراتژ 
در رويارويي با بحران اقتصادي جهان
■
■
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بهزاد الصفي (كارشناس مسئول ادارهي كل بنادر ودريانوردي هرمزگان)

مسعود شيراوژن (كارشناس مسئول ادارهي كل بنادر ودريانوردي هرمزگان)

رکود اقتصاد جهانی ،یک واقعیت تلخ است .این بحران ،همانند موجی است که پس از ساطع شدن از نقطهي شروع ،سایر اقتصادهای فعال
در عرصهي جهانی را نیز در برخواهد گرفت .باید بپذیریم که ایران نیز ،از این بحران اخير ،نه تنها به کنار نبوده ،بلکه آثار آن متوجهي
کشور ما نیز شده است .از جمله نمودهای این بحران ،می توان به کاهش صادرات غیر نفتی و همچنین کاهش بهای نفت اشاره نمود .در این
بین ،جامعهي بندری و دریایی ،از قبیل :بنادر تجاری ،خطوط کشتیرانی و پايانهداران 1در بسیاری از کشورها تمهیدات ویژهايی را به منظور
خنثی نمودن اثرات بحران پيش گرفتهاند .از جمله بنادر مطرح جهان که تصمیمات و سیاستهای گسترده ايی را برای مقابله با بحران
اتخاذ كرده ،بندر سنگاپور است .این بندر که به عنوان یکی از مراکز توزیع جهانی ،2ایفای نقش مینماید ،برای چندمین سال متوالی است
که در رده بندی بنادر جهان ،مقام نخست را به لحاظ حجم تخلیه و بارگیری به خود اختصاص داده است .در ادامه ،به استراتژيهايي كه
.جامعهي بندري و دريايي درقبال بحران اقتصادي اخير تدوين نموده اند ،خواهيم پرداخت

در شرایطي كه بحران اقتصادي حاكم است ،به طور خاص سازمانها باید تمامی
احتماالت رابه طور جامع مورد بررسی قرار دهند .از آن جايي که شرایط بحران،
شرایط طبیعی نیست ،طیف پیامدهای بالقوه  -تردیدها و ابهامات موجود در
مورد بحران جهانی اعتبار و رکود جهانی  -به قدری زیاد است که بسیاری از
شرکتها ممکن است از این مهلکه جان سالم به در نبرند .از این رو ،پیامدها را
می توان به چهار سناریو تعبیر کرد:
سناریوی اول :بهبود اوضاع جهانی
سناریوی دوم :فروپاشی اما دارای توان بازسازی
سناریوی سوم :توقف جهانی سازی
سناریوی چهارم :یخ زدگی طوالنی
صرف نظر از این که کدام سناریو را پیش رو خواهیم داشت ،تصویری از شرایطی
که به طور مشخص ،شرکتها در اقتصاد واقعی با آنها روبه رو می شوند،
دربرگیرندهي یک ،چند یا همهي موارد زير خواهد بود:
 )۱دسترسی دشوارتر به سرمایه
 )۲بازارهای بورس ضعیف تر
 )۳کاهش جریان نقدینگی
 )۴از دست رفتن اعتبارات
 )۵تغییرات پي در پي قیمت مواد اولیه
 )۶محافظه کاری مشتریان در همهي بخشهای زنجیرهي تأمین
 )۷موج ادغامهای سازمانی
 )۸دخالت بیشتر دولتها
 )۹تغییر در رفتار مصرف کننده
 )10تأثیر همه گیر بر همهي صنایع
در حال حاضر ،جهان با يكي از شديدترين و بي سابقه ترين ركودهاي
اقتصادي پس از دهه  1930روبهرو شده كه اثرات آن ،در كليهي بخشهاي
اقتصادي كشورها قابل مالحظه است .اين بحران كه هم اكنون نيز ادامه دارد،
تأثيرات به سزايي را بر اقتصاد كشورها خصوصاً كشورهايي كه ارتباط نزديكي
با اقتصاد آمريكا دارند ،گذاشته است .بحران نقدينگي و ورشكستگي بانكها،
كاهش ارزش بازار اوراق بهادار ،كاهش قيمت كاالهاي اساسي ،مانند :نفت،
فلزات و ،...جنبههاي مختلف اين بحران هستند كه در نهايت ،اقتصاد همهي
كشورها را در بر ميگيرد .طبق گزارشات صندوق بين المللي پول،)IMF( 3
ن مؤسسات مالي دنيا در حال حاضر ،حداقل حدود  1500ميليارد دالر
زيا 
برآورد شده است .در سال  ،2008به طور متوسط ،بورسهاي عمدهي دنيا

بيش از  45درصد كاهش ارزش داشتهاند .اثرات بحران اقتصاد جهاني ،به
سرعت به عرصهي حمل ونقل نيز سرايت كرد و همهي نظمهاي گذشته را
با چالش روبهرو نمود .به دليل كاهش شديد تقاضا در جريان بحران ،صنعت
حملونقل دريايي نيز كه ارتباط مستقيم با تقاضا دارد مبتال شد ،به گونه
اي كه تجارت دريايي در سال  ،2008با كاهش روبهرو شده و از رشد 4/5
درصدي در سال  ،2007به  3/6درصدی در سال  2008تقليل پيدا كرد.
حجم تجارت دريايي بين المللي در سال  ،2008برابر با  8/17ميليارد تن
برآورد شده كه نشان ميدهد تقاضا براي كاالهاي مصرفي و توليد صنايع در
نظامهاي بزرگ اقتصادي ،به شدت كاهش يافته است .چون بحران در صنعت
حملونقل تأثير مستقيم بر فعاليتها و درآمدهاي بنادر جهان دارد ،بنادر نيز،
تحت تاثير قرار گرفتند؛ تا جايي كه بنادر بزرگي مانند سنگاپور و شانگهاي،
به رغم داشتن رشد ناچيز در سال  2008نسبت به  ،2007نتوانستند روال
جهشي سابق را حفظ كنند .تجزیه و تحلیل اثرات بحران فوق بر مقولههای
مختلف درآمدی بنادر ،ابزار بسیار مهمی برای تصمیم گیریهای مدیریتی،
متحمل شدن حداقل زیان و استفاده از فرصتهاست.
در اين ميان ،صنعت حملونقل دريايي كه با داشتن  3ويژگي منحصر به فرد
ارزان ترين ،ايمن ترين و سازگارترين روش حمل با محيط زيست ،باعث شده
كه در حدود  90درصد كاالها به وسيله كشتيها جابه جا شوند (به گونه اي
كه طي سال  ،2008به ميزان  8/3ميليارد تن كاال در بنادر جهان تخليه و
بارگيري گرديده بود)؛ بر اثر ركود اقتصادي فعلي به صورت قابل مالحظهايي
متأثر شده ،به شكلي كه شاهد كاهش قابل مالحظهي كاالي فله حملونقل
شده طي اين سالها بوده كه منجربه كاهش قابل توجه كرايهي حمل شده
است .در بخش كشتيهاي كانتينري ،كرايهي حمل در حال حاضر ،نسبت به
سال  ،2008نيز كاهش شديدي را نشان ميدهند (حتي به نصف تقليل يافته)،
به نحوي كه برخي از خطوط ،صرف ٌا براي پوشش هزينههاي نگهداري و امور
جاري خود به فعاليت مشغول هستند و برخي نيز ،اقدام به خارج از سرويس
نمودن كشتيهاي خود كردهاند و در اين راستا ،بنادر نيز با كاهش ميزان ورود و
خروج كشتي – كاال و كانتينر روبهرو شدهاند .تمامياثرات را ميتوان در كاهش
فعاليتهاي دريايي و بندري مشاهده كرد ،به گونه اي كه دراين دوران سفارش
ساخت كشتيهاي جديد ،در سال  2009به شدت كاهش يافته است.
در اين مقاله ،با توجه به پيش بيني كارشناسان مبني بر ادامهي اين ركود تا
سال  2011میالدی ،استراتژيها؛ اقدامات و راهكارهاي  3بندر ؛ 2پورت اپراتور
و  5خط كشتيراني دنيا در رويارويي با ركود اقتصادي جهان ،به رشته تحرير
در ميآيد.
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استراتژيبنادر

بندرسنگاپور
بندر سنگاپور با حجم عملیات تخليه و بارگيري
 29/9میلیون TEU 5کانتینر درسال ،2009
برترین بندرکانتینری جهان طی سالهای اخیر
است .همچنین ،به عنوان برترين بندر سوخت
رسان دنيا و با حجم عملیات  34/9میلیون
تن سوخت رسانی درسال  2008می باشد .در
دورهي ركود ،مقامات بندرسنگاپور در پي یافتن
راه کارهایی جهت حمایت و مساعدت مشتریان
خود بوده اند .در این راستا ،مقامات بندر سنگاپور،
برنامهایي را تحت عنوان "Cost Assistance
 "Programاعالم داشتهاند که بر پایهي آن،
مبلغ  28میلیون دالر برای حمایت از شرکتهای
دریایی درنظر گرفته شده است که شامل موارد
زير است:
الف) اعطای  20درصد تخفیف در عوارض بندری
شناورهایی که در محدودهي آبهای سنگاپور
4
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تردد می نمایند (به جهت حمایت و کاهش
هزینههای شرکتهای کشتیرانی داخلی سوخت
رسان – آذوقه رسان – یدک کشی و مسافری).
اعطای  10درصد تخفیف در عوارض بندری
کلیهي کشتیهای اقیانوس پیمای وارده به بندر
سنگاپور .موافقت با تأخیر پرداخت عوارض بندری
کشتیهای سوخت رسان.
ب) برای حفظ موقعیت صنعت حمل ونقل دریایی
آن کشور در شرایط بحران و رکود اقتصادی،
مقامات بندر سنگاپور ،مبلغ  10میلیون دالر
سنگاپور ،به منظور برنامههای توسعهي ظرفیت
بندر برای سال  2009درنظر گرفتند.
ج) درنظر گرفتن هفته ای تحت عنوان
( Singapore Maritime Weekبا تمركز بر
يافتن راهكارهاي كاهش اثرات ركود).
این رویداد درتاریخ  18الی  24آوریل 2009
برگزار شد که طی آن ،کنفرانسهای تخصصی
– نمایشگاههای مرتبط – تقدیر از برترینهای

دریایی و بندری و غیره ارايه شد.
د) توصیههای مدیریتی مقامات بندر سنگاپور به
شرکتهایمرتبط:
مدیران مربوطه ،طی سخنرانیها ،مکاتبات اداری
و انتشار اطالعیهها به طور مستمر ،با اشاره به رکود
به وجود آمده ،موارد زير را به شرکتهای دریایی
وبندری خود یادآور شده اند:
 سعي در تبديل اين محدوديت به فرصت ،با شعار.Downturn Spells Opportunities
 شناخت تقاضای بازار و پاسخ گویی به آن. یافتن فرصتها و استفاده از آنها ،حفظظرفيتها و داشتن انعطاف پذيري مناسب.
ه) فعال سازي مراكز دانشگاهي و علمي مرتبط با
حملونقل دريايي و بندري نظير:
Singapore's center of maritime
 studiesدر خصوص انجام تحقيقات كاربردي و
راه كارهاي مبارزه با ركود.

بندر جبل علي
طی بحران به وجود آمده ،کشورهای جنوبی
حوزهي خلیج فارس و به ویژه امارات متحده
عربی که پایههای اقتصاد آن بر تجارت،گردشگری
وساخت وساز استوار است ،بیشترین خسارت
مالی را متحمل شدهاند ،به گونه اي که اثرات
عميقاً منفی بر ریشههای اقتصادی آنها داشته
است و دولت امارات نيز ،برای مخفی نگاه داشتن
اثرات این رکود ،سانسور شدیدی را بر رسانهها و
مطبوعات کشور ،در خصوص درج و انتشار اخبار
رکود ،اعمال نموده و حتی جریمههای سنگینی را
برآنها اعمال كرده است .مسئولين منطقهي آزاد
جفزا ،6ميزان  5درصد كاهش در تعداد كشتيهاي
وارده به بندر جبل علي را طي  3ماههي آخر
سال  2008و طي  2ماههي اول سال  2009و
ميزان  8درصد كاهش حجم عمليات كانتينري را
گزارش ميدهند.
درحال حاضر ،به سبب رکود اقتصادي ،حجم

زیادی از کاال و کانتینر در بندر جبل علی ،دپو
شده و صاحبان کاالها که با کاهش شدید تقاضا
برای خرید کاالهایشان رويارو شده اند ،ترجیح
ميدهند که کاال در انبارهای بندر باقی بماند،
7
كه این خود باعث افزایش مدت ماندگاری کاال
و متعاقباً بروز مشکالتی نظیر :کاهش بهره وری
محوطههای بندری ،تقلیل سرعت ارايهي خدمات
تخلیه وبارگیری به کشتیها و افزایش مدت زمان
توقف کشتیها در اسکلهها 8شده که در این
راستا ،اقدامات زير از طرف مقامات بندری اجرا
شده است:
 کاهش مدت معافیت انبارداری کاال از  10روز به 5روز ،از اول نوامبر  10( 2008آبان .)87
 افزایش تعرفهي THC9کانتینری ،به میزان 5درصد از ابتدای مارس  11( 2009اسفند )87و به
منظور تشويق خطوط كشتيرانيها و كسب درآمد
بيشتر مابه التفاوت نرخ پايه ،از نرخ تخفيفات
حجمي .THC
 اتخاذ سیاست انعطاف پذیری در قبال خطوطکشتیرانی کانتینری .به این صورت که جدول
تخفیفات حجمی تعرفهها 10که در آن خطوط
کشتیرانی کانتینری ،آوردن تعداد مشخص
کانتینر را به صورت سالیانه به بندر جبل علی از
قبل طی قراردادی مشخص ،تعهد کرده بودند را
از کتابچهي تعرفهها حذف كرده و نرخ  THCرا
برای آنها به صورت توافقي اعمال نمودند .اعمال
این سیاست ،نشانگر اجرای کاربردی همه جانبه
ي مشتری گرایی و نیز عدم وجود دیوان ساالری
اداری در مدیریت بندر قلمداد ميشود .الزم به
ذکراست ،چنان چه مقامات بندر جبل علی ،بر
مالك عمل قراردادن مفاد قرارداد منعقدهي خود
ی اصرار می ورزیدند ،ضرر
با خطوط کشتیران 
هنگفتی متوجهي کشتیرانیها میشد و احتمال
11
آن که آنها نیز بندر جبل علی را از مسیر
کشتیرانی خود حذف كنند و به سایر بنادر
رقیب جبل علی (مانند بنادر شهيدرجايي و بندر
ساللهي عمان) ميپيوستند زیاد بود.
بندرشهيدرجايي
اقتصاد کشور ما ،به سبب عدم تعامالت زیاد مالی
با اقتصاد جهانی و عدم پیروی از الگوهای سرمایه
داری غرب به نسبت ساير كشورها ،دركوتاه مدت،
از آسيب پذيري كمتري برخوردار بوده است .با
اين حال ،نظر به این که حمل ونقل دریایی و
بندری ،به طور کلی یک صنعت بینالمللی و
جهانی است ،پاره ايي از اثرات منفي در برخی از
فعالیتهای بندری و دریایی کشور قابل مالحظه
می باشد (به خصوص در بخش صادرات غیرنفتی
و مواد معدنی) .در اين خصوص ،بندر شهید
رجایی ،استراتژیهای زير را جهت جلوگیری از
شدتيابي اثرات رکود اتخاذ نموده است:
 بخشودگي جریمههای ناشی ازبدهیهایمعوقهي شرکتهای سرمایه گذار که در قالب
قراردادهای کوتاه مدت و بلند مدت،B.O.T12
نسبت به اجارهي زمین در اراضی پشتیبانی بندر

اقدام نموده بودند و دراثر بحران ،به ویژه در بخش
صادرات مواد معدنی ،دچار مشکالتی شده اند.
 کاهش نرخ اجاره بهای اراضی بندر برایشرکتهای سرمایه گذار
 تجديد نظر در فلوچارت پروسهي جذب سرمایهگذار و حذف برخی از مراحل زاید آن در راستای
تسریع در مراحل کاری (& Deregulation
.)Simplification
 برقراری سیستم تقسیط در پرداخت اجاره بهایاراضی بندر ،برای شرکتهای سرمایه گذار.
 به منظور جذب کشتیهای کانتینری Mother Shipبه بندرشهیدرجایی در شرایط
رکود اقتصادی ،طی سال  1388به کشتیهای
کانتینری وارده به بندر با ظرفیت بیش از 7000
 ،TEUتا  80درصد تخفیف در حقوق و عوارض
اعطا شد .همچنین ،در محاسبهي هزینهي
 ،THCبا درنظرگرفتن دو عامل اندازهي کشتی و
نیز حجم عملیات ( )Moveدر یک سفر به میزان
 3تا  30درصد تخفیف اعطا شد.
به منظور تقویت ترانشیپ دربندرشهیدرجایی و
ارايهي تشویقهای مالی به شرکتهای کشتیرانی
در شرایط بحران و رکود اقتصادی ،براي تمامي
کشتیهای الینر و فیدر که درامر توزیع
کانتینرهای ترانشیبی بندر شهید رجایی فعالیت
می نمایند ،معادل  20الی  70درصد تخفيف در
کلیه ردیفهای حقوق ؛ عوارض و هزینههای
بندری (به جز یدک كشي) اعمال ميشود.
تمرکز بيشتر بر ارتقاي هرچه بیشتر مسایل
ایمنی دربندر به منظور کاهش حوادث و خسارات
وارده به کاال و کانتینر .دراین برهه از زمان که
کاالها با مشکالت خاص خود به بندرشهیدرجایی
جهت صادرات و یا واردات انتقال می یابند،
بايد هدف این باشد که الاقل با رعایت بیشتر
مسایل ایمنی؛ خسارتهای کمتری را به کاالها
شاهد باشیم و نقش بندر در زنجیرهي مدیریت
حمل ونقل ،به نحو قابل قبولی تبیین شود .ضمناً
کاهش فعالیتها که اوقات فراغت کارگران،
كاركنان و اپراتورهای تجهیزات را به دنبال خواهد
داشت ،فرصت مناسبی است جهت تقویت و
ارتقاي مباحث آموزشی  -ایمنی ،به اين شرط
که بتوانیم تهدید رکود را به فرصت ارتقای ایمنی
تبدیل نماییم .الزم به توضيح است كه اخيراً،
بندر ،برنامهها و اقدامات متعددي را با همكاري
شركتهاي فعال طرح ريزي و اجرا نموده كه
اثرات كاهش آمار حوادث ،ازنتايج آن خواهد بود.
 با توجه به شرایط بحران ،خطوط کشتیرانی،به ناچار خارج از سرویس نمودن 13برخی از
کشتیهای خود را در لنگرگاه بندرشهیدرجایی،
به عنوان راه كاري در مبارزه با رکود اقتصادی در
پیش گرفته بودند .دراین راستا ،بندر به منظور
ی براساس مصوبهي
و حمایت از خطوط کشتیران 
هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی ،معافیت
پرداخت هزینههای حقوق ،عوارض و هزینههای
بندری را برای آنها درنظر گرفته است .همچنین،
هزینهي جمع آوری زبالهي این گونه شناورها
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 با توجه به اثر عمیق رکود اقتصادی در بنادرآسیایی ،این شرکت ،تمرکز سرمایه گذاری
وفعالیت پورت اپراتوری را از بنادر آسیایی به بنادر
کشورهای آفریقایی تغییر داده است.
 درنظرگرفتن سیاست کاهش هزینهها و مخارجشرکت ،به صورت یک الزام اساسی.
 به تعويق انداختن  50درصد از برنامههايافزايش ظرفيت و توسعه ،تا بازگشت شرايط به
حال اوليه.
 تمركز بر اتمام پروژههاي پايانههاي كانتينري كهدر مراحل آخر ساخت و ساز هستند ،نظير :كاالئو
در پرو و هوشي مينه در ويتنام.
 كاهش هزينههاي ثابت تخليه و بارگيري هركانتينر ،به ميزان  3درصد.
14
 ارتقاي شاخصهاي بهرهوري پايانههايكانتينري موجود به ميزان  90درصد (كه ديگر
نيازي به ساخت پايانهي جديد و متعاقباً هزينهي
جديد نداشته باشند).
 تحليل آناليز وضعيت سود دهي يك به يكپايانههاي  50گانهي تحت مديريت خود و بررسي
مشكالت و تنگناها و ارايهي راه كارهاي عملي به
منظور برطرف نمودن آنها.

شركتهايكشتيراني

را صرفا به میزان  700دالر در ماه محاسبه می
نماید ،در صورتی که براساس جدول تعرفهها،
هزینهي جمع آوری زبالهي ساير کشتیها برای
هر درخواست 700 ،دالر است.
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پايانه داران
)Port Singapore Authority (PSA
شركت  ،PSAطی سال  ،2008با حجم عملیات
 63/2میلیون  TEUکانتینر ،به عنوان برترين
پايانه دار کانتینری جهان شناخته شد .این شرکت،
در  16کشور دنیا ( 28بندر) فعال است .مقامات
این کشور ،با اشاره به سایهي ابرهای طوفانی بر
مراکز مالی و اقتصادي کشورها ،سالهاي پيش رو
را سخت برای خود قلمداد نموده ،ولی به مشتریان
خود اطمینان خاطر داده اند که به رغم تمامی
مشکالت ،بهترین خدمات را با کارایی و بهره وری
مناسب مورد نظر آنها ارايه خواهند داد .آنان در
واقع ،یک حرکت تبلیغاتی و روانشناسانه را انجام
داده اند .این شرکت در اقدامی دیگر ،در برخی از
پايانههای تحت مدیریت خود که با کاهش قابل

مالحظهي حجم عملیات روبهرو شده اند ،اقدام به
اجرای برنامه ایي تحت عنوانShort Time" :
 "Workنموده و دلیل آن را جلوگیری از اخراج
نیروی کار در شرایط رکود اعالم كرده و همچنین
در ساختار پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و به
خصوص مدیران سطح عالی ،تغییراتی را به وجود
آورده است.
)DPW (Dubai Port World
 ،DP Worldبه عنوان چهارمین پورت اپراتور
برتر کانتینری جهان درسال  ،2008به میزان
 27/7میلیون  TEUدر بنادر تحت پوشش
خود ،تخلیه و بارگیری كرده و رسیدن به
رکورد شگفت انگیز  90میلیون  TEUعملیات
کانتینری در سال  2017را ،جزو برنامههای
توسعهاي خود قرار داده است و درحال حاضر،
در  31کشور ( 50بندر) در اقصی نقاط جهان
فعالیت میكند .این شرکت ،استراتژیها و
اقدامات زير را به منظور مبارزه با رکود ،مدنظر
قرارداده است:

خط كشتيراني MAERSK
این خط کشتیرانی که با داشتن 500
فروند کشتی کانتینری و با ظرفیت حمل
 TEU 1.600.000کانتینر ،در چندسال اخیر،
به عنوان برترین خط کشتیرانی کانتینری دنیا
مطرح است ،تا قبل از بحران و رکود اقتصادی،
استراتژی بهره گيري از کشتیهای غول پیکر
نسل هفتم ،نظیر  EMMA MAERSKبا
ظرفیت تقريبي  TEU 12.500را در پیش
گرفته بود و به واسطهي بهره مندی از اقتصاد
مقیاس ،15باعث ارايهي نرخ کمتر کرایهي حمل
کانتینر و بيشتر رقابتیتر كردن عملكرد نسبت
ی شده و متعاقباً سهم
به سایر خطوط کشتیران 
بازار خوبی را کسب كرده بود .درحال حاضر ،به
سبب رکود اقتصادي ،چرخش قابل مالحظهای
در استراتژيهاي خود به وجود آورده و
برنامههاي زير را اجرا كرده است:
 تمرکز بیشتر به ارايهي خدمات فیدر ،بهجای ارايهي خدمات الینری که قب ً
ال به صورت
پاندولی بین اروپا و شرق آسیا در حرکت
بودند.
 خارج از سرویس نمودن تعداد  8فروندکشتی  ،TEU 6500در نوامبر سال .2008
 تغییر سیاست سفارش ساخت کشتیهایعظیم ،به ساخت کشتیهای کانتینری کوچک
تر.
 تمركز بر استفاده از جذب سرمایه گذاریخارجی ( )16FDIاز سایر کشورها که بتواند
ریسک سرمایه گذاری خود را به حداقل کاهش
دهد .اين در حالي است كه نرخ سرمايه گذاري
خارجي در سطح جهان ،به دليل ركود ،كاهش

مقاله

چشمگيري داشته است (شكل شمارهي .)2
استفاده از کشتیهای کانتینری خارج از
سرويس ،به عنوان محل نگهداری کانتینرهای
خالی خط خود ،به منظور صرفه جویی در
هزینههای انبارداری کانتینرها.
خط کشتیرانی MSC
خط کشتیرانی  MSCکه با دارا بودن 320
فروند کشتی و با ظرفیت حمل 1.100.000
 TEUکانتینر ،درسال  2008به عنوان دومین
خط کشتیرانی کانتینری برتر دنیا معروف
است ،به منظور رويارويي با بحران ،یکی از
سرویسهای کشتیرانی خود به نام Tiger
 Serviceرا از  11دسامبر سال  2008متوقف
نموده و متعاقباً  9فروند کشتی کانتینری 6500
 TEUخود را از سرويس خارج كرده است و با
درنظر گرفتن سه فاکتور :الف) key market
ب)  New Port rotationج) تمركز بیشتر
بر مسير كشتيراني  East – Westبه جاي
مسیر  ،Asia - Pacificبرنامه ریزی جدیدي
براي مسیر کشتیهای خود طراحي نموده
است.
خط کشتیرانی کانتینری CMA CGM
این شرکت کشتیرانی ،با در اختيار داشتن 170
فروند کشتی و ظرفیت حمل TEU 520.000
کانتینر ،درسال  ،2008به عنوان سومین خط برتر
کشتیرانی کانتینری دنیا شناخته شدCMA .
 ،CGMاز  12مارس ( 2009اسفند ،)1387
دو مسير کشتیهای کانتینری خود را که بین
مدیترانه– غرب آفریقا و شرق آمریکای جنوبی
فعالیت میكردند ،را به یک مسير کاهش داد و
دراین مسیر ،صرفا بنادر بزرگ و معتبر را پوشش
( )CALL PORTميدهد .این بنادر عبارتند
از :والینا (پرتغال) ،بارسلونا (اسپانیا) ،مالت (مالت)،
داكار (سنگال) ،رویودوژانيرو (برزیل) و بوينس
آیرس (آرژانتین) .همچنین ،این شرکت خطوط
الینر خود به نامهای  ESX/SAXکه بین آسیا و
شرق آمریکا فعال بود را از اواخر مارس  2009به
طور کل لغو نموده است .این شرکت در مسیرهای
کشتیرانی خود تغییرات اساسی را جهت مقابله
با بحران ایجاد كرده است .ازجمله استراتژیهای
17
راهبردی این شرکت ،می توان به سیاست ادغام
خطوط اشاره نمود.

خطوط کشتیرانی ائتالف CKYH
 ،Alliance CKYHشامل چهار خط
کشتیرانی کانتینری Coscon,Kline,Yang
 Ming,Hanjinاست و اقدامات زير را در مقابله
با بحران انتخاب نموده اند:
حذف سرویس هفتگی بین آسیا و مدیترانه.
حذف سرویس شرق آسیا و آمریکا از آوریل .2009
تمرکز بیشتر بر  18Slot Sharingکشتیهای
کانتینری و عدم اعزام همهي کشتیهای گروه
خود به بنادری که حجم کمتری از کانتینر دارند.
(تغيير برنامهي تردد كشتيها در بنادر مختلف).
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ،درحال
حاضر با داشتن  151فروند کشتی و با ظرفیت
حمل  4میلیون و  850هزارتن کاال ،دارای رتبهي
نوزدهم دربین خطوط کشتیرانی جهان بوده و با
تشکیل کمیته ي ویژه ایي ،استراتژيهاي زير را
برای کاهش اثرات مخرب رکود اقتصادی در پیش
گرفته است:
 بازنگری واصالح رویکرد در اعزام کشتیها بهتعمیرات ادواری با لحاظ نمودن صرفه و صالح
شرکت.
 بازنگری در قراردادهای خرید کشتی. عدم استفاده از کشتیهایي با هزینههایباالسری زیاد.
 بررسي اثرات تحريم اين شركت توسط دولتآمريكا و يافتن راه كارهاي مقابله با آن.
 خارج از سرويس نمودن برخي از كشتيهاي خوددر لنگرگاههاي بنادر استان هرمزگان و خوزستان
كه قب ً
ال در مسيرهايي فعاليت مينموده اند.
نتیجه گیری و پيشنهادها
فعاالن مرتبط با صنعت حمل ونقل دریایی
وبندری جهان ،هرکدام برای کاستن از اثرات
منفی رکود اقتصادی جهان ،اقدامات؛ راهکارها؛
سیاستها و استراتژیهایی را به تناسب برگزیده
اند که برخی از آنها عبارتند از :استفاده از
سیاست ادغام سازی ( ،)Mergeاستفاده از
اهرم تعرفهها ،انجام بازاریابیهای جدید،جذب
سرمایه گذاری خارجی (،)FDIکاهش و
كنترل هزینهها ،تمركز بر بنادر كشورهاي با
رشد اقتصادي شتابان كه در ساليان اخير ،به
ركوردهاي قابل توجهايي دست يافته اند نظير:
برگزاری نمایشگاه ،کنفرانس و فعالیتهای

پانويس

1- Port Operator
2- Mega hub Port
3- International monetary Fund
4- Maritime & Port Authority of Singapore
5- Twenty equivalent Unit

(واحد شمارش كانتينر بر مبناي كانتينر  20فوت)

6- Jebel Ali Free Zone Area
7- Dwell Time
8- Turn around time
9- Terminal Handling Charges
10- Volume Discount Table
11- Loop
12- Build,Operate,Transfer
13- lay up
14- Utilization Rate
15- Economy of Scale
16- Foreign Direct Investment
17- Merge

 -18بهره گيري از فضاي خالي كشتيهايي كه ظرفيت آنها
تكميل نيست .به عنوان مثال ،به جاي اين كه دو كشتي با ظرفيت
نيمه پر اقدام به تردد نمايند ،بار هردو كشتي درقالب يك كشتي
با ظرفيت كامل ،به طي مسير ميپردازد كه اين امر ،كاهش هزينه
را براي شركتهاي كشتيراني به دنبال خواهد داشت.
19- Shipping route
20- Online
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تبلیغاتی ،تمرکز بر بنادر  ،HUBتغییر
مسیرهای دریافتی ،19تمرکز بر سرویسهای
 ،Feederبه بهره برداری رساندن هرچه سریع
تر پروژههایی که در مراحل پایانی ساخت و ساز
هستند ،به تعویق انداختن طرحهای توسعه تا
بازگشت بازار به حالت اولیه ،ارزیابی مستمر
و برخط 20وضعیت بازار حملونقل دریایی و
بهرهگیری از فرصتهای حاصل شده ،درنظر
گرفتن مسيرهای جدید كشتيراني ،تمرکز
براستفاده از کشتیهای کانتینری در اندازههاي
متوسط و کوچک تر.
در اين ارتباط ،پيشنهاداتي نيز به شرح زير ارايه
ميشود:
با توجه به اين كه بر اساس دادههاي موجود و
بررسي روند فعاليتها ميتوان نسبت به پيش
بيني رخدادهاي اقتصادي اقدام نمود ،بنابراين
ميطلبدكه در اين ارتباط ،جامعهي دريايي
و بندري كشور نسبت به تحوالت اقتصادي،
هوشمندانهتر عمل كنند .بنابراين ،ايجاد بخشي
با عنوان " :مطالعات اقتصادي" در بخشهاي
مختلف اين جامعه ،از قبيل :بنادر ،شركتهاي
كشتيراني و ...الزامي است .ازطرفي ،با بهره گيري
از تجربیات برتر ذينفعان جامعهي دريايي
وبندري ساير كشورها وبهره گيري از راه كارهاي
در پيش گرفته شدهي فعاالن موفق حملونقل
دریایی و بندری جهان ،می تواند در کاهش
اثرات زیان بار رکود بر اقتصاد حملونقل دریایی
کشورمان راهگشا باشد .از اين رو ،انجام تحقیقات
کاربردی بیشتر در این راستا و به کارگیری راه
کارهای آنها براي غلبه بر بحران ،پیشنهاد
میشود .در اين شرايط كه صنعت حملونقل
دريايي كشور عزيزمان ايران ،خساراتي را بر اثر
ركود اقتصاد جهاني متحمل شده و احتمال
گسترش آن نيز وجود دارد ،اجرايي نمودن
جملهي معروف كه Think globally, act
 ،locallyبسيارحايز اهميت است■ .
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مقاله ویژه

آیا برای توسعهي بندر خود

درخالل رکود اقتصادی ،به جذب
سرمایه گذاری مالی نیازدارید؟
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از بحران مالی سال 2008میالدی ،به عنوان رویدادی بی سابقه
یادشده است .این رویداد عالوه بر بی سابقه بودن ،غیرقابل
پیش بینی نیز بود .شاخص اخير ،ازدید مدیریت ریسک،
ازمولفهي بی سابقه بودن بدتراست .حجم مبادالت کانتینری
در سال  2009بین  15تا  30درصد (براساس شاخص سال– به-
سال) ،باتوجه به محل ،دردنیایی که هرگز تاکنون چنین رشد
منفی جدی و باورناپذیری را تجربه نکرده بود ،کاهش یافت.
راهبران پایانههاوخطوط کشتیرانی ،درواکنش به کاهش حجم
مبادالت ودرآمدها ،باسعی وتقالی فراوان تالش کردند تعهدات خود
راباردیگرازسرگیرند .بسیاری از مديران خطوط کشتیرانی ،تالش
کردندبخشی از برنامههای خرید کشتیهای جدیدرا به تعویق اندازند
یا آن را لغو کنندو درمورد نرخهای چارتر (اجاره) ،باردیگربه گفتوگو
بپردازند.
در ماه مه سال  2010میالدی ،گزارش شد که یک کارخانهي کشتی
سازی درکره جنوبی ،درخواست لغو سفارشي به مبلغ  70میلیون
دالر ،برای ساختن یک فروند کشتی کانتینری را دریافت کرد .خطوط
کشتیرانی نیز ،براساس گزارشات به دست آمده شاهد کاهش قابل

مالحظهايي در ميزان تعرفههای پایانه ايی بوده اند.
راهبران پایانههانیز ،تالش کردند با اصالح برخی مفاد توافقنامههای
مربوط به اعطای امتیازهای انحصاری(مانند حجم یا میزان گارانتی،
ضرب العجلها و سطوح حق امتیاز) با راهبران بنادر ،ازهزینههایشان
بکاهند.
برای اتمام یک پروژهي احداث و بهره برداری پایانه ايی کانتینری ،به
 10سال زمان نیاز است .انگیزه ایي که قبل ازبحران در عملكرد صنایع
بندري وکشتیرانی ایجادشده بود (به طور منطقی) ،ظرفیت جدید بندر
رابرای ارایهي خدمات ،همپای رشد ظاهرا توقف ناپذیر و بی پایان
تجارت جهانی ،تضمین کرده بود.
مقامهای بندر،راهبران ،خطوط کشتیرانی و کاربران ،مصرانه خواهان
ایجاد فرصتهای مناسب برای بهبودوافزایش ظرفیت بودند ،اما،
شگفتانگيز نبود که این تالشها در اواخر سال  2008میالدی کاهش
یافت .مالحظات زیست محیطی بیش از پیش مدنظرقرار گرفت و در
برنامه ریزیهای درازمدت ،برای اجرای پروژههای گوناگون درحوزهي
کشتیرانی و حمل ونقل دریایی ازجایگاهی ثابت و درخور اهميت
برخوردار شد .کمبود منابع مالی نيز ،به مولفه ایي دیگر برای پیچیده
تر شدن شرایط تبدیل شد.
بهبود شرایط ،ممکن است کندتراز آمار مربوط به حجم جابهجایی
کانتینری باشد که اخیرا منتشرشده است .آمار سه ماههي نخست سال
 2010میالدی ،از بازگشت کنایه آمیز وضعیت حمل ونقل کانتینری
بار در مسیر آسیا-اروپابه همان سطوحی که درمدت زمان مشابه در
سال  2008میالدی تجربه شده بود ،حکایت دارد؛ اما به اعتقاد ناظران،
این وضعیت شکننده است وممکن است عمر آن کوتاه باشد .این
بازگشت دوباره به حالت نخست ممکن است با تامین مجدد ارتباط
یابد و شاید همچنان برای خطوط کشتیرانی ،با تزریق نابهنگام تناژ
اضافی به وسیلهي خود خطوط کشتیرانی ،غیرمفید (يا بهتر است
بگوییم مخرب) باشد .همزمان ،نگرانیهای مجدد در مورد بدهی بسیار
سنگین اروپا ،امیدهای حاصل از خبرهای به ظاهر دلگرم کنندهي
اقتصادی را به یاس وناامیدی تبدیل می کند.
اغلب نباید انتظار داشت که قبل از سال  ،2011از بحران خالصی یافت
ونفسی به راحتي کشید .زمانی که شرایط به حالت عادی بازگردد،
تمامی مناطق را یکسان دربرنخواهدگرفت .برای مثال ،برزیل درجریان
رکود اقتصادی ،بسیار بهتر از کشورهای دیگر مقاومت کرد،اما درخالل
این دوره ،میزان افزایش ظرفیت جدید بندردر این کشور ،بسیار اندک
بود .درسال  2008میالدی ،مديران امور دريايي برزیل ،از ترافیک
سنگین بندري عذاب می کشیدند و (به رغم اجراي برنامه تاثیر گذار
الیروبی که اجرای آن هم اکنون درجریان است) نگرانیهای جدی
دراین خصوص که تاریخ ممکن است باردیگر تکرارشود (هنگامی که

شرایط به حالت عادی بازگرددو حمل ونقل دریایی باردیگر رونق
گیرد) ،همچنان وجوددارد .درهند نیز ،سنگینی ترافیک ،هم اکنون
درحال بازگشتن به مجموعهي بندر ناواشيوا نزدیک بمبئی است.
ظاهرا ً محدود ساختن ظرفیت ،برای خطوط کشتیرانی تاكتيكي موثر
بوده است .برخالف گزارشات مربوط به بیش تناژ (آن هم درسطي
گسترده) ،مالکان خشمگین بار،از مشکالتی مبني بر اين كه بارهايشان
برای مسیر کوتاه بارگیری نشده است ،شكايت می کنند.
برخی خطوط کشتیرانی ،هم اکنون هزینهي اضافی اولویت نرخهای
بار(که تضمین خواهد کرد بار درشناور درنظر گرفته شده بارگیری
خواهدشد)را پیشنهاد می دهند .اين رويكرد ،باعث ميشود كه برخی
از دارندگان بار کشتیها به کاری متوسل شوند که از آن تحت عنوان
“رزرو شبح” یا “روح” یاد میكنند؛ به طوري که رزرو بارگیری یک
محموله را در چند خط کشتیرانی در بر می گیرد ،به این امید که
دست کم یک خط کشتیرانی ،سرانجام محموله را بارگیری کند .
برخي خطوط كشتيراني ،نسبت به اين عملكرد ،با تحمل نوعي هزينهي
اضافي نمايش داده نشده ،واكنش نشان داده اند .به نظر مي رسد كه
حمل محمولههاي ارسالي به مسيرهاي كوتاه ،ناثباتي و هزينههاي
اضافي پنهان -كابوس راهبران زنجيرهي تامين ،برنامه ريزان كشتي و
پايانه -به نوعي بيماري همه گير و بومي تبديل شده است .طي شش
ماه آينده ،كمبود كانتينر در سطح فراگير ،از واقعيتهاي ملموس
زندگي صاحبان بار محسوب خواهدشد.
پول ارزان (تركيبي از نرخ پايين بهره و موجودي فراوان اعتبار)،
براي آينده ايي قابل پيش بيني تخصيص يافته است .مديران بنادر،
همچنين ،ممكن است مجبور شوند انتظارات خود رادر مورد آن چه
سرمايه گذاري مالي تلقي ميشود ،اصالح كنند .براي مثال ،پروژههايي
با كمتر از  25درصد سرمايهي خالص ،توسط حامي مالي پروژه با
چنان ريسكي همراه است كه حتي نمي توان به آن ،نگاه انداخت.
به عالوه ،نوعي كاهش ،هم در ميزان و هم در مدت زمان بازپرداخت
وامها مشاهده شده است .درعين حال ،به رغم تمامي اين چالشها،
ادامهي تالش براي يافتن منابع مالي خصوصي (با توجه به اين واقعيت
كه منابع سرمايه گذاري دولتي نيز ،تحت تاثير اين بحران قرارگرفته
است) و جذب اين گونه منابع ،همچنان داراي اهميت است.
رابطهي بين بخش دولتي – خصوصي ( ،)PPPبه عنوان عامل اصلي
توسعهي بنادر و امكانات موجود در آن (اما درچهارچوبي منطقي)،
باقي خواهدماند .در شاخص  ،PPPمفهوم تالش براي جذب امكانات
و قابليتهاي بخش خصوصي وانتقال آن به بخش دولتي و به كارگيري
منابع مالي ( جايي كه منابع مالي دولتي دراختيار نيست يا بهتر به نظر
ميرسد آن را جايي ديگر سرمايه گذاري كرد) مستتر است .بحران
مالي ،اين شاخص را تغيير نداده است.

غالب راهبران (اگر نگوييم همه) پايانه مجبور شدند سياستها و
روشهاي خود را( به ويژه براي ارزيابي ريسك) مجددا تنظيم كنند.
هيچ گونه صدمهي جدي در پيكرهي راهبران بنادر اصلي و بينالمللي
(به جز برخي تجديدساختارها) مشاهده نشد .بازيگران اصلي ،همان
بازيگران سال  2008باقي ماندند ،اما اين بار ،بسيار محتاط ترند و
درنتيجهي تعهد ومسئوليت بيشتر ،متوجه بخش دولتي براي جذب
همكاران خصوصي و مشاركت آنان در پروژههاي بندري نيز ،هستند.
پروژههاي جديد بندري با تكيه بر رويكرد (PPPمشاركت بخش
دولتي-خصوصي) ،بايد بر شاخصهايي چون :صرفه جويي و برخورداري
از نگاهي واقع بينانه و آميخته به احتياط در زمينهي هزينهها و
درونمايهها استوار باشد .گزينههاي انتخاب شدهي فني و ساخت،
بايد ضمن برخورداري از توجيه منطقي ،به لحاظ محل ،موقعيت
جغرافيايي،حجمهاي واقعي و سرمايه گذاريها ،مناسب باشند.
تاريخچهي اخير ،به ما نشان داده است كه تضمينهاي ناشي از حجم
جابهجايي كانتينري ،مي تواند فريبنده باشد .بي ترديد ،از اين پس،
جاه طلبي افراطي،زمان بندي ضعيف يا مناقصههاي به روز نشدهي
عمومي دراين عرصه ،جايگاهي نخواهد داشت.
اين گونه تصور مي شود كه يك پروژه بايد استاندارد ،جلورونده وبرخوردار
از شاخصهايي باشد كه در آن ،نيازهاي بازار لحاظ شده باشد و از نظر
سرمايه گذاري و توسعه (با دراختيار داشتن ظرفيتهاي الزم) نيز،
قابل توجيه باشد .اين چنين تركيب بندي جذاب (برخوردارازجذابيتي
ويژه) زماني تحقق مي يابد كه نوعي امتياز انحصاري تجهيزات
موجود را (كه امكان تعمير اساسي آن وجوددارد) شامل شود و
امكان راهبري آن ازهمان آغاز فراهم آيد و به دريافت كننده ،امتياز
و فرصت آن را بدهد كه درجريان عمليات توسعه ،ازدرآمد كافي
بهره مند شود.
براي اجراي پروژههاي دربرگيرندهي كارهاي اساسي عمراني،به دريافت
كنندهي امتياز ،بايد نوعي راه گريز در عرصهي شاخصهاي انتخابي
داده شود كه درموردآن قبال به صورت دوجانبه توافق شده است؛
درزمينهي شاخصهايي چون :سرعت يا نواخت ساخت و راه اندازي
بخشهاي گوناگون پايانه ،مطابق با روند تغيير توان عملياتي.
امروزه ،شرايط حاكم برفضاي حمل ونقل دريايي و صنعت كشتيراني،
اين ضرورت را توصيه خواهدكرد كه همكاران دولتي درحوزه PPP
(مشاركت بخش دولتي -خصوصي) ،بايد در زمينهي برگزاري
مناقصههاي مربوط به اجراي پروژههاي بندري ،در راستاي هرچه
بيشتر جذاب ساختن اين مناقصات (اگر بخواهند راهبران و سرمايه
گذاران خصوصي را براي مشاركت در اين پروژهها فرا بخوانند) بسيار
حساس و دقيق باشند■ .
منبع :نشريهي Ports & Harbors
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بازار تولید كانتينرهاي یخچالدار(مخصوص حمل فرآوردهای غذايي و
مواد فاسدشدنی) در سال  2009ميالدي ،در مقایسه با  110.000واحد
تولید شده در سال  2008ميالدي ،کاهش  60درصدی را تجربه کرده
است.
“کارتیک کومار” ( ،)Kartik Kumarمدیر بازاریابی و برنامهریزی
راهبردی ،برای حملونقل جهانی كانتينرهاي یخچالدار در شرکت
 ،Carrier Transicoldدر گفتوگو با “نشریهي  ”CMگفت:
“حملونقل مواد غذايي و فاسد شدنی از راه دریا با استفاده از كانتينرهاي
یخچالدار درخالل سال  2009میالدی ،تنها با ثبت 10میلیون ،teu
وضعیتی بیتنوع و یکنواختي را شاهد بوده است“ .وی در ادامه گفت”:
خطوط کشتیرانی درشرایط حفظ سرمایه قرار دارند و ترجیح میدهند
به جای سرمایهگذاری برای خرید تجهیزات جدید ،از سیستم لیزینگ
استفاده کنند ،که این امر ،به انتقال تقاضا از سفارش خرید به بخش
لیزینگ منجرشده است“ .
ت هامبورگ سود ( ،)Hamburg Sudسال
در همین راستا ،شرک 
گذشته تعداد  3000دستگاه کانتینر ترکیبی  40فوتی مورد نیاز خط
کشتیراني  PrieLINEرا به عنوان بخشی از برنامهي بهبود شبکهي
كانتينرهای یخچالدار این شرکت سفارش داد.
“كومار” در ادامه افزود“ :بازاردرخالل سه ماههي آخر سال  2009ميالدي
تا سه ماههي نخست سال  ،2010با رشدی که انتظار ميرفت 4-5
درصد باشد ،وضعیت شناوری را تجربه کرد .به عالوه ،استفادهي بیشتر
از شناورهای بخاری کند ،ظرفیت را محدود میسازد و تأمين واحدهای
بیشتر را الزامی میسازد”.
تعداد ناوگان كانتينرهای یخچالداردرحال کاهش است ،زیرا بسیاری از
كانتينرها به پایان عمر سرویسدهی خود نزدیک میشوند و كانتينرهاي
جدید نیز ،جایگزین آنها نمیشوند .سال گذشته بازرگانی كانتينرهاي
یخچالدار ،به  38درصد کل ترافیک (درمقایسه با  44درصد در سال
 )2007کاهش یافت.
به گفتهي مسئوالن شركت ،ازمنظر تولید،فروش واحد PrimeLINE
وضعيت مطلوبي را تجربه كرده است و فروش ساير مدلهارا (به استثناي
مدل  )ThinLINEتحت الشعاع خود قرارداده است.

پيامد مثبت ناشي از افزايش عمر سرويسدهي كانتينرهاي يخچالدار و
تمايل خطوط كشتيراني فعال دراين عرصه به كاهش هزينهها ،زمينهي
افزايش تقاضا براي استفاده هرچه بيشتر از خدمات جامع تعمير و نگهداري
و برنامهي پشتيباني در سطح جهان را فراهم آورده است.

افزايش سهم بازار

به گفتهي “آقاي ديويد مارجورام” ( ،)David Marjoramمديرعامل
شركت  ،Itochu Refrigerationآسيا و امريكاي التين ،كنترل بازار
فروش كانتينرهاي يخچالدار را در اختياردارند زيرا دراين نواحي ،بهبود
وضعيت اقتصادي ورهايي از آثار و تبعات بحران مالي جهاني ،سريع تر از
نقاط ديگر جهان (به ويژه اروپا) درحال نمايان شدن است.
مدير شركت يادشده ،مدعي است درسه ماههي چهارم سال 2009
ميالدي ،ميزان فروش آن شركت ،به دليل شناور بودن بازار ليزينگ (كه
هم اكنون 75درصد سفارش اين شركت را شامل ميشود)  16درصد
افزايش يافته است.
“آقاي مارجورام” ،دراين خصوص گفت ”:بازار آسيا درسال  2010ميالدي
با در اختيار گرفتن  60درصد كل بازار كانتينرهاي يخچالدار ،كار خود را
با قدرت آغاز كرده است و ما بيش از نيمي از اين سفارشات را با تركيبي
از فروش مستقيم به خطوط كشتيراني و شركتهاي ليزينگ ،تأمين
كردهايم.
وي درادامه افزود« :فروش دراروپا درمدت زماني معادل چهار ماه ،به
دليل سفارش خريد دوم از شركت  Hamburg Sudافزايش يافت.
سفارش خريد از اين شركت در ماه فوريهي  ،2010براي بيش از 1000
واحد ،بالفاصله پس از ارايهي سفارشي مشابه در ماه اكتبر سال ،2009
ارايه شد».
وي براين باوراست كه اين ميزان فروش ،از رشد و توسعهي صنعت در
سال  2010ميالدي حكايت دارد.
شركتهاي فعال در اين عرصه براي حمايت و پشتيباني از اين رشد،
ضمن توسعهي شبكههاي خدماتي ،به پذيرش نمايندگان فروش و
عرضهي خدمات پس از فروش در امريكاي شمالي و امريكاي التين
(شيلي ،پاراگوئه،آرژانتين و هندوراس) مبادرت ورزيدهاند.

گزارش

به حداكثر رساندن كنترل كيفيت

صنعت كانتينري مرسك (،)Maersk Container Industry
شماري از پيشرفتهاي جديد درحوزهي توليد كانتينرهاي يخچالدار
را درراستاي به حداكثر رساندن كنترل كيفيت توليدات تازه و به حداقل
رساندن هزينههاي جاري معرفي كرده است.
اگرچه ساير روشهاي مديريت برودت ،در دسترس است ،اما صنعت
كانتينري مرسك ( ،)MCIسال گذشته نوعي سيستم تهويهي خودكار
را تحت عنوان  +AVآزمايش كرد .دراين سيستم كنترل تهويه ،از
سنسورهايي استفاده میشود که میتوان آنها را برای تعیین درصدگاز
 CO2/02مورد نیاز به منظور کنترل هوای تازهي سیستم تهویه ،ازقبل
تنظیم کرد.
“پر نودسن” ( ،)Per Knudsenمعاون رییس و مدیر واحد تجاری
استار کوول ( ،)Star Coolدر گفتگو با “نشریهي  ”CMاظهار داشت:
«کیفیت هوامعموال با استفاده از نوعی جریان منظم هواي بیرون به درون
(که متعاقب آن باید خنک شود) کنترل و تنظیم میشود .سنسورها به
صورت خودکار دریچهها را باز/بسته میکنند تا میزان هوای مورد نیاز
برای دستیابی به وضعیت مناسب به دست آید».
“سورن لت یوهانسن” ( ،)Leth Johannsenدر ادامهي سخنان
“نودسن” گفت“ :در آغاز از این سیستم برای محافظت بار و جلوگیری از
فاسد شدن آن استفاده میشد ،اما پس از تستینگ در جریان سرویس
دهی ،مشخص شد به کارگیری این سیستم در مقایسه با شرایط عادی
(شرایطی که هوای گرم خنک نمیشود) با صرفه جویی  30تا 50درصدی
در مصرف انرژی همراه است “ .اين شرکت ،هم اکنون سیستم  +AVرا
به عنوان نوعی گزینه برای همهي کانتینرهای یخچالدار معرفی کرده
است.

بازار فعال

“درموت كرومبي” ( ،)Dermott Crombieمعاون سازمان Global
 ،Marine Solutionsبه رغم تشريح وضعيت سه ماه نخست سال 2010
ميالدي ،به عنوان”سودمندترين و جالب ترين سه ماههي سال” ،هنوز هم
نميتواند بگويد“ :زندگي به شرايط عادي بازگشته است”؛ هرچند وي در
گفتوگو با “نشريهي  ”CMاظهار داشت“ :دربازار با توجه به ثبت برخي
سفارشات ،جنب وجوشي مشاهده مي شود و كارخانههاي ما مشغول به كار
هستند”.
وي همچنين ،تاييد كرد كه ميزان فروش به شركتهاي ليزينگ درمقايسه
با ميزان فروش مستقيم ،رشد بيشتر وسريع تري داشته است .به اعتقاد
او ،اين امر ،از مازاد خريدبرخي خطوط بزرگتر كشتيراني درسال 2008
و درنتيجه تالش براي اجاره به شرط تمليك كانتينرها (به جاي نگهداري
سرمايههاي اضافي كه فاقد توجيه اقتصادي است) نشات مي گيرد.
شركت ترموكينگ( ،)Thermo Kingهم اكنون عمليات تقويت
و يكپارچه سازي توليد دريايي اش را با انتقال آن از اياالت متحده
به چين و انتقال خط توليد محصوالتش از سوزو( )Suzhouبه
ووجيانگ( )Wujiangدر چين ،به پايان رسانده است.
“كرومبي” ،توضيح داد كه برخالف كانتينرهايي كه كمپرسور را براي صرفه
جويي در مصرف انرژي خاموش مي كنند ،در سيستم جديد الكترونيكي،
دماي بار ،بر اساس تنفس كاال و گرماي حاصل از آن براي جلوگيري از
رسيدن به آستانهي جهش ،كنترل مي شود .وي گفت” «به كارگيري اين

خدمات درب به درب

بخش حمل ونقل كانتينري كاالهاي فاسدشدني (با استفاده از كانتينرهاي
يخچالدار) ،شاهد ارايهي خدمات جديد درب به درب با استفاده از
كانتينرهاي جديد مجهز به سيستم كنترل دما است.
به اعتقاد دست اندركاران اين صنعت ،درآيندهي نزديك ،از كانتينرهاي
يخچالدار  45فوتي هم براي  lo-loو هم براي  ro-roاستفاده خواهدشد.
“جرارد دو گروت” ( ،)Gerard de Grootمديرعامل شركت Ge-eX
 Logisticsدر اين خصوص گفت« :ورود كانتينرهاي يخچالدار 45
فوتي و رونق گرفتن بازار آن ،يك گام منطقي به جلو محسوب ميشود و
درواقع ،به منزلهي شاخصي است كه درما انگيزه ايجاد مي كند».
اين شركت با خريد  10دستگاه كانتينر مجهز به سيستم جديد
كنترل دما مخصوص حمل مواد فاسدشدني ،در درازمدت و از راه
رونق سيستم ليزينگ ،درنظر دارد با خريد  15دستگاه ديگر تاپايان
سال ،اين تعداد را به  25دستگاه درسال جاري و  50دستگاه در سال
آتي افزايش دهد.
اين شركت ،با هدف قراردادن توليد كنندگان محصوالت غذايي اروپايي
(به ويژه كشورهاي حوزهي بنلوكس ،يعني اتحاديه گمركي بلژيك ،هلند
و لوكزامبورگ ،آلمان ،كشورهاي حوزه اسكانديناوي ،بريتانيا و ايرلند)،
درنظر دارد در جهت رونق بازار گام بردارد“ .دو گروت” ،دورنمايي روشن
تر و توسعهي فعاليتهابه ايتاليا در سال جاري و در نهايت ،به خارج از
اروپا (به ويژه آسيا) را ترسيم مي كند.
وي با اطمينان نسبت به موفقيت اين صنعت مطمئن خاطر نشان كرد:
«باور دارم شركتهاي كشتيراني درجستوجوي رويكردهاي جديد ،به
جاي روشهاي سنتي هستند .در بازار كنوني ،برخورداري از خالقيت و
توانايي استفاده از فرصتهاي جديد براي فراهم آوردن خدمات مقرون به
صرفهتر ،ضروري به نظر مي رسد■ ».
منبع :نشريه CM
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نرمافزار سيستم مديريت دماي ديكين( ،)DTMSهم اكنون به عنوان
نوعي استاندارد در پروسهي ساخت ماشينهاي جديد ،لحاظ شده است؛
درشرايطي كه سال گذشته برخي مشتريان ،از اين سيستم براي كاهش
مصرف انرژي در شبكههاي موجود استفاده كردهاند.
هرچند“ ،مارجورام” به برخي پيشرفتهاي جديد و موجود گريزي ميزند،
اما تمام آنچه را كه وي مايل بود دراين خصوص بيان كند ،در اين نكته
خالصه ميشود كه در سال پيش رواطالعات بيشتري ارايه خواهد شد.

روشها باعث كاهش وزن محصول از راه كم شدن آب و كاهش زمان مجاز
براي نگهداري كاال مي شود».
وي درادامه تصريح كرد« :هدف ماكاهش مصرف انرژي در طول سفر
دريايي است ،بدون آن كه از كيفيت محصول كاسته شود و آنان كه
سيستم جديد كنترل دماي كانتينر را آزمايش كردهاند دريافتهاند كه
مي توانند در مصرف انرژي ،بدون كاهش ميزان مراقبت از كاال صرفه
جويي كنند».
به گفتهي “كرومبي” ،استفاده از اين فنآوري ،نشانگر كاربرد درست
تكنولوژي درصنعت توليد و استفاده ازكانتينرهاي يخچالدارو راهبرد
كنترل و درنتيجه كاهش مصرف سوخت و بهبود حفاظت از كاالهاي
فاسدشدني است.
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گزارش

ام�ور زيس�تمحيطي ،همچن�ان ب�ه
منزلهی الويتهاي نخس�ت ،براي كاهش
آسيبهاي وارده به كرهی زمين و كاهش
هزينهها محسوب ميشود.
پارلم��ان اتحادیهی اروپا در ماه مارس س��ال
گذش��ته ميالدي ،سرانجام ،س��ومين بستهی
ايمني دريانوردي را (سه سال پس از تصويب
نخس��تين و دومين بس��تهی قانوني ،با عنوان
 ERIKA Iو  )ERIKA IIب��ه تصوي��ب
رساند.
م��وارد قی��د ش��ده در بس��تهی س��وم (ك��ه
س��ابقهی تهيه و تدوين آن ،به س��ال 2005
میالدی بازميگردد) ،فش��ار سازنده بر مالكان
كشتيهاي استاندارد را با هدف ايجاد رقابت و
همزمان اعطاي امتياز به آن دسته از راهبراني
كه اس��تانداردهاي ايمني را رعايت ميكنند،
افزايش خواهد داد.
اتحاديهی اروپا ،تصويب آخرين راهکارها را به
عنوان گامي مهم ،هم ب��راي بهبود و افزايش
بازده��ي و تأثيرگذاري تمهي��دات موجود در
راس��تاي جلوگي��ري از بروز س��وانح و هم به
منظور مديريت پيامدهاي حوادث (در صورت
بروز حوادث ناگوار) ،مدنظر قرار ميدهد.
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«آنتوني��و تاجان��ي» (،)Antonio Tajani
نايبرييس كميس��يون اروپايي ،در اين مورد
گفت« :من ب ه ويژه ،از توافق حاصل شده بين
پارلمان و ش��ورای اروپایی ،بس��يار خشنودم.
اي��ن تواف��ق ،گامي مه��م به س��وي رويكرد
جلوگي��ري از بروز ح��وادث دريايي و افزایش
مس��ؤوليتپذيري مؤث��ر هم��هی راهبران در
بخش دريايي محس��وب ميش��ود .اين بسته،
قوانين و استانداردهاي موجود اتحاديهی اروپا
را تكميل ميكند و به عنوان پاسخي جدي و
تمامعيار به نگرانيهاي فزآيندهی شهروندان،
نمود مييابد».
اتحاديهی اروپا به تازگي ،ضمن بازنگري كامل
سيستم نظارت بر شناورها در بنادر اروپايي و
فراهم آوردن زمينهی بازرس��يهاي بيشتر و
نظاممندتر از شناورهاي در معرض خطر قرار
گرفته ،توقيف شناورهايي كه از شرايط كام ً
ال
غيراس��تاندارد برخوردارند را نیز ،امكانپذير
ساخته است .به عالوه ،مفاد مندرج در اسناد
ياد ش��ده ،در راس��تاي كمك ب��ه اتحاديهی
اروپا ،هم به شناس��ايي نهادهاي صالحیتدار
براي تأيي��د و صدور گواهينامهی ش��ناورها
میانجام��د و هم از س��وي كش��ورهاي عضو

اتحاديهی اروپا تقويت خواهد شد .همچنین،
تهيه و تدوين همزمان استانداردهاي جديدتر
و س��ختگيرانهتر در ح��وزهی نظ��ارت ب��ر
عملكرد گروهه��اي طبقهبن��دي ،از نظر دور
نخواهد شد.
اتحادي��هی اروپ��ا در حركتي ديگ��ر ،اهداف
راهب��ردياش را ب��راي سيس��تم اروپاي��ي
حملونق��ل دريايي تا س��ال  2018میالدی،
با هدف شناس��ايي نواح��ي كليدي (جايي كه
اقدامات به عمل آم��ده ،رقابت بخش دريايي
را به هم��راه بهبود عملكرد زيس��تمحيطي،
تقويت خواهد كرد) منتشر كرده است.
اگرچ��ه اين اه��داف ،دورهی ده س��الهی آتي
را پوش��ش ميدهن��د ،فض��اي اقتصادي حال
حاض��ر و ويژگيهاي چرخه ب��ازار دريانوردي
را ني��ز ،م��ورد نظر ق��رار داده اس��ت .با توجه
به تخصي��ص فضاي بيشتر به سياس��تهاي
حملونق��ل اتحادي��هی اروپا ،اي��ن اهداف ،از
س��اير خطو مشيهاي مرتبط (به ويژه خط و
مش��ي دريانوردي اين اتحاديه) با این صنعت،
حمايت به عمل ميآورد.
س��ند ياد ش��ده ،به  6فصل تقس��يم ميشود
ك��ه گرايشه��ا و ش��رايط كاري در حوزهی
كش��تيراني ،منابع انساني ،كيفيت كشتيراني،
صحنهی بينالمللي ،كشتيراني در مسيرهاي
كوت��اه و پژوهش و ابداع��ات در این زمینه را
پوش��ش ميدهد .توصيهها و اهداف راهبردي
اين س��ند ،دو ش��اخص اصل��ي زي��ر را دربر
ميگيرد:
• توان بخش حملونق��ل دريايي براي فراهم
آوردن زمینهه��ای تحق��ق خدم��ات ارزان
قيم��ت و منطبق ب��ا نيازهاي تعريف ش��ده،
براي دستيابي به توس��عهی اقتصادي پايدار
در كش��ورهاي عضو اتحاديهی اروپا و س��اير
اقتصادهاي جهان.
• رقابت طوالنيمدت بخش كشتيراني اتحاديهی
اروپ��ا ،افزايش ظرفي��ت آن براي ايج��اد ارزش
و فرصتهاي ش��غلي (اس��تخدام) مس��تقيم و
غيرمستقيم ،از طريق عملکرد صنايع وابسته به
دريانوردي■ .

گزارش

آخرين وضعيت شركت دي پي ورلد
بر اساس آمار منتشر شده ،عملكرد بنادر تحت
تصدي شركت  DP Worldدر سراسر دنيا
طي شش ماهه نخست سال  2010ميالدي،
بالغ بر  23/7ميليون  TEUبوده است .اين
رقم ،نسبت به مدت مشابه سال گذشته16 ،
درصد رشد را نشان ميدهد كه حاكي از
بهبود وضعيت عملكرد اين شركت در سال
 2010ميالدي است .شركت ،DP World
از جملهي پايانه اپراتورهايي است كه تحت
تأثير بحران جهاني اقتصاد ،شاهد كاهش
عملكرد خود بوده است .بر اساس اعالم
مسئولين اين شركت ،بيشترين رشد در
عملكرد اين شركت ،در پايانههاي آسيايي زير
پوشش اين شركت حاصل شده است .البته،
عملكرد پايانههاي اروپايي اين شركت نيز،
بهبود نسبي نسبت به سال گذشته داشتهاند.
شركت  ،DP Worldبا افتتاح پايانههاي
كانتينري در كشورهاي پرو ،هند و پاكستان،
ظرفيت خود را با توجه به تقاضاهاي موجود
در تجارت كانتينري ارتقا بخشيده است.
شايان ذكر است كه به نظر كارشناسان ،حمل
و نقل كانتينري به تدريج در حال خارج شدن
از ركود جهاني است.

آمارها حكايت از بهبود بازار دارد

حملونقل كانتينري جانی دوباره گرفت

افزايش توان عملياتي دي پي ورلد
در حوزه آفريقا
ش��ركت  ،DP Worldبا مش��اركت ادارهي
بن��در الجزيره ،ط��ي يك قرارداد مش��ترك و
ايجاد يك ش��ركت س��رمايهگذاري مشترك،
پايان��هي كانتين��ري اي��ن بن��در را در اختيار
گرفت .اي��ن پايان��هي كانتين��ري ،مهمترين
پايانهي كانتينري در اين بندر به شمار ميآيد
كه نزديك به  60درصد از كاالي كانتينري را
جابهجا ميكند.
اخيراً ،ش��ركت  ،DP Worldاقدام به افزايش
س��رمايهگذاري در اين پايانه كرده و با خريد و
استقرار  2دستگاه گنتري كرين موبايل ساحلي،
ت��وان عمليات��ي اين پايان��ه را به مي��زان قابل
توجهايي افزايش داده است.

مأخذ :سايت DPW

آمریکا2/6 :
%20

آسیا10/5 :
%9

%36

%35

خاورمیانه5/5 :

اروپا و آفریقا10/5 :

آمار فعالیت  DP Worldدر سراسر دنیا (میلیون )TEU
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ميزان فعاليت دي پي ورلد
در سراسر دنيا
با توجه ب��ه اينكه ش��ركت  ،DP Worldدر
كليهي نقاط دنيا داراي پايانه است .اما بيشترين
فعاليت اين شركت در آسيا متمركز شده است.
در ح��دود  56درص��د از كل عملكرد  6ماههي
اين ش��ركت در آس��يا تحقق يافته ك��ه از اين
ميزان ،سهم خاورميانه ،نزديك به  20درصد و
 36درصد نيز سهم ساير مناطق آسيايي به ويژه
آسياي شرقي بوده است.
عملكرد اين ش��ركت در آس��يا ط��ي  6ماههي
نخست سال  2010ميالدي ،جمعاً  16ميليون
 TEUاعالم شده كه  5/5ميليون آن ،مربوط به
خاورميانه و  10/5ميليون  TEUنيز مربوط به
ساير مناطق آسيا بوده است.
منطقهي اروپ��ا و آفريقا ،در مجموع  35درصد
از عملكرد اين ش��ركت را در اين مدت به خود
اختصاص دادهاند .بر اساس اعالم مسئولين DP
 ،Worldعملكرد اين ش��ركت طي  6ماههي
نخس��ت س��ال  2010ميالدي در اين دو قاره،
 10/5ميلي��ون  TEUب��وده اس��ت .منطقهي

آمريكا نيز ،نزديك به  9درصد از فعاليت شركت
 DP Worldرا ب��ه خ��ود اختص��اص داده و
عملك��رد آن در  6ماههي ابتداي س��ال 2010
در اي��ن قاره ،بالغ بر  2/6ميليون  TEUبرآورد
شده است.

اين پايانه يكي از پايانههاي مهم ش��ركت DP
 Worldدر حوزهي آفريقا اس��ت.اين شركت،
با مقامات بن��دري بندر الجزيره ،ي��ك قرارداد
بلندمدت  30س��اله ب��راي راهبري بلندمدت و
عمليات ترمينال ياد ش��ده ،منعقد كرده است
و در نظ��ر دارد ك��ه در آين��ده نيز ،ب��ا اجراي
برنامههاي سرمايهگذاري ،اقدام به تقويت توان
عملياتي اين پايانه كند■ .
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مقاله

مریم رسولی
دریانوردی
رسولی
(سازمان بنادر و مریم
دریایی)
حفاظت
اداره کل ایمنی و
بنادر و دریانوردی
سازمان
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چسبیدن موجودات روی بدنهي کشتی ،در روند حرکت و بهره
برداری از سیس�تمهای کش�تی ،تاثیر منفی می گ�ذارد .برای
جلوگیری از چسبیدن موجودات آبزی به روی بدنهي کشتی،
از پوشش رنگ استفاده می شود .در برخی از این رنگها از مواد
مضر ش�یمیایی ،به خصوص قلع استفاده می ش�ود .از آنجا كه
ترکیبات حاوی قلع ،آثار زیانباری بر محیط زیست دریایی دارد،
س�ازمان بین المللی دریانوردی ،کنوانسیون بین المللی کنترل
سیستمهای مضر ضدخزه روی کشتیها را در سال  2001میالدی،
تصویب کرد.
ای�ن کنوانس�یون ،در  27ش�هریور  ،1387با اح�راز حد نصاب
موردنظر ( 25کشور که مجموع ظرفیت ناوگانهای تجاری آنها
حداقل  25درصد تناژ ناخالص کشتیرانی تجاری جهان بود) الزم
االجرا شده است.
ت�ا مهرماه س�ال  ،1389تع�داد کش�ورهای ملحق ش�ده به
کنوانس�یون بی�ن المللی کنترل سیس�تمهای مضر ضد خزه
( 48 ،)Antifouling Systemsکش�ور و درص�د تن�اژ ناوگان
جهانی ،معادل  75/27برآورد ش�ده اس�ت .این کنوانسیون در
تاریخ  ،1389/2/28در مجلس شورای اسالمی ایران به تصویب
رسیده است.

ویژگی تاسیسات تعمیر کشتی
در تمام تاسیساتی که در آن ،رنگهای ضد خزه
از روی بدنهي کشتی هاجداسازی می شود،باید
موارد زیر در نظر گرفته شود:
 - 1در زمانی که رنگهای ضد خزه از روی بدنهي
کشتی ،جدا می شوند ،باید نوع رنگ بر اساس
گواهینامهي رنگ ضد خزه و همچنین ،تاریخ
به کارگیری رنگ روی بدنهي کشتی ،مشخص
شود..
 - 2ایمنی ،بهداشت کارکنان و تأمين وسایل
حفاظت شخصی ،شامل :دستکشهای
غیر قابل نفوذ مایعات،ماسک صورت،عینک
ایمنی،پوششهای محافظ و ماسکهای تنفسی
(در صورتی که زايدات در هوا پراکنده باشند)،
باید مطابق ضوابط و استانداردهاي جهاني ،در
تأسيسات تعمير كشتي صورت گيرد.
 -3دسترسی به تاسیسات ،آسان و از مسیرهای
مشخص برای تردد ماشینهای تخلیهي مواد زايد
بايد برخوردار باشد.
 -4تاسیسات بایددارای سطوح مقاوم از جنس
بتون یا مصالح ساختمانی مقاوم ،به منظور
جداسازی رنگ و زايدات حاصل از عملیات باشند.
در صورتی که تاسیسات ،دارای زمین غیر قابل

نفوذ نباشند ،ایجاد زمینهای غیر قابل نفوذ و
تأمين پوشش موقتی در تاسیسات ،در اولین
فرصت ،ضروري است.
 -5تمام سطوح زمین تاسیسات ،باید صاف و هموار
باشد تا در ابتدا و خاتمهي عملیات،پاکسازی به
سهولت انجام گیرد .نظم و ترتیب ،در زمین
تاسیسات ،به منظور جلوگیری ازآلودگی کارکنان،
باید رعایت شود.
 -6وجود طرح اضطراری در خصوص مدیریت
موارد اضطراری ،به منظور مقابله با مدیریت
نادرست در مورد رويارويي با زايدات جامد و مایع
ناشی از عملیات آب گرفتگی و آتش سوزی در
تاسیسات است.
 -7کارکنان تاسیسات ،باید دارای مسوولیت
مشخص باشند و همچنین ،بایدباویژگی موادی
که باآنها سرو کاردارند ،خطرات احتمالی و
رعايت مسايل ایمنی در هنگام برخورد با این مواد،
آشنایی کافی داشته باشند و آموزش کارکنان در
اين زمينه و به کارگیری افراد آموزش دیده ،باید
مورد توجه جدي قرار گیرد.
 -8در صورت استفاده از داربست ،باید نکات
ایمنی مربوط به کار روی داربست ،توسط کارکنان
تاسیسات رعایت شود.
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وت بالست یا سند بالست با آب
در این روش ،سایندهي مورد استفاده ،به وسیلهي
پمپ مخصوص با آب مخلوط شده و به داخل گان
دستگاه ،پمپاژ می گردد .مهمترین مزیت این روش،
حذف غبار از اطراف کاربر در هنگام عملیات است.
در این روش ،با استفاده از افزایش جرم ساینده
می توان از ذرات ریزتر برای بالستینگ قطعات ،به
طور موثر استفاده کرد و سطح بالستینگ صیقلی
تر ،سطوح پوشانندگی بیشتر و بازیافت افزونتر
ساینده را در اختیار داشت.
زايدات حاصل از عملیات پاکسازی
رنگهای ضدخزه از روی بدنهي کشتی
پاکسازی خزه و رنگهای ضدخزه از روی بدنهي
کشتیها همواره باعث ورود زايدات جامد و مایع به
محیط خواهد شد .در این مراحل ،باید تنها افرادی
در منطقه حضور داشته باشند که درگیر عملیات
هستند .این گونه فعالیتها نباید در روزهای طوفانی
انجام شود .زايدات جامد شامل :قطعات رنگ جدا
شده از بدنهي کشتی ،با توجه به نوع آنها باید
در ظروف مخصوص در بسته که عالمت گذاری
شدهاند ،جمع آوری شوند .مواد زايد جامد ،پس
از جمع آوری ،حتی االمکان نباید در تاسیسات
نگهداری شوند و در صورت نگهداری در تاسیسات،
باید نوع زايدات تولید شده و تاریخ ذخیره سازی
آنها در نظر گرفته شود .زايدات مایع مربوط به
عملیات شستوشوی بدنهي کشتی ،در صورت

اقدامات الزم به منظور کاهش آلودگی
در تاسیسات تعمیر کشتی
آماده سازی ،محصور کردن اطراف تاسیسات و
پاكسازي آن ،به منظور اطمینان از عدم نشتهای
تصادفی با استفاده از جاذبهاي مناسب منطقه
صورت گيرد .پس از انجام عملیات پاکسازی در
منطقه ،باید با جاذبهاي به كار رفته ،مانند زايدات
برخورد كرد و در دفع آنها كوشيد .در بعضی از
مناطق ،نیاز به بوم گذاری و محصور کردن
منطقه به منظور جلوگیری از نفوذ مواد حاصل
از پاکسازی بدنهي کشتی است .تمام تجهیزات
موجود در تاسیسات ،باید به منظور تعیین میزان
کارایی و بهینه کردن موارد اجرایی ،مورد بازرسی
و مراقبتهای دوره ايی توسط مسئولین تاسیسات
قرار گيرند .در تاسیسات تعمیرات کشتی ،باید
موارد زیر در نظر گرفته شود؛
 - 1عملیات رنگ آمیزی سطوح کشتی ،در
صورت بروز توفان و بادهای شدید ،نباید در منطقه
صورت گیرد.
 - 2در هنگام پاشیدن رنگ ،باید سطوحی که
رنگ روی آنها پاشیده می شود کام ً
ال یکنواخت
باشد ،تا از انحراف رنگ پاشیده شده روی سطوح
جلوگیری شود.
 - 3به منظور پاکسازی و شستوشوی بدنهي
کشتی ،ترجیحاً از آب استفاده شود،استفاده از آب
نسبت به دیگر مواد شیمیایی ،برتری دارد.

اقدامات الزم به منظور کاهش ورود
زايدات حاصل از عملیات به هوا
در صورتی که عملیات پاکسازی بدنهي کشتی
بدون استفاده از جریان آب صورت ميپذيرد،
میزان سرعت خروجی ذرات باید در حدود
 20 mg/m3تا  35 mg/m3باشد .هوای
تاسیساتی که عملیات در آن انجام می شود باید به
طور متناوب و در فواصل ضروري (حداقل سالی یک
بار) مورد آزمایش و کنترل قرار بگیرد ،تا اطمینان
حاصل شود که غلظت مواد خطرناک منتشر شده
در هوای محیط کار ،از حد مجاز تجاوز نكند.
جلوگیری از آتش سوزی و مبارزه
با حریق درتاسیسات
کلیهي تاسیسات ،باید دارای وسایل و تجهیزات
کافی براي پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی باشند
و در تمام ساعات شبانه روز ،افرادی برخوردار از
تعلیمات الزم ،به منظور به كارگيري درست
آموزشها در جهت استفاده از وسایل و تجهیزات
مربوط ،در اختیار داشته باشند .موارد زیر ،توسط
مسئولین تاسیسات باید در نظر گرفته شود.
 - 1تأسيسات باید وسیلهي ارتباط با مراکز
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اقدامات الزم به منظورجداسازی خزه و
رنگهای ضد خزه از روی بدنهي کشتی
در دستگاههای سند بالست،ذرات ساینده که
عمدتا از جنس مس سر باره و اکسید فلزات
هستند ،با استفاده از فشار باد کمپرسور ،شتاب
ميگيرند و روی سطح بدنهي کشتی پاشیده
می شوند.اساس کار این دستگاهها بر فشار باد
کمپرسور شتاب دهنده به ساینده استوار است.
روش کار ،به این صورت است که :ساینده داخل
مخزن دیگی شکل ریخته می شودوسپس ،به
وسیلهي فشار باد با هوا مخلوط و به نازلی که در
دست کاربر قرار دارد،منتقل می شود.ذراتی که
برای عملیات بالستینگ مورد استفاده قرار می
گیرند ،باید از جنس فوالد ،مس سرباره ،اکسید
آلومینیوم (سنگ سنباده) ،ذرات آهن لعاب دارو
ذرات چدن باشند .دانه بندی ذرات ،معموالً
تا  2/5میلیمتر است .ذرات مورد استفاده در
عملیات بالستینگ ،هر چه ریزتر باشند،سختی
بیشتری دارند و باعث سرعت در عملیات خواهند
شد.استفاده از ذرات درشت در عملیات بالستینگ،
باعث ایجاد فرورفتگی در سطح و ترک خوردگی
در رنگ خواهد شد .همچنین ،استفاده از کمترین
قدرت فشار کمپرسور که در جداسازی رنگهای
ضد خزه از روی بدنهي کشتی موثر است،باعث
صرفه جویی در مصرف انرژی خواهد شد و باعث
می شود کارکنان درگیر در عملیات ،به کمترین
پوشش و وسایل حفاظتی احتیاج داشته باشند.

نگهداری در تاسیسات ،باید در ظروف در بسته جمع
آوری شوند .این ظروف باید در مکانهای سرپوشیده
که دارای زمینهای غیرقابل نفوذ هستند به صورت
ثابت نگهداری شوند ،تا زمانی که مواد موجود معلق
در آنها بعد از گذشت زمان ،به صورت فیزیکی ته
نشین و قابلیت جداسازی را يافته باشند .در صورت
وجود مواد معلق و شناور روی آب ،به دلیل انتقال
گونه های مهاجم ،باید از فیلترهای مخصوص برای
سیستم فاضالب استفاده شود .

 - 4در شستوشوی بدنهي کشتی ،حتی االمکان
نباید از مایعات پاک کننده (مانند :شوینده ها،حالل
ها،اسیدها و بازها)با فشار باال استفاده شود.
 - 5در صورت استفاده از این مواد ،سیستم جمع
آوری فاضالب و مواد زايد ،باید در تاسیسات وجود
داشته باشد.
 -6در پاکسازی بدنهي کشتی ،نبايد از مواد
چربی زدا استفاده کرد.
 -7در صورت جداسازی خزه از روی بدنهي
کشتی ،مسايل مربوط به آلودگیهای بیولوژیکی
و موجودات زنده که به همراه خزه ها تراشیده
می شوند و انتقال گونه های غیربومی در منطقه،
بايد در نظر گرفته شود.

89

مقاله

بندر و دریا  /شماره 174

90

آتشنشاني در اختیار داشته باشند .برای
خاموش كردن حریق های احتمالی در
تاسیسات باید آب با فشار کافی در دسترس
باشد و در صورت عدم ارتباط با لوله کشی
شهر ،نسبت به تامین آب ذخيره و پیش بینی
حداکثر وسعت آتش سوزی در تاسیسات،
اقدام شود.
 - 2در مواردی که مقادیر زیادی مایعات
قابل اشتعال و انواع مختلف روغنها و رنگها
و امثال آن یا گردهای آلی قابل اشتعال در
معرض حریق قرار گرفته باشند ،به هیچ وجه
نباید از آب استفاده كرد ،مگر آن که به صورت
پودر قابل استعمال باشد.
 - 3کلیهي تاسیسات ،اعم از این که در آنها
وسیلهي حفاظتی از نوع دستگاههای تصویب
شدهي ثابت و خودکار وجود داشته باشد
يا نباشد ،باید برای حفاظت علیهي حریق
های کوچک اتفاقی ،به خاموش کننده های
دستی مناسب با نوع حریق های احتمالي در
تأسيسات از نقطه نظر كيفيت كار و مواد قابل
استفاده ،مجهز باشند.
 - 4برای خاموش كردن حریق های مایعات
قابل اشتعال و انواع مختلف روغنها و رنگها
نباید از خاموش کننده های آبی استفاده شود،
بلکه خاموش کننده های حاوی کف یا پودر
شیمیایی و خاموش کننده هایی از نوع Co2
و سایر خاموش کننده های معادل ،بايد مورد
استفاده قرار گيرد.
 - 5در صورتي كه حریق در مکانی روی دهد
که تجهیزات الکتریکی در معرض آتش سوزی
قرار گرفته باشند ،نبايد از وسایل و تجهیزات
قابل حمل شامل :کف یا دستگاههای
آتش نشانی آبی استفاده كرد .عالوه بر آن،
مسئله شدت و ضعف جریان الکتریسته در
دستگاههایی که دچار حریق شدهاند ،نیز

باید از نظر حفاظتهاي شخصي ،مورد توجه
مامورین آتش نشاني قرار گیرند.
وسایل حفاظت فردی در تاسیسات
مسئوالن تاسیسات در مورد تأمين وسایل حفاظت
فردی کارکنان ،شامل :محافظ های چشم،کاله
ایمنی،ماسکتنفسی،کفشایمنی،گوشیحفاظتی
،لباس ایمنی و کمربند ایمنی در هنگام کار روی
داربست ،باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهند:
 - 1مسئول تاسیسات ،موظف است برای تشخیص
و کنترل خطرات بهداشتی و فیزیکی محيط كار را
مورد ارزيابي قرار دهد.
 - 2مسئول تاسیسات ،موظف است وسایل حفاظت
فردی مناسب را با توجه به نوع کارشناسایی و تهیه
کند و کارکنان نيز ،موظفند از آن وسايل در مواقع
کار ،استفاده كنند.
 - 3مسئول تاسیسات ،موظف است در زمینهي
کاربرد صحیح و مراقبت از وسایل حفاظت فردی،
آموزشهای الزم را در اختيار کارکنان قرار دهد.
 - 4وسایل حفاظت فردی ،باید به دقت نگهداری
شوند و مسئول تاسیسات نيز ،موظف است نسبت
به جایگزینی و تعویض وسایل فرسوده و آسیب
دیده ،اقدام كند.
نتیجه گیری
شرکتها به منظور حضور در عرصهي رقابتها،
همواره به دنبال ابداع فرمولی هستند تا
رنگهای خود را با محیط زیست سازگارتر
نمایند و به دلیل همین رقابت نيز ،ناگزير به
پیشرفت شدهاند .فاکتورهای اصلی موثر بر
پیشرفت رنگهای ضد خزه در طول 30سال
گذشته ،عبارت بودهاند از :توجه مشتری ها
(صاحبان کشتی) به مسايل اقتصادی و مقرون
به صرفه بودن قيمت رنگ ،اهمیت کیفیت
استفاده در سطح (میزان ناهمواریها) خصوصاً

برای کشتی های بزرگ ،تغییرات (افزایش و
کاهش) قیمت سوخت کشتیها،تالش برای
افزایش فواصل تجدید رنگ و افزایش حساسیت
نسبت به مسايل زیست محیطی .هم اكنون،
یافتن افزودنی مناسب به ضد خزه که از نظر
زیست محیطی سالم باشد و در رنگهای ضد
حد قلع یا بهتر از آن کارايی داشته
خزه نيز ،در ّ
باشند ،زمینهي تحقیقات بسیاری از محققین
محسوب ميشود .مجموعهي اين تالشها،
دانش محققين را به سوي استفاده از تركيبات
طبيعي ضدخزه سوق داده است.
کنوانسیون بينالمللي كنترل سيستمهاي
مضر ضدخزه ،در راستای کاهش یا حذف
آثار نامطلوب ترکیبات حاوی قلع بر محیط
زیست دریایی و سالمت اشخاص ،الزاماتی را
برای کشورهای متعاهد تعیین میكند و به
موجب مفاد آن ،هرگونه استفاده از ترکیبات
قلع در رنگهای دریایی ممنوع است .این
کنوانسیون به مسئولين امور دريايي کشور ما
اجازه می دهد ،ضمن نظارت الزم بر کشتی
های تحت پرچم درخصوص عدم استفاده
از ترکیبات مضر در رنگهای ضدخزه و
صدور گواهینامهي استفاده ازرنگهای مجاز،
کشتیهای خارجی را که وارد بنادر ایران
می شوند ،تحت نظارت و بازرسی قرار دهند.
با توجه به الزم االجرا شدن مفاد کنوانسیون
بین المللی کنترل سیستمهای مضر ضد خزه
در ارتباط با كشتيها و با توجه به این مسئله
که از بین بردن رنگهای ضد خزهي پيشين،
باعث ايجاد مقادیر زیادی ترکیبات قلع و سایر
مواد زايد در محوطهي تاسیسات تعمیر کشتی
خواهد شد؛ بر اساس مادهي  5کنوانسیون،
کلیهي کارگاههای تعمیراتی و ساخت کشتی
کشور و پایانه ها باید دارای تجهیزات و امکانات
مناسب و کافی براي جداسازی رنگهای ضد
خزه از سطح بدنهي کشتیها باشند■ .
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removal and disposal of antifouling paints
was prepared by the ANZECC Maritime
3 - Guidance on BeST Management Practices for removal of antifouling coating
from ships,including TBT hull Paints
4 - www.imo.org
5 - http://www.sodapro.com/antifoul.html
 - 6آیین نامه پیش گیری و مبارزه با آتش سوزی در
کارگاه ها -مصوب شورای عالی حفاظت فنی مورخ
 1340/6/1وزارت کار و امور اجتماعی
 - 7آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی – مصوب
شورای عالی حفاظت فنی مورخ 1381/6/9وزارت کار و
امور اجتماعی

یادداشت

ام�روزه ،موض�وع پیشگی�ری از ب�روز
حوادث و س�وانح در محیط کار و زندگی،
دارای چنان اهميتي اس�ت که بس�یاری،
ایمنی را علم حفاظت و حراست از نیروی
کار و سرمایه مينامند.
در واق��ع ،ایمن��ی در بردارن��دهي مجموعهي
تدابیر ،اصول و برنامههایی اس��ت که انس��ان
را در مقاب��ل خط��رات احتمالی حفظ ميكند
و محی��ط کار بیخطر و س��المی را به منظور
افزایش کارایی کارکن��ان ،صرفهجویی ،بهبود
وضعیت و باال بردن مهارت شغلی و رشد بهره
به ارمغان میآورد .در بخش ایمنی ،سیس��تم
ایمنی تعریف میش��ود .در سیس��تم ایمنی،
انس��انها سختافزار و محیط و مواد به عنوان
زیر سیستم مطرح هستند.
ب��رای آن ک��ه حادثهاي��ی رخ نده��د ،باي��د
خطرات پیش از بروز آن شناس��ایی ش��ود .در
زیر سیس��تمها ،عملكرد مدیری��ت ،مهمترین
عامل مقابله با س��وانح اس��ت ،ب��ه طوري که
گفته میش��ود :در بروز هر حادثه ،بایستی به
دنبال خطای مدیریتی بود .برای جلوگیری از
حوادث ،بایستی ابتدا به دنبال یافتن خطرات
انس��انی ،اعم از مدیریتی ،نظارتی ،سرپرستی،
پیمانکاری و ...بود و سپس احتماالت دیگر را
در نظر گرفت.
نقص فنی ش��ناورها که از عم��ده ترین دالیل
سوانح دریایی اس��ت 31/5 ،درصد از کل آمار

س��وانح س��ال گذش��ته بندر لنگ��ه را به خود
اختص��اص داده اس��ت .همچنی��ن ،برخورد با
صخره ،شکستن سکان و آبگرفتگی شناور نیز،
از دیگر عوامل مهم سوانح محسوب ميشوند.
الزم به ذکر اس��ت 95 ،درص��د از حوادث رخ
داده ،مرب��وط به ش��ناوران غیر کنوانس��یونی
متردد در غرب اس��تان هرم��زگان و در حوزه
استحفاظی این بندر بوده است.
از جمله توجهات س��ازمان بنادر و دریا نوردی
به ای��ن امر ،میت��وان به آموزش و اس��تقرار
بازرس��ان کنترل و ایمنی شناوران اشاره کرد
ولی با این وجود روند کاهش يافتن سوانح ،به
کندی صورت ميگيرد.
طب��ق آییننام��هي نظارت��ی س��ازمان بنادر و
دریانوردی ،س�لامت اجرای قوانین در ساخت
شناورها بر عهدهي مؤسسهي ردهبندی آسیا و
با نظارت بازرسان ادارهي ثبت شناوران سازمان
بنادر ص��ورت میپذیرد که این خود ،از اجرای
مستقیم قوانین توسط متولی این امر جلوگيري
ميكند و نیازمند یک بازبینی کلی است.
در اینج��ا دو پرس��ش مط��رح ميش��ود :آیا

یک ش��ناور ،مادام که موت��ورش از حرکت باز
نایستاده است ،اجازهي خروج از بندر را دارد؟
و ديگر اين كه س��ن بازنشس��تگی آنها چند
سال است؟
متا س��فانه با باال رفتن س��ن ش��ناورها میزان
حوادث نیز افزایش یافته اس��ت ،به طوري که
در اغلب بنادر س��نتی ،س��ن اکثر شناورهای
غیرکنوانس��یونی ،متجاوز از  20س��ال برآورد
ميش��ود .مس��لماً با افزایش س��ن ش��ناورها
باي��د مراح��ل بازرس��ی آنها ني��ز ،دقیقتر و
س��ختگیرانهتر انج��ام ش��ود .همچنین ،بايد
تعریف مشخصی برای بازنشستگی آنها ارايه
داد وبازرس��ی در قسمت موتوری و تجهیزاتی
شناور جدیتر اعمال گردد .بیشک با در نظر
داش��تن موارد ف��وق و از همه مهمت��ر ،اتخاذ
تمهی��دات جدی��د در اعط��ای گواهینامهي
دریان��وردی و برگ��زاري آزمونه��ای ادواری
با ه��دف بازآموزی و ارتق��اي دانش مدیریتی
دریانوردان ،میتوانیم ش��اهد کاهش سریعتر
س��وانح دریای��ی با هدف دس��تيابي به نتايج
صنعتی ایمن و پوینده باشیم■ .
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مقاله

بهزاد الصفي (مجتمع بندري شهيد رجايي)
 ،RFIDمخفف  Radio Frequency Identification Deviceو به معنی
سیستم شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی است كه از دههي  80میالدی،
در بسیاری از صنایع و بخشهای اقتصادی کشورها مورد بهرهبرداري قرار گرفت.
این سیستم ،به منزلهي سامانهي شناسایی بیسیمی ،قادر به تبادل دادهها
به وسیلهي برقراری اطالعات بین یک  Tagکه به یک شی و ...متصل شده و
یک بازخوان ( )Readerاست .سامانههای  ،RFIDاز سیگنالهای الکترونیکی
و الکترومغناطیسی ،برای خواندن و نوشتن دادهها بدون تماس بهرهگیری
ميکنند.
Tagها ،ابزار شناسایی كننده و متصل شده به کاالیی هستند که ميخواهیم آنرا
ردیابی کنیم و Readerها نيز ،وسایلی هستند که حضور برچسبها را در محیط
تشخیص ميدهند و اطالعات ذخیره شده در آنها را بازیابی ميکنند .سه نوع

بندر و دریا  /شماره 174

92

کاربردهای  RFIDدر بنادر
 - 1مدیریت ورود خودروها و کشندهها به
محوطههایبندری
چالشهاي قابل طرح در بنادر ،موضوع ترافيك
در آنها است كه عالوه بر كاهش كارايي ،باعث
افزايش حوادث در بنادر نيز ميشود .به عنوان
نمونه ،روزانه تعداد  8000خودروي سبک و
سنگین به محوطهي بندر شهيد رجايي وارد
میشوند که بسیاری از آنها مربوط به ترخیص
کاران – صاحبان کاال – شرکتهای فعال در بندر
– کشتیرانیها و ...است .در بررسی اولیه مشخص
شد :ورود  40درصد از آنها به داخل محوطههای
بندری ،ضرورت نداشته و ميتوان با اقدامات
برنامهريزي شده ،زمينهي کاهش تردد تعدادي

مزیت استفاده از این سیستم ،عبارتند از:
الف) جمع آوری کامل و دقیق اطالعات.
ب) استفادهي بهینه از زمان کارکنان سازمانها.
ج) ارتقای امنیت اطالعات.
به طور کلی ،انواع کاربرد و استفاده از این سیستم در بنادر به شرح زير است:
الف) کنترل ورود به بندر (.)Access Control
ب) امنیت کانتینرها (.)Container Security
ج) مشخصات کانتینر و موقعیت آنها (& Container Identification
.)Location
د) ردیابی کاال (.)Activity Tracking
هـ) انطباق با قوانین ()Regulatory Compliance

از خودروها را فراهم آورد ،که دراین خصوص
طرح ساماندهی تردد خودروها به اجرا گذاشته
شد .براي اجراي اين مهم ،ميتوان با استقرار
ی ()Gateهای بندر و
سیستم  RFIDدر ورود 
نصب Tagهای ياد شده روی شیشهي جلوی
خودروهایی که ترددشان در بندر بالمانع است ،از
ورود خودروهایی که فاقد این سیستم هستند ،به
طور اتوماتیک جلوگیری به عمل آورد .استفاده از
این سیستم ،مزایای دیگری نیز در بر دارد:
 کنترل تردد ناوگان حمل کانتینرها در داخلمحدودهي بندر.
 کنترل کارکرد هرکدام از خودروها و کشندهها کنترل سرعتهای غیرمجاز (حداکثر سرعتبراي كشندهها در بنادر ،به طور میانگین 30

کیلومتر در ساعت و برای کشندههای حامل
کاالهای خطرناک ،صرفا  20کیلو متر است).
 کنترل توقفات غیرمجاز. امکان برآورد مصرف سوخت خودروها براساسکارکرد.
یکی از گلوگاههای بنادر ،گیتهای ورود و خروج
آن محسوب ميشوند ،که کارایی آنها بر فعالیت
بنادر ،اثر بهسزایی دارد .تصور کنید ،بندری که
در آن از سیستمهای پیشرفته استفاده نمیشود،
برای ورود هرکشنده به بندر ،در ابتدا کشنده بايد
در گیت ورودی توقف كند؛ سپس عوامل بندر،
شمارهي پالک و نیز ،شمارهي  Prefixکانتینر را
درج كنند ،تا بتواند به داخل محوطه وارد شود.
حال اگر بندری از سیستم  RFIDبهرهمند باشد،

مقاله

 - 2جلوگیری از برخورد تجهیزات تخلیه و
بارگیری با افراد شاغل در محوطههای بندری
متاسفانه ،سالیانه برخي از كاركنان فعال در بنادر
دنيا ،نظیر بارشماران – ریگرها – تالی منها و ...بر
اثر برخورد تجهیزات تخلیه وبارگیری با آنان ،جان
خود را از دست ميدهند .هرچند که در بسیاری از
تجهیزات ،سیستمهايی مانند Anti collusion
و  Ultrasonicوجود دارند و در زمان وقوع
حوادث ،نقش قابل مالحظه ای در جلوگيري از بروز
آنها ایفا ميکنند ،ولی استفاده از سیستم RFID
نصب شده روی تجهیزات ،از بروز حوادث ناشي از
برخورد با کارگران بندری جلوگيري ميكند .اخیراً،
شرکت  ،KoneCraneسيستمي را ابداع كرده
كه  Near Guardلقب گرفته است و در آن ،با
نصب Tagهای  RFIDروی چهار قسمت اطراف
تجهیزات تخلیه وبارگیری (نظیر ریچ استاکر
– لیفتراک و )...و نصب سیستم مانیتورینگ در
کابین اپراتور از یک طرف و نصب Tagهای مذکور
روی لباس کارگران شاغل در محوطههای بندري
از سوي ديگر ،شاهد کاهش قابل مالحظهي آمار
حوادث ناشي از برخورد تجهیزات با افراد شده
است .کاربرد این سیستم به نحوی است که به
محض دریافت سیگنالهای  RFIDنصب شده
روی لباس کارگری که در اطراف مسیر حرکت

 RFID :3و امنيت بنادر
مديران امور دريايي دولت چین ،در زمينهي تأمين
امنيت تردد کشتیها در مسیر رودخانههای اطراف
 Shanghai expo 2010که قابلیت دریانوردی
دارند ،دست به ابتکار عمل جالب توجهايي زدهاند ،به
نحوی كه ميان كليهي مسئولين شناورهای در حال
رفت و آمد در رودخانههای ساحلی اطراف نمایشگاه؛
كارتهاي شناسايي ،تحت عنوان RFID Access
 Cardتوزیع كردهاند که حاوي تمام اطالعات
شناورهای متردد در رودخانهها و آبهای حوزهي
این نمایشگاه ،از قبیل :اطالعات کشتی – کاال –
پرسنل کشتی  -مسیر تردد و ...است .اين اطالعات
به سيستم رايانهاي نمايشگاه ميرسد ،فعاليت
شناورها مانیتورینگ ميشود و با استفاده از این
سیستم ،عالوه بر تامين امنيت الزم ؛ هیچگونه خلل
و توقفي در عملیات تجاری کشتیها از لحاظ مراتب
ايست و بازرسی آنها صورت نميپذیرد.

 -5مدیریت محوطههای بندری
مدیریت محوطه ،ردیابی و شناسایی پرسنل و
تجهیزات تخلیه وبارگیری در محوطههای بزرگ
بندری ،یکی دیگر از کاربردهای  RFIDبا برد
باال است .یکی از شاخصهای عملیاتی بنادر،
 Average Truck Cycle Timeاست و به
مفهوم مدت زمان حرکت کشنده از هنگام قرار
گرفتن کانتینر توسط گنتری کرین روی آن و
انتقال به محوطه و سپس تخلیه و بازگشت مجدد
آن جهت بارگیری مجدد توسط گنتری کرین
است که با استفاده از این سیستم ؛ مدیریت بندر
ميتواند میزان کارایی پايانهي كانتينر را مورد
بررسی دقیق قرار دهد .همچنين ،با استفاده
از كارتهاي شناسايي كه داخل آنها تگهاي
 RFIDوجود دارد ،شناسایی افرادی که مجوز
ورود به بنادر را دارند ،به صورت خودکار انجام
ميشود و دوربینهای مدار بسته ،CCTVانطباق
عکس روی کارت با چهرهي افراد را در کسری از
ثانیه انجام ميدهند و به این وسیله از ورود افراد
متفرقه جلوگیری به عمل ميآورند .
نتيجهگيري
به كارگيري فن آوري روز دنيا در عرصهي صنعت
حمل و نقل دريايي و بندري ،رشد شتاباني به خود
گرفته و اثرات قابل مالحظه اي را بر بنادر جهان
داشته است .خوشبختانه در حال حاضر ،شاهد
ي روز دنيا در
استفاده از دستآوردهاي فن آور 
بنادر جمهوري اسالمي ايران نيز هستيم؛ ولي با
اين حال ،شايسته است با شناخت هرچه مناسب
تر در به كارگيري آنها در بنادر كشور ،باعث
رونق و تعالي بيش از پيش اين صنعت در اقتصاد
كشورمان شويم■ .

بندر و دریا  /شماره 174

کشندهها با همان سرعت معمول خود (بدون هیچ
گونه توقف) وارد و تمام مراحل باال ،بدون دخالت
فرد و به طور خودكار انجام میشود و جریان ورود
کشند هها را روان و کارا میسازد .دراین خصوص،
شاخصی تحت عنوان Entry Gate delay
 per Arriving Truckوجود دارد که به
معنی :مدت زمان تاخیر ورود کشنده به بنادر
است .مدیریت بندر با تجزیه و تحلیل این شاخص
ميتواند به میزان عملکرد بهرهور دربهای ورودی
بندر ،پی ببرد و تصمیمات مقتضي را اخذ كند.

تجهیز ايستاده ،عالمت زرد رنگي روي مانيتور
نصب شده در داخل كابين اپراتور ظاهر ميشود
و هشدار الزم را ميدهد .در صورتي كه فرد ؛ دقيقا
در مسير حركت دستگاه بوده و تصادم تجهيز با
فرد وجود داشته باشد ؛ عالوه بر آن كه عالمت
قرمز رنگ روي مانيتور ظاهر خواهد شد ؛ دستگاه
نيز ،به صورت خودكار از حركت باز خواهد ايستاد و
از وقوع حادثه جلوگيري ميكند .الزم به ذكر است:
اين سيستم در بنادر انگلستان ،مورد استفاده قرار
گرفته و باعث كاهش آمار حوادث نيز شده است.
متاسفانه،طیسالهايگذشتهدربندرشهیدرجایی،
وقوع چندین حادثهي منجر به فوت در تصادم با
ریچ استاکر و ...را شاهد بودهايم که در هنگام شب
و به علت کمبود نور و خستگی اپراتور و افراد فعال
در محوط ه پايانههاي بندر؛ به وقوع پيوسته است.
ميتوان با استفاده از سیستم ياد شده ،از رخداد
چنين حوادثي پیشگیری به عمل آورد.

 -4ردیابی و موقعیت کانتینرها
براي جلوگیری از مفقود شدن کانتینرها در
محوطههای کانتینر یارد بنادر ،ميتوان از این
سیستم استفاده كرد .تصور كنيد ،مث ً
ال در بندر
سنگاپور که سالیانه در حدود  30میلیون TEU
کانتینر ،تخلیه و بارگیری ميشود ،مفقود شدن
حتی یک دستگاه کانتینر ،چه عواقب زيانباري
ميتواند داشته باشد؟ حال اگر کانتینر مورد نظر،
حامل کاالی خطرناک بوده و نیاز به مراقبتهای
ویژه داشته باشد ،در صورت مفقود شدن ،بندر
با چه شرایط ناامني روبهرو خواهد بود؟ براي
جلوگيري از اين دست وقايع ،فن آوری  RFIDبه
کمک بنادر آمده و امکان شناسایی محل کانتینرها
را با دقت زیاد فراهم كرده است .صاحبان کانتینرها
نیز ،ميتوانند به صورت  on – lineاز موقعیت
کانتینر خود ( – CYمارشالينگ یارد- CFS -
عرشه كشتي و )....آگاه شوند و با ارسال اطالعات
الزم به خریدار ،در پروسهيSupply Chain
 ، Managementاثرگذاری قابل مالحظهاي
داشته باشند؛ عالوه بر آن ،مسئولين بنادر با ارايهي
این سرویس ميتوانند به یکی از اهداف مهم خود
که همانا مشتری گرايي است ،دست يابند.
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■

صديقه زارعي

كارشناس تحقيق و توسعه شركت توسعه و مديريت بندر و فرودگاه كيش
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روزانه در دنيا  50نوزاد در لحظهي تولد ،از دست پزشكان رها
ميشوند 22000 ،فقره چك بر اثر اشتباه از حسابهاي بانكي كسر
ميشود ،هر هفته  500عمل جراحي اشتباه صورت ميگيرد .1در اين
بين ،صنعت كشتيراني نيز از خطاهاي انساني در امان نيست.
بيش از  40سال است كه صنعت كشتيراني ،بر ارتقاي كيفي سازه
و سيستمهاي خودكار شناور ،با هدف كاهش حوادث و افزايش
بهره وري و كارايي ،تمركز نموده و شاهد پيشرفتهايي نيز ،در اين
زمينه بوده است؛ اما با وجود اينگونه پيشرفتها ،همچنان ميزان
حوادث دريايي در حال افزايش است .زيرا اين گونه تجهيزات،
تنها بخش كوچكي از معادلهي ايمني را تشكيل ميدهند و خطاهاي
انساني زمينه ساز اكثر حوادث محسوب ميشوند .هدف اين مقاله،
بيان نقش خطاهاي انساني در صنعت كشتيراني و داليل بروز اين
گونه خطاها است.

از زمان شروع سفرهاي دريايي بشر ،خطاهاي
انساني ،از داليل اصلي بروز حوادث دريايي
شناخته شدهاند .تحقيقات نشان داده ،حتي با
وجود پيشرفتهاي سيستم ناوبري 80 ،الي 85
درصد از كل حوادث دريايي ثبت شده ،به طور
مستقيم و غير مستقيم ،ناشي از بروز خطاهاي
انساني بوده است.
تعاريف گوناگوني در خصوص خطاهاي انساني
و دامنهي كاربرد آن بيان شده است .كلوپ
 ، P& Iخطاهاي انساني را «عمل و يا وظيفهاي
كه به عنوان علت وقوع يك حادثه ميتواند
شناخته شود و منجر به ايجاد مسئوليت و تعهد
گردد» بيان كرده و مؤسسهي ردهبندي آمريكا نيز
خطاي انساني را «انحراف از رويهي مورد انتظار از
فرد كه ميتواند منجر به نتيجه اي غير قابل قبول
و حادثه شود» ،تعريف كرده است.
خطاي انساني ،نوعي عدم توازن بين نياز موقعيت،
درك فرد و آن چه فرد انجام ميدهد ،است .در
حقيقت ،موقعيت ايجاد شده ،تصميم و درك
اشتباه فرد از آن شرايط و پاسخ نادرست فرد به
شرايط منجر به كاهش ايمني ،كارايي و عملكرد
سيستم را در بر ميگيرد و در نهايت ،موجب بروز
حادثه ميشود .خطاي انساني ،نه تنها در صنعت

كشتيراني بلكه در كليهي مشاغل ،داراي 3منشاء
اصلي است:
 -1ماهيت و ويژگيهاي كار
 -2فردي كه براي آن شغل در نظر گرفته ميشود
و صالحيتهاي فردي او
 -3شرايط و محيط كاري فرد
حوادث در كشتيراني ،داراي دامنه وسيعي است
كه كشتي و تجهيزات ،خطرات جاني و مرگ و
مير ،صدمات به محيط زيست ،صدمه به تجهيزات
خشكي و بندر ،صدمه به كاال و عواقب مالي و
عاطفي آنها را در بر دارد.
پاسخ به اين سؤال كه« :به طور كل چرا خطاهاي
انساني روي ميدهند؟» را ميتوان اين گونه بيان
كرد :چون كه انسان جايز الخطاست .انسانها حتي
در بهترين سازمانها نيز دچار خطا ميشوند ،زيرا
تواناييهاي افراد محدود است .در پاسخ به اين
سؤال بايد به اين مسئله اذعان داشت كه ،علت
بروز خطاها تنها شخص نيست ،بلكه خطاها زماني
اتفاق ميافتند كه عوامل مختلفي در كنار هم
قرار ميگيرند .آن چه به عنوان خطاي انساني
تلقي ميشود در حقيقت ،خطاي سيستم است.
افراد ،جزيي از سيستم بزرگتر هستند ،كه شامل
بخشهاي سازماني ،محيط كاري ،تجهيزات،

مقاله
دانش الزم براي درك سطح موقعيت ،پاسخ و
بازخورد الزم را ندارد .درصدی از خطاها از اين
جملههستند.

■ سيستم الگوسازي خطاهاي كلي
در اين سيستم ،سعي بر اين است كه منشاء
خطاهاي انساني نشان داده شود .بنابراين ،بر
اساس اين سيستم ،رويكرد به فرآيندهاي كاري،
مبتني بر سه سطح در نظر گرفته ميشود .در
هر يك از اين رويكردها و سطوح ،امكان بروز
خطاهاي انساني به داليل مختلفي وجود دارد.
■ رويكرد مبتني بر مهارت فني
انجام وظيفه بر اساس فرآيند و رويهي اتوماتيك
شغل است كه بيشتر مرتبط با سطوح پايين
شغلي محسوب ميشود .در اين سطح ،اكثر
خطاها به دليل سهل انگاري و فراموشي بروز
مينمايد .فرد به دليل آشنايي و تكرار روزمرهي
شرايط شغلي ،آمادگي الزم با بروز شرايط و
موقعيت خاص را ندارد و يا فرآيند كاري را آسان
در نظر ميگيرد و باعث سهل انگاري در مراحل

■ رويكرد مبتني بر قانون
انجام شغل ،مبتني بر يك سري قوانين داخلي
مربوط به حل مساله شغلي است .فرد با مشاهده
مسأله و شرايط ،برخي رويههاي از پيش تعيين
شده را بايد دنبال كند .داليل مختلفي براي بروز
خطا در اين سطح وجود دارد .به طور مثال ،رويه
و راه حل وضع شده براي شرايط ،اشتباه است و
يا راه حل ،درست و فرد آن را اشتباه اجرا ميكند
و گاه فرد امكان و توانايي اجراي راهحل را ندارد.
در تمامياين شرايط خطاهاي انساني باعث بروز
حوادث ميشود .حدود  27درصد از خطاها در اين
دسته جاي دارند.
رويكرد مبتني بر دانش كه در بردارندهي انجام
وظيفه بر اساس دانش يادگيري شده است .در
حقيقت ،زماني كه مهارت فني و رويههاي از
پيش تعيين شده ،پاسخگوي شرايط ايجاد شده
در شغل نيستند ،فرد از دانش خود ،به منظور
تصميم گيري و رويارويي با مسأله بهره ميگيرد.
در اين سطح ،خطاهاي ايجاد شده ،ناشي از عدم
صالحيت فرد براي شغل احراز شده است و فرد،

علل كلي بروز خطا در كشتيراني

■ خستگي و استرس
خستگي ،علت اول و اصلي بروز خطاهاي انساني در
دريانوردي محسوب ميشود .جامعهي بينالمللي
دريانوردي به اين نتيجه رسيده است كه امروزه،
خستگي كاركنان كشتي ،به طور موثري ميتواند
ايمني كشتي در دريا و بندر را تحت تاثير قرار دهد.
علل بالقوه و اصلي بروز خستگي نيز ،شامل موارد
زير هستند :ويژگيهاي شخصي  -شرايط محيطي
مثل وضعيت نامناسب كابينها ،تكانهاي كشتي،
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تكنولوژي ،آموزش ،قوانين و دستورالعملها و
فرآيندهاي كاري ميشود .به طور كلي ميتوان
گفت :خطاهاي انساني ،ريشه در عدم موفقيت
سيستم و يا سازمان در پيشگيري از وقوع آن
دارد.

شغلي ميشود 61 .درصد از خطاهاي شغلي ،به
اين دسته تعلق دارند.

■ عوامل بروز خطا
به طور كلي ،علل بروز خطا در تمامي مشاغل در
 3دسته قابل بررسي هستند :عوامل فردي،عوامل
سيستمي و عوامل طراحي .عواملي مثل :خستگي،
استرس زياد ،انگيزهي پايين ،فراموشي ،انتظارات
بيش از حد از فرد داشتن ،دانش و مهارت ناكافي،
عواملي فردي ايجاد خطا به شمار ميروند كه
در كنار آنها ،برخي عوامل خارجي نيز وجود
دارند ،مثل :طراحي تجهيزات ،ويژگيهاي شغل
و فرآيندهاي عملياتي كار و آموزش و روشهاي
مديريتي.
عوامل سيستمي ،منعكس كنندهي نقص در
روش اجرايي سيستم هستند كه مواردي مثل:
اشتباه در به كارگيري تعداد و ويژگيهاي
كاركنان ،جنبههاي عملياتي سيستم ،آموزش
(صالحيتها) ،منابع اطالعاتي ،لجستيك،
مسئوليتهاي سازماني ،نيازمنديها و حمايت
افراد را در بر ميگيرند.
عوامل طراحي نيز ،به طراحي اجزاي سخت
افزاري ،نرم افزاري ،فرآيندها ،محيط كاري و
آموزش كه ويژگيهاي فردي را تحت تأثير قرار
ميدهند ،اشاره دارد .در حقيقت ،عوامل طراحي
كه افزايش دهندهي خطاها محسوب ميشوند،
عدم توازن بين محيط و تجهيزات كاري با
ويژگيهاي فردي هستند.
بر اساس نظر «فدراسيون بين المللي كشتيراني»،
هزينههاي غير مستقيم حوادث و تصادفات
دريايي ،حدود  3برابر هزينههاي مستقيم مرتبط
با جراحات ،مرگ و ميرها ،خسارات كاال و نشت
سوخت است.
در حيطهي عملكرد دريايي ،علت اصلي تصادفات
به  2دستهي انساني و مكانيكي (غير انساني)
تقسيم ميشود .عوامل انساني ،شامل :خطاهاي
انساني  -عملياتي ،خطاهاي انساني  -مديريتي
و دسته سوم ،ادغام عوامل عملياتي و مديريتي را
شامل ميشود .در بخش عملياتي بيشترين علت
ايجاد خطاهاي انساني ،در حال حاضر 3 ،عامل
خستگي ،ارتباط و همكاري ضعيف بين افسران
عرشهي كشتي با يكديگر و خشكي و عرصهي
مهارت و دانش فني ناكافي شناخته شده است.
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■ استانداردها ،روشها و رويهها
اين بخش ،دامنهي وسيعي را در بردارد .عدم
وجود رويههاي عملياتي مكتوب ،صحيح ،صريح
و جامع بر روي كشتي . ،ناكافي بودن قوانين
ترافيكي بين بنادر و يا وجود بيش از حد قوانين
و فرمهاي مرتبطي كه كاركنان بايد خارج از
ساعات كاري و زمان استراحت خود را به آن
اختصاص دهند ،همگي از عواملي مستقيم و غير
مستقيم بروز خطاهاي انساني به شمار ميآيند.

سر و صداي زمان عمليات تخليه و بارگيري كه
باعث به هم خوردن خواب و استراحت افراد ميشود،
زمانهاي كاري طوالني ،به خصوص مواقعي كه
فاصلهي بين بنادر كمتر و سرعت عمليات تخليه
و بارگيري باالتر است ،مشكل در فهم و خواندن
دستورالعملها ،نقشه و مانيتورها ،افزايش ريسك
كاري ،تغييرات رفتاري و طرز برخورد افراد به دليل
طوالني شدن سفر كه باعث كاهش آستانهي صبر
افراد ميشود ،بروز برخوردهاي لفظي بين افراد.
عدم تطابق افراد با روشهاي مديريتي كاپيتان،
در صورتي كه در طول يك سفر ،فرد ،حضور 2
كاپيتان را تجربه كند .حس تبعيض ،از ديگر عوامل
مهمي است كه aباعث از بين رفتن انگيزه و بروز
خستگي در افراد ميشود .تبعيضاتي مثل :تفاوت
حقوقي كاركنان خارجي ،عدم امكان حضور خانواده
به طور مساوي براي تمامي افراد ،از جملهي عوامل
اصلي بروز خستگيهاي رواني و جسماني در افراد
محسوبميشوند.
بروز استرس نيز ،به دليل فشار كاري زياد و اجبار به
تصميمگيريهاي لحظهاي ،ميتواند بر احساسات و
قدرت تصميم گيري و هشياري فرد تاثير گذارد و زمينه
ساز بروز خطا باشد.
■ دانش فني ناكافي
مهارت و دانش ،در حقيقت ،يك كيفيت هوشي
در ارتباط با چگونگي جستجو ،ارزيابي و استفاده از
اطالعات آموزش داده شده به فرد است .دانش ،روي
فهم و ادراك موقعيتهاي كاري توسط فرد ،تاثير
به سزايي دارد .در دريانوردي ،دانش كم و ناكافي
كاركنان كشتي ،با توجه به تغييرات روز به روز قوانين
و تكنولوژيهاي دريايي ،از مشكالت مهمي به شمار
ميآيد كه باعث ميشود بسياري از خطاها در نحوهي
استفاده و نا آشنايي با دستگاههاي نصب شده روي
كشتي را موجب ميشود.
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■ دانــش ناكــافي رويارويــي بــا
سيستمهاي عملياتي كشتي
گاه ،فردي كه براي نوع خاصي از كشتي
آموزش ديده است ،به دليل ضعف مديريت
منابع انساني ،در كشتيهاي با نوع و اندازههاي

مختلف و كاالهاي مختلف به كار گرفته
ميشود .عدم برخورداري از دانش الزم در
خصوص ويژگيهاي كشتي ،يكي از مشكالت
اصلي كاركنان كشتي است .استانداردسازي
تجهيزات ،آموزشهاي ضمن خدمت و استفاده
از روشهاي بهتر به كارگيري و گماشتن افراد
در ارتباط با دانش آنها و بهبود مديريت منابع
انساني ،ميتواند در كاهش خطاهاي ناشي از
اين عوامل موثر باشد.
■ ارتباطات نامناسب
ارتباطات نامناس��ب ،گاه ب��ه دليل مليتهاي
متف��اوت و تف��اوت زب��ان بي��ن كاركن��ان
كش��تي،كاپيتان و راهنماي كش��تي ،كشتي با
كشتي و همچنين ،كش��تي با سيستم كنترل
ترافيك دريايي بندر و گاه نيز ،ارتباطات راديويي
ضعيف ،ميتواند موجب بروز خطا و در نهايت،
وقوع حوادث در دريا باش��د .طبق گزارش��ات
موسسهي ملي ايمني حمل و نقل امريكا ،2حدود
 70درص��د از حوادث رخ داده ش��ده ،در زمان
هدايت شناور توسط راهنما بوده است .اجراي
دورههاي آموزش��ي بهبود روشه��اي اجرايي
()BRMbridgeresourcemanagement
 ،اولين قدم در بهبود اين وضع محسوب ميشود.
■ تصميم گيري بر اساس اطالعات و
دادههاي نادرست
دريانوردان در هر لحظه مسئول تصميمگيري
بر اساس اطالعاتي هستند كه تجهيزات در
اختيارشان قرار ميدهد .بسياري از حوادث،
ناشي از عدم فهم و يا استفادهي صحيح از
اطالعات است؛ به طور مثال ،عدم درك صحيح
از اطالعات دريافتي از رادار و عمق ياب و ساير
تجهيزات و گاه نيز ،عدم دسترسي به اطالعات
شاخص و بحراني و يا وجود اطالعات ناصحيح
ناشي از خرابي تجهيزات ،موجبات بروز خطاهاي
انساني و وقوع حوادث را فراهم ميآورند .كليهي
اين امور ،باعث ارايهي اطالعات نادرست به افراد
و در نتيجه ،تصميم گيري نادرست و بروز خطا و
حوادث ميشود.

■ فشارهاي مديريتي و بازار
فشار بازار و سياستهاي مديريتي نيز ،ميتوانند
زمينهي بروز مخاطرات گوناگون شوند .به طور
مثال ،ميتوان به لزوم رونق امور دريانوردي در
هر شرايط آب وهوايي ،تنها به دليل از دست
ندادن بازار و فشار بيش از حد به شناور و
كاركنان ،با هدف جلب رضايت مشتري و مد
نظر قرار ندادن عواقب غير مستقيم اينگونه
فشارها در بازهي زماني  ،2005-2009در
مقايسه با سالهاي  ،1998-2004اشاره كرد.
آب و هوا يكي از علتهاي اصلي خسارت كلي
شناورهاي باالي  GT 500بوده است ،3كه به
دو علت تغييرات آب و هوايي جهاني چند سال
گذشته و يا فشارهاي تجاري بازار جهت انجام
خدمات در هر شرايط ،ميتواند باشد.
■ نتيجه گيري
با توجه به عوامل باال ،ميتوان گفت :علتهاي
بروز خطاهاي انساني در دريانوردي ،تنها از جنب ه
فردي برخوردار نيست و نميتوان تنها فرد را
مقصر بروز حادثه دانست؛ بلكه فرد جزء كوچكي
از سيستم به حساب ميآيد؛ عوامل متعددي
در كنار هم قرار ميگيرند و باعث بروز خطا و
حوادث ميشوند؛ خطاهايي كه دامنهي وسيعي
را دربردارند :از زمان طراحي اوليهي كشتي و
نصب تجهيزات تا مديريت خدمات و در نهايت،
خطاهاي روي كشتي و دريا .
نصب تجهيزات هشداردهندهي ايمني و حس گرها،
افزايشميزاناتوماسيونتجهيزات،بهبودروشهاي
مديريت منابع انساني  ،بهبود و ارتقاي آموزشهاي
فني ضمن خدمت ،افزايش كيفيت مكالمات
بين الملل دريانوردان ،كاهش تعداد كارهايي كه
دريانوردان در زمان غير كاري بايد به آنها بپردازند،
تغيير در طراحي محل استراحت افراد روي كشتي
به گونهاي كه به دور از هر گونه صدا بتوانند به
استراحت بپرازند ،كاهش تبعيض بين كاركنان،
ايجاد امكان ارتباط با خانواده با سهولت براي تمامي
افراد از جمله راهكارهايي هستند كه با طراحي و
اجراي آنها ميتوان از بروز خطاهاي انساني در
كشتيراني جلوگيري كرد■ .
پانويس

1- The Cost and Truths of Human Error Robert Latino,
for Health Leaders Media, January 4, 2008
2- NTSB
3- Philip Graham, IUMI Facts & Figures Committee

مقاله

كارآيي هواپيماي بدون سرنشين
در جستوجو و نجات دريايي
اغلب افرادي كه در آبوهواي توفاني در دريا گرفتار
ميشوند ،به كمك گروههاي نجات نياز پيدا ميكنند،
دقيقاً در شرايطي كه پرواز براي انواع هواپيماها ايمن
نبوده و بسيار خطرناك است.
با اين وجود ،يك بالگرد ،شامل كاركنان نجاتدهنده
و يا يك بالگرد با نفرات و تيم نجات براي انجام
عمليات جستوجو و نجات در اين شرايط سخت
اعزام ميشود كه در اين شرايط ،هم جان تيم نجات
به خطر خواهد افتاد و هم ممكن است خساراتي به
بالگرد و هواپيماهاي گران قيمت وارد شود.
به هر حال در اين شرايط ،يك الگوي جديد از
هواپيماهاي بدون سرنشين و كنترل از راه دور كه
ميتواند توانايي انجام عمليات را داشته باشد نه تنها
تيم نجات آن را همراهي نميكند تا در شرايط سخت
و مخاطرهآميز قرار بگيرد ،بلكه عملكرد نخستين نسل
از اين مدل هواپيماها نشان داده است كه خارج از
قواعد و قراردادها ،ميتوانند در شرايط آب و هوايي
سخت ،به پرواز درآيند.
اين مهم ،مرهون استفاده از سيستم نوين و تكنولوژي
تبديل شكل در اين گونه از هواپيماها است .نخستين
نسل از اين نوع هواپيماهاي بدون سرنشين ،در سال
جاري ميالدي و در قالب پروژهي !EUREKA E
 ASARP 3931در شركت اروپايي EUREKA
تعريف شده است.
نخستين نسل اين نوع هواپيماي دريايي ،ميتواند
روي آب و يا روي خشكي ،عمليات فرود و برخاست
را انجام دهد .اين هواپيما قادر به پرواز در حدود 4.5
ساعت است و ميتواند در هر پرواز ،باري با ظرفيت

 40كيلوگرم را با هدف عمليات نجات ،حمل كند.
همچنين ،روي اين هواپيما يك دوربين تعبيه شده
است كه به طور زنده ،تصاوير را براي فرمانده (هدايت
كنندهي هواپيما) عمليات كه روي زمين استقرار
يافته است ،ارسال مينمايد ،ساير امكانات اين هواپيما،
مجهز بودن آن به زندهياب است كه احتماالً قادر به
شناسايي افراد در درون دريا ميشود .همچنين ،اين
هواپيما قادر به تعيين موقعيت خود و ارسال تجهيزات
كمكي براي نجات افراد مضطر در دريا نيز ميباشد.
در اين هواپيماي كوچك ،توانايي مقاومت در برابر
شرايط آب و هوايي ،مديون استفاده از سه مدل
 Aeroservoelastic trim tabsاست( .سيستمي
است جك مانند ،به منظور باال و پايين بردن قسمت
 tabنصب شده در لبهي انتهايي بال هواپيما و دم

كه قابليت تحرك را دارد و با باال و پايين رفتن خود،
سبب پايداري هواپيما در هوا ميشود)؛ بنابر اين،
زماني كه هواپيما با بادهاي مخرب و متغير (بادهايي
كه سمت و سرعت آنها دائماً در حال عوض شدن
است) روبهرو ميشود ،اين  tabها به صورت مداوم و
با سرعتي متناسب با قدرت باد ،شروع به باال و پايين
رفتن ميكنند .الزم به ذكر است ،اين عمل به صورت
اتوماتيك انجام ميشود و در نتيجه برخورد بادهاي
متغير با هواپيماي بدون سرنشين صورت ميگيرد.
ي بال
در اين نوع هواپيماي بدون سرنشين ،از تكنولوژ 
هواپيماهاي عادي كه توسط خلبان هدايت ميشود،
استفاده نميشود ،بلكه از تكنولوژي ويژهاي كه به
صورت خودكار بتواند هواپيما را در شرايط بد جوي
متعادل نگه دارد ،استفاده شده است■ .

محل قرار گرفتن  tabها که توسط

سیستم  Aeroservoelasticباال و پایین
می شود.
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نگاهی دوباره به قابلیت های دریایی جزیره قشم

دريادارمحمدحسينملكزادگان
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س�االنه حدود  6ميليارد تن كاال از مس�ير
دريا جابهجا ميش�ود .اين مقدار معادل 85
درصد از مجموع تجارت و حملونقل كاال در
دنيا است .ظرفيت ناوگان كشتيراني جهان،
حدود  809ميليون تن برآورد ميشود.
ي دنيا ،شامل :كشتيهاي حمل
ناوگان كشتيران 
كاالهاي عموم��ي ،كانتينره��ا ،تانكرهاي حمل
م��واد نفتي ،كش��تيهاي حمل كااله��اي فله و
ل گاز
غالت ،حمل مواد معدني ،ذغالسنگ ،حم 
مايع ،كش��تيهاي حمل مايعات گازي ،اتومبيل،
كشتيهاي حمل كاالهاي يخچالي ،كشتيهاي
بزرگ مسافري و كشتيهاي ديگري است كه از
بيان نا م آنها خودداري ميشود.
ب��راي انج��ام حملونقل درياي��ي و فعاليتهاي
بندري ،انواع كشتيهاي كوچكتر و خدماتي به
كار گرفته ميشوند كه خود اين كشتيها ناوگان
ديگري را در سطح جهان تشكيل ميدهند :مانند
يدككشها و نفربرها.
كش��تيهاي جابهجاكنن��دهي كاال در حج��م
كمتر براي بنادر و كش��تيهاي خدماتي كه كار
تعميراتي و تأمين ملزومات را به عهده دارند به نام
 Utility Boatsو ،Work Boatsكشتيهاي
اليروب بن��ادر و كانالهاي ورودي به بنادر به نام
 ،Dredgersبارجها كه براي حملونقل بارهاي
كوچكتر بين بنادر نزديك به هم از آنها استفاده
ميش��ود ،كش��تيهاي اكتشافي ،نقش��هبرداري
دريايي و اطفاء حريق .البته انواع و اقسام شناورها
و كشتيهاي ديگري نيز هستند كه همهي آنها
در دريا به يك نوع فعاليت خاص ميپردازند.
وسعت چنين ش��بكهي حملونقلي و خدماتي
در آبهاي سراس��ر دنيا باعث بروز يك مجموعه
فعاليتهاي همهجانب ه شده است و ساخت انواع
كشتيها ،ماشينآالت و موتورهاي متعدد ،قطعات
يدكي ،كارخانهه��اي ذوب آهن براي توليد ورق
مورد نياز كش��تيها و بنادر متعدد با كاربردهاي
گوناگون را به وجود آورده است.
براي انجام حملونقل و تجارت دريايي نيز ،انواع
فعاليتها در شكلهاي متنوع و تخصصي جاري
است كه از جمله ميتوان به اين موارد اشاره كرد:
 .1كشتيس��ازان و تعميركنندگان كش��تيهاي
كوچك و بزرگ.
 .2سازندگان قطعات يدكي و ملزومات كشتيها.
 .3تأمينكنندگان سوخت و آذوقهي كشتيها.
 .4تأمينكنن��دگان قطعات يدك��ي و ملزومات
كشتيها.
 .5سازندگان و پيمانكاران ساخت بنادر.
 .6طراحان و مشاورين بندرسازي.
 .7شركتهاي اليروب بنادر.
ن و فروش��ندگان مواد ش��يميايي
 .8س��ازندگا 
دريايي.
ن و فروشندگان نقشههاي دريايي.
 .9تهيهكنندگا 
 .10سازندگان روغن موتور كشتيها.
 .11تولیدکنندگان رنگهاي دريايي.
 .12تولیدکنندگان كانتينر و تعميركاران آنها.
 .13شرکت های حملونقل زميني كانتينرها.

 .14تأمينكنندگان وسايل س��ختافزاري براي
مؤسسات دريايي.
 .15تهيهكنن��دگان وس��ايل نرماف��زاري ب��راي
مؤسسات دريايي.
 .16تأمينكنندگان امكانات مخابراتي.
 .17نمايندگان فروش��ندهي انواع ماش��ينآالت
كشتيها.
 .18انتشارات آثار دريايي.
 .19تهيهكنندگان نوشتافزار براي شركتهاي
فعال دريايي.
 .20دارندگان جرثقيلهاي دريايي.
 .21دارن��دگان بارجهاي دريايي براي حمل انواع
كاالهاي با حجم كم.
 .22حم��ل بار و مس��افر به بن��ادر و جزاير دور و
نزديك.
 .23شرکت های بروكري رزرواسيون كاال.
 .24شرکت های بروكري اجاره كشتي.
 .25شرکت های تخليه و بارگيري ،بارشماري و
انبارداري.
 .26شركتهاي صيد و صيادي.
 .27توليدكنندگان و فروشندگان تجهيزات صيد
دريايي.
 .28شركتهاي غواصي دريايي.
 .29دانش��كدههاي دريايي و انواع مراكز آموزشي
ن دورهاي
دورههاي بلندمدت ،كوتاهم��دت و ميا 
كاركنان دريايي.
 .30تأمينكنندگان وسايل كمك آموزشي.
 .31فروش��ندگان وس��ايل كم��ك آموزش��ي
دانشكدههاي دريايي و مورد نياز كشتيها.
 .32مؤسسات نجات كشتيهاي آسيبديده.
 .33شركتهاي تميزكنندهي مخازن تانكرهاي
نفتي يا كشتيها و مواد شيميايي.
 .34بروكرهاي اوراق كشتيهاي فرسوده.
 .35خري��داران و اوراقكنن��دگان كش��تيهاي
فرسوده.
 .36ان��واع ش��ركتهاي كوچك ك��ه تعميرات
اختصاصي كش��تيها را انج��ام ميدهند ،مانند:
تعميرات زيرآبي ،خزهزدايي زير كشتيها (وقتي
در دريا ش��ناور هس��تند) ،ضخامتسنجي بدنه،
تعميرات رادارها و وس��ايل مخابراتي كش��تيها،
تعميرات وسايل الكترونيكي ،تعميرات بويلرها و
گ بخار كش��تيها ،تعمير ژنراتورها ،تعميرات
دي 
وسايل برقي روي كشتيها و انواع و اقسام چنين
كارگاههايي.
 .37تأمينكنندگان كاركنان دريايي.
 .38بازرسان دريايي ،اعم از كاال يا كشتي.
 .39اج��اره دهندگان ماش��ينآالت م��ورد نياز
كشتيها در موارد اضطراري ،مثل :ژنراتورها.
 .40ش��ركتهاي بيم��هي بدنه و ماش��ينآالت
كشتي.
 .41ش��ركتهاي بيمهي شخص ثالث و آلودگي
دريايي.
 .42شركتهاي مسئول سرشكن كردن خسارات
و تصادفات.
 .43مشاوران دريايي :اين شركتها ميتوانند براي

ساخت كشتيها و سرمايهگذاري در اين صنعت و
يا امور بيمهاي ،حقوقي و غيره مشاوره بدهند.
 .44نمايندگان بيمههاي .P & Iclurs
نكشتيرانيها.
.45نمايندگا 
 .46شركتهاي نمايندگي صاحبان كاال.
 .47ش��ركتهاي نمايندگ��ي دف��اع از صاحبان
كشتي يا كاال.
 .48مؤسسههاي ردهبندي كشتيها.
 .49مؤسسات حقوقي و داوري دريايي.
 .50مؤسسات هواشناسي دريايي و اطالعرساني
شرايط جوي به كشتيها.
ي و اعالمكنن��دهي كرايه
 .51مؤسس��ات ارزياب 
كشتيها ،مانند :مؤسسهي .World Scale
 .52ش��ركتهاي نمايندگي و رزرواسيون بليط
براي مسافرين دريايي.
 .53ش��ركتهاي نمايندگ��ي و رزرواس��يون
بليط هواپيما براي خدم��هي دريايي و كاركنان
كشتيها.
 .54مؤسس��ات طراحي فرمهاي تبليغاتي براي
شركتهاي دريايي.
 .55دادگاههاي دريايي.
 .56بانكهاي دريايي يا بانكهايي كه در واگذاري
تس��هيالت بانك��ي ،وام و غيره در ام��ور دريايي
متخصصهستند.
 .57س��ازمانهاي كنترلكنندهي محيطزيست
دريايي.
 .58صنايع گردشگري دريايي.
 .59صنايع بيوتكنولوژي دري��ا در حوزهي غذا و
دارو.
 .60صنايع نفتي (فراساحل).
شايد دهها نوع از شركتها ،سازمانها و ارگانهاي
دريايي ديگر را نيز بتوان نام برد كه به طور مستقيم
و غيرمستقيم در امور دريايي فعاليت دارند.
فعاليتهاي دريايي در حوزهي
خليجفارس و درياي عمان
در كشورهاي حوزهي خليجفارس و درياي عمان،
تمام فعاليتهاي دريايي يادشده وجود دارند كه از

بيان دوبارهي آنها خودداري ميشود.
ساالنه ،حدود  12تا  13هزار فروند كشتي وارد
خليجفارس ش��ده ،و يا از آن خارج ميش��وند.
ميزان نفت خامي كه از بنادر خليجفارس صادر
ميشود ،از هر منطقهي ديگري از جهان ،بيشتر
است .صادرات كاالهاي شيميايي ،فرآوردههاي
نفتي ،LPG ،گاز ب��ه صورت Condenciate
و  ،LNGم��واد معدن��ي ،مواد غذاي��ي ،ماهي،
ميوهجات ،بار و مسافر پر و خالي ،عمليات تخليه
و بارگيري ،عمليات انتقال مجدد كاال ،ترانزيت
كاال ،ساخت و تعمير كشتيهاي كوچك ،تعمير
كش��تيهاي ب��زرگ در بنادر مختل��ف و وجود
تعميرگاههاي كوچك و بزرگ كش��تي در بنادر
مهم خليجفارس ،همگي نشانهاي از فعاليتهاي
چشمگير دريايي اين منطقه است كه در حجم
فعاليتهاي بينالمللي دريايي سهم بسيار بااليي
دارد .به عن��وان مثال :شيخنش��ين دبي ،داراي
درآمد بسيار هنگفت ساليانه ميباشد كه منشأ
اين درآمدها ،بيشت��ر از طريق صادرات مجدد
كااله��اي وارده به اين كش��ور و ارايهي خدمات
دريايي ،مانند :تعمير كشتيها ،سوخترساني،
فروش مايحتاج كش��تيها و قطع��ات يدكي و
منابع جهانگردي اس��ت .اين كش��ور ،با آن كه
فاقد مراكز توريستي طبيعي است ،ولي با ايجاد
مراكز متع��دد خريد و مراك��ز ديدني مطابق با
استانداردهاي باالي جهاني ،توانسته است سهم
زيادي از صنعت توريس��م خاورميانه را به خود
اختصاص دهد .اين شيخنشين ،با ايجاد مناطق
آزاد گسترده ،ايجاد زيربناهاي اقتصادي و تسهيل
قوانين گمركي ،مهاجرتي و بانكي ،توانسته است
سرمايهگذاران و ش��ركتهاي خارجي بسياري
را به س��وي خ��ود جذب كن��د .در حال حاضر،
كارخانهها و ش��ركتهاي توليدي بس��ياري در
منطقهي آزاد جبلعلي مش��غول به كار هستند
و ش��هرك  Dubai Maritime Cityكه در
مجاورت حوضچهي خشك تعميراتي دبي ،قرار
گرفته اس��ت ،داراي مراك��ز اداري و تعميراتي
كش��تي با اندازههاي مختل��ف ،انبارهاي متعدد
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چشم انداز
ن و فروش ماش��ينآالت
تجهيزات نوردكردن آه 
مربوط به كشتيهاي اوراق شده.
 .6ايج��اد كارخان��هي ذوب آه��ن ،ب��ا توجه به
حملونقل سنگ آهن كه حجيم است و از طريق
دريا بس��يار راحتتر انجام ميش��ود و از طرفي
برخورداري منطقه از انرژي الزم (ميزان توليد 10
ميليون تن پيشبيني ميشود كه بايد در كشور
حداقل به  40تا  50ميليون تن برسد).
 .7ايجاد پايانهي كانتينري ،با توجه به اشباع شدن
بنادر شهيد رجايي و دبي ،قشم ميتواند به عنوان
 ، Back Yardداراي بازار بسيار مطلوبي باشد.
 .8تأسيس كارخانهي بزرگ سيمان ،با ظرفيت 3
تا  5ميليون تن.
 .9ايجاد انبار ،به منظور ذخيرهي كاالهاي مختلف
دريايي.
ب��ه منظور ذخيرهي كااله��اي مختلف دريايي،
مراكز مسكوني ،هتل و مراكز سوختگيري براي
شناورها است .بنابراين ،بعد از ثبت شركت و بنا
به درخواست دفتر كار ،انبار و كارگاه در اختيار
متقاضيان قرار ميگيرد.
با توجه به آن چه كه گفته ش��د و اين كه س��هم
فعاليته��اي درياي��ي در ش��كوفايي اقتصادي
كشورمان بس��يار زياد اس��ت ،ميتوان تأثير آن
را ت��ا بيش از  50درصد ب��رآورد كرد .ايجاد يك
قطب دريايي در سواحل خليجفارس كه ملزم به
برآورده ساختن نيازهاي صنعت دريانوردي كشور
باشد ،با ارايهي زيرساختهاي خدماتي پيشرفته،
تسهيل قوانين ،ايجاد محيطي مؤثر و تخصصي
براي شبكهسازي و گردهم آوردن كليهي فعاالن
صنعت دريانوردي از سراسر منطقه ،امري حياتي
محسوب ميشود.

بندر و دریا  /شماره 174

100

موقعيت استراتژيك جزيرهي قشم
موقعيت اس��تراتژيك جزيرهي قشم در تنگهي
هرم��ز ،ام��كان دسترس��ي آن ب��ه آبراههاي
بينالمللي و واقع ش��دن در كريدور حملونقلي
دريايي از يك س��و و توانمنديها و ظرفيتهاي
بالقوهي س��رزميني از س��وي ديگ��ر ،ازجمله:
برخورداري از  260كيلومتر ساحل ،وجود ذخاير
ق مناسب
عظيم نفت و گاز و اس��كلههايي با عم 
و قابلي��ت پهلوگي��ري كش��تيهايي با ظرفيت
باال و همچني��ن وجود مزيته��اي قانوني اين
جزيره ،به عنوان منطق��هي آزاد ،مانند :اولويت
فعاليتهاي اقتصادي ،اعم از صنعتي ،تجاري و
خدماتي ،سرمايهگذاري خارجي تا ميزان 100
درصد سهام ،معافيت از پرداخت هرگونه حقوق
گمركي و سود بازرگاني براي واردات مواد اوليه،
ماش��ينآالت و قطع��ات يدكي ب��راي توليد در
منطقه ،باعث گرديده جزيرهي قشم بتواند يك
هدف ايدهآل براي تجارت دريايي محسوب شود،
و در صورت برخورداري از سيس��تم يكپارچهي
مديريتي ،به قطب صنايع دريايي در كل منطقه
مبدل شود.

برنامههاياستراتژيكتوسعهيصنايع
دريايي در قشم
 .1ايجاد صنايع كشتيسازي در انواع مختلف.
 .2توليد تجهي��زات دريايي ،ايجاد و گس��ترش
اسكلهها.
 .3راهاندازي تعميرگاههاي مجهز سرويسدهي به
كشتيهاي خودي و عبوري.
 .4سازماندهي و گسترش فعاليتهاي شيالتي.
 .5ايجاد پايگاه سوخترس��اني به كش��تيها با
امكانات  10مخزن سوخت ،بويهي شناور ،اسكله،
 2فروند بارج ،لنگرگاه بين الرك و قشم.
 .6ايجاد صنايع دريايي و همزمان ،انتقال تكنولوژي
به منطقه.
 .7تأسيس مراكز آموزش��ي و انتقال دانش فني
دريايي در سطوح مختلف.
 .8تبدي��ل جزي��ره ب��ه كانون اصل��ي ترانزيت و
حملونقل كاال از راه دريا.
 .9طراحي و اصالح ساختار موجود در جهت رفع
موانع.
ايجاد تأسيسات بندري مناسب ،رونق و توسعهي
صنعت نفت و گاز و صنايع وابس��ته را نيز در پي
خواهد داشت ،از جمله:
 .1تأس��يس كارخان��هي  ،CNGگاز فش��رده و
كمپرس شده ،با توجه به ذخاير غني گاز منطقه
ب��راي ص��ادرات ،كه در آن ص��ورت ،نياز به بندر
بارگيري و تأسيسات بندري نيز خواهد بود.
 .2ايجاد مخازن نفت خام در جزيره كه مورد نياز
كشور است (فقط در جزيرهي خارك 16 ،ميليون
بش��كه نفت خ��ام قابل ذخيره اس��ت و ميتوان
مخازني تا حدود  100ميليون بش��كه ايجاد كرد
كه هم براي ذخيره به كار ميآيند و هم در مواقع
بحراني ،مشكلگشا خواهند بود).
 .3ايجاد پااليش��گاه (كه در اين صورت ،نيازمند
ايجاد اسكلهي نفتي خواهد بود).
 .4توسعهي صنايع فوالد و آلومينيوم.
 .5تأس��يس محلي با امكانات زيس��تمحيطي،
به منظور اوراق كردن كش��تيهاي فرس��وده با

مركز امور دريايي بينالمللي قشم
همزمان با اجراي اهداف استراتژيك باال ،ضروري
است يك مركز امور دريايي بينالمللي نيز ،براي
رسيدن به مقاصد زير ايجاد شود:
 .1هماهنگي بين س��ازمان منطقهي آزاد قشم و
كليهي سازمانها ،ارگانها و نهادها با شركتهاي
مرتبط دريايي.
 .2تهيهي دستورالعملهاي الزم ،بر مبناي قوانين
حاكم و در جهت تسهيل روند انجام امور.
 .3شناخت ارگانها ،شركتها و مؤسسات دريايي
از يكديگر ،به دليل تجمع در يك محل.
 .4ارتباط س��هل و آس��ان آنها به خاطر حضور
همگي آنها در يك مجتمع مشخص.
 .5كاه��ش هزينهه��اي مختلف و س��هولت در
رفتوآمد.
 .6افزايش دانش دريايي جمع حاضر در مجتمع.
براي تحقق اين امر و جذب شركتهاي خارجي و
داخلي ،بايد امتيازات خاصي از قبيل :واگذاري دفتر
كار ،وام با بهرهي كم ،به متقاضيان داد .همچنين،
تمركز سازمانهاي ذيربط از قبيل سازمان بنادر،
پست ،گمرك ،مخابرات ،ادارات مربوط به صدور
گذرنامه و رواديد ،صدور گواهينامهي بانكهاي
معتبر در اين مركز ،به منظور تس��هيل در انجام
امور ضروري است.
داليل واگذاري مزاياي طرح
 .1رش��د تج��ارت و پيش��يگرفتن آن بر توليد
كشورها.
 .2جهاني شدن اقتصاد.
 .3يكپارچگي و ادغام بازارها.
 .4روند تحوالت كشتيرانيها.
 .4-1افزايش رقابت ميان خطوط كشتيراني.
 .4-2توسعهي فنآوريهاي جديد در كشتيها.
 .5توسعه ارتباط ميان صنايع دريايي.
 .6گس��ترش توانمنديه��ا و مهارتهاي بخش
دريايي.
 .7اس��تفاده از تكنولوژيهاي روز در فعاليتهاي
دريايي.
 .8افزايش رقابت ميان ش��ركتهاي كوچك در
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هدف از اجراي طرح
در اين طرح ،سعي خواهد شد با تكيه بر فعاليتها و
شرايط موجود در كشور در حوزهي صنايع دريايي،
از طرحهاي مش��ابه در س��اير كشورها ،اطالعات
جم��عآوري و با برگزاري جلس��ات كارشناس��ي
صاحبنظران ،اصول استراتژي مناسب در بخش
صنايع دريايي تدوين گردد و در مرحلهي نهايي،

مراحل انجام مطالعات ،با هدف ايجاد
قطب دريايي در قشم
 شناس��ايي و تعريف حوزههاي مختلف صنايعدريايي و بخشهاي غيرصنعتي مرتبط با آن.
 تقسيمبندي مناس��ب صنايع و امور دريايي وتعيين ويژگيها و مشتركات آن با ديگر حوزههاي
صنعتي.
 معرف��ي مراكز مهم مرتب��ط با حوزهي صنعتدرياي��ي و تأثيرگذار بر آن ،در س��طح كش��ور و
جهان.
 مطالعهي موقعيت اجمالي (س��طح تكنولوژي،كيفيت نيروي انساني ،جايگاه و )...صنايع و امور
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حوزهي دريايي.
 .9كس��ب درآم��د هنگفت ب��راي كش��ور از راه
كشتيس��ازي ،ارايهي خدمات دريايي ،ش��امل:
تعمير كشتيها ،سوخترساني ،فروش مايحتاج
كشتيها و قطعات يدكي و س��اير ملزومات (در
حال حاضر ،عالوه بر اي��ن كه درآمدي از اين راه
حاصل نميشود ،مبالغ بس��يار زيادي ارز نيز ،به
منظور انجام مراتب يادش��ده براي كش��تيهاي
خودي در كشورهاي منطقه هزينه ميشود).
 .10ايج��اد وح��دت و يكپارچگ��ي مديريت در
حوزهي صناي��ع دريايي كه باعث به وجود آمدن
بزرگترين منطقهي آزاد راهب��ردي در پايانهي
حملونقل دريايي منطقه ميشود.
 .11كس��ب درآمد با توسعهي صنايع شيالتي و
حملونقلدريايي.
 .12ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب ،به نسبت
تغيير بافت جمعيتي با قابليت افزايش جمعيت
( 3ميليون نفر).
 .13كسب درآمد از منابع جهانگردي.
 .14كس��ب درآمد از راه صادرات مجدد كاالهاي
وارد شده به كشور.

با توجه به ش��رايط ويژهي منطقهي آزاد تجاري
 صنعتي قش��م و توانمنديه��اي آن ،اين طرحتكميل و به اجرا درآورده شود.
ضرورت انجام طرح
سرمايهگذاريهاي س��الهاي گذشته در بخش
صنايع و امور دريايي كش��ور و بازار گس��تردهي
آن ،نيازمند توجه دقيق و تدوين سياس��تهاي
كاربردي مناس��ب است .مس��لماً نقش دولت در
عملكرد صنايع دريايي و هدايت صحيح آن ،بسيار
حساس بوده و انتظار واگذاري آن در آينده به بازار
عرضه و تقاضا ،روشي غيرقابل قبول خواهد بود.
بر اين اس��اس ،به منظور ايجاد قطب دريايي در
منطقهي آزاد تجاري  -صنعتي قش��م ،نيازمند
ش��ناختي كامل و جامع از ابع��اد موجود و آينده
صنعت دريايي اس��ت ،بر آن هستيم تا بر اساس
آن ،استراتژيهاي مناسب را اتخاذ نماييم.

دريايي در سطح جهان و منطقه و مقايسهي آنها
با شرايط كشور.
 مطالعه و بررس��ي دامنهي فعاليتهاي موجودصنايع و امور دريايي در منطقهي آزاد قشم.
 پيشبيني بازار آيندهي كش��ور در بخشهايمختلف صنايع و امور دريايي.
 تعيين شاخصهاي كليدي و زمينههاي وروديا افزايش حضور عملكرد منطقهي آزاد قشم در
بخشهاي مختلف صنايع و امور دريايي.
 تحليل فرصتها ،تهديدها ،نقاط قوت و ضعفصنايع و امور دريايي كشور.
 تعيين چش��مانداز مناسب براي منطقهي آزادقشم در بخش صنايع و امور دريايي.
 تعيين اس��تراتژيهاي مناس��ب براي ورود ياافزاي��ش حضور عملكرد منطقهي آزاد قش��م در
تحقق چشمانداز قطب دريايي.
 تعيين راهكارهاي اجرايي مناسب در بخشهايمختلف ،ش��امل :اقدام��ات الزم قانوني ،حقوقي،
سرمايهگذاري و تحقيقاتي.
آن چه مسلم است ،اين كه :زيربناهاي اقتصادي
را بايد طوري احداث كرد كه عالوه بر استفاده
از توانمندي ش��ركتهاي داخلي ،بتوان بيشتر
از توانمنديهاي ش��ركتهاي خارجي نيز ،در
اين طرح استفاده كرد .اميد است با تصميمات
قاطع و جدي كه توسط مسئولين در زمينهي
ام��ور دريايي جزيرهي قش��م در آين��دهاي نه
چندان دور گرفته ميش��ود ،شاهد ايجاد قطب
بينالمللي دريايي در خليج هميش��ه فارس و
درياي عمان باشيم■ .
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رویدادهای بنادر کشور

رشد فعاليتهاي تجاري بنادر خوزستان

بازدید معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی
از بنادر هرمزگان
عضو هیات عامل و معاون امور دریایی
سازمان بنادر و دریانوردی از بنادر
استان هرمزگان دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر
و دریانوردی هرمزگان ،سعید ایزدیان به
همراه مدیران کل دریایی با حضور در
هرمزگان ،از بنادر شهیدرجایی ،پهل ،الفت،
کاوه ،شهید ذاکری و شهید حقانی دیدار و
از نزدیک با مسائل و مشکالت بخش دریایی
این بنادر آشنا شد.
همچنین معاون امور دریایی سازمان
بنادر و دریانوردی در این دیدار  2روزه

در نشستی با اتحادیه مالکان کشتی ها
و با حضور مدیران بخش دریایی اداره
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ،مسايل
مربوط به جستجو و نجات دریایی ،ثبت
شناوران ،کشتیرانی و سایر مسايل مرتبط
با بخش دریا و دریانوردی را مورد بررسی
قرار داد.
در این نشست صمیمی ،نمایندگان اتحادیه
مالکان کشتی ،به ارائه مشکالت و مسائل
مربوط به حوزه فعالیت خود پرداختند
و طی آن معاون دریایی سازمان بنادر و
دریانوردی ،پاسخ های الزم را ارائه نمود.

آموزش قضایی به کلیه نیروهای گارد و انتظامات
بندر خرمشهر

مدیرکلبندرودریانوردیخرمشهرگفت:درراستایآشناییبیشترپرسنلگاردوانتظامات
این اداره کل ،یک دوره آموزشی به مدت پنجاه ساعت به منظور ارتقاء سطح دانش قضایی و
حقوقی نیروهای گارد و انتظامات توسط دادستان شهرستان خرمشهر برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر ،عادل دریس ادامه داد :این
دوره که در محل سالن آمفی تئاتر بندر برگزار شد ،ارتقاء دانش قضائي نیروهای گارد و
انتظامات اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر را در پی داشته و در باالبردن سطح كيفي
مراحل تحقيقات مقدماتي وتشكيل پرونده هاي كيفري وحقوقي و ارائه هرچه بهترخدمات
قضائي به اربابان رجوع این اداره کل ،کمک زیادی خواهد کرد.

فعاليتهايتجاريبنادراستانخوزستاندر
 6ماه نخست امسال  7درصد رشد داشت.
به گزارش روابط عمومي اداره كل بنادر و
دريانوردي استان خوزستان؛ تخليه و بارگيري
انواع كاال در بنادر استان خوزستان با  7درصد
رشد از  17ميليون و  673هزار و  567تن در 6
ماهه نخست سال گذشته به  18ميليون و 845
هزار و  363در مدت مشابه امسال رسيد.
مديركل بنادر و دريانوردي استان خوزستان
گفت :در  6ماهه نخست امسال تعداد 727
فروند كشتي تجاري با  8درصد رشد نسبت
به  6ماهه نخست در سال گذشته به بندر امام
خميني وارد و يا از آن خارج شدند و ميزان
 12ميليون و  533هزار و  335تن كاالي
تجاري را با  3درصد رشد نسبت به  6ماهه
نخست سال گذشته تخليه و بارگيري كردند.
ابراهيم ايدني در ادامه از مواد شيميايي،
غالت ،آهن آالت ،خاك معدني ،روغن و كود
به عنوان عمده ترين كاالهاي تجاري تخليه و
بارگيري شده در بندر امام خميني در  6ماهه
نخست امسال ياد كرد.
وي همچنين از رشد  15درصدي تخليه و
بارگيري كاالهاي نفتي در بندر امام خميني
خبر داد و گفت :در اين مدت ميزان  5ميليون
و  648هزار و  97تن انواع كاالي نفتي در بندر
امام خميني تخليه و بارگيري شد ،كه ميزان
 421هزار و  578تن آن با  6درصد رشد
نسبت به  6ماهه نخست سال گذشته مربوط
به تخليه و  5ميليون و  226هزار و  519تن
آن با  16درصد رشد نسبت به مدت مشابه آن
در سال گذشته مربوط به بارگيري ميباشد.
مهندس ايدني از رشد  24درصدي تخليه و

بارگيري انواع كاالي نفتي و غير نفتي در بندر
خرمشهر خبر داد و گفت :تخليه و بارگيري
انواع كاالي نفتي در بندر خرمشهر با 20
درصد رشد از  505هزار و  900تن در  6ماهه
نخست سال گذشته به  609هزار و  597تن
در مدت مشابه امسال رسيد.
ايدني در ادامه از رشد  100درصدي تخليه و
بارگيري كاالهاي نفتي در اين مدت در بندر
خرمشهر خبر داد و خاطر نشان كرد :در 6
ماهه نخست امسال  15هزار و  675تن انواع
كاالي نفتي در اين بندر تخليه و بارگيري شد.
وي همچنين از جابه جايي  15هزار و  696نفر
مسافر با  12درصد رشد در نيمه ي نخست
امسال در بندر خرمشهر خبر داد.
مدير كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان
در خصوص فعاليتهاي عملياتي بنادر آبادان،
چوئبده و اروند كنار گفت :در  6ماهه نخست
امسال ميزان  38هزار و  659تن انواع كاالي
نفتي و غيرنفتي در اين بنادر تخليه و بارگيري
شد كه ميزان  37هزار و  118تن آن با 28
درصد رشد مربوط به كاالهاي غير نفتي و يك
هزار و  541تن آن مربوط به كاالهاي نفتي
ميباشد.

در نیمه نخست امسال به وقوع پیوست

تخلیه و بارگیری بیش از  45میلیون تن کاال از بنادر هرمزگان
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مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از تخلیه و
بارگیری بیش از  45میلیون تن کاال از بنادر استان
طی نیمه نخست امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی
هرمزگان  ،علی اکبر صفایی گفت :از ابتدای امسال تاکنون
 45میلیون و  985هزار و  386تن کاال در بنادر استان
تخلیه و بارگیری شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل
 11درصد رشد نشان می دهد.
وی اضافه کرد :از کل میزان تخلیه و بارگیری انجام شده در
بنادر  27 ،میلیون و  864هزار و  883تن مربوط به کاالهای
غیرنفتی و مابقی اختصاص به مواد نفتی داشته که به ترتیب
 22درصد رشد و  2درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی از بنادر
استان گفت :در این مدت  10میلیون و  121هزار و 570
تن کاالی غیرنفتی از طریق این بنادر به خارج از کشور
صادر گردید که از رشد  46درصدی برخوردار بوده است.
صفایی ادامه داد :همچنین طی این مدت یک میلیون و

 58هزار و  629تن کاالی غیرنفتی از طریق بنادر استان
ترانزیت شد که این رقم رشدی  132درصدی راشامل شده
است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان میزان واردات کاالهای
غیر نفتی را طی این مدت  9میلیون  722هزار و  352تن
عنوان کرد.
وی با اشاره به کاهش قابل توجه واردات مواد نفتی گفت:
در این مدت یک میلیون و  329هزار و  496تن مواد نفتی
از طریق بنادر استان وارد کشور شد که  45درصد کاهش
یافته است.
وی خودکفایی در تولید بنزین را از جمله مهمترین دالیل
کاهش واردات مواد نفتی اعالم نمود.صفایی گفت :صادرات
مواد نفتی در این مدت به رقم  6میلیون و  804هزار و 407
تن رسید که  4درصد رشد یافته است.
وی خاطرنشان کرد :میزان ترانزیت این مواد نیز در این
مدت از رشد چشمگیر  354درصدی برخوردار بود و به
رقم  73هزار و  642تن رسید.وی در خصوص عملیات

کانتینری صورت گرفته در این مدت در بنادر استان گفت:
طی  6ماهه نخست امسال  ،یک میلیون و  223هزار و 89
 TEUکانتینر در بنادر استان تخلیه و بارگیری شد که
 19/2درصد رشد نشان میدهد.
صفایی با اشاره به کاهش جابهجایی مسافر در بنادر مسافری
استان گفت :در مدت یاد شده  3میلیون و  258هزار و 289
مسافر در این بنادر جابجا شدند که  3درصد نسبت به سال
گذشته کاهش یافته است.
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مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان
گفت :در  6ماهه اول سال جاری یک
میلیون و  222هزار و TEU 383
کانتینر در مجتمع بندری شهید رجایی
تخلیه و بارگیری شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و
دریانوردی هرمزگان  ،علی اکبر صفایی اضافه
کرد :این میزان در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل از رشد  19درصدی برخوردار بوده
است.
وی در عین حال کل میزان تخلیه و بارگیری
کاال در این بندر را  33میلیون و  797هزار و
 695تن عنوان کرد و از رشد  18درصدی این
آمار نسبت به سال گذشته خبرداد.
صفایی اضافه کرد :در این مدت همچنین
 9میلیون و  411هزار و 287تن کاالی غیر

نفتی از طریق بندر شهید رجایی به خارج
از کشور صادر شد که با رشد چشمگیر 56
درصدی مواجه بوده است.
مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره
به افزایش  3درصدی واردات کاالهای غیر
نفتی از این بندر میزان آن را  9میلیون و
 322هزار و 104تن عنوان کرد.
وی در عین حال از رشد  148درصدی
ترانزیت کاالهای غیر نفتی از طریق این بندر
خبر داد و گفت :طی این مدت  943هزار و
 504تن کاالی غیر نفتی از طریق این بندر
ترانزیت شده است.
صفایی با اشاره به عملکرد تخلیه و بارگیری
مواد نفتی در این بندر گفت :طی  6ماهه
گذشته 12 ،میلیون و  351هزار و  961تن
مواد نفتی از طریق این بندر تخلیه و بارگیری
شد که با کاهش  11درصدی روبرو بوده
است.
وی میزان ترانزیت این مواد را در این بندر 73
هزار و  907تن عنوان کرد که در مقایسه با
مدت مشابه سال گذشته  4برابر شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره
به کاهش واردات مواد نفتی از این بندر
گفت :آمار واردات مواد نفتی نیز طی این
مدت به رقم یک میلیون و  329هزار و 447
تن رسید که  45درصد کاهش یافته است.

خانم های ایرانی اولین ملوانان منطقه خواهند شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل
بندر و دریانوردی خرمشهر ،عادل
دریس گفت :با برگزاری دوره ملوانی
جهت آموزش خانمها دراین اداره
کل  ،برای اولین بار در منطقه بانوان
مدرک ملوانی اخذ خواهند کرد.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهرادامه
داد :از آنجايی که سازمان بنادر و دریانوردی
متولی اجرای قوانین ،کنوانسيونها و
دستورالعملهایبینالمللیسازمانجهانی
دریانوردی ( )IMOمیباشد و کشورمان
در لیست سفید کنوانسیون استانداردهای
آموزشی و صدور گواهینامههای دریانوردی
( )STCW-95قرار دارد از این رو این
سازمان می تواند ضمن برگزاری دوره های
دریانوردی اقدام به صدور گواهینامه های
بینالمللینماید.
دریس اضافه کرد :در همین راستا این اداره
کل با اخذ مجوز دوره ملوانی جهت آموزش
بانوان برای اولین بار در ایران و حوزه خلیج
فارس منطبق با کنوانسیون بینالمللی
استانداردهای آموزشی STCW-95
اقدام به برگزاری دوره مذکور در آموزشگاه

دریانوردی این بندر نموده است.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر
تصریح کرد :از آنجایی که در کنوانسیون
مربوطه اشاره به جنسیت فرد نگردیده
لذا این اداره کل ضمن مکاتبه با
سازمان مرکزی (اداره امتحانات و صدور
گواهینامههای دریانوردی) اقدامات الزم
مبنی بر اخذ مجوز را انجام داده است.
وی هدف از برگزاری دوره های آموزش
صنعت دریانوردی برای بانوان را بدین
شرح اعالم نمود که با گسترش رشته های
متنوع دریانوردی و داشتن دانشجویان
خانم در بسیاری از این رشتهها و لزوم
تحقیقات و پژوهش در دریا ،از این
پس خانم ها پس از دریافت گواهینامه
دریانوردی میتوانند با حضور بر روی
شناورها در سفرهای دریایی شرکت
و به پژوهش بپردازند .البته تا چندی
پیش بانوان به دلیل نداشتن گواهینامه
دریانوردی با مشکالت عدیدهای روبرو
بوده اند ولی اينك با برگزاری چنین
دوره هایی مشکالت آنها مرتفع شده و
میتوانند به تحقیقات خود ادامه دهند.

حجم مبادالت تجاري و نفتي در اداره كل بنادرو دريانوردي استان
مازندران به رقم ششصدوهشتادهزار( )680/000تن رسيد.
اين ميزان مبادالت تجاري توسط  237فروند كشتي تجاري و نفتي
انجام شده است .عمده كاالهاي وارداتي به بندر نوشهر ،چوب و تخته،
غالت ،مواد شيميايي ،آهن آالت،كاغذ و مقوا بوده وهمچنين كاالهاي
صادراتي نيز شامل محصوالت دامي و گياهي ،خشكبار و كاالهاي
سوپرماركتي ميباشد .شايان ذكر است ترانزيت مواد نفتي در شش
ماهه سالجاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته  100درصد رشد
داشته است.

رشد  422درصدي ترانزيت نفتي
در بندر امام خميني

به گزارش روابط عمومي اداره كل بنادر و دريانوردي استان
خوزستان ؛ در  6ماهه نخست امسال  612هزار و  652تن كاالي
نفتي با  422درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال قبل از بندر
امام خميني به ساير كشورها ترانزيت شد.
مديركل بنادر و دريانوردي استان خوزستان با اشاره به اينكه عمده
ترانزیت کاالهای نفتی صورت گرفته در بندر امام خميني مربوط به
مازوت کشور عراق میباشد ،خاطر نشان کرد :مازوت های ترانزیتی عراق
از پاالیشگاههای بی جی ،کرکوک و سلیمانیه عراق توسط کامیون از
مرزهای غرب کشور به مقصد بندر امام حمل و از این بندر توسط کشتی
به خارج از کشور ترانزیت میگردد.
«ابراهيم ايدني» در ادامه به تشريح مزيتهاي باالي ترانزيت از بندر
امام خميني پرداخت و گفت :نزديكي به منطقه ويژه اقتصادي صنايع
پتروشيمي بندر امام خميني ،نزديكي به منطقه آزاد تجاري اروند ،اتصال
به شاهراه هاي اصلي در مسیر کریدور دریایی جنوب شرقی آسیا و قرار
گرفتن در كريدور ترانزيتي شرق به غرب ،قابليت تخليه و بارگيري كشتي
هاي كانتينري نسل چهارم ،امكان واگذاري و اجاره زمين و انبار ،تجهيزات
و امكانات خدماتي و رفاهي به مؤسسات داخلي و خارجي جهت مشاركت
و سرمايهگذاري ،امكان حمل يكسره و مستقيم كاال بين كشتي ها و مهم
ترين مراكز تجاري و صنعتي ايران با كشورهاي همسايه از جمله مزاياي
ترانزيت كاال از طريق بندر امام خميني ميباشد.
وي خاطر نشان كرد :بندر امام خميني عالوه بر قرار گرفتن در مسير
اصلي ترانزيت به كشور عراق از طريق مرزهاي شلمچه ،مهران ،خسروي،
پرويز خان و باشماق ،امن ترين و كوتاهترين مسير حمل زميني كاال به
كشورهاي آذربايجان ،ترکیه و آسیای میانه بوده و شرایط مناسبی را برای
صادرات و ترانزيت کاال به تمام نقاط جهان فراهم نموده است.
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افزايش ورود كشتيها طي شش ماهه گذشته
به بندر اميرآباد

منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد
در شش ماه گذشته سال جاري
با ورود 314فروند كشتي ،نسبت
به مدت مشابه سال قبل  25درصد
افزايش ورود كشتي داشته است.
به گزارش روابط عمومي بندر امیرآباد،
پس از گذشت شش ماه از سال 89
مجموع كاالي تخليه و بارگیری شده در
بندر  1040201تن است كه در مقايسه

با نيمه اول سال گذشته  24درصد رشد
داشته ضمن اين كه در اين مدت رشد 298
درصدي بارگيري كشتي حاكي از افزايش
صادرات از اين مبدا ميباشد.
بنابر همين گزارش بررسي آماري حاكي از
جابجايي  1029415تن كاال توسط 55624
دستگاه كاميون بوده كه از نظر تعداد و تناژ
كاميون به ترتيب  33و  29درصد افزايش
داشته است 42 .درصد از كاالها بصورت
يكسره و  58درصد نيز به صورت غير يكسره
به مقاصد خود حمل شدهاند.
گفتني است در انتهاي نيمه اول امسال
پايانه نفتي نكا نيز به ميزان  800051تن
 ،تخليه و بارگيري و ترانزيت انواع مواد نفتي
را داشته است.

خدمهي بارج و یدک کش در آبهای هرمزگان
نجاتیافتند

با تالش و اقدام به موقع تیم جستجو
و نجات دریایی  10 ،خدمه بارج و
یدککش در آبهای هرمزگان از غرق
شدن نجات یافتند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر
و دریانوردی هرمزگان ،بنا بر اعالم مرکز
جستجو و نجات دریایی بندرعباس،
یک فروند بارج و یدک کش در لنگرگاه
بندرعباس با کشتی کانتینری خالد بن ولید
برخورد کرد و دچار آبگرفتگی شد.این بارج
و یدک کش از بندرعباس به سمت راس
الخیمه در حرکت بود که دچار سانحه شد.
این بارج و یدک کش که دارای ملیتی ایرانی

بود  10سرنشین داشت که تیم جستجو و
نجات دریایی پس از اطالع از وقوع سانحه ،
با شناور ناجی به همراه تیم غواصی  ،شناور
هادی به همراه تیم آتش نشانی و یدک کش
ثارا ...به یاری شناور سانحه دیده شتافتند و
توانستند به موقع اقدام به تخلیه آب داخل
شناور نموده و شناور را از غرق شدن نجات
دهند .این شناور از ناحیه سمت راست بارج
خود دچار آسیب جدی شده بود که در
نهایت و پس از  5ساعت تالش در شمال
جزیره قشم به گل زده شد.
گفتنی است همه  10سرنشین این شناور
در صحت و سالمت به سر میبرند.

آغاز سفر دريايي بزرگترين
شناور چوبي كشور از بندر لنگه
مدير اداره بندر و دريانوردي بندر لنگه از آغاز سفر دريايي بزرگترين شناور
چوبي كشور از اين بندر خبر داد.
به گزارش روابط عمومي اداره بندر و دريانوردي بندر لنگه ،اسماعيل مكيزاده گفت:
به همت اداره بندر و دريانوردي بندرلنگه و شركت تعاوني لنجداران بندركنگ ضمن
رونمايي از بزرگترين شناور چوبي ساخت كشور ،سفر دريايي با حضور مقامات
شهري ،روساي ادارات همچنين دريانوردان و جمع كثيري از اقشار مختلف مردم
شهرستان بندرلنگه انجام پذيرفت.
وي اضافه كرد :شناور گلبت توليد كارگاه لنج سازي گلبت ميباشد كه  44متر طول
و  5متر آبخور دارد.
مكيزاده ظرفيت اين شناور را  1400تن عنوان كرد و گفت :اين شناور با هزينهاي
بالغ بر  13ميليارد ريال ساخته شده است كه هدايت اين شناور را ناخدا محمد كنگي
از دريانوردان پرسابقه بندركنگ عهدهدار است.
وي تصريح كرد :این شناور جهت تجارت در مسير بنادر لنگه و دبي به كار گرفته
ميشود.

شرکت تایدواتر موفق به کسب گواهینامه  IMSشد

بندر و دریا  /شماره 173

شرکت تایدواتر خاورمیانه ،به عنوان بزرگترین
و معتبرترین شرکت خدمات دریایی و بندری
کشور ،پس از طی روندی سی و سه ماهه موفق به
کسب گواهینامه  IMSدر مجتمع بندری شهید
رجایی شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت تایدواتر
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به نقل از ناحیه هرمزگان  ،این شرکت در دی ماه سال
 86با عقد قرارداد مشاوره و تشکیل کمیته راهبری
 IMSو فعال شدن کمیته اجرایی متشکل از کارشناسان
واحدهای تابعه در بندر شهید رجایی ،و اعالم خط مشی
دوازده گانه در جهت پیاده سازی سیستم مدیریت
یکپارچه ،موسوم به  ،IMSنخستین گام را برداشت.
این گزارش حاکیست ،خط مشی شرکت تایدواتر در
جهت پیاده سازی این استاندارهای سه گانه بر افزایش
کیفیت کار ،افزایش رضایت مشتریان ،رعایت نکات
ایمنی جهت کاهش حوادث و مدیریت مصرف انرژی و
جمعآوری ضایعات استوار بود.
تیم  IMSدر ناحیه هرمزگان بر اساس الزامات مندرج
در استاندارد ( ISO9001(2008مدیریت کیفیت،
( ISO14001(2004استاندارد محیط زیست و
( OHSAS18001(2007استاندارد ایمنی و
بهداشت شغلی ،نسبت به تدوین و مستند سازی ده
ها روش اجرایی و سیستمی ،دستورالعمل و شاخص
های مرتبط با فعالیت های شرکت تایدواتر و شرکت

های پیمانکار اقدام کرد.
بنابر این گزارش الزام به مستند سازی و تدوین روشهای
اجرایی با توجه به حجم باال ،تنوع فوقالعاده کاری و
مشاغل مرتبط ،وسعت اراضی تحت پوشش و راهبری
و همچنین شرایط محیطی و جوی ،کارشناسان گروه
 IMSتایدواتر را ناگزیر از برگزاری ده ها جلسه کاری
و بررسی شیوه و روش های بسیار متنوع و مختلف
عملیاتی و ستادی ساخت.
ممیزی به عمل آمده در اردیبهشت
این روند با پیش ّ
ماه سال گذشته و شناسایی نقاط ضعف و قوت پیاده
سازی این سیستم توسط شرکت مرزبان کیفیت،
نماینده شرکت  IMQایتالیا ،وارد مرحله جدیدی شد.
در پی آن ،جهت رفع عدم انطباقهای شناسایی شده
بیش از یکصد جلسه کارشناسی و مدیریتی برگزار
و فرامین عملیاتی و ستادی صادر و اجرا شد که در
نهایت پس از دو روز ممیزی در روزهای پنجم و ششم
مهر ماه جاری ،شرکت تایدواتر ناحیه هرمزگان موفق
به کسب گواهینامه  IMSشد.

رویدادهای بنادر کشور

به گزارش روابط عمومي اداره كل
بنادر و دريانوردي استان خوزستان
نظام مدیریت پروژه PMBOK
در بندر امام خمینی به طور كامل
استقرار يافت.
معاون مهندسي و عمران اداره كل بنادر
و دريانوردي استان خوزستان با اعالم اين
خبر وبا تاكيد بر اينكه اين پروژه براي
نخستين بار در بنادر كشور در بندر امام
خميني استقرار يافته است گفت :این
پروژه در  4فاز استقرار يافت ،فاز شناخت
كه شامل شناخت ساختار سازمان ،ماهیت
پروژه ها ،منابع ،رویه جاری برنامهریزی و
کنترل پروژه ها فاز دوم طراحی است
كه در آن استفاده از متدولوژی مدیریت
پروژه بر اساس استانداردهای روز جهان و
تهیه حدود  90دستورالعمل ،سند و فرم
به انجام رسيد.
مسعود قاسميان ادامه داد ؛ در فاز سوم
كه فاز آموزش مي باشد اين اداره كل
اقدام به آموزش دهها نفر از مدیران،
کارشناسان ،پیمانکاران و مشاوران بندر

امام خمینی در قالب اين سيستم نمود
كه در جهت پشتیبانی از اجرای سیستم
نرمافزار  ،P6مدیریت ارزش و مدیریت
ریسک آموزش داده شد.
وي خاطر نشان كرد در فاز پاياني و
اجرا با تشکیل دفتر مدیریت پروژهها
( ،)PMBOKتهیه مستندات پروژهها،
برنامهریزی دو پروژه نمونه ،کنترل و
تحلیل وضعیت پروژه ها ،نواقص احتمالی
فاز طراحی ،اصالح شد.
قاسميان در تشريح دستاوردهاي اجراي
اين پروژه گفت :جمعآوری اطالعات
پیشرفت پروژهها با فرمتی استاندارد و
جامع در دفتر  PMBOKو گزارش
جامع سبد پروژههای سازمان ،تهیه
اسناد طرح مالي برای پروژه ها و پيش
بيني تهيه نمودار جریان نقدی پروژهها
در طول یک سال و اقدامات الزم جهت
کاهش مشکالت نقدینگی پروژهها،
تهیه اسناد طرح کیفیت برای پروژهها
و تصويب اهداف کیفی سازمان برای
محصوالت هر پروژه و تضمين كيفيت
آن با نظارت دقيق ،تهیه اسناد طرح
ریسک برای همه پروژهها ،پیشبینی
اتفاقات احتمالی در پروژه و برنامهریزی
و اقدامات الزم برای جلوگیری از رخداد
آنها و کنترل اثرات معکوس آنها از جمله
دستاوردهاي اين پروژه مي باشد.
مسعود قاسميان در پايان افزود :ارزیابی
نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد
بینالمللی  PMBOKانجام میگیرد.

افزایش  10درصدی صادرات کاال در بندرلنگه
به گزارش روابط عمومی اداره بندر و
دریانوردی بندرلنگه مدیر این اداره
با بیان این مطلب گفت :طی  6ماهه
نخست سال  1389میزان  520هزار
و سیصد و پنجاه و سه تن کاال در
بندرلنگه تخلیه و بارگیری شده است
که در این میان سهم صادرات  165هزار
و صد و هفتاد و سه تن بود که نسبت
به مدت مشابه سال گذشته ،رشد
چشمگیر  10درصدی را در برداشت.
مکیزاده افزود :اهم کاالهای صادراتی
که به بازار تجارت آزاد کشورهای حوزه
خلیجفارس ارسال میگردد شامل میوه
و ترهبار ،خشکبار ،مواد معدنی و مصالح
ساختمانیمیباشد.
اسماعیل مکیزاده در ادامه با اشاره به افزایش
 15درصدی ترانزیت کاال از این بندر ،این
کاال ها را عمدتاً الستیک ،پالستیک ،لوازم

خانگی و خودرو بیان نمود و افزود :در سه
ماه آغازين امسال شـاهد افزایش صادرات و
ترانزیت کاال بودهایم و پيشبينيها حكايت
از افزایش این ارقام در ماههای آتی دارند.
مدیر اداره بندر و دریانوردی بندرلنگه با
اشاره به افزایش تردد مسافر در این بندر
گفت :تردد مسافری با جابجائی چهل و
هفت هزار و شصت و شش نفر از رشد 15
درصدي برخوردار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره
کل بندر و دریانوردی خرمشهر:
مهندس صالح کوثریزاده گفت:
پروژه دفنی کردن کابلهای
دوربین مدار بسته اداره کل بندر و
دریانوردی خرمشهر  75درصدی
پیشرفت فیزیکی داشته است.
معاون فنی مهندسی اداره کل بندر و
دریانوردی خرمشهرادامه داد :این پروژه
با هدف کاهش هزینههای احتمالی و
بهینه سازی وضعیت حفظ و نگهداری
مسیرهای کابلی دوربین های مدار بسته
بندر خرمشهرصورت گرفته است.
مهندس کوثریزاده طول این پروژه را
 7000متر و اعتبارآن را  15میلیارد ریال
ذکر کرد و گفت :این پروژه تا کنون 75

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی در باره پروژه اصالح عالئم ترافیکی
این اداره کل نیز گفت  :با توجه به وسعت
بندرو حضور خودروهای مختلف دربندر
خرمشهر ،بازسازی ،تهیه و نصب عالئم
ترافیکی ،اصالح هندسی معابر و راهها را
در دستور کار قرار دادهایم و توانستهایم
این پروژه که به طول  25000متر بود را
با اعتبار  7میلیارد ريال به پایان برسانیم.
معاون فنی مهندسی اداره کل بندر و
دریانوردی خرمشهر پیشرفت فیزیکی
این پروژه را تا کنون  50درصداعالم
کرد و گفت :با اجرای کامل این پروژه
در وضعیت ترافیکی وحملونقل وسایل
نقلیه سبک وسنگین درمحوطه بندری
تحولی خاص ایجاد خواهد شد.

نجات جان  6نفر سرنشين موتور لنج تجاري
در آبهاي خوزستان

 6نفر از سرنشينان يك فروند موتور لنج تجاري آسيبديده در حوالي
چاههاي نوروز ،توسط مركز جستوجو و نجات دريايي بندر امام خميني
نجات دادند .
به گزارش روابط عمومي اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان :نيروهاي
مركز جستوجو و نجات دريايي بندر امام خميني ( )MRCCسرنشينان يك
موتور لنج تجاري را كه در حوالي چاههاي نوروز دچار حادثه شد ،نجات دادند.
براساس گزارش واصله از مركز جستوجو و نجات دريايي بندر امام خميني ،طي
شنود راديويي در ساعت  2:30نيمه شب بر روي كانال  VHF 16ناخداي موتور
لنج اميد با تابعيت ايراني كه از كويت به سمت بندر گناوه در حال حركت بود
اظهار داشت؛ شناورشان در حوالي چاههاي نوروز به علت آبگرفتگي در حال غرق
شدن است ،پس از دريافت پيام بالفاصله ناجي  7از بندر امام خميني به موقعيت
اعالم شده اعزام شدند .اين گزارش همچنين ميافزايد :به دليل نزديكي موقعيت
لنج مضطر به چاههاي نوروز طي تماس تلفني از كشيك كنترل آن درخواست
اعزام يدككش مستقر در آن گرديد و در ساعت  2:50كشتي ايران شاهد و لنج
صيادي نوبهار به سمت شناور مضطر تغيير مسير دادند.
بر اساس اين گزارش در ساعت  07:20صبح اطالع حاصل شد ناجي  7كليه
سرنشينان را سالم از شناور در حال غرق گرفته و به بندر مراجعت نمود و در
ساعت  11صبح در اسكله سرسره بندر امام خميني پهلو گرفت .گفتني است در
اين حادثه شناور مربوطه غرق و كليه سرنشينان آن نجات يافتند.

احداث ساختمان جستجو و نجات دريايي اروند كنار

معاون مهندسي و عمران اداره كل بنادر و دريانوردي خوزستان از احداث
ساختمان جستجو و نجات دريايي  MRSCدر اروندكنار خبر داد.
مسعود قاسميان هدف از اجراي اين پروژه را امداد رساني به شناورهاي عبوري از
اروندكنار و قسمتهاي تحت پوشش آن در خليج فارس عنوان نمود.
قاسميان در خصوص بخش هاي مختلف اين پروژه افزود  :اين پروژه شامل پد
هليكوپتر ،محوطهسازي و يك ساختمان سه طبقه با اسكلت بتني شامل بخش
اداري ،گارد ،اطالعات ،خدمات و انبار در طبقه همكف و دفتر رئيس ايستگاه،
منشي و دستگاههاي مخابراتي در طبقه اول و برج كنترل و عمليات دريايي در
طبقه دوم و تاسيسات كه شامل دكل مخابراتي است و روي بام نصب مي شود
كه در مساحتي نزديك به  1/5هكتار در حال اجراست و هزينه تقريبي پروژه 30
ميليارد ريال برآورد شده است .معاون مهندسي و عمران پيشرفت فيزيكي طرح
را در حال حاضر  90درصد اعالم نمود و ابراز اميدواري كرد كه اين پروژه تا پايان
سال جاري به بهره برداري مي رسد.
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نظام مدیریت پروژه PMBOK
در بندر امام خمینی استقرار یافت

تحول چشمگير وضعیت ترافیکی
محوطه بندري
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فراخوان
با استعانت از خداوند متعال و به منظور
تقويت و تشويق روحيهي پژوهشهای
نظری و مطالعات راهبردي در حوزهي طب
پیشگیریوبهداشتدریاییرویشناورهای
سطحی و زیر سطحی در ميان محققین
و اساتید دانشگاهها و موسسات علمی و
پژوهشی و فارغالتحصيالن رشتههای
مختلف پزشکی و طب پیشگیری
و بهداشت ؛ همچنين تبادل
جديدترين دستآوردهاي
علمي و تجارب كاربردي
در حوزهي طب پیشگیری
و بهداشت دریایی در کنار
ساحل و روی دریا (واحدهای
شناور سطحی و زیر سطحی)
ميان متخصصان و پژوهشگران،
معاونت بهداشت ،ادارهي بهداشت
و درمان نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران در نظر دارد اولین همايش
سراسری طب پیشگیری و بهداشت دریایی
روی شناورهای سطحی و زیر سطحی را در
راستای سرفصلهای طرح امام رضا(ع) ،در
شهرستان بندرعباس برگزار
كند .از اين رو ،از همهي
انديشمندان ،استادان،
پژوهشگرانودانشجويان
نظامی و غیر نظامی ،دعوت
به عمل ميآيد تا با ارسال
مقاالت بديع و محققانهي خود در
محورهای همايش ،شركت كنند.

استان هرمزگان( ،بندرعباس) اسفند ماه 1389

1
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بهداشت محیط

● اماکن رفاهی و خوابگاه و تجهیزات عمومی و انفرادی
● سرویسهای بهداشتی ،حمامها ،خشکشویی و خشک کن
● شناسايي علل بروز و شیوع بیماریهای مرتبط با محیط
● مدیریت تامین آب آشامیدنی سالم در کنار ساحل و روی دریا
● کنوانسیونها و مقررات بین المللی محیط زیست دریایی
● ارزیابی استانداردهای فیزیکی ،میکروبی و شیمیایی آب
● مدیریت جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب و زباله در کنار ساحل و روی دریا
● و....

2

بهداشت و امنیت غذا

● بهداشت اماکن غذایی آشپزخانه ،خبازخانه ،سالن غذاخوری ،انبار و سردخانهها
● استانداردهای بهداشتی اماکن و تجهیزات غذایی
● بهداشت کارکنان شاغل در اماکن غذایی
● شناسايي علل بروز و شیوع بیماریهای مرتبط با غذا
● تغذیه و برنامهي غذایی استاندارد
● استاندارد سازی جیرههای غذایی اضطراری و عملیاتی
● و...

فراخوان

3

پایش و ارزیابی سالمت کارکنان

● پایش سالمت در آغاز استخدام ،ساالنه و ادواری
● بیماریابی فعال و غربالگری بیماریهای شایع دریانوردی
● تشخیص و درمان بیماریهای شایع دریانوردی
● بیماریهای واگیر دار مرتبط با دریا
● بیماریهای غیر واگیر دار مرتبط با دریا
● قوانین و مقررات پیشگیری ،کنترل و مراقبت بین المللی از بیماریها
● بیماریهای دریانوردان از جمله دریازدگی و پیاده شدن از کشتی
● و...

5

بهداشت فردی و عمومی

● شیوهي زندگی سالم ،روی شناورها
● نظافت فردی و عمومی ،روی شناورها
● آموزش بهداشت همگانی ،روی شناورها
● پوشش واکسیناسیون کارکنان شاغل ،روی شناورها
● بازرسیها و نظارتهای بهداشتی
● مديريت و كنترل حشرات و جوندگان ،روی شناورها
● تجهیزات و لوازم استاندارد حفاظت فردی و عمومی
● و....

7

مدیریت منابع ساختار و سازمان بهداشت

● نقش بهداشت و سالمت در تحقق آموزههاي نیروی دریایی راهبردی
● مطالعات تطبیقی ساختار و سازماندهی بهداشت
● قوانین و کنوانسیونهای بین المللی دریایی
● مطالعات تطبیقی استانداردهای بهداشتی شناورها
● استانداردهای پزشکی استخدام و پایش سالمت کارکنان
● استاندارد سازی آموزشهای بهداشتی مرتبط با دریا و دریانوردی
● پروتکلها ،دستورالعملها و آيین نامههای پیشگیری و کنترل بیماریها و حوادث،
روی شناورها

4

ایمنی و بهداشت حرفه ای

● مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایي
● مهندسی عوامل انسانی و طراحی سیستم ایمنی
● شناسایی ،اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور و نقاط خطر آفرین
● اصول ایمنی و ارگونومیک کار و ارایهي روشهای صحیح
● الزامات تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی ،روی شناورها
● طرح و الگوهای مقابله با حوادث و سوانح دریایی
● و....

6

ورزش و آمادگی جسمانی

● برنامهي آمادگی جسمانی ،مختص آغاز استخدام و ساالنه
● طراحی و اجرای ورزش همگانی ،روی شناورها
● طراحی و اجرای مسابقات ورزشی ،روی شناورها
● طراحی و جانمایی اماكن و تجهیزات ورزشي بر روی شناورها
● کنترل وزن و تناسب اندام دریانوردان
● و...

8

مهندسی فنی دریایی

● بهینه سازی اماکن زیستی ،بهداشتی و غذایی شناورها
● توسعه و تجهیز اماکن بهداشتی درمانی شناورها
● نصب سامانههای آب شیرین کن ،روی شناورها
● استاندار سازی سامانههای جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب و زباله
● طراحی و ساخت سامانههای هوشمند بهداشت و ایمنی ،روی شناورها
● و...

9

بهداشت روان

● آموزش اصول و مفاهیم بهداشت روان ،روی شناورها
● ارزیابی روان شناختی و روان سنجی کارکنان شناورها
● آسیب شناسی و پیشگیری از اختالالت روانی و رفتاری
● ارايهي خدمات بهداشت اساسی روان ،روی شناورها
● مراقبت و درمان مناسب بیماران مبتال به اختالالت روانی و رفتاری
● حمایت و پشتیبانی از خانوادهي کارکنان مامور روی شناورها
● و...

فرم ثبــتنام :

زمان برگزاري همايش :اسفند ماه 1389
( ايام دقيق برگزاري همايش ،متعاقب ًااعالم خواهد شد)
آخرين زمان ارسال خالصهي مقاالت (فارسي و انگليسي) :دهم آذر ماه 1389
تاريخ اعالم نتايج :سي ام آذر ماه 1389
تاريخ ارسال مقالهي كامل (در صورت پذيرش خالصهي مقاله):
حداكثر تا دهم دی ماه 1389

نشانی دبیرخانهي اولین همايش ملی طب پیشگیری و بهداشت دریایی ،واقع

در :تهران -میدان رسالت – خیابان نیروی دریایی – ستاد نیروی دریایی
ارتش جمهوری اسالمی ایران؛ با پست پیشتاز ارسال كنند يا به صورت دستی

تحویل دهند.

تلفن دبیرخانهي همایش  021-73902466 :یا 021-77226762
و دکتر میرزمانی09124361052 :

نمابر دبیرخانه همایش 021-77225827 :

بندر و دریا  /شماره 174

تـاريخهاي مهم :

متقاضيان شرکت در همایش ،ميتوانند فرم ثبت نام را دريافت ،تکمیل و به
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معرفی

معرفی يك داستان
دريايي
احمد رضا زریو

"یک انسان واقعی ممکن است نابود شود ولی هرگز شکست نخواهد خورد"

بندر و دریا  /شماره 174

ارن ِست میلر هِمینگوی ،از نویسندگان برجستهي
آمریکایی و برندهي جایزه نوبل ادبیات ،به سال ۱۸۹۸
ميالدي در الینوی آمریکا زاده شد .پدرش یک پزشک
و مادرش معلّم پیانو و آواز بود .ارنست تابستانها را
به همراه خانواده در شمال میشیگان به سر میبرد
و در همان جا بود که او متوجه عالقه شدید خود به
ماهیگیری شد .پس از اتمام دورهي دبیرستان ،در سال
 ۱۹۱۷برای مدتی در کانزاسسیتی به عنوان گزارشگر
نشریه استار مشغول به کار شد .ماجراجوییهایش او را
به جبهه جنگ در ایتالیا کشاند و در آن جا زخمی شد.
در جنگ جهانی اول او داوطلب خدمت در ارتش شد اما
ضعف بینایی او را از ادامهي این کار بازداشت در عوض
به عنوان راننده آمبوالنس صلیب سرخ در نزدیکی جبهه
ایتالیا به خدمت گرفته شد .در  ۸ژوئیه  ۱۹۱۸مجروح
و برای ماهها در بیمارستان بستری شد .در بازگشتش
به ایالت متحده ،مردم شهر و محلهاش از او مثل یک
قهرمان استقبال کردند .ارنست کار خبرنگاری را از سر
گرفت و در سال  ۱۹۲۱با خانم هدلی ریچاردسن اهل
سن لوییز آشنا شد .آنها با هم ازدواج کردند و برای
شروع زندگی ،پاریس را انتخاب کردند .در آن جا ارنست
در تورنتو استار ( )Toronto Starمشغول به کار شد.
طی همین دوران یعنی بین سالهای  ۱۹۲۱تا ۱۹۲۶
بود که در مقام یک نویسنده به شهرت رسید .در سال
 ۱۹۲۵نخستین مجموعه داستانهای کوتاهش"،
در زمانه ما" ،منتشر شد که به خوبی گویای سبک
خاص او بود .خاطراتش از آن دوران که پس از مرگ
او در سال  ۱۹۶۴با عنوان "عید متغیر" انتشار یافت،
برداشتی شخصی و بینظیر از نویسندگان ،هنرمندان،
فرهنگ و شیوه زندگی در پاریس دههي  ۱۹۲۰است.
در سال " 1929وداع با اسلحه" را به رشته تحرير
درآورد و پس از آن با "تپههاي سبز آفريقا"1935 -
و زنگها براي كه به صدا در ميآيند  "1940 -به
نويسنده اي كام ً
ال شناخته شده و صاحب سبك تبديل
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شد.
ن او کتاب پیرمرد و دریا است .این
مهمترین رما 
کتاب می گوید که انسان شکست نمی خورد حتی
اگر بمیرد.
اين رمان کوتاه را ارنست همینگوی ،در سال ۱۹۵۱
در کوبا نوشت و در سال ،۱۹۵۲به چاپ رسیده است
« .پیرمرد و دریا» واپسین اثر مهم داستانی همینگوی
است که در دورهي زندگیاش به چاپ رسید .این
داستان ،که یکی از مشهورترین آثار اوست ،شرح
تالشهای یک ماهیگیر پیر کوبایی است که در دل
دریاهای دور ،برای به دام انداختن یک نیزهماهی
بسیار بزرگ ،با آن وارد مبارزه میشود .همینگوی،
با نوشتن این داستان ،جایزهی پولیتزر سال ۱۹۵۳
و نوبل ادبي سال  ۱۹۵۴را از آن خود کرد ،آن هم
در يك زمان خاص از زندگي ،درست پس از شكست
سنگين ادبي پس از نگارش کتاب «سرتاسر رودخانه و
در میان درختان» ،که رمانیاست سرشار از کلیشهها
و بازیهای زبانی.
«پیرمرد و دریا» ،یک «رمان کوتاه» است؛ چرا که
این رمان ،به فصلها و یا قسمتهای جداگانه تقسیم
نشدهاست و عالوه بر این ،فقط اندکی از یک داستان
کوتاه بلندتر است« .پیرمرد و دریا» برای اولین بار ،در
شمارهي یکم سپتامبر  ۱۹۵۲مجلهي الیف ()Life
منتشر شد و باعث شد که ظرف فقط  ۲روز ،بیش از ۵
میلیون نسخه از این مجله به فروش برسد .نقدهایی که
دربارهي این داستان نوشته شد همگی بدون استثنا و
به طور اغراقآمیزی مثبت بودند .هرچند بعدها تعداد
کمی نقد مخالف نیز نوشته شد که نویسندگانشان
زیاد با «پیرمرد و دریا» میانهي خوبی نداشتند و به آن
خرده میگرفتند .نقل شده است که "پیرمرد و دریا"،
یکی از کتابهای مورد عالقهي «یوری گاگارین» فضا
نورد معروف روسي بوده است و او این موضوع را در
سفرش به کوبا ،به خود ارنست همینگوی هم گفته

است.
پس از سال  ،۱۹۴۰زمانی که ارنست همینگوی در
کوبا زندگی میکرد ،قایقرانی و ماهیگیری ،تفریحات
اصلی او به حساب میآمدند .زندگینامهنویسانی که در
مورد زندگی و آثار همینگوی مقاله و کتاب نوشتهاند،
همگی بر اين عقيده اند كه شخصیت «پیرمرد» در
داستان «پیرمرد و دریا» ،دست کم در برخی از موارد،
برگرفته از شخصیت واقعی یک ماهیگیر کوبایی به
نام «گرگوریو فوئنتس» ()Gregorio Fuentes
بودهاست .همینگوی در آن سالها ،گرگوریو را برای
نگهداری و محافظت از قایق خود« ،پیالر» ،استخدام
کرده بود و بعدها وقتی در کوبا اقامت گزید ،بین او
و آن پیرمرد ماهیگیر ،پیوند دوستی محکمی ریشه
گرفت .فوئنتس برای مدت تقریباً  ۳۰سال ،حتی
وقتی که همینگوی در کوبا زندگی نمیکرد ،ناخدایی
«پیالر» را به عهده داشت .فوئنتس در سال  ۲۰۰۲در
اثر ابتال به سرطان ،در سن  ۱۰۴سالگی درگذشت .وی
پیش از مرگ« ،پیالر» را به دولت کوبا هدیه كرد .با
توجه به بیسوادی فوئنتس ،او هرگز نتوانست «پیرمرد
و دریا» را بخواند.
«پیرمرد و دریا» ،داستان مبارزهي حماسی
ماهیگیری پیر و با تجربهاست با یک نیزه ماهی غول
پیکر ،برای به دام انداختن آن .صیدی که میتواند
بزرگترین صید تمام عمر او باشد .وقتی داستان آغاز
میشود ،سانتیاگو ( ،)Santiagoپیرمرد ماهیگیر،
 ۸۴روز است که حتی یک ماهی هم صید نکردهاست.
او آن قدر بد شانس بودهاست که پدر و مادر شاگرد
او ،مانولین ( ،)Manolinاو را از همراهی با پیرمرد
منع کرده و به او گفتهاند :بهتر است با ماهیگیرهای
خوش شانس تر به دریا برود .مانولین اما به پیرمرد
عالقه مند است و در تمام مدتی که پیرمرد دست
خالی از دریا برگشتهاست ،هر شب به کلبهي او سر

زده ،وسايل ماهیگیریاش را مرتب کرده ،برایش
غذا برده و با او دربارهي مسابقات بیس بال آمریکا
به گفتوگو نشستهاست .یک شب ،باالخره پیرمرد
به مانولین میگوید که مطمئن است که دوران
بدشانسیهای او به پایان رسیدهاست و به همین دلیل،
خیال دارد روز بعد ،قایقش را بردارد و برای صید ماهی
تا دل آبهای دور خلیج برود.
فردای آن شب ،در روز هشتاد و پنجم ،سانتیاگو به
تنهایی قایقش را به آب میاندازد و راهی دریا میشود.
وقتی از ساحل بسیار دور میشود ،طعمهي خود را به
دل آبهای عمیق خلیج میسپارد .ظهر روز بعد ،یک
ماهی بزرگ ،که پیرمرد مطمئن است یک نیزه ماهی
است ،طعمه را میبلعد .سانتیاگو قادر به گرفتن و باال
کشیدن آن ماهی عظیم الجثه نیست و متوجه میشود
که در عوض ،ماهی دارد قایق را میکشد و با خود
میبرد .دو روز و دو شب ،به همین صورت میگذرد
و پیرمرد با جثهي نحیف خود ،فشار سیم ماهیگیری
که توسط ماهی کشیده میشود را تحمل میکند.
سانتیاگو ،در اثر کشمکش و تقال ،زخمی شدهاست
و درد میکشد ،اما با این حال ،ماهی را برادر خطاب
میکند و تالش و کوششهای او را ارج میگذارد و آن
را ستایش میکند.
در روز سوم ،ماهی از کشیدن قایق دست بر میدارد و
شروع میکند به چرخیدن به دور آن .پیرمرد متوجه
میشود که ماهی خسته شدهاست و با این که خود
نیز رمقی در بدن ندارد ،هرطور شده ماهی را به کنار
قایق میکشاند و با فرو کردن نیزهای در بدنش ،آنرا
میکشد و به مبارزه طوالنی خود با آن ماهی سرسخت
و سمج ،پایان میبخشد .سانتیاگو ،ماهی را به کنار
قایق خود میبندد و پارو زنان بهطرف ساحل حرکت
میکند و به این میاندیشد که در بازار ،چنین ماهی
بزرگی را از او به چه مبلغی خواهند خرید و ماهی
با این جثه بزرگش ،شکم چند نفر گرسنه را سیر
خواهد کرد .پیرمرد اما ،پیش خود بر این عقیده است
که هیچ کس لیاقت آنرا ندارد که این ماهی با وقار و
بزرگ منش را بخورد.
وقتی سانتیاگو در راه بازگشت به ساحل است ،کوسهها
که از بوی خون ،پی به وجود نیزه ماهی بردهاند،
برای خوردنش به آن حمله میبرند .پیرمرد چندتا
از کوسهها را از پای در میآورد ولی در نهایت ،شب
که فرا میرسد کوسهها تمام ماهی را میخورند و فقط
اسکلتی از او باقی میگذارند .سانتیاگو به خاطر قربانی
کردن ماهی ،خود را سرزنش میکند .روز بعد ،پیش از
طلوع آفتاب ،پیرمرد به ساحل میرسد و با خستگی،
راهی کلبهاش میشود .وقتی به کلبه میرسد ،خود
را روی تختخواب میاندازد و به خوابی عمیق فرو
میرود.
عدهای از ماهیگیران ،بیخبر از ماجراهای پیرمرد،
برای تماشا به دور قایق او و اسکلت نیزهماهی جمع
میشوند و گردشگرانی که در کافهای در همان
حوالی نشستهاند ،اسکلت را به اشتباه ،اسکلت یک
کوسهماهی میپندارند .شاگرد پیرمرد ،مانولین ،که
نگران او بودهاست ،با خوشحالی او را صحیح و سالم
در کلبهاش مییابد و برایش روزنامه و قهوه میآورد.
وقتی پیرمرد بیدار میشود ،آن دو دوست به یکدیگر

قول میدهند که بار دیگر ،به اتفاق برای ماهیگیری
به دریا خواهند رفت .پیر مرد از فرط خستگی ،دوباره
به خواب میرود و خواب شیرهای سواحل آفریقا را
میبیند.
درونمایهي داستان «پیرمرد و دریا» را میتوان
به روشهای گوناگون تعبیر و تفسیر نمود .خود
همینگوی در این مورد گفتهاست" :شما هیچ کتاب
خوبی را پیدا نمیکنید که نویسندهي آن ،از پیش و
با تصمیم قبلی ،نماد و یا نمادهایی در آن وارد كرده
باشد ...من کوشش کردم در داستانم یک پیرمرد
واقعی ،یک پسربچهي واقعی ،یک دریای واقعی ،یک
ماهی واقعی و یک کوسهماهی واقعی خلق نمایم.
و تمام این آنقدر خوب و حقیقی از کار در آمدند
که حاال هریک میتوانند به معنی چیزهای مختلفی
باشند".
سبک داستان ،سادگی آن و واقعی و قابل باور بودن
ماجراهای آن ،این امکان را به وجود میآورند که
داستان را بتوان به روشهای گوناگون تعبیر و تفسیر
نمود .مث ً
ال سانتیاگو ،شخصیت اصلی داستان «پیرمرد
و دریا» ،میتواند نماد یک قهرمان شکست خورده
باشد .او نمونهايي است از شجاعت ،قدرت و استقامت
نژاد انسان .او مثل تمام انسانها با سرنوشت (ماهی)
و زندگی که هم دوستداشتنی است و هم مورد نفرت
(دریا) ،به مبارزه برمیخیزد .چیزی که در واقعیت
امر ،باعث شکست سانتیاگو میشود غرور اوست.
سانتیاگو نمادی است برای نوع انسان و دریا نشانه
زندگی است؛ چرا که زندگی از آنجا آغاز شدهاست
و بقای بشریت ،بسته به وجود آن است .سانتیاگو
یک قهرمان است ولی یک قهرمان شکست خورده.
او بر حریف ،که او آن را برادر خود میخواند چیره
میشود اما پیروز از میدان بیرون نمیآید ،چرا که به
هدف خود (فروش ماهی) نمیرسد .پیرمرد هرچند در
پایان داستان زنده میماند ،اما بخشی از شخصیت او،
قهرمانانه جان سپردهاست .در عين حال ،او مي تواند
نماد يك قهرمان شكست ناپذير نيز باشد .پیرمرد در
طول  ۸۴روزی که موفق به صید ماهی نمیشود،
شکم خود را با اندک غذایی که کافهچی محل از روی
دلسوزی به او میدهد ،سیر میکند .او گرسنگی و
تحقیر را تحمل میکند ولی هرگز امید خود را برای
صید یک ماهی بزرگ از دست نمیدهد .او به انتظار
روز موعود مینشیند .ذات صیدکردن برای او ،مهمتر
از سیرکردن شکم گرسنهي خویش است و آن ماهی
بزرگ ،باالخره روزی واقعاً از راه میرسد .پیرمرد
برای اثبات مهارت و قدرت خویش در ماهیگیری،
گرسنگی خود را نادیده میگیرد .ولی وقتی ماهی
را صید میکند ،قسمتش نیست که بتواند آنرا برای
خویش نگهدارد .شانسی که در پیدا کردن و صید آن
ماهی غولپیکر داشتهاست ،در مقابل یک ضرر مادی
(خوردهشدن ماهی توسط کوسهها) قرار میگیرد.
ماهی میتوانست پاداشی باشد برای آن همه تالش،
مبارزه و تحمل درد .اما وقتی سانتیاگو توجه خود را
از شور و حال بهدامانداختن ماهی منحرف کرده و به
طمع و منافع مادی (فروش ماهی در بازار) متمرکز
میکند ،شانس و اقبال از وی ،روی بر میگردانند.
چرا که دریا ،طمعکاری را پاداش نمیدهد .اما پیرمرد

هرچه باشد ،بازی را نباختهاست .یکی از پیامهایی
که مکررا ً در آثار همینگوی به چشم میخورد اين
است كه( :یک انسان واقعی ،ممکن است نابود شود
ولی هرگز شکست نخواهد خورد ).بنا بر اين ،اگر چه
سانتیاگو به دلیل طمع خویش مجازات ميشود ولی
هیچ چیز نخواهد توانست درخشش پیروزی او بر نیزه
ماهی عظیم الجثه را زایل نماید.
به نظر «ماريو باگاس يوسا» ،نويسنده و متفكر
پرويي ،برنده جایزه نوبل ادبیات سال  2010میالدی
و يكي از بزرگترين رمان نويسان آمريكاي جنوبي،
آن چیزی که داستان ماهیگیر کوبایی را عجیب و
شگفت انگیز جلوه میدهد و باعث میشود خواننده،
تالش سانتیاگو را برای نبرد با دشمنی که میخواهد
شکستش بدهد ،چیزی جهانی و ماندنی بداند ،این
است که زندگی پیکاری است همیشگی و با توجه
به شجاعت و شکوه ماهیگیر در داستان ،خواننده
احساس میکند از نظر روحی ارتقا یافته ،هر چند
که ممکن است در نبرد شکست بخورد .این همان
دلیلیاست که وقتی سانتياگو ،خسته و کوفته با
دستان خونین به دهکدهی کوچکی که آن جا زندگی
میکند ،برمیگردد و استخوانهای بیخاصیت ماهی
بزرگ را که کوسه ماهیها آن را خوردهاند با خود
حمل مي کند ،به نظرمان میرسد که این فرد ،بر
خالف تجربهي بیحاصل اخیرش ،از نظر روحی ،وضع
بهتری پیدا کرده و نسبت به قبل جلو افتاده و هم
از نظر روحی و هم جسمی ،تواناییهای محدود یک
انسان را ارتقا داده است.
رمان ،دو نقطهي مهم و اساسی دارد که ماجرای
سانتیاگو را تغییر میدهد ،یکی رویارویی با ماهی و
دیگری مواجهشدن با کوسه ماهیها ،انسانی برای بقا
مجبور مي شود موجودی را بکشد و وقتی منزلتش در
خطر است ،از تمام شجاعتاش بهره میگیرد تا مقاومت
کند .همین شجاعت است که باعث میشود سانتیاگو
در نبرد با ماهی ،نه فقط برای امرار و معاشاش تالش
کند ،بلکه در آزمایشی قرار بگیرد تا میزان منزلت و
مقامش آشکار شود .خود ماهیگیر هم ،به جنبهي
متافیزیکی و اخالقی کاری که میکند آگاه است و
میگوید« :نشانش میدهم که انسان چه کارها که
نمیتواند بکند و چه چیزها که نمیتواند تحمل کند».
با این دید ،داستان ،تنها ماجرای ماهیگیری نیست
که به دنبال صیدش است؛ بلکه ماجرای بشریت است،
جایی که ایمان هر فرد ،نقش تعیین کنندهای دارد.
در این داستان شگفت انگیز ،احساساتگرایی با نبودن
خود؛ خودنمایی میکند .سانتیاگو ،مثل اسپارتانها در
قایق خود در میان اقیانوس نشسته است .نکتهي اصلی
داستان که در تک تک عبارات آن نهفته و در آنها
نفوذ کرده ،این است که وقتی سانتیاگوي پیر ،خسته
و کوفته است و غم و غصه دار در سراشیبی قرار دارد؛
تيرک قایقش را به دست میگیرد و در دهکدهي
خوابیده پیش میرود .آن چیزی که خواننده در این
لحظه حس میکند را نمیتوان به این سادگیها
تشریح کرد ،و این ،همان رازی است که کتابهای
بزرگ و بهیادماندنی همراه خود دارند؛ شاید این راز،
«شفقت»؛ «دلسوزی» یا «انسانیت» باشد؛ اما هر چه
هست ،به احساسات بشر مربوط میشود■ .
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گزارش

در شهرستان
گرگان
افتتاح شد؛

به منظور ترویج فرهنگ مصرف آبزیان
و باال بردن سرانه مصرف در اين استان ،با
مشارکت بخش خصوصی اولین رستوران
طبخ غذاهای دریایی با حضور نمایندگان
مردم در شورای شهر گرگان ،فرماندار ،مدیر
کل شیالت ،دامپزشکی ،بهداشت ،مدیران
شهرداری و دیگر مسئوالن افتتاح شد.
علی اکبر پاسندی مدیر کل شیالت گلستان پس
از افتتاح این رستوران در گفتوگو با خبرنگار
بندر و دريا گفت :یکی از راههای باال بردن سرانه
مصرف و ترویج فرهنگ مصرف آبزیان در استان،
افتتاح رستوران ویژه طبخ ماهی و میگو در سطح
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شهر میباشد که این امر با همت و تالش بخش
خصوصی انجام شد و با استقبال گرم مردم و
مسئوالن روبه رو شد.
وی گفت :با توجه به اینکه در حال حاضر سرانه
مصرف آبزیان در استان گلستان  6/34کیلوگرم
میباشد ،امیدواریم با برنامهریزی و آموزش و ترویج
و تبلیغ فرهنگ آبزی مصرفی که به عنوان غذای
سالمتی است ،بتوانیم سرانه مصرف را در پایان
برنامه پنجم توسعه به  10کیلوگرم برسانیم.
پاسندی ابراز امیدواری کرد :با برنامهریزیهای
خوبی که شیالت در راستای ترویج فرهنگ
مصرف آبزیان انجام ميدهد در آینده با استقبال

مردم از مصرف آبزیان ،ایجاد چنین رستورانهايي
در سطح استان افزایش یابد.
همچنين شکوفه خالقی مدیر رستوران طبخ آبزیان
در گفتوگو با خبرنگار بندر و دريا گفت :این
رستوران با مساعدت شهرداری و همیاری شیالت
گلستان در پارک شهر گرگان افتتاح شده است.
مدیر اولین رستوران طبخ غذا های دریایی در
گرگان گفت :ساختمان این رستوران توسط
شهرداری در سالهاي قبل بنا شده بود که با
هزینهكرد بالغ بر یک میلیارد ریال برای انجام
دکوراسیون و تغییر کاربری ساختمان به رستوران،
توانستیم امروز این رستوران را افتتاح کنیم.
خالقی افزود :در این رستوران هر ماه  10منوی
جدید خواهیم داشت که مهمترین غذاهای ما
ماهی و میگو هستند.
شکوفه خالقی از خوراک میگو ،کباب میگو،
ماهی شکم پر ،قلیه ماهی به عنوان برخی از
منو های غذایی این رستوران نام برد و گفت:
شهروندان گرگاني میتوانند در این رستوران
از غذاهای سنتی آبزیان از جمله چک درمه با
ماهی نیز استفاده کنند .مدیر اولین رستوران
طبخ غذاهای دریایی در گرگان ارايه غذای
فوری (فست فود) آبزیان در این رستوران را
از جمله ویژگیهای رستوران خود ذکر کرد
وگفت :آمادگی الزم را داریم که به ميهمانان
دستگاههای اجرایی شهرستان گرگان و استان
نيز سرویسدهی داشته باشیم.

پیشینه

جعفرسپهری

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه آزاد اسالمی
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 شاهنشاهی ساسانی ،نوشتهي :تورج دریایی. سندی از آیین ناوبری در عصر ساسانی ،نوشتهي :مهردادبهار.
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نیروی دریایی از آغاز دوران ساسانی ،زمان اردشیر یکم،
و از هنگام بازپسگیری ساحل جنوبی خلیج فارس،
تاثیر خود را نشان داد .تسلط و چیرگی بر دریای
پارس ،از دیدگاه اقتصادی ،پاکسازی دزدان دریایی،
جلوگیری از دستاندازی و هجوم متجاوزان رومی و از
همه مهمتر ،مهار تازیان که رفتهرفته در سواحل جنوبی
آن مستقر میشدند ،یک نیاز نظامی شمرده میشد.
بنا بر روايت تاريخ تبری ،هر کشتی ایراني ،توانایی
حمل یکصد مرد را داشته و در زمان خسرو
انوشیروان دادگر ،هشت فروند از این کشتیها را،
تحت فرمان سردار ایرانی ،وهرز دیلمی ،به یمن
فرستادند .در دوران ساسانی ،فرماندهي ناوگان را
ناوبد مینامیدند .سرفرماندهی نیروی دریایی ایران،
در بندر سیراف قرار داشت .فرمانده کل نیروی
دریایی ایران ،ناوبدساالر نامیده میشد .همچنین،
در این بندر و بندر هرمز ،نوعی دانشکده افسری به
نام ناوارتشتارستان ،به آموزش و پرورش افسران
نیروی دریایی ایران میپرداخت .دریانوردان دالور
ایرانی ،هرگونه تحرکی را تحت نظر و مراقبت داشتند
و خطوط کشتیرانی ،از چین تا زنگبار را ،راه دریایی
ابریشم ،راه دریایی ادویه و راه دریایی بخور را مراقبت
مینمودند .شاید در کل تاریخ ،هیچگاه این دریا تا این
حد پارسی نبوده است .همچنین ،وظیفهي ساخت و
نگهداری و بازسازی فانوسهای دریایی (خشاب) بر
عهدهي این نیرو بوده است.

در جامعهي طبقاتی دوران ساسانی ،لشکریان،
(ارتشتاران) ،دومین طبقهي جامعه بودند و وظیفهي
آنها حفظ امنیت ایران و ایرانیان بوده است .در آغاز،
فرماندهي کل ارتش را آرانسپهبد (ایرانسپهبد)،
مینامیدند .سپس ،در زمان پادشاهی قباد و فرزندش
خسرو انوشیروان دادگر ،این مقام از میان رفت و
چهار سپهبد به فرماندهی چهار ناحیهي کشور
(کوست) برگزیده شدند .این چهار ناحیه ،عبارت
بودند از :پارس به مرکزیت تیسفون ،خراسان (پارت)
به مرکزیت مرو ،آذربایجان (ماد) و نیمروز به مرکزیت
اصفهان .ناوبدساالر ایران ،تحت فرمان سپهبد نیمروز
و نگهبانان دریای مازندران ،تحت فرمان سپهبد
آذربایجان قرار داشت.
این چهار سپهبد ،تحت فرماندهی یک سپهساالر کل
به نام ارتشتارانساالر ،که باالترین درجهي نظامی
در ارتش ساسانی بود ،قرار داشتند .ارتش از عضویت
و حمایت شاهان محلی (شهرداران) ،شاهزادگان،
بزرگان و از همه مهمتر خرده مالکان (آزادان)
برخوردار بود.
به گفتهي مینویخرد ،وظیفهي جنگجویان و
ارتشیان که طي مراسمی در نوروز ،هر سال سوگند
وفاداری تا پای جان میخوردند ،حفاظت از کشور و
مردم آن بود ،این که به مردم ستم و آزار نرسانند و
پیمانشکننباشند.
ارتش به دو واحد اصلی سواره نظام ،اسواران ،و

پیادگان تقسیم میشد .افسران این ارتشها میباید
آموزش نظامی میدیدند و فنون و علوم جنگی را
میآموختند .در کتاب دینکرد ،چنین آمده که هم
کتابهای درسی نظامی و هم نوعی دانشکده افسری
به نام ارتشتارستان برای تربیت افسران وجود
داشته است .واحد نخبگان ارتش ،هنگ جاویدان
(گارد جاویدان) نام داشت و فرمانده آن هنگ،
پشتیبانساالرنامیدهمیشد.
در کنار این ارتش ،سازمان لجستیک عظیمی وجود
داشت تا به امور خوراک ،زخمیان ،چادر زدن و ...
بپردازد.
آتشکدهي ویژه ارتشیان ،آذرگشنسب ،در جنوب
شرقی دریاچهي ارومیه ،در شیز ،نزدیکی گنزک
(تخت سلیمان کنونی) ،قرار داشت و شاه و ارتشیان،
برای نیایش به آنجا میرفتند.
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