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اگرچه جمهوری اسالمی ايران و جمهوری عراق از موقعيت
بسيار مهم جغرافيايی و ژئواكونوميكی در منطقه خاورميانه
برخوردار هستند اما ،از سويی در اختيار داشتن ذخاير عظيم
نفتی نيز ،اين اهميت را دو چندان ميسازد .همچنين دو كشور
به لحاظ مشتركات تاريخی ،مذهبی و فرهنگی ،پتانسيلهای
بسيار بااليی در زمينه توسعه روابط و همكاریهای سياسی
و اقتصادی دارند.
در اين راستا ،نظر به سفر اخير هيأت عاليرتبه سياسی و
بازرگانی جمهوری اسالمی ايران به كشور عراق با رياست
معاون اول محترم رياست جمهوری كشورمان و هدفگذاری
جهت افزايش سقف مبادالت تجاری بين دو كشور به حجم
 20ميليارد دالر ،براي تحقق بخشي از هدفگذاري مذكور،
ارزيابی پتانسيلهای بخش بندری – دريايی كشور در
راستای توسعه همكاریهای اقتصادي دوجانبه ايران و عراق
مدنظر قرار ميگيرد.

الف – همكاریهای ترانزيتی از طريق بنادر
ايران
جمهوری اسالمی ايران سرمايهگذاریهای
عظیمی را در راستای توسعه زيرساختهای
بندری و دريايی خويش بهعمل آورده و
ظرفیتهای قابل توجهی را جهت ارائه خدمات
بندری – دريايی به مشتريان داخلی و خارجی
كشور فراهم كرده است ،بهطوری كه در حال
حاضر بیش از 20میلیون تن ظرفیت ترانزيتی
در بنادركشور فراهم است .بر اين اساس بخش
زيادی از ظرفیتهاي مذكور در بنادر جنوب
غربی كشور ،واقع در استان خوزستان از جمله:
بنادر امام خمینی ،خرمشهر ،آبادان و ماهشهر
آماده ارائه خدمات بندری جهت ترانزيت كاالهای
ساير كشورها و بازارهای هدف ترانزيتی ،بويژه
براي كشور عراق میباشند.
زيرساختهای بندری كشور عراق در جنگ
خلیج فارس و حمالت كشورهای غربی بشدت
آسیب ديده و تاكنون نیز اقدام چشمگیری در
زمینه بازسازی زيرساختهای بندری اين كشور
بهعمل نیامده و به ناچار بخش زيادی از كاالهای
مورد نیاز اين كشور از طريق بنادر كشورهای
همجوار نظیر كويت ،اردن ،تركیه ،سوريه و
بخشی نیز از طريق بنادر جمهوری اسالمی ايران
تأمین ميشود.
باتوجه به اين مسئله به عنوان نمونه طی سال
 ،1389بیش از  2میلیون تن كاالهای بازرگانی
خارجی عراق از طريق قلمرو كشورمان ترانزيت
شد كه حدود  60درصد اين كاالها يعنی بیش از
 1/2میلیون تن از طريق بنادر استان خوزستان
به عراق ترانزيت شده است كه بخش اعظم
آن مواد نفتی بود .البته بايد در نظر داشت كه
بنادر ايران با در اختیار داشتن زيرساختهای
مدرن بندری و اعطای تخفیفات قابل مالحظه
تعرفهای برای كاالهای ترانزيتی عراقی میتوانند
سهم شايسته ای را در ترانزيت به عراق برعهده
گیرند.

همچنین در زمینه ترانشیپ كاالهای عراقی نیز
وضعیت مشابهی وجود دارد ،چراكه در حال حاضر
به دلیل اليروبی نشدن اروند رود و مشکالت مربوط
به كشتیرانی ايمن در اين رودخانه ،امکان تردد
كشتیهای اقیانوس پیما بويژه جهت دسترسی به
بندر بصره وجود ندارد ،البته در اين زمینه با توجه

ديدگاه

ب -بهرهگيری از پتانسيلهای بخش
خصوصی ايران جهت بازسازی و توسعه
زيرساختهای بندری عراق
پس از اجرای سیاست خصوصیسازی در بخش
بندری – دريايی كشور ،در حال حاضر بخش
خصوصی با بیش از  2میلیارد دالر سرمايهگذاری
در زيرساختهای بندری ايران ،نقش شايستهای
را در زمینه ارائه خدمات بندری و دريايی
عهدهدار شده ،بطوری كه سهم قابل توجهی را
در زمینه توسعه زيرساختها و خدمات بندری
كشور به خود اختصاص داده است.
براين اساس بخش خصوصی نیز ،آمادگی مطلوب
و پتانسیلهای الزم جهت سرمايهگذاری ،فعالیت
در توسعه زيرساختها و ارائه خدمات بندری در
بنادر كشور عراق را دارد .همچنین در اين زمینه
سازمان بنادر و دريانوردی نیز ضمن تسهیل
همکاریهای دوجانبه فیمابین (ايران – عراق) در

ج -توسعه همكاریهای فنی در زمينه
بندری -دريايی
در اين ارتباط مقولههای مهمی چون همکاری
مشترک در زمینه تأسیس شركت كشتیرانی
مشترک و اليروبی اروندرود را میتوان مورد
توجه قرار داد .اين رودخانه از قابلیت نقشآفرينی
ممتازی در زمینه توسعه حمل و نقل دريايی
بین دو كشور ايران و عراق برخوردار است.
البته درصورت اليروبی اروند ،سهم بنادر دوكشور
در زمینه فعالیتهای بندری و كشتیرانی به
میزان قابل توجهی افزايش مييابد .همچنین از
طرف ديگر ،دو كشور می توانند از طريق تأسیس
شركت مشترک كشتیرانی ،همکاریهای
دوجانبه در زمینه حمل ونقل دريايی را افزايش
داده و ضمن كسب سهم مناسبی در حمل و
نقل دريايی منطقه ،عملکرد بازرگانی بنادر
خود را در زمینه توسعه همکاریهای اقتصادی
دوجانبه افزايش دهند.
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به ظرفیت و آبخور مناسب بنادر ايران ،شرايط ارائه
خدمات كشتیرانی جهت ترانشیپ كاالهای عراقی
از طريق بنادر ايران بخصوص بندرامام خمینی
وجود دارد.

بخشبندری،زمینههایالزمجهتسرمايهگذاری
و فعالیت شركتها و سازندگان بخش خصوصی
كشورمان در بنادر عراق را فراهم ميكند.

 3ميليارد دالر برآورد اوليه همكاري

اما سخن پاياني اينكه در صورت ترانزيت
ساالنه پنج میلیون تن كاالي عراقي از طريق
بنادر ايران ،ميتوان تحقق درآمد حدود يک
میلیارد دالر را متصور شد .همچنین عملیاتي
شدن اليروبي اروند ،درآمدي حدود يک
میلیارد دالر را براي كشورمان ايجاد خواهد
كرد .البته در خصوص ايجاد كشتیراني
مشترک ايران -عراق نیز همین میزان درآمد
را ميتوان پیشبیني كرد .ناگفته نماند در
زمینه سرمايهگذاري بخش خصوصي ايران
براي مشاركت در ساماندهي امور بنادر عراق،
در صورت ايجاد خط اعتباري توسط عراق،
ميتوان كسب درآمدهاي قابل توجهي را مد
نظر قرار داد.
بايد در نظر داشت كه در گام اول ،ايجاد
درآمدي حدود  3میلیارد دالر از فعالیتهاي
بندري -دريايي جمهوري اسالمي ايران در
كشور عراق ،حداقل برآوردي است كه ميتوان
به آن اشاره داشت كه در صورت توسعه روابط،
امکان چندين برابر شدن اين میزان نیز وجود
دارد■ .
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معارفه

با رأی
حداکثری
نمایندگان
مردم؛
وكالي ملت ،با  205رأي موافق ،شانزده رأي مخالف و شانزده رأي ممتنع از مجموع  237رأي گرفته
شده ،علي نيكزاد را به عنوان نخستين وزير پيشنهادي "وزارت راه و شهرسازي" برگزيدند.
بنا بر اين گزارش علی نيكزاد ،وزير پيشنهادی راه و شهرسازی به همراهی معاون اول رئيس
جمهور و جمعی از معاونان پارلمانی وزارتخانهها براي كسب راي اعتماد در جلسه علنی مجلس
حضور يافت.
بررسی صالحيت ،بدون مخالف و موافق

بررسی برنامه و صالحیت گزينه پیشنهادی ريیس جمهور برای تصدی وزارت راه و شهرسازی بدون صحبت
كردن مخالف و موافق برگزار شد.
در نشست علنی ،وقتی بررسی برنامه و صالحیت علی نیکزاد به عنوان وزير پیشنهادی راه و شهرسازی
در دستور كار قرار گرفت ،جهانبخش محبینیا ،عضو هیأت ريیسه مجلس اعالم كرد كه برای
مخالفت با گزينه پیشنهادی ريیس جمهور ،هیچ مخالفی نام نويسی نکرده و چون مخالف
صحبت نمیكند ،موافق هم صحبت نخواهد كرد.
به اين ترتیب ،نیکزاد پشت تريبون قرار گرفت تا از برنامه و صالحیت خود به عنوان نخستین
وزير وزارتخانه راه و شهرسازی دفاع كند.
علينيكزاد:
با تالش شبانه روزی و پيروی از واليت،
اميدوارم بتوانم اين مسئوليت را به سرانجام برسانم
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علی نیکزاد در دفاع از برنامههای پیشنهادیاش برای وزارت مسکن و شهرسازی ،نخست از
نمايندگان تشکر كرد كه هیچ يک نخواستهاند در مخالفت با وی سخن بگويند .او سپس از
حسن اعتماد دكتر محموداحمدی نژاد برای معرفی وی تشکر كرد.
او با اشاره به دوره خدمت خود در وزارت مسکن و سرپرستی وزارت راه وترابري ،از
حمايتهایمجلسشوراياسالميودولتبرایارايهخدمترسانیبهمردمتشکركردوافزود:
به دلیل اينکه با اجازه مقام معظم رهبری توانستم دوره سرپرستی وزارت راه را تمديد نمايم،
از ايشان سپاسگزارم.
وزير پیشنهادی مسکن و شهرسازی ،با اشاره به اينکه ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن ،مسئولیت
سنگین تری را بر دوش وی گذاشته است ،خواستار حمايت دوباره دولت و تعامل نمايندگان
مجلس برای انجام اين مسئولیت شد.
او كه میگفت برنامههايش برای اين وزارتخانه جديد را بر پايه سیاستهای كلی اصل  44و برنامه پنجم
توسعه تدوين كرده است ،ادامه داد :تکمیل بخش حمل و نقل ،كاهش مصرف انرژی ،كاهش
آلودگی محیط زيست و جذب سرمايهگذاریهاي داخلی و خارجی و ...از برنامههای من
است.
افزايش لوكوموتیو فعال و واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی و استفاده از منابع
صندوق توسعه ملی ،توسعه ترانزيت ريلی ،توسعه آزاد راههای كشور و ادامه آسفالت
راههای روستايی ،تالش برای ارتقای ايمنی رفت و آمد جادهای و ...از ديگر برنامههای نیکزاد
بود كه ارتقای سطح فرودگاه بینالمللی امام خمینی و توسعه فرودگاهها در سطح كشور،
واگذاری شركتهای هواپیمايی دولتی به بخش خصوصی و ...را نیز به آن افزود.
معماری اسالمی -ايرانی ،گسترش طرح مسکن مهر ،عمل به تعهدات برنامه پنجم،
حمايت از احداث و نوسازی مسکنهای روستايی و ...از برنامههای نیکزاد در حوزه

معارفه
مسکن بود .او در پايان سخنانش گفت :اگر رأی اعتماد دوباره شما را به دست
آورم ،همچون گذشته با توكل به خدا و توسل به ائمه و با تکیه بر تعامل با
مجلس ،سعی میكنم تا با تالش شبانه روزی و پیروی از واليت ،بتوانم اين
مسئولیت را به سرانجام برسانم.
علي الريجاني خطاب به نمايندگان مجلس:
مجلس جاي آزادي بيان است و هر كس بايد نظرش را مطرح كند

علي الريجاني ،رئیس مجلس شوراي اسالمي پس از پايان سخنراني علي
نیکزاد ،وزير پیشنهادي رئیس جمهور براي تصدي وزارت تازه راه اندزی شده
"راه و شهرسازي" از نمايندگان به خاطر عدم اظهارنظر در حین سخنراني نیکزاد
تشکر كرد و گفت :از اينکه اجازه داديد ،سخنان آقاي نیکزاد شنیده شود ،از
شما تشکر ميكنم.
وي افزود :مجلس جاي آزادي بیان است و هر كس بايد نظرش را مطرح كند.
همه نمايندگان بايد نظرات شان را بدهند اما نبايد در حین سخنراني ،اظهار
نظر كنند.

پيام وزير راه و شهرسازي پس از كسب راي اعتماد

وزير راه و شهرسازي پس از كسب رأي اعتماد از نمايندگان مجلس شوراي
اسالمي ،در پیامي خواستار ارائه ديدگاهها و نظرات راه گشا در خصوص اهداف
و برنامههاي اعالم شده در مجلس شوراي اسالمي شد ،متن كامل اين پیام
بدين شرح است:

بسمهتعالي
پروردگار متعال را سپاس ميگويم كه توفیق انجام اين ماموريت خطیر را در
پرتو عنايات اش و با بهرهمندي از حسن ظن رئیس جمهور محترم و اعتماد
نمايندگان معظم مجلس شوراي اسالمي و استفاده از تجارب و همکاري
ارزشمند همکارانم ،نصیب اينجانب فرمود.
امیدوارم از اين پس نیز در ايفاي اين مسئولیت سترگ از همفکري و همراهي
همه سروران ارجمند بهره مند گردم .از كلیه عزيزان درخواست مينمايم ضمن
خودداري از درج و ارسال آگهي تبريک با ارائه ديدگاهها و نظرات راهگشاي خود
در خصوص اهداف و برنامههاي اعالم شده ،ما را در ادامه مسیر ياري فرمايند.
علينيكزاد
وزير راه و شهرسازي
سوابق تحصيلي و اجرايي وزير راه و شهرسازي

*معاون هماهنگي امور عمراني وزير كشور و رئیس سازمان شهرداريها و
دهیاريهاي كشوراز  1387تا شهريور 1388
*عضو شوراي عالي مسکن كشور از  1387تا شهريور 1388
*عضو شوراي عالي معماري و شهرسازي از  1387تا شهريور 1388
*نماينده ويژه ريیس جمهور در كارگروه توسعه حمل ونقل عمومي و

مديريت مصرف سوخت از  1387تا شهريور 1388
*ريیس شوراي عالي هماهنگي ترافیک شهرهاي كشور از  1387تا شهريور 1388
*استاندار اردبیل از  1384تا 1387
*معاون عمراني استانداري لرستان از  1383تا 1384
*ريیس سازمان مسکن و شهرسازي استان اردبیل از  1378تا 1383
*سرپرست معاونت عمراني استانداري اردبیل از  1376تا 1378
*مدير كل دفتر فني استانداري اردبیل از  1373تا 1378
*دبیر و عضو هیات مركزي حل اختالف شوراهاي اسالمي كشور
*عضو هیات امناي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني استان
اردبیل
*عضو كمیسیون تفکیک اراضي ورزشي استان اردبیل
*نماينده شهرداريهاي استان اردبیل در مجمع عمومي و هئیت مديره شركت
آب و فاضالب استان اردبیل
*نماينده وزارت كشور و عضو كمیسیون ماده  77شهرداري اردبیل با حکم
استاندار وقت 1373
*نماينده وزارت كشور و عضو كمیسیون ماده  77شهرداري اردبیل با حکم
استاندار وقت 1377
*نماينده وزارت كشور و عضو كمیسیون ماده  100شهرداري اردبیل با حکم
استاندار وقت 1373
*نماينده وزارت كشور و عضو كمیسیون ماده  100شهرداري اردبیل با حکم
استاندار وقت 1377
*عضو كمیته مسکن عمران شهري – روستايي و عشايري استان اردبیل
*عضو كمیته تشخیص موضوع ماده  12قانون زمین شهري استان اردبیل
*رئیس هیات عامل سازمان مسکن استان اردبیل از طرف وزارت مسکن و
شهرسازي
*نماينده استانداري اردبیل در شوراي سازمان عمران
*عضو نظام مهندسي ساختمان استان تهران و پايه يک نظارت محاسبات و اجرا
*كارشناس خبره دادگستري
*عضو جامعه مهندسین بسیجي كشور
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"نيكزاد" وزير "راه و شهرسازي" شد

نمايندگان مجلس پس از سخنان علی نیکزاد در تشريح و دفاع از برنامهها و
صالحیت خود برای تصدی وزارت راه و شهرسازی ،به وی رأی اعتماد دادند.
وكالي ملت با  205رأي موافق ،شانزده رأي مخالف و شانزده رأي ممتنع از
مجموع  237رأي گرفته شده ،علي نیکزاد را به عنوان نخستین وزير وزارت راه
و شهرسازي برگزيدند.
رئیس مجلس شوراي اسالمي پس از اعالم  205راي موافق نمايندگان
براي سکان داري نیکزاد در وزارت راه و شهرسازي ،براي وي آرزوي
موفقیت كرد و گفت :امیدوارم در اين مسئولیت مهم كه مجموعهاي
از دو وزارتخانه است ،به خوبي فعالیت و خدمات مهمي را ارائه كنید.
الريجاني همچنین از حضور رحیمي معاون اول رئیس جمهور و برخي از دولت
مردان در اين جلسه تشکر كرد.
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گفت و گو

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي خبر داد:

با افتتاح مرحلهی دوم بندر شهيد رجايي ،ظرفيت اين بندر به
 6ميليون  TEUكانتينر ميرسد.
هاب شدن بنادر جنوبي ايران يكي از اهداف استراتژيك
توسعهی بنادر كشور بهشمار ميآيد .بر اين اساس،
سامان دهي بندر شهيد رجايي بهعنوان يك برنامهی
راهبردي مد نظر قرار دارد .البته در اين زمينه طي سال ،1381
طرح توسعهی بندر شهيد رجايي براي دست يابي به ظرفيت
جابهجايي بيش از  6ميليون  TEUكانتينر مطرح شده است.
اگر چه مرحلهی اول عمليات اجرايي طرح توسعه بندر ياد
شده در سال  83آغاز شد اما ،با افتتاح اين بخش از پروژه
در اسفند ماه  ،1386ظرفيتي بالغ بر  3/3ميليون TEU
كانتينر در بندر شهيد رجايي بهوجود آمد .در ادامه اين روند،
پيمانكاران داخلي ،عمليات مرحلهی دوم طرح توسعهی بندر
شهيد رجايي را به منظور احداث  2020متر اسكله كانتينري
مد نظر قرار دادند.
آن چه در ادامه میخوانيد ،نظرات"مهندس سيدعطاءالهصدر"،
معاون وزيرومديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي درخصوص
برخي برنامههاي پيش روي بندر شهيد رجايي است.
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ب�ا توج�ه ب�ه نق�ش اس�تراتژيك بن�در
ش�هيد رجايي در منطقه ی خليجفارس،
استراتژي سازمان بنادر و دريانوردي براي
تسريع هاب شدن اين بندر چيست؟
ارتقاي رتبه ی بندر شــهیدرجايي از حدود
 64به  45در ســطح بنادر كانتینري جهان
طي چند ســال اخیر ،نشــان از پیشــرفت
فعالیت دولت و مشاركت بخش خصوصي از
جمله شركت تايدواتر (به عنوان بزرگ ترين
پــورت اپراتور اين بندر) در توســعه ی امور
پورت اپراتوري كشور دارد .بايد پذيرفت ،در
بازار رقابتي تجارت دريايي ،كســی ميتواند
فعالیت مستمر داشــته باشد كه از مديريت
توانمندی بــرای افزايش حضور در بازارهاي
بینالمللــي حمــل و نقــل دريايــي نظیــر
توســعه ی ترانزيت ،ترانشیپ ،قابلیت حضور
بیــش تر خطوط بین المللي كشــتیراني در
بنادر كشور و تاثیر افزون تر در ارتقاي سهم

اقتصاد دريايي كشــورمان در سطح جهاني
برخــوردار باشــد و از همــه ی زمینه هــای
پیشرفت بهره جويد.
بر اين اس�اس ،براي تعيين پورت اپراتور
مرحل�ه ی دوم بن�در ش�هيدرجايي چ�ه
تدابيري را در نظر داريد؟
فروردين ماه ســال گذشته ،كارگروه ويژه ی
حمل و نقل دولت ،بحث بهكارگیري اپراتور
دوم در بنــدر شــهیدرجايي را بــه تصويب
رســاند .البته اخذ اين تصمیم ،به آن معني
نبــود كه اپراتور اول اين بندر حذف شــود و
اكنون نیز،چنین اقدامی مدنظر قرار ندارد .از
آن جا كه هدف بنیادين ،توسعه ی سهم بازار
حمل و نقل دريايي ايران در سطح بینالمللي
است ،بايد تمام توان كشور در راستاي تحقق
هدف ياد شده متمركز شود .اگر تمامي پورت
اپراتورها در چنین روندي حركت كنند قابل

توجه اســت ،اما اينكه پورت اپراتوري فقط
توانــش را در تخلیه و بارگیري متمركز كند،
كافی نیست .با توجه به اينكه پیشاني بنادر
در اختیار پورت اپراتورها قرار دارد ،عملکرد
آنــان باعث جذب بازارهاي جديد ميشــود.
در مجموع اگــر تايدواتر قصد حضور در اين
پــروژه را دارد بايــد به صورت كنسرســیوم
وارد كار شــود و افزايش ســهم بازار دريايي
ايران در ســطح منطقه-جهان را مدنظر قرار
دهد .ســازمان بنادر نیز از چنین مســئلهاي
حمايــت خواهد كــرد و البته ســاير پورت
اپراتورها ،بدون هیچ شــبه ای ،بايد با چنین
رويهاي براي حضــور در مرحله ی دوم بندر
شهیدرجايي وارد عمل شوند.
آيا تاكنون ،پورت اپراتورها درخواستهايي
براي حضور در اين پروژه داشتهاند؟
بعد از مصوبه ی كارگروه حمل و نقل ،تحركات
بسیاري در بندر شهیدرجايي به وقوع پیوست.
اگرچــه تاكنون حدود  5گــروه در اين رابطه
اعالم آمادگي كردهاند ،اما براي انتخاب نهايي
پورت اپراتور دوم اين بندر ،مواردي نظیر :توان
مالي ،ســابقه ی مديريتي ،قدرت تجهیز بازار،
آمار تجهیزات بندري ،نیروي انســاني ماهر و
میزان ظرفیت براي جذب بازارهاي بینالمللي
تجــارت دريايي و هدايت آن به ســمت بنادر
ايران توســط پورت اپراتورها ،از شاخصهايي
هســتند كه مــورد ارزيابي ســازمان بنادر و
دريانوردي قرار خواهد گرفت.
ب�ا توجه به نق�ش پروژه ی يال ش�رقي-
غربي حوضچه ی ش�ماره ی  2بندر شهيد
رجايي در انتخاب پورت اپراتور مرحله ی
دوم اين بندر ،پروژه مذكور در چه زماني
به بهرهبرداري خواهد رسيد؟

بنابرآخريــن بررســيها ،افتتــاح  2020متر
اسکله (يال شــرقي در مهرماه و يالغربي در
پايان ســال) و در مجموع ،قابلیت بهرهبرداري
مرحله ی دوم بندر شــهید رجايي ،حداكثر تا
پايان ســالجاري انجام خواهد شــد .در اين
صورت ،ظرفیت كانتینري بندر شهید رجايي
از حدود  3میلیون به  6میلیون  TEUكانتینر
افزايش خواهد يافت.
فراخوان ب�راي انتخاب پورت اپراتور اين
پروژه چه زماني و با چه ش�رايطي برگزار
ميشود؟
فراخوان رســمي طي هفتههــاي آينده اعالم
خواهد شــد .در اين پروسه ،مجموعههايي كه
آمادگي حضــور در پايانه ی دوم بندرشــهید
رجايــي را دارنــد بايد عــالوه بــر اپراتوري،
سرمايهگذاري براي تأمین تجهیزات اين بندر
را نیز تأمین كنند .البته در اين زمینه ،به طور
يقین ،لیدر اصلي ،بايد مجموعهاي ايراني باشد
و جوينتهاي خارجي نیز در صورت مشاركت
با طرف ايراني ،بايد سهمي از بازار بینالمللي
تجارت دريايي را به ايران منتقل كنند.
در مجمــوع ،حــدود يــک مــاه بــراي اعالم
درخواستها زمان در نظر گرفته شده است و
بعد از ارزيابيهاي مد نظر سازمان بنادر كه به
ذكر آن پرداخته شــد ،استعالم قیمت خواهد
شــد .از آنجا كه قرارداد ايــن پروژه به صورت
 EPCFاســت و در قالب مناقصــه تجهیزات
خريداري خواهد شد ،بايد حدود 107میلیون
يورو در اين زمینه سرمايهگذاري شود .بر اين
اســاس ،به نظــر ميآيد تا نیمه ی دوم ســال
جــاري بتوان پورت اپراتور مرحله ی دوم بندر
شهید رجايي را مشخص كرد و نیز ميتوان از
اوايل سال آينده ،شاهد بهرهبرداري رسمي از
مرحله ی دوم بندر شهید رجايي بود■.

تفاهم نامه

با انعقاد تفاهم نامهی جدید بين سازمان بنادر و دریانوردي و بانك توسعهی تعاون

"مهندس سيد عطاءاله صدر" ،معاون
وزير راه و ترابري و مديرعامل سازمان
بنادر و دريانوردي،در مراسم انعقاد تفاهم
نامهی وجوه اداره شدهی سازمان بنادر
و دريانوردي با بانك توسعهی تعاون ،به
دست آوردهاي استفاده از وجوه اداره
شدهی اين سازمان و تاثير آن بر نوسازي
ناوگان دريايي كشور اشاره كرد و افزود:
"از چهار سال پيش تاكنون 110 ،فروند
شناور از محل وجوه اداره شده به ناوگان
دريايي كشور اضافه شده است كه از اين
تعداد 80 ،فروند شناور مسافري است و
 30فروند شناورديگر نيز به امور تجاري و
خدماتي اختصاص دارد".
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وي با ابراز اين مطلب كه 80درصد از منابع
مالي تهیه وتامین حدود  140دستگاه از
انواع تجهیزات بندري به ارزش يک هزار و
 700میلیارد ريال از محل وجوه اداره شده به
پايانه اپراتورها پرداخت شده است ،اظهارداشت:

"اقدامات قابل توجهي از سوي سازمان بنادر
و دريانوردي به منظور توسعه ناوگان باري و
مسافري صورت گرفته است و در برنامهی
پنجم توسعه نیز ،روند اختصاص وجوه اداره
شده به متقاضیان توسعهی ناوگان دريايي
ادامه خواهد داشت".
"صدر" ،با بیان اين كه اين ارقام در مقايسه
با نیازهاي اين بخش رقم بااليي نیست،
گفت":بخش خصوصی از منابع و ظرفیتهايي
كه با همکاري سازمان بنادر و دريانوردي با
بانکها به وجود آمده ،به خوبي استفاده كرده
است" .
معاون وزير راه و ترابري ،به راه اندازي مجتمع
صنعتي ساخت شناور" مدكندآلوي قشم"با
استفاده از تسهیالت بانک توسعهی تعاون
اشاره كرد و افزود" :كارخانهی مزبور ،تعداد
قابل توجه اي شناور مسافري تولید كرده
است و  400نفر نیز ،در آن به طور مستقیم و
غیرمستقیم مشغول به كار هستند".
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي ،با بیان

اين كه بر اساس سیاستهاي ابالغي مقام
معظم رهبري ،بايد سهم بخش تعاون از
اقتصادكشور به  25درصد برسد ،ابراز امیدواري
كرد تسهیالت بیشتري توسط بانک توسعهی
تعاون براي توسعهی پس كرانه اي بنادر كشور
اختصاص داده شود.
وي در ادامه اعالم كرد ":متقاضیان تسهیالت
براي تامین شناور ميتوانند به سازمان بنادر
و دريانوردي مراجعه كنند و سازمان نیز ،در
اسرع وقت نسبت به پرداخت اين تسهیالت
اقدام خواهد كرد" .
"محمدرضا امامي" ،معاون برنامه ريزي ،اداري و
مالي سازمان بنادر و دريانوردي نیز ،در راستاي
تبیین تفاهم نامهی مزبور اظهارداشت ":در
راستاي توسعهی وجوه اداره شده ،برنامههاي
توسعه اي و نوسازي ناوگان دريايي كشور،
سازمان بنادر و دريانوردي با مديران چندين
بانک عامل گفت و گو كرد كه اين مذاكرات در
نهايت منجر به انعقاد تفاهم نامهی جديدي با
بانک توسعهی تعاون شد".

تفاهم نامه

اقدامات قابل توجهي از سوي سازمان بنادر و

دریانوردي به منظور توسعه ناوگان باري و مسافري

صورت گرفته است و در برنامهی پنجم توسعه
نيز روند اختصاص وجوه اداره شده به متقاضيان

توسعهی ناوگان دریایي ادامه خواهد داشت.

محمدرضاامامي:
بر اساس این تفاهمنامه ،سازمان بنادر و دریانوردي
از محل وجوه اداره شده اقدام به سپردهگذاري در
بانك توسعه تعاون کردو در مقابل ،بانك مزبور نيز
به ميزان پنج برابر سپردهگذاري سازمان ،به ارائهی
تسهيالت براي ساخت ناوگان مسافري دریایي و
تجهيزات کارگاهي ساخت شناورها خواهد پرداخت.
ماشاءالهعظيمي:
بهره برداران بخش حمل و نقل دریایي و سازندگان
شناورها ،از فعاالن بخش تعاون هستند؛ به طوري
که از سه هزار و  200شرکت تعاوني فعال در بخش
حمل و نقل ،حدود  400شرکت در بخش دریایي
فعاليتميکنند.
و نقل دريايي ،شركتهاي تعاوني حمل و نقل
بار و مسافر فعال هستند و شركتهاي سازنده
ناوگان دريايي هم به صورت تعاوني فعالیت
ميكنند■ ".
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وي درادامه ابراز داشت" :بر اساس اين
تفاهمنامه ،سازمان بنادر و دريانوردي ،از محل
وجوه اداره شده اقدام به سپردهگذاري در بانک
توسعه تعاون كردو در مقابل ،بانک مزبور نیز،
به میزان پنج برابر سپردهگذاري سازمان ،به
ارائهی تسهیالت براي ساخت ناوگان مسافري
دريايي و تجهیزات كارگاهي ساخت شناورها
خواهد پرداخت".
همچنین در اين مراسم" ،ماشاءاله عظیمي"،
مدير عامل بانک توسعهی تعاون ،با بیان اين
مطلب كه طي سالهاي گذشته ،تفاهمنامهی
چند جانبهاي در اين زمینه منعقد شده
بود و اكنون تفاهم نامهی جديد براساس
همکاريهاي قديمي دو نهاد توسعهاي و دولتي
منعقد ميشود ،افزود ":بانک توسعهی تعاون،
تاكنون  270میلیارد ريال از منابع داخلي
خودرا به تامین تسهیالت اختصاص داده است
و با انعقاد اين تفاهمنامه نیز ،در حوزهی حمل
و نقل مسافر دريايي ،توسعهی اسکلهها ،خريد
جرثقیل و يدکكشها با معرفي سازمان بنادر
و دريانوردي ،تسهیالت پرداخت خواهد شد".
وي با اشاره به اين كه عمدهی شركتهاي
فعال در حوزهی حمل و نقل دريايي ،به صورت
تعاوني اداره میشوند ،اظهار داشت ":بهره
برداران بخش حمل و نقل دريايي و سازندگان
شناورها ،از فعاالن بخش تعاون هستند؛ به
طوري كه از سه هزار و  200شركت تعاوني
فعال در بخش حمل و نقل ،حدود  400شركت
در بخش دريايي فعالیت ميكنند".
مديرعامل بانک توسعهی تعاون افزود:
"همچنین ،از مجموع  26هزار و 455فروند
شناور ناوگان دريايي كشور ،حدود  25هزار و
 491فروند شناور به عنوان واحدهاي خرد ،از
تسهیالت دولتي استفاده ميكنند" .
وي با بیان اين كه در آيندهی نزديک نميتوانیم

تمامي ناوگان دريايي كشور را نوسازي كنیم،
ياد آورشد" :بايد در كنار نوسازي شناورها ،امر
بازسازي را هم در اولويت قرار دهیم؛ چرا كه
 67درصد سوانحي كه در جغرافیاي دريايي
ايران رخ ميدهند ،شناورهاي سنتي را شامل
میشوند".
مديرعامل بانک توسعهی تعاون اظهارداشت:
"با حمايت دولتهاي نهم و دهم ،فرصتهاي
اشتغال زايي و درآمدزايي قابل توجه اي در
بخش دريايي به وجود آمده است؛ تا جايي كه
امروز نزديک به  10درصد از تولید ناخالص
ملي به بخش حمل و نقل اختصاص دارد".
"عظیمي" ،در خصوص كارمزد تسهیالت
اعطايي به متقاضیان و محل هزينه كرد
اين تسهیالت گفت" :كل سود و كارمزد
تسهیالت را سازمان بنادر به صورت يارانه
پرداخت ميكند؛ ضمن اين كه تشخیص محل
اختصاص اين تسهیالت نیز ،بر عهدهی سازمان
بنادرودريانوردي است".
وي با بیان اين مطلب كه حدود پنج برابر
میزان سپرده گذاري متقاضیان ،تسهیالت
پرداخت ميشود ،ادامه داد" :اين تفاهم نامه،
داراي ساختاری بسته نیست و به صورت باز و
اقتضايي بوده و سقف تسهیالت هم ،بسته به
نوع و زمان و بازپرداخت كار مشخص خواهد
شد".
مدير عامل بانک توسعهی تعاون با بیان اين كه
متناسب با توزيع يارانهها موظف به پرداخت
تسهیالت هستیم ،يادآورشد" :رويکرد ما به
سمت توسعهی تعاون است؛ زيرا بايد سهم 9
درصدي تعاون در اقتصاد ملي ،تا پايان برنامهی
پنجم ،به 25درصد افزايش يابد".
"عظیمي" ،با اشاره به اين كه به دنبال پويايی
فعالیتهای مبتنی بر تعاون در چرخهی
عملکرد خود هستیم ،گفت" :در حوزه حمل

سيد عطاءاله صدر:
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نشست رسانه ای

مهندس سيد عطاءاله صدر
درنشست با اصحاب رسانه خبرداد:

سكينه صارمي

سازمان جهانی دريانوردی( ،)IMOهمه ساله در نيمه ی دوم سپتامبر ،روزجهاني
دريانوردي را گرامي مي دارد؛ اما در سال2010ميالدي ،مقرر شد به منظور قدرداني
از تالش دريانوردان كشورهاي عضو 25 ،ژوئن هر سال مطابق با چهارم تير ماه،
"روز جهاني دريانورد" ناميده شود و در اين روزتنها از دريانوردان قدرداني شود.
اين نام گذاري ويژه بيانگر نقش و جايگاه فعاليت دريانورداني است كه سهم
غيرقابل انكاري در عرصه ی تجارت جهاني و تأمين رفاه و معيشت مردم دارند.
حمل ونقل دريايي ،موتور محركه ی تجارت است ،به گونه اي كه بيش از  90درصد
حمل و نقل بين المللی كاال توسط اين بخش انجام مي شود و منبع مهم درآمد
بسياری از كشورهای در حال توسعه به شمار مي رود.در واقع ،اين دريانوردان
هستند كه به منظور تأمين اقالم ضروری و كاالهای مورد نياز بشر ،همواره مهم
ترين دوران زندگی حرفهای خود را در شرايط خطرناك سپری مي كنند.
در كشور ما نيز ،كه داراي  5هزار و هشتصد كيلومتر ساحل دريايي است وهمچنين
از تعداد باالي نيروی انسانی دريانورد ،برخوردار است ،روز جهاني دريانوردي و روز
دريانورد مورد توجه ويژه اي قرار گرفته وپيرو سياستهاي ابالغي آيمو ،بنا است تا هر
ساله به پاس قدرداني از زحمات اين دريادالن ،آيينهاي گراميداشتي برگزار شود.

بندر و دريا  /شماره 179

20

به همین انگیزه و در آستانه ی روز جهاني
دريانورد" ،مهندس سید عطااله صدر" ،معاون
وزير راه وترابري و مديرعامل سازمان بنادر و
دريانوردي ،در جمع خبرنگاران حاضر شد و
به تشريح نقش و جايگاه حرفه ي دريانوردي
پرداخت و اظهارداشت ":بر اساس اعالم دبیر
كل آيمو  1.5میلیون نفر دريانورد دارای
گواهینامه معتبر دريانوردی در دنیا فعال
هستند ،در كشور ما نیز تعداد دريانوردان
185هزارنفر می باشد كه در آب هاي ملي و
بین المللي ،به حمل ونقل كاالهاي تجاري
مشغول اند .قابل ذكر است كه بیش از 90
درصد صادرات و واردات كشورمان از طريق
بنادر صورت می گیرد.

وي با بیان اين مطلب كه میزان قدرداني از
اين افراد در برابر زحمات بي دريغ شان بسیار
ناچیز است ،افزود ":در سال هاي اخیر ،با
آغاز دزدي هاي دريايي ،شغل دريانوردي با
خطرات جدي مواجه شده است ،زيرا برای
ارتباط شرق به غرب دنیا بايد از خلیج عدن
و سواحل سومالي عبور كنیم".
"صدر" ،به تصويب اليحه ی مربوط به سخت و
زيانآور بودن حرفه ي دريانوردي اشاره كرد و
به تبیین نحوه ی محاسبات اين شغل در دوران
بازنشستگي دريانوردان پرداخت و گفت" :در
نحوه ی محاسبه سنوات خدمت دريانوردان
 20سال فعالیت مستمر يا  25سال فعالیت
غیرمستمر دريايي ،را مالک بازنشستگی قرار

داده اند .در صورتیکه با توجه به سختي شغل
دريانوردي و خطرات آن ،بايد دوره ی خدمت
روي دريا به طور مستمر يا غیرمستمر ،معادل
 1.5برابر سنوات خدمت آنان محاسبه شود".
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي ،با تاكید
بر اين امر كه تربیت نیروي انساني دريانورد
مستلزم برنامهريزي مناسب ،است ،افزود:
"ناوگان ما در مقايسه با بسیاري از كشورها
جوان تر است؛ به همین دلیل كار در اين
ناوگان از شرايط بهتري برخوردار است".
معاون وزير راه و ترابري ،پیرامون تامین
پنج هزارنفر نیروي دريانورد براساس اهداف
قانون برنامه ی پنجم توسعه گفت ":عالوه بر
مسائل تامین اجتماعي در ارتباط با فعالیت

نشست رسانه ای

به عنوان متولي حمل و نقل دریایي کشور ،از شغل
پرجاذبهی دریانوردي حمایت ميکنيم و انتظار داریم
سایر بخشهاي مرتبط با این عرصه ،به ویژه وزارت
کار و امور اجتماعي نيز ،به این مسائل توجه ویژه
داشتهباشند.
"صدر" ،با اشاره به فعالیت كمیته ای در اين
ارتباط ،ادامه داد ":شناورهايي كه ساخته
ميشوند ،بايد استاندارد باشند و افرادي كه
هدايت شناورها را نیز ،برعهده دارند بايد
داراي گواهینامه باشند .براي قايق هايي كه
در دريا از قوانین وضع شده تخطي كنند و
در زمینه ی رعايت مقررات كوشا نباشند،
جرائمي در نظر گرفته شده است■".
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دريانوردي ،آموزش ،تربیت و نگهداري نیروي
انساني دريانورد نیز ،از اهمیت بسیاري
برخوردار است .در اين زمینه ما به عنوان
متولي حمل و نقل دريايي كشور ،از شغل
پرجاذبه ی دريانوردي حمايت ميكنیم و
انتظار داريم ساير بخشهاي مرتبط با اين
عرصه ،به ويژه وزارت كار و امور اجتماعي نیز،
به اين مسائل توجه ويژه داشته باشند".
وي با بیان اينكه حدود  62مركز آموزش هاي
دريانوردي در كشور فعالیت ميكنند ،بیان
داشت" :شش مركز در سطح دانشگاهي
براي سفرهاي نامحدود ،چهار مركز در حد
دورههاي میاني براي سفرهاي كوتاه و مابقي
مراكز نیز ،براي سفرهاي محدود ،دورههاي
آموزشي برگزار می كنند".
"مهندس سیدعطاءاله صدر" ،در خصوص
برنامه ريزي سازمان بنادر و دريانوردي
براي جذب دريانوردان زن در دانشگاه هاي
دريانوردي گفت ":اكنون با ورود شناورهاي
مدرن به عرصه ی حمل ونقل دريايی ،كار
دريانوردي تا حدودي راحتتر شده است.
در حال حاضر ،شرايطي كه خانمها نتوانند
از آن استفاده كنند ،وجود ندارد .در ضمن،
اين امر به تقاضا و روحیات آنان برميگردد.
ياد آوری اين مطلب خالی از لطف نیست كه
اولین زن دريانورد؛ ايرانی است ،اما از آن
جا كه در گذشته فعالیتهاي دريانوردي به
گونهاي بوده كه زنان تمايل زيادي به انجام
آن نداشته اند ،مردان بیشتر به اين حرفه روي
آورده اند".
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي ،در
خصوص اقدامات سازمان بنادر و دريانوردي
در مقابله با پديده ی دزدان دريايي خاطرنشان
كرد ":ايران عضو سازمان بینالمللي
دريانوردي است .طي مذاكرات اخیر با دبیر
كل سازمان جهاني دريانوردي ،مقرر شده
است كه در صورت تمايل مالکان كشتيها و
موافقت كشورهاي صاحب پرچم ،گارد مسلح
خصوصي در كشتيها حضور يابد و از آنان
براي حفاظت از كشتيها در مقابل دزدان
دريايي استفاده شود".
معاون وزير راه وترابري ،با اشاره به اين كه در
ايران ،نیروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي،
حفاظت از ناوگان تجاري را بر عهده دارد،
تصريح كرد":موضوع استفاده از گارد مسلح
خصوصي براي حفاظت از كشتيها هنوز
اجرايي نشده است؛ اما از آن جا كه در كشور
ما نیروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي
ايران و نیروهاي مردمي و بسیج وجود دارند،
در صورت اجرايي شدن استفاده از گارد
خصوصي براي حفاظت از كشتيها ،امکان
بهره گیری از نیروهاي مردمي وبسیج ،در اين
زمینه وجود دارد و از روشهاي مورد نظردر

كشور خودمان بهره خواهیم گرفت".
وي با اشاره به اينكه افزايش حفاظتها از
اين راه ،بر هزينه ی حملونقل موثر خواهد
بود ،گفت ":ايران جزو  10كشور اول فعال
درسازمان جهاني دريانوردي است و در
تصمیمگیري ها ،تدوين كنوانسیونها و
تهیه ی اسناد ،مشاركت فعال دارد" .
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي ،با
تاكید بر اهمیت امنیت دريانوردي و نظارت
بر شناورهاي فعال در دريا اظهار داشت":
در فصل گرما ،مردم بیش تر به سواحل
ودريا ميروند .در اين راستا شناورهايي كه
در سواحل شمالي و جنوبي كشور فعالیت
می كنند ،بايد استاندارد باشند".
وي با بیان اينكه اين شناورها تحت مديريت
استانها قرار دارند ،تصريح كرد ":سامان دهي
شناورها بايد انجام شود".

21

گراميداشت

گزارش بندر و دریا از برگزاری مراسم روز جهانی دریانورد

از سوی سازمان بين المللی دريانوردی چهارم تير ماه هر سال( ،مصادف با  25ژوئن سال ميالدی) ،به عنوان "روز جهانی دريانورد"
نام گذاری شده است .هر چند امسال آيين گرامي داشت اين روز در كشورمان و در محل سازمان بنادرودريانوردي با شكوه خاصي
برگزار شد اما ،تاكيد خاص سخنرانان در اين مراسم به برخي چالشهاي دريانوردي قابل تامل بود .مشكالت اساسی مانند :معضالت
ناشي از تحريمهاي اقتصادی ،دزدیهاي دريايی و برخوردهاي دو گانه با دريانوردان ايرانی در بنادر جهان .
تحريم اقتصادی كه مسالهی اصلی مبتال به دريانوردان در سالهای اخير است ،تقريبا به عادت مالوفي برای اين گروه تبديل شده
است و اينك به مرور زمان و با تكيه بر تجربيات گذشته راه كارهای مناسبی برای مقابله با آن انديشيده شده است .پديدهی شوم
دزدی دريايی كه به نظر میرسد در پس پردهی آن ،اهداف استعماری تازه رقم خوردهاي وجود داشته باشد ،چالش اساسی ديگری
است كه عالوه بر خطرناك نماياندن شغل دريانوردی ،انگيزهی حضور دريانوردان تازه وارد به اين عرصه را نيز ،با ترديد و شبهه مواجه
ساخته و رويكرد صنعت دريانوردی برای تامين معاش و آتيهی دريانوردان را دچار مخاطره كرده است.
نكتهی ديگر ،برخورد دو گانهی جهانی با دريانوردان ايرانی است كه به رغم قبول پذيرمانها و مقاوله نامههای بين المللی دريانوردی
توسط ايران ،گريبان دريانوردان مان را گرفته است .هرچند بنابر قول مديرعامل سازمان بنادرودريانوردي در اين مراسم ،قرار است
درآينده ي نزديك با پي گيري جدي معاونت دريايي سازمان بنادر اين مشكل حل وفصل شود.

سيد عطاء اله صدر:
متاسفانه ،به رغم این که ما عضو سازمان بين المللی
دریانوردی هستيم و تمام پذیرمان ها و مقاوله
نامه های بين المللی مصوب را پذیرفته ایم و آن ها
را اجرا می کنيم ،دچار بی مهری جهانی شدهایم و
شاهد آن هستيم که در مسيرهای دریایی و بنادر
مقصد دریانوردان ما با رفتارهای منصفانه از سوی
همکاران خارجی خود رو به رو نمی شوند.
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دوران سخت دريانوردان ايرانی

"تحريمهای اقتصادی ،پديدهی زشت دزدی
دريايی و باالخره برخورد دو گانهی نظام بين
الملل با دريانوردان ايرانی ،دوران سختی را
ب�رای دريانوردان ايرانی رقم زده اس�ت ،به
طوری كه اين امور ،ش�رايط كاری آنان را با
مشكالت مضاعف همراه كرده است".
"مهندس ســید عطاء الــه صــدر" ،مدير عامل
سازمان بنادر و دريانوردی با بیان اين مطلب در
جشن بزرگ روز جهانی دريانورد ،ضمن انتقاد از
سازمانهای بین المللی گفت" :متاسفانه ،به رغم

اين كه ما عضو سازمان بین المللی دريانوردی ،به
عنوان بازوی اجرايی سازمان ملل متحد در امور
دريانوردی هســتیم و تمام پذيرمانها و مقاوله
نامههای بیــن المللی مصــوب را ،پذيرفتهايم و
آنها را اجرا میكنیم ،با شدت گرفتن تحريمهای
اقتصادی ،دچار بی مهری جهانی شدهايم و شاهد
آن هســتیم كه در مســیرهای دريايــی و بنادر
مقصد ،دريانوردان ما با رفتارهای منصفانه از سوی
همکاران خارجی خود رو به رو نمیشوند".
وی بــا بیــان اين مطلب كه شــکايت رســمی
ســازمان بنادر و دريانوردی به آيمو ارايه شده و

گراميداشت

 ،1393تعداد  5هــزار نفر نیروی تحصیل كرده
و فعال در بخشهای مختلف دريانوردی كشــور
جذب شوند".
وی به فعالیتهای سازمان بنادر و دريانوردی در
خصوص مطالعه برروی  300نقطهی ساحلی به
منظور ايجاد بنادر چند منظوره و عملیاتی شدن
 40نقطه از اين مناطق ســاحلی كه باعث رونق
اقتصادی در ســواحل جنوبی كشور خواهد شد،
اشــاره كرد و اظهار داشــت" :در برنامهی پنجم
توســعه ،افزايــش ظرفیت بنادر كشــور تا 200
میلیون تن ،افزايــش ظرفیت كانتینری بنادر تا
 7میلیــون تی ای يو و افزايش ظرفیت ترانزيتي
كشــور بــه  50میلیون تــن با توجه بــه وجود
كريدورهــاي ترانزيتي و موقعیــت ژئواكونومی
كشــور ،مد نظر قــرار دارد و امیدواريم با تکمیل
اقدامهای توسعه ای بندر شهید رجايی ،عالوه بر

رضا پيل پایه:
با وجود این همه منابع و ظرفيتهای موجود ،سهم
کشور از حمل و نقل دریایی ،نيم درصد است که
حداقل باید به ميزان یك درصد افزایش یابد.
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اين مســاله توســط معاونت دريايی اين سازمان
در حــال پیگیری اســت ،افــزود" :برخوردهای
غیرمنصفانه با دريانوردان ســخت كوش ايرانی،
به ســازمان بینالمللی دريانوردی گزارش شده
است .همچنین امیدواريم با حمايت و مساعدت
مجلس شورای اســالمی و برخورداری از قوانین
تامین اجتماعی مبنی بر سخت وزيان آور بودن
شغل دريانوردی 1/5 ،برابر شدن سابقهی سنوات
خدمتی دريانوردان ،با توجه به مســتمر نبودن
ماموريتهــا و كارهای دريايــي و امکان بیماری
يا اســتراحت بلنــد مدت دريانــوردان بعد از هر
ماموريت ،به كلیهی مشاغل دريايي تسری داده
شــود تا میزان امنیت شــغلی دريانوردان ارتقاء
يابد".
"مهندس صــدر" ،دريانــوردان را نقش آفرينان
اصلی توســعه اقتصادی و تجــارت بین المللی
دانست و با يادآوری اين نکته كه  90درصد حمل
و نقل جهانی از طريــق درياها صورت میگیرد،
خاطرنشان كرد" :معافیت مالیاتی كلیهی مشاغل
و خدمات دريانوردی ،در دستور كار سازمان بنادر
و دريانوردی قرار دارد ،اما تاكنون در اين مورد با
سازمانهای ذی ربط چون :وزارت امور اقتصاد و
دارايی به نتیجهی مشخص و نهايی نرسیده ايم".
مدير عامل ســازمان بنادر و دريانوردی ،با اشاره
به اين كه در شــرايط فعلی ،مناطق آزاد تجاري
صنعتي كشور برای ورود و خروج كاال و حضورســرمايه گذاران تا  20سال از زمان آغاز فعالیت
خود معاف از مالیات هستند ،اظهار داشت" :با اين
وجود ،مشاغل دريانوردي كه با آوردن سرمايههای
بین المللی به درون كشور ،نقش مهمی در روند
ثروت آفرينی جامعه بر عهده دارند و عالوه بر آن،
خدمات آنها كــه دارای ارزش افزوده ي فراوان
اســت و بايد در زمرهی صــادرات خدمات فنی و
مهندســی قرار گیرد ،از هیچ گونــه معافیت يا
بخشــودگی مالیاتی برخوردار نیست و هیچ نوع
تخفیفی هم برای اين مشاغل در قوانین موجود
كشور ،در نظر گرفته نشده است".
وی در ادامهی سخنان خود ،با بیان اين كه طبق

اعالم رسمی سازمان جهاني دريانوردی ،در حال
حاضر 1/5 ،میلیون نفر دريانــورد دارای مدارک
معتبر و گواهینامههای متنوع دريانوردی هستند،
گفت" :در ايران ،حدود  20هزار دريانورد گواهی
نامه معتبر و تحصیالت رسمی در زمینهی مشاغل
دريانوردی دارند و عالوه بر آن 200 ،هزار نفر نیز
دارای شناسنامهی دريانوردی هستند .از اين رو
ســعی بر آن داريم از اين مجموعهی ارزشــمند
و موثر در توســعهی اقتصاد جهانی ،متناسب با
شرايط بسیار سخت طبیعی و غیر طبیعی كاری
شان تقدير كرده و محیط كاری ايمنی برای آنان
در مسیرهای دريايی ،پايانههای آبی و بنادر ايجاد
كنیم".
"مهندس صدر" با تشکر و تقدير از نقش سازندهی
نیروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی ايران در
مبارزه با پديــدهی دزدی دريايی ،از حمايت اين
نیروی مقتدر در مسیرهای دريايی بین المللی و
پوشش مناسب شناورهای تجاری و صیادی ايرانی
و خارجــی تقدير كرد و افــزود" :در حال حاضر،
عمدهی دزدیهای دريايی در يک منطقهی مثلث
مانند ،شامل :باب المندب ،خلیج عدن و اقیانوس
هند صورت میگیرد كه با پوشش مناسب دريايی
توســط نیروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی
ايران و نیروهای امنیتی كشورهای عضو سازمان
بین المللی دريانوردی ،امیدواريم در مقابله با اين
عارضه به نتیجهی مطلوب برســیم و دزدیهاي
دريايی به طور چشمگیری كاهش يابد".
مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردی ،به اهداف
برنامهی پنجم توســعه و چشم انداز  20سالهی
كشــور برای دســت يابی به ســطح برتر علمی
و فن آوری در منطقه اشــاره كــرد و با تاكید بر
لزوم توســعهی دريا محور ،با توجه به رهنمودها
و منويات مقام معظم رهبری و احیا و توســعهی
حمل و نقل دريايی كشور ،گفت" :در حال حاضر،
با توجه به نسبت جمعیت كشور ،امکان افزايش و
رشد كاركنان تحصیل كرده و آموزش ديده برای
كار در عرصههای مختلف دريايی فراهم است و
امیدواريم تا پايان برنامهی پنجم توسعه در سال
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سعيد ایزدیان:
با توجه به پایين بودن سطح آموزش و آشنایی اندک
مردم کشورهای مختلف از فعاليتهای دریانوردی
در حال حاضر ،افزایش سطح آگاهی و ترویج فرهنگ
دریانوردی ،در رئوس برنامههای سازمان جهاني
دریانوردی قرار دارد.
تبديل آن به بندرهاب منطقه ،با ايجاد رغبت در
خطوط كشتی رانی ،ترانشیپ كاالهای منطقه ،از
اين بندر صورت بگیرد".
"مهندس صدر" خواستار ارتقای دو برابری سهم
تجارت دريايی و حمل ونقل بین المللی ايران از
نیم به يک درصد با توجه به میزان جمعیت كشور
شــد و در خصوص افزايش سهم ايران در حملی
و نقل دريايی خزر گفت" :ســهم فعلی كشور در
دريای خزر؛ ناچیز و حدود  15درصد است كه تا
پايان برنامهی پنجم توسعه بايد به  50درصد ارتقا
يابد ،البته تحقق اين امر مستلزم افزايش فعالیت
و تامین ناوگان در حــال تردد و حضور بیش تر
دريانوردان در دريای خزر است".
توجه به نفت ،غفلت از دريا

"متاس�فانه وجود نفت سرش�ار در كشور،
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سهولت استخراج و بهره مندی از درآمد آن،
باعث غفلت ما ايراني�ان از توان مندیهای
خدادادی در بخش دريا شده است".
"مهندس رضا پیل پايه" ،قائم مقام سرپرســت
وزارت راه و ترابری با بیان اين مطلب در جشــن
روز جهانی دريانــورد ،مهم ترين اصل در بخش
حمــل و نقل ،به خصوص حمــل و نقل دريايی
را توسعهی زير ساختها با استفاده از مشاركت
مردمــی و جذب ســرمايههای ســرگردان برای
رونق و توســعهی بخشهای كلیدی عنوان كرد
و گفــت " :در وزارت راه و ترابری 4050 ،میلیارد
ريال اعتبار ويژه ،عالوه بر صدور اوراق مشــاركت
در طرحهای بندری و دريايی با ســوددهی قابل
توجه برای توسعهی زيرساختهای دريانوردی در
نظر گرفته شــده است كه با التفات به  300هزار
میلیارد تومان سرمايهی نقدی سرگردان در دست
مردم ،میتوان در بخشهای زير بنايی و توسعه
ای بخش حمل و نقل ســرمايه گذاری مناسبی
انجام داد".
وی با اشــاره به شــرايط كنونی حمل و نقل كه
با توجه بــه وضعیت راهبردی و تبیین دورنمای
توسعهی كشور ،هنوز به توان مندی الزم دست
نیافته اســت ،افزود" :با وجــود اين همه منابع و
ظرفیتهای موجود ،سهم كشور از حمل و نقل
دريايی ،نیم درصد است كه حداقل بايد به میزان
يک درصد افزايش يابد".
پيوستن ايران به همهی پذيرمانهای
دريايی

سازمان بنادر و دريانوردی ،به عنوان سازمان
تخصص�ی و نمايندهی جمهوري اس�المي
اي�ران در امور بندری و دريايی بين المللی،
با پيوس�تن به جميع پذيرمانه�ا و مقاوله
نامهها و سازمانهای بين المللی دريانوردی،
درصدد برقراری تعامل و هم افزايی مثبت با
حوزهی دريانوردی جهان برآمده است".
"ســعید ايزديان" ،معاون دريايی ســازمان بنادر
و دريانــوردی ،با بیان اين مطلب در جشــن روز
جهانی دريانورد ،از نیاز جهانی صنعت دريانوردی
بــه  35هزار تا  56هزار نفردريانورد در حوزههای
تخصصی مختلف تا سال  2015میالدی خبر داد
و گفت" :به رغم ركود اقتصادی و شــرايط خاص

پیش آمده در روند ارائهی عرضه و تقاضای اقتصاد
جهانی ،تا ســالها شاهد بحران در بخش تامین
نیروی انسانی دريانورد خواهیم بود و كشور ما نیز،
با داشــتن بیش از  5هزار كیلومتر مرز دريايی و
جزاير مختلف و به رغم فعالیت بیش از  180هزار
دريانورد دارای گواهی نامهی معتبر با تحصیالت
دانشگاهی رسمی و ناوگان مجهز دريايی ،از اين
بحران مستثنی نخواهد بود".
وی با بیان اين مطلب كه قطع نامههای مصوب
همايش ديپلماتیک مانیل در فیلیپین ،مبتنی بر
حمايت از دريانوردان و به منظور بهبود وضعیت
معیشتی و ارتقای سطح فرهنگی و شخصیتی و
تعامل موثر با آنان تدوين شــده است ،افزود" :با
توجه به پايین بودن ســطح آموزش و آشــنايی
اندک مردم كشــورهای مختلــف از فعالیتهای
دريانوردی ،در حال حاضر ،افزايش سطح آگاهی
و ترويج فرهنگ دريانوردی ،در رئوس برنامههای
سازمان جهاني دريانوردی قرار دارد".
معاون دريايی سازمان بنادر و دريانوردی ،با تقدير
از حمايتهای بشردوستانهی مراكز بین المللی
به منظور حمايت از ناوگان دريايی و دريانوردان
ايرانی ،خواستار تالش بیش تر ارگانهای دريايی
با دريانوردان شد و در ادامه افزود ":طی سالهای
اخیر ،بیش از  10هزار نفرمتقاضي در آزمونهای
دريانوردی شــركت كرده اند و عالوه بر آن ،برای
 57نفر از بانوان دريانورد ايرانی نیز ،گواهی نامهی
دريانوردی صادر شده است".
"ايزديــان" در ادامهی ســخنان خود به میانگین
سنی افسر دوم ،افسر يکم و فرماندهی كشتی در
كشــور كه به ترتیب 31 ،26 ،و  36ســال است،
اشــاره كرد و با اعالم اين خبر كه ســازمان بنادر
و دريانوردی درصدد كاهش اين میانگین ســنی
به میزان  3سال بر آمده است ،خاطر نشان كرد:
"بیــش ترين دريانــوردان ايرانــی دارای گواهی
نامهی معتبر ،متولد تهران و خوزستان هستند.
همچنین 40 ،درصــد از دريانوردان ســفرهای
نامحدود ،ســاكن تهران و  30درصد آنان ساكن
شــهرهای مجاور تهران هســتند و اين در حالی
اســت كه بیش ترين ســفرهای دريايی نزديک،
توسط دريانوردان بوشهری انجام میشود و استان
هرمزگان ،از بیش ترين گستردگی مراكز آموزشی
دريانوردی برخوردار است".

گراميداشت

پشتيباني از دريانوردان

در ادامه ي مراسم بزرگداشت روز دريانورد،
"سيد علي استيري" ،مديركل سازمانهاي
تخصص�ي و بين الملل�ي س�ازمان بنادر و
دريان�وردي ب�ه قرائ�ت پي�ام "افتيميوس
ميتروپلوس" ،دبيركل سازمان بين المللي
دريانوردي به مناسبت اين روز پرداخت.
در بخشي از اين پیام" ،میتروپولس" ،ضمن تقدير
از يک و نیم میلیون دريانورد زن و مرد در سر تا
سر جهان ،به سهم غیر قابل انکار آنها در تامین
رفاه همه ي مردم جهان و فراهم آوري محل كار
امن ،برخورد عادالنه ،حمايت و پشتیباني مستمر
و احترام بي دريغ نسبت به دريانوردان تاكید كرده
و گفته اســت" :ما اين احتــرام را به خاطر درک
عمیقــي كه از خدمات ويژهی آنهــا داريم و به
خاطر اين كه تمامي دوران زندگي حرفهاي خود
را بنا به میل خود و گاهي ،در شــرايط بي نهايت
خطرناک سپري مي كنند ،تقديم مي كنیم".
دبیركل سازمان بین المللي دريانوردي ،در بخش
ديگــري از اين پیام ،ياد و خاطره دريانورداني كه
جان شان را در راه خدمت به كشتیراني از دست
داده اند ،گرامي داشــته و مي افزايد" :كشتیراني،
موتور محركه ي تجارت جهاني و مسئول حمل
بیــش از  90درصــد از تجارت جهاني اســت و
دريانــوردان ،اين موتور محركــه را جهت تامین
اقالم ضروري و كاالهاي مورد نیاز بشر با اطمینان
به پیش مي برند و زماني كه كشتي دريانوردان با
حادثه مواجه مي شود ،بايد با آنان برخورد مناسب
و عادالنهاي داشته باشیم تا دريانوردان بدانند كه
پشــتوانه محکمي در صورت رها شدن در بندر
دارند و به خاطر مسايل امنیتي ،بي دلیل مجبور
به ترک بندر نمي شوند".
وي در پايان اين پیام با بیان اين مطلب كه وقتي

دريا ،نقشهی تبيين كنندهی راه نظام است

"دريا برای ما ،نقشهی اصلی تبيين كنندهی
راه نظام جمهوری اسالمی بوده و اين ،همواره
در ديدگاهها و منويات مقام معظم رهبری و
فرماندهي كل قوا تجلی يافته است".
"دريــا دار دوم كامران فرهنــگ جاويد" ،معاون
هماهنگ كنندهی نیروی دريايی ارتش جمهوری
اســالمی ايران كه در جشن روز جهانی دريانورد
سخن میگفت ،با بیان اين مطلب ،ضمن اشاره
به مضامین واالی آيهی  14ســورهی مباركهی
نحل در قرآن مجید كه میفرمايد "،بايد با درک
اهمیت درياها ،به تسخیر آنها پرداخت" ،گفت:
"ايران يک كشــور دريايی است و مفاد راهبردی
نیروی دريايی در برنامهی پنجم توسعه ،بر اساس
فرامین و تدابیر مقام معظم رهبری و پیشروی در
درياهای آزاد و آبهای بین المللی تدوين شــده
است".
وی با ياد آوری بخشــی از ســخنان مقام معظم
رهبری ،مبنی بر اين كه كشور گشايان جهان بعد
از رسیدن به ساحل ،برای شناخت و تسخیر دنیا
سوار بر كشتيهای خود شدند و به سرزمینهای
ديگر رفتند ،افزود" :با توجه به رويکردهای جديد
نیروی دريايی ،در صدد گســترش فعالیتهای
خود در آبهای عمان و اقیانوس هند برآمده ايم
و به منظور كسب منافع ملی كشور برای ارتقای

کامران فرهنگ جاوید:
ایران یك کشور دریایی است و مفاد راهبردی نيروی
دریایی در برنامهی پنجم توسعه ،بر اساس فرامين
و تدابير مقام معظم رهبری و پيشروی در دریاهای
آزاد و آبهای بين المللی تدوین شده است.
تجارت دريايی و به دست آوردن ثروت از دريا به
صورت منابع تغذيه ای و معادن زيرسطحی همت
گماشته ايم".
" فرهنــگ جاويــد" ،اهــداف راهبــردی نیروی
دريايی را شامل :انتقال ارزشهای نظام جمهوری
اسالمی ،عهده داری نقش دفاعی ،تجاری و حضور
در عرصهی حمل و نقل ،صیانت از منافع كشور،
تجــارت از راه تبادل دانش ،بهره برداری از منابع
بستر و زير بستر درياها ،توسعهی روابط با كشورها
و ارتقای صنعت گردش گری دريايی و در نهايت،
دست يابی به جايگاه اول منطقه در عرصهی دريا
با تاكید بر جنبش نرم افزاری و رشد شتابان كشور
دانست و اظهار داشــت" :در اين راستا ،عملیات
نیروی دريايی ،حريمی را به مساحت  2میلیون
و هفتاد هزار كیلومتر مربــع تامدار  10درجهی
شــمالی ،در بر میگیرد .از سال  1388تا كنون،
موفق شــده ايم  14ناو گــروه را به مناطق دچار
پديدهی زشــت دزدی دريايی و دريای مديترانه
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وی بــه بخش ديگری از اقدامات ســازمان بنادر
و دريانوردی در خصــوص حمايت از دريانوردان
اشاره كرد و اظهار داشت" :با استقرار سامانهی نرم
افزار دريايی و توسعهی متناسب مراكز آموزشی،
پزشــکی ،موجبات ارتقای سطح اسناد و مدارک
دريانوردی بــرای افزايش ضريب امنیتی آنها و
نیز ،استقرار ســامانههای نوين مخابراتی با بهره
گیری از فن آوریهای جديد فراهم شده است".

دريانــوردان ،به خاطر مســايل كاري در مناطق
تحت نفوذ دزدان دريايي قرار مي گیرند ،به خوبي
پشتیباني و حمايت مي شوند و موقع مواجهه با
اضطرار در دريا ،بدون حمايت و پشــتیباني رها
نميشوند ،خاطر نشــان كرده است" :دريانوردان
نقــش غیــر قابــل انــکاري در حصــول اهداف
كشــتیراني ايمن ،امن و كارآمد در اقیانوسهاي
پاک دارنــد ،اهدافي كه آيمو ،بــه عنوان آژانس
تخصصي سازمان ملل متحد ،با وظیفه ي تنظیم
كشــتیراني بین المللي براي خود و مجموعه ي
صنعت كشتیراني تدوين كرده است.
به هر حال ،دريانوردان ،در هر جايي كه هستید،
به شــما اداي احترام مي كنیم و ياد و خاطره آن
دسته از همکاران شما كه جانشان را در راستاي
خدمت به كشتیراني از دست داده اند را ،گرامي
مي داريم".
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گراميداشت
در مواقع بحران و جنگ و ايجاد زير ساختهای
مناسب در سواحل كشور ،بهرهمند شوند و توان
مندیهای اين نیــرو را از جهات مختلف به كار
گیرند.
ارج نهادن به مقام شهدا و اسرای دريانورد

محمد حسين داجمر:
به نظر می رسد ،در این روز باید بيش تر به فکر
دریانوردان بود .ما نيز ضمن ارج نهادن به مقام شامخ
شهدای دریانورد و همين طور ،اسرای دریانورد که در
وضعيت دشواری به سر می برند ،در صدد ارتقای
سطح رفاه و زندگی آنان بر آمده ایم.
گسیل كنیم و همچنین 1200 ،فروند كشتی را
اســکورت كرده ايم و با دريانوردی در 205هزار
و  600مايل دريايی ،بیش از  40فروند كشــتی
تجاری و صیادی به ارزش صدها میلیون دالر را،
از چنگ دزدان دريايی نجات داده ايم".
معاون هماهنگ كننــدهی نیروی دريايی ارتش
جمهوري اســالمي ايران با اشــاره بــه برگزاری
كالسهای آموزشی برای لنج داران بندر چابهار
در منطقهی سوم دريايی كشور به منظور آموزش
مهارتهای مقابله با دزدان دريايی ،خاطر نشان
كــرد" :برای هم افزايی بیش تــر نیروی دريايی
بــا ارگانهــای دريايی ،پیشــنهاد میشــود كه
ايــن ارگانها ضمن تعامل با نیــروی دريايی ،از
پیشكســوتان اين نیرو به عنوان مشاور استفاده
كنند و از دانش و تجربهی نمايندگان آنها برای
شــركت در جلســات تصمیم گیری و سیاست
گــزاری در امــور بندری و دريايــی و همچنین،
تدوين دســتورالعملها برای اسکورت شناورها
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"به نظر میرسد ،در اين روز بايد بيش تر به
فكر دريانوردان بود .ما نيز ضمن ارج نهادن
به مقام شامخ شهدای دريانورد و همين طور،
اسرای دريانورد كه در وضعيت دشواری به
س�ر میبرند ،در صدد ارتقای سطح رفاه و
زندگی آنان بر آمده ايم".
"محمــد حســین داجمر" ،مدير عامل شــركت
كشتیرانی جمهوری اســالمی ايران ،با بیان اين
مطلب در جشن روز جهانی دريانورد ،به اهمیت
نیروی انسانی دريانورد و شرايط خاص حاكم بر
فعالیت آنــان كه همواره توام بــا دوری از محل
زندگی و فرسايندگی روحی و فیزيکی است ،اشاره
كرد و "گفت :در حال حاضر ،صنعت دريانوردی با
كمبود شديد نیروی انسانی در سطوح تخصصی
غیر از ملوانی مواجه اســت .بنا بر آمار موسسهی
مطالعاتی نیروی انسانی ،تعداد افسران شاغل در
بخش دريانوردی  404هزار نفر برآورده شــده و
اين در حالی است كه میزان تقاضای بخش ،بالغ
بر 420هزار نفر است".
وی ،از حضور  517هزار افســر دريانورد در سال
 2009ياد كرد و با اشــاره به اين كه يک ســوم
آنها از كشورهای آسیايی مثل :چین ،فیلیپین و
هند بودند ،گفت :برای رفع هر نیاز دريايی 2 ،نیرو
به كار میآيد .بنابراين ،آمارها نشان دهندهی آن
است كه در حال حاضر ،تعداد افسران دريانورد 2
درصد كم تر از میزان تقاضای جهانی است و اين
در حالی است كه  37درصد نیروی ملوانی جهان
توسط كشورهای شرق دور تامین میشود".
"داجمر" به تربیت  1776افســر كشــتی توسط
موسسهی آموزشــي كشتیرانی از سال  1368تا
سال  1388اشــاره كرد و با بیان اين مطلب كه
تا پايان سال  ،1392نیازمند 2300افسر كشتی
در صنعت دريانوردی كشــور خواهیم بود ،خاطر
نشــان كرد" :بايد روند تربیت دريانورد به صورت
آزاد ،بیش تر از حد معمول جدی گرفته شــود؛
تا نیاز مبرم كشــور و منطقه ،به صورت منطقی

تامین شود .در همین راستا ،موسسهی آموزشي
كشتیرانی ،از سال  1369تا كنون 3 ،هزار و 312
دوره برگزار كرده است كه طی اين دورهها بالغ بر
 44هزار و  728نفر در سطوح مختلف دريانوردی
تربیت شده اند.
امیدواريم با اهتمام ويژهی مسئوالن وزارت علوم،
بتوانیم رشتههای مورد نیاز صنعت دريانوردی را
از طريق اين وزارت خانــه وبا قرار دادن آنها به
جای رشــتههايی كه از تقاضای كار چندانی در
جامعه برخوردار نیستند ،راه اندازی كنیم".
مدير عامل شركت كشتیرانی جمهوري اسالمي
ايران به تربیت  545نفر افسر يکم ،دوم و مهندس
سوم كشتی 519 ،نفر فرمانده و افسر و  612نفر
افسر ارشد موتور شامل :سر مهندس و مهندس
دوم در موسسهی آموزشي كشتیرانی اشاره كرد و
اظهار داشت ":تا كنون اين موسسه عالوه بر تربیت
يک هزارو  676نفر افسر كشتی در سطوح عالی،
پروژههای مهم دريانوردی ،چون :بررســی میزان
زيان آوری مشاغل دريايی و احصای شاخصهای
فــردی ،اجتماعــی ،خانوادگی و شــخصیتی در
مشاغل دريايی را به انجام رسانده است".
وی در ادامه سخنان خود به بررسی تاثیر پديدهی
دزدی دريايــی( )PIRACYبــر دريانــوردی
پرداخــت و به حضور مشــکوک برخی قدرتها
در پشــت پردهی آن اشــاره كــرد و گفت" :طی
سالهای  2008تا  ،2010به ترتیب815،867:و
 1016نفــر دريانــورد توســط دزدان دريايی به
گروگان گرفته شــده انــد .همچنین با صنعتی
شــدن پديدهی دزدی دريايی كه با به كارگیری
كشتیهای دزديده شــده به عنوان كشتی مادر
همراه اســت ،فشار روانی مضاعفی به دريانوردان
وارد آمده كه اين امر ،خود باعث كاهش انگیزهی
آنان برای حضور در دريا شده است".
"داجمر" با ابراز تاسف از ادامهی اسارت كاركنان
كشــتی فله بر  53هزار تنی "ام وی ســینین "
كه در نقطهی شــمالی اقیانوس هند در نزديکی
ساحل ربوده شده است ،خواستار تدوين و اجرای
قوانین برای ماندگاری بیش تر دريانوردان در دريا
شد و افزود " :طرح و اجرای قوانین در اين زمینه،
اقدامات موثر برای كاهش ســختی و زيان آوری
مشــاغل دريايی ،تخصیص وامهای ويژه و سهل
الوصول با بهرهی ناچیز ،ارائهی خدمات و تسهیالت

گراميداشت

تقدير از فعاالن دريانورد

در پايان مراســم جشــن جهانــی روز دريانورد
از  44نفــر از دريانــوردان به ترتیب شــاغل در:
كشتیرانی جمهوری اسالمی ايران ،سازمان بنادر
و دريانوردی ،نیروی دريايی سپاه پاسداران انقالب
اسالمي ،شــركت ملی نفتکش ايران ،فرماندهی
دريابانی مرزبانی ناجا ،اتحاديهی مالکان كشــتی
ايران ،شركت كشتیرانی بنیاد ،سازمان حفاظت
از محیط زيســت ،شركت پايانههای نفتی ايران،
شــركت نفت فــالت قــارهی ايــران ،اتحاديهی
شــركتهای تعاونی حمل و نقــل دريايی بار و
مسافر سراسر كشور ،انجمن كشتیرانی و خدمات
وابسته و ســازمان شــیالت ايران ،با اهدای لوح
تقدير وهدايايي ويژه ،تجلیل به عمل آمد  .اسامی
دريانوردان تقدير شده به شرح ذيل است:

 از شركت كشتی رانی بنياد:مهدی بال افکنده ،سرملوان.
 از سازمان حفاظت محيط زيست:بشــیر احمد اربابی ،محیط بان محیط زيســت
دريايی دريای عمان،هاتف مطوری سبهان زاده،
محیط بان محیط زيســت دريايی خلیج فارس
از استان خوزستان ،محمد رضا شکوری ،محیط
بان محیط زيســت دريايی دريای خزر از استان
گلستان.
 از شركت پايانههای نفتی ايران:مهدی عبدالرضايی ،راهنمای ارشد كشتی
از شركت نفت فالت قارهی ايران:عبدالعلــی وفايی نژاد ،رئیــس عملیات دريايی
جزيرهی سیری.
 از اتحاديهی ش�ركتهای تعاونی حمل ونقل دريايی بارو مسافر سراسر كشور:
مهدی غالمی خواجه عطائی از استان هرمزگان،
سید زكی نجفی از استان خوزستان.
 از انجمن كشتی رانی و خدمات وابسته:علــی پور حنیفه ،فرماندهی يــدک كش از بندر
عباس ،سید رضا حســینی ،فرماندهی مهاجر از
بندر انزلی.
 از سازمان شيالت ايران:ابراهیم جاده ،ناخدای شــناور صیادی از استان
سیستان و بلوچســتان ،علی رحیمی چاهويی،
ناخدای لنج صیادی از اســتان هرمزگان ،قاضی
پور ســهیم ،ناخــدای لنــج صیادی از اســتان
خوزستان■.
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اقامتی برای استفاده دريانوردان و خانواده آنان در
طول دورهی تعطیالت و مرخصيهاي استحقاقی،
تامین هزينههای درمانی ويژه با پوشش مطلوب
بیمههای تکمیلی و ارائهی موارد ويژهی حقوقي
مانند :فــوق العادهی مانــدگاری و فوق العادهی
ســنوات خدمت در صورت حسابهای حقوقي
كاركنــان دريايی ،میتوانــد انگیزهی بیش تری
برای حضور عالقه مندان در مشــاغل دريانوردی
ايجاد كند".
مدير عامل شركت كشتیرانی جمهوری اسالمی
ايران ،با انتقاد شــديد از تبعیض به وجود آمده
علیهی دريانوردان ايرانی در برخی از بنادر گفت:
" اين رويکرد باعث عدم ارائهی خدمات پزشکی
و اعالم جرم علیهی دريانوردان در مواردی شده
اســت كه حداقل مســئولیت متوجه آنان بوده
اســت ،مانند :نشــت نفت كه باعث اعالم جرم
علیهی آنــان و حبس ،قطع حقــوق و خدمات
پزشکی و ساير مزايای حقوقی و انسانی علیهی
دريانوردان ايرانی شــده اســت .لذا امیدواريم با
جايگزينــی مقاوله نامــهی  2006 MLCكه
جانشین  37پذيرمان دريايی در ارتباط با احقاق
حقوق دريانوردان و دفاع از آنان خواهد شــد و
اعتبار و پايداری آن نیز ،در  29ارديبهشــت ماه
 1389در صحن مجلس شــورای اســالمی به
تصويب رسید ،روند احقاق حقوق دريانوردان ،به
صورت منطقی ارتقا يابد".

از كشتی رانی جمهوری اسالمی ايران:
 فرماندهی كشــتی :ســید اصغرهاشــمی ،سرمهندس جانبــاز تورج افشــاری ،مهندس يکم
الکترونیک :حسین عالف قاسم ،افسر يکم حسین
كريمــی ،مهندس دوم علی آقازاده و ســر ملوان
مصطفیهاشمی.
 از نيروی دريايی جمهوری اسالمی ايران:دريادار دوم عرشــه :سیاوش جره به عنوان پیش
كسوت نمونه ،ناخدا دوم عرشه :عباس علی جهان
بخش ،ناخدا دوم عرشــه :محمد حسین حجتی
نیا ،ناويار سوم تفنگ دار دريايی :مجید گودرزی،
ناو سروان مهندس مکانیک :سعید حجتی از بندر
بوشهر،
ازسازمان بنادر و دريانوردي:حســین باقري ،فرمانده شــناور ناجي  8از بندر
بوشهر ،فرماندهی اليروب ارس :احمد پاشا از بندر
بوشهر ،سر راهنمای ارشد :علیرضا نوحی از بندر
امام خمینی .
 از نيروی دريايی سپاه پاسداران:محمد زاد علی از بندر عباس ،اشکبوس امینی پرور
از ماهشــهر ،محمود حاجیان از عسلويه ،عبداهلل
مهر آور از چابهار ،محمد البرزی از جاسک.
 از شركت ملی نفتكش ايران:ناخدا مهــرداد ســیف ،فرماندهی كشــتیهای
نفتکش اقیانوس پیما ،مهندس علی خاتم ساز،
سرمهندس كشتی ،حمید مسخوری ،سرملوان
كشتی ،حســین شــاخوره نژاد ،ســر مهندس
شناورهایساحلی.
 از فرماندهی دريابانی مرزبانی ناجا:ستوان دوم بهرام شیبانی ،فرماندهی ناوچهی 50
فوتی از پايگاه دريابانی بندر چابهار ،گروهبان يکم
مصطفی حاتمی ،ناخدای شناور  50فوتی از پايگاه
دريابانی بندر انزلی.
 از اتحاديهی مالكان كشتی ايران:محمدرضــا صمــدی نــژاد ،فرماندهی شــناور
 SISACEاز شــركت كشــتی رانــی مرواريــد
پارســیان ،كرامــت ديــده دار ،ناخــدا ،ســید
حسینهاشمی ،فرماندهی شــناور از كشتیرانی
آفتاب ،صائب كاســی نرگســی ،ملوان شناور از
شركت كشتی رانی آفتاب ،رضا محسنی ،كاپیتان
كشتی از شركت صدف ،فاخر نیسی ،فرماندهی
شناورهای  DPA/CSOاز شركت صدف.
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موفقيت

در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور طی سال گذشته

جايگاه مديريت عملكرد در برنامههاي تحول اداري كشور

اصالح نظام اداري و مديريتي دولتي ،مستلزم كوششي نظاممند و
يکپارچه است؛ بهطوري كه در راستا و به دنبال آن ،مي توان تغییرات
مؤثري در نظام ادارهي عمومي پديد آورد و قابلیتها و توانمنديهاي
موجود براي رسیدن به پیشرفت ملي را ،افزايش داد .از اين رو ،تحول
در نظام اداري و مديريت دولتي ،يا به تعبیري ،تناسب و شايستهسازي
آن ،ضرورتي حیاتي و اجتنابناپذير است.
ده برنامهي تح ّول در نظام اداري كه نشأتگرفته از متن سیاستهاي
كلي نظام اداري ،ابالغشده از سوي مقام معظم رهبري ،منظور نظر
سند چشمانداز ،اليحهي برنامه پنجم توسعهي اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي و در چارچوب سیاستهاي كلي دولت خدمتگزار است ،بر
آن مي باشد تا با توانمندسازي دستگاههاي اجرايي و تربیت مديران
و كارشناسان كارآمد و تح ّولآفرين ،طرحي نو دراندازد و در توسعهي
يکپارچهي كشور ،نقش مؤثرتري ايفا كند.
بديهي است ،اجرا و عملیاتي كردن برنامهها نیاز به عزم ،اراده ،مشاركت
و همکاري مديران و كاركنان همهي دستگاههاي اجرايي كشور دارد،
تا بتوان با اتکا به حمايت ،هدايت و آموزش هاي فراگیر،
اقدامات پیشبینيشده را از قوه به فعل درآورد
و شاهد تغییر رفتار ،عملکرد و بهرهوري باالي
دستگاههاي اجرايي كشور بود.

لطفاله فروزنده دهكردي
« معاون توسعه مديريت و سرمايه
انسانی رييس جمهور»

تحول اداري كشور
برنامهي پنج ّ

افزايش بهرهوري و استقرار نظام جامع مديريت عملکرد (موضوع مواد
 82 ،81و  83قانون مديريت خدمات كشوري)
● تعیین قیمت تمامشدهي فعالیتها و خدمات و محصوالت (موضوع
مادهي  13و  16قانون مديريت خدمات كشوري).
● تعیین شاخصهاي هدفمند و نتیجهگرا و تبیین استانداردهاي
كیفي خدمات.
● اجراي مادهي  82قانون مديريت خدمات كشوري ،موضوع استقرار
نظام مديريت عملکرد در همهي سطوح دستگاههاي اجرايي.
● تعیین جايگاه و میزان پیشرفت كشور در مقايسه با ساير كشورهاي
جهان.
تعاريف

عملکرد ( :)Performanceبهمعني نتايج (تحقق ،اجرا ،انجام)...
كسب شده است ،كه هم بر مبناي رفتار (داده) و هم بر مبناي نتايج
(ستاده) تعريف ميشود.
سنجش ( :)Measurementاندازهگیري میزان عملکرد تحقق يافته
است.
نظارت ( :)Controlسنجش مستمر عملکرد ،مطابق برنامههاي
اجرايي ازپیشتعیینشده با هدف بهبود و اصالح است.
ارزيابي ( :)Assessmentبازرسي ،سنجش و نظارت عملکرد به
صورت ادواري است كه از راه تعیین میزان تحقق معیارها و شاخصها،
سطح عملکرد را ارزيابي ميكند.
مديريت عملکرد ( :)Performance Managementرويکردي
است نظاممند كه از راه فرايند «تعیین اهداف راهبردي عملکرد»،
«سنجش ،نظارت و ارزيابي»« ،جمعآوري و تحلیل دادههاي عملکرد»
و «بهكارگیري دادهها به بهبود عملکرد» ،به هرچه بهینهسازي سازمان
ميانجامد.
مديريت عملكرد و قانون مديريت خدمات
كشوري
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� مادهي  81قانون مديريت خدمات
كشوري
دستگاههاي اجرايي ،مکلفند بر اساس آيیننامهاي
كه با پیشنهاد سازمان به تصويب هیأت وزيران
ميرسد ،با استقرار نظام مديريت عملکرد ،مشتمل بر
ارزيابي عملکرد سازمان ،مديريت و كارمندان ،برنامههاي
سنجش و ارزيابي عملکرد و میزان بهرهوري در واحدهاي خود را به
منصهي اجرا بگذارند و ضمن تهیهي گزارشهاي نوبهاي و منظم ،نتايج
حاصله را به سازمان گزاش كنند.

موفقيت
� مادهي  82قانون مديريت خدمات كشوري
سازمان موظف است ،استقرار نظام مديريت عملکرد را در سطح كلیهي
دستگاههاي اجرايي ،پيگیري و نظارت كند و هر سال ،گزارشي از
عملکرد دستگاههاي اجرايي و ارزشيابي آنها در ابعاد شاخصهاي
اختصاصي و عمومي و نحوهي اجراي احکام اين قانون را ،بر اساس
آيیننامهاي كه با پیشنهاد سازمان به تصويب هیأت وزيران ميرسد،
تهیه و به ريیسجمهور و مجلس شوراي اسالمي ارايه كند.

نمودار مديريت عملکرد و سند چشمانداز  20سالهي كشور

� مادهي  83قانون مديريت خدمات كشوري
سازمان موظف است ،هر سال بر اساس شاخصهاي بینالمللي و
گزارشهاي دريافتي از دستگاههاي مرتبط ،پس از انطباق با چشمانداز
ابالغي ،جايگاه و میزان پیشرفت كشور را در مقايسه با ساير كشورهاي
جهان تعیین و گزارش الزم را به ريیسجمهور و مجلس شوراي اسالمي
ارايه كند و نتايج آن را در تدوين راهبردهاي برنامهي توسعه مورد
استفاده قرار دهد.
آييننامهي اجرايي مواد  81و  82قانون مديريت
خدمات كشوري

واحدهاي استاني و مؤسسات وابسته فراهم شود.
تبصره :دفاتر مديريت عملکرد دستگاه (ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به
شکايات) كه زير نظر باالترين مقام دستگاه فعالیت ميكنند ،مسؤولیت
استقرار و اجراي نظام مديريت عملکرد را به عهده دارند.
مادهي  .2استانداريها در چارچوب نظام مديريت عملکرد و بر اساس
دستورالعملهايي كه از سوي معاونت توسعهي مديريت و سرمايهي انساني
ريیسجمهور ابالغ ميشود ،دستگاههاي اجرايي استان را ارزيابي كرده و
ضمن بهرهبرداري از نتايج حاصلشده در برنامهريزيها و تصمیمگیريها،
گزارش مربوط را به باالترين مقام دستگاه اجرايي و معاونت توسعهي
مديريت و سرمايهي انساني ريیسجمهور ارسال كنند.
مادهي  .3معاونت توسعهي مديريت و سرمايهي انساني ريیسجمهوري
مکلف است:
الف) محورها و شاخصهاي عمومي ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي
را در دو سطح ملي و استاني ،بههمراه ضريب اهمیت محورها و شاخصها
تدوين كرده و حداكثر تا پايان بهمنماه هر سال ،براي ارزيابي عملکرد
سال آتي ،به دستگاههاي اجرايي و استانها ابالغ كند.
ب) محورها ،شاخصهاي اختصاصي ،ضريب اهمیت ،استاندارد عملکرد و
برشهاي استاني پیشنهادشده از سوي دستگاههاي اجرايي را با همکاري
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي ريیسجمهور تدوين نهايي كرده
و حداكثر تا پايان بهمنماه هر سال ،براي ارزيابي عملکرد سال آتي ،به
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(تصويبنامهي شمارهي  44327/4225مورخ  1389/1/14هيأت
محترم وزيران)
مادهي  .1دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري،
موظفند:
الف) برنامهي راهبردي خود را در چارچوب تکالیف قانوني تهیه و
كمي در راستاي برنامهي
برنامههاي عملیاتي ساالنه را با تعیین اهداف ّ
راهبردي تدوين كنند.
ب) نظام ارزيابي عملکرد را با در نظر گرفتن واحدهاي استاني ،مؤسسات
و سازمانهاي وابسته در سه سطح سازماني ،مديران و كاركنان و بر
مبناي شاخصهاي عمومي و اختصاصي مستقر كنند.
تبصره :نحوه و فرآيند ارزيابي عملکرد مديران و كاركنان بر اساس
دستورالعملي خواهد بود كه از سوي معاونت توسعهي مديريت و
سرمايهي انساني ريیسجمهور ابالغ ميشود.
ج) نظام پاسخگويي در مقابل عملکرد را در سطوح سازماني ،مديران
و كاركنان مستقر كنند؛ به نحوي كه كاركنان ،مديران و سازمان در
چارچوب تکالیف قانوني و وظايف محوله ،پاسخگويِ عملکرد خود در
مقابل مسئولین مافوق ،مراجع صالحیتدار و ديگر ذينفعان باشند.
د) نظام جمعآوري دادههاي عملکرد را در سطوح ستاد ،استان ،سازمانها
و مؤسسات وابسته با زمانبندي مشخص ،به صورت يکپارچه و منسجم
مستقر كنند.
ه) نظام تحلیل دادههاي عملکرد را مستقر كنند؛ به طوري كه تبديل
دادههاي خام به اطالعات و دانش به نحوي صورت پذيرد كه زمینهي
بهكارگیري دانش حاصلشده بهمنظور بهبود عملکرد سازمان ،مديران و
كاركنان فراهم شود.
و) سازوكار استفاده از نتايج عملکرد را به نحوي فراهم آورند كه ضمن
رفع نقاط ضعف ،موانع و مشکالت موجود ،زمینهي ارتقاي بهرهوري و
بهبود عملکرد سازمان ،مديران و كاركنان نیز ،ايجاد شود.
ز) براساس فرآيند نظام مديريت عملکرد نسبت به تدوين گزارش
خودارزيابي در ابعاد شاخصهاي عمومي و اختصاصي ،اقدام و میزان
تحقق اهداف برنامه و بهرهوري را به صورت دورهاي و منظم به معاونت
توسعهي مديريت و سرمايهي انساني ارائه كنند.
ح) فرآيند اجرايي نظام مديريت عملکرد دستگاه را در راستاي سامانهي
جامع نظام مديريت عملکرد مستقر در معاونت توسعهي مديريت
و سرمايهي انساني ريیسجمهور مکانیزه كنند؛ به نحوي كه امکان
ارتباط و نظارت همزمان معاونت با دستگاه و همچنین ،ستاد دستگاه با
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دستگاه ابالغ و بر اجراي آنها نظارت كند.
تبصره :چنانچه تصويب بودجهي ساالنه بعد از ابالغ شاخصها انجام
شود ،متعاقباً مغايرتهاي احتمالي به دستگاهها ابالغ خواهد شد.
ج) گزارش ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي را در دو بُعد شاخصهاي
عمومي و اختصاصي ،بررسي و تحلیل كرده و گزارش جامع ارزيابي
عملکرد دستگاهها را پس از تدوين ،به ريیسجمهور و مجلس شوراي
اسالمي ارايه كند.
د) سامانهي جامع نظام مديريت عملکرد را با هدف نظارت ،پيگیري و
گزارشگیري از عملکرد دستگاههاي اجرايي ،مکانیزه كند.
ه) دستورالعملهاي اجرايي مربوط به نحوهي استقرار نظام مديريت
عملکرد (فصل يازدهم) در دستگاههاي اجرايي را ظرف مدت سه ماه
پس از تصويب اين آيیننامه ابالغ كند.
و) بر اساس شاخصهاي كیفي و ارزيابي مديريت عملکرد ،نسبت به
صدور مجوز تشويق مديران و كاركنان از محل صرفهجويي بودجه در
قالب فوقالعادهي مادهي  68قانون مديريت خدمات كشوري اقدام
كند.
مادهي  .4مديراني كه موفق به تحقق هشتاد درصد از شاخص كیفي
و صرفهجويي در منابع شوند ،ميتوانند از محل منابع صرفه جويي،
فوقالعادههاي بندهاي ( )5و ( )6مادهي ( )68قانون مديريت خدمات
كشوري را بر اساس دستورالعمل معاونت توسعهي مديريت و سرمايهي
انساني ريیسجمهور پرداخت كنند.
مادهي  .5معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي ريیسجمهور ،قیمت
تمامشدهي فعالیتها يا هزينهي سرانهي هر دستگاه را محاسبه و اعالم
خواهد كرد .اين تصويبنامه در تاريخ  1389/1/9به تأيید مقام محترم
رياستجمهوري رسیده است.
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(تصويبنامهي شمارهي  27911/200مورخ )1389/5/28
مادهي  .1تدوين برنامهي راهبردي (بلندمدت) و به تبع آن ،اهداف
عملیاتي و سالیانه ،اولین و مهمترين گام استقرار نظام مديريت عملکرد
است .در اين رابطه دستگاههاي اجرايي مکلفند :با در نظر گرفتن

برنامههاي توسعه ،برنامههاي اجرايي دستگاه ،تکالیف و مأموريتهاي
تعیینشده از سوي مراجع صالحیتدار ،برنامههاي باالترين مقام اجرايي
دستگاه و ساير تکالیف و برنامههايي كه از سوي مجلس شوراي اسالمي
به عهدهي دستگاه گذاشته شده است ،برنامهي راهبردي (بلندمدت) و
اهداف عملیاتي (سالیانه) خود را به صورت سندي مدون ،تهیه كرده وبه
همهي واحدهاي خود ابالغ كنند.
تبصرهي  .1مسئولیت اصلي تدوين و ابالغ برنامههاي راهبردي و سالیانه
به عهدهي باالترين مقام اجرايي دستگاه است و اهداف عملیاتي ،بايد
حداكثر تا پايان آذر ماه هر سال براي اجرا در سال آتي ،به واحدهاي
تابعه ابالغ شود.
تبصرهي  .2دستگاهها مکلفند :يک نسخه از سند تدوينشدهي خود را
به امور مديريت عملکرد معاونت توسعهي مديريت و سرمايهي انساني
ريیسجمهوري ارسال كنند.
مادهي  .2باالترين مقام اجرايي دستگاه ،بايد زمینهي الزم براي تبديل
جهتگیريهاي استراتژيک دستگاه به فعالیتها و استراتژيهاي اجرايي
را فراهم كند.
تبصرهي  .1واحدهاي اجرايي دستگاه ،بايد استراتژيها ،طرحها و
پروژههاي اجرايي خود را بههمراه زمانبندي اجرايي ،تنظیم كنند و پس
از تصويب توسط باالترين مقام دستگاه ،به اجرا بگذارند.
تبصرهي  .2حداكثر مهلت الزم براي اجراي تبصرهي  1اين ماده ،بیستم
فروردينماه هر سال خواهد بود.
مادهي  .3دستگاههاي اجرايي مکلفند :نظام ارزيابي عملکرد را به عنوان
گام دوم استقرار نظام مديريت عملکرد ،با در نظر گرفتن مواد زير مستقر
كنند:
الف) منظور از نظام ارزيابي عملکرد ،نظامي است كه دربرگیرندهي
دو بُعد شاخصهاي عمومي و اختصاصي در سطح سازمان ،مديران و
كاركنان است.
تبصرهي  .1چنانچه برخي از شاخصهاي عمومي در مورد دستگاهي
مصداق نداشته باشد ،دستگاه مشمول ميتواند ضمن ذكر داليل عدم
مصداق مطابق قوانین و مقررات مورد عمل ،شاخصهايي را به عنوان
جايگزين پیشنهاد كند و پس از تأيید آن توسط معاونت توسعهي

مديريت و سرمايهي انساني ريیسجمهور ،مبناي ارزيابي قرار دهد.
ب) دستگاههاي اجرايي ،بايد شاخصهاي اختصاصي خود را با در نظر
گرفتن مفاد مادهي  1و همچنین تبصرهي مادهي  2اين دستورالعمل
در سه سطح :سازماني ،مديران و كاركنان تدوين كنند و ضمن تصويب
آن توسط باالترين مقام دستگاه ،مبناي ارزيابي عملکرد سطح ذكرشده
قرار دهند.
تبصرهي  .2شاخصهاي عمومي ارزيابي عملکرد ،بهمنماه هر سال
توسط معاونت توسعهي مديريت و سرمايهي انساني ريیسجمهور براي
ارزيابي عملکرد سال آتي ابالغ ميشود.
تبصرهي  .3تهیه و تصويب شاخصهاي اختصاصي سطح دستگاه،
مطابق بند «ب» مادهي  3آيیننامهي شمارهي  4225/44327تاريخ
 1389/1/14هیأت وزيران صورت ميگیرد.
تبصرهي  .4شاخصهاي اختصاصي تعیینشده در سطح مديران و
كاركنان با تصويب باالترين مقام اجرايي دستگاه ،از قابلیت اجرا برخوردار
ميشود و مبناي ارزيابي همان سال قرار ميگیرد.
تبصرهي  .5امتیازدهي شاخصهاي اختصاصي در سطح مديران
و كاركنان ،مطابق دستورالعمل اجرايي تبصرهي بند «ب» مادهي 1
آيیننامهي اجرايي مذكور در تبصرهي  3همین ماده صورت ميگیرد.
ح) وزارتخانهها و سازمانهاي وابسته به رياستجمهوري ،مسئول
ارزيابي عملکرد سازمانها ،مؤسسات تابعه ،شركتهاي وابسته و همچنین
واحدهاي استاني خود هستند.
مادهي  .4دستگاههاي اجرايي مکلفند ،نظام پاسخگويي عملکرد را با
توجه به موارد زير مستقر كنند:
الف) دستگاههاي اجرايي بهمنظور ايجاد شرايط و چارچوب مناسب
پاسخگويي عملکرد ،با مديران واحدهاي وابسته به خود توافقنامهاي را
در خصوص انجام وظايف و برنامههاي اجرايي امضاكرده و آن را مبناي
پاسخگويي عملکرد تعیینشده قلمداد كنند.
تبصرهي  .1در خصوص فعالیتها و خدماتي كه قیمت تمامشدهي آنها
بر اساس مادهي  16قانون مديريت خدمات كشوري محاسبه و تعیین
شده است ،تفاهمنامهي منعقدشده در اين خصوص مبنا قرار ميگیرد.
در غیر اين صورت ،دستگاهها با مديران و كاركنان خود ،توافقنامههاي

عملکردي امضا و بر مبناي آن اقدام ميكنند.
تبصرهي  .2توافقنامهي يادشده در ارزيابي عملکرد مديران و كاركنان،
موضوع دستورالعمل اجرايي تبصرهي بند «ب» مادهي  1آيیننامهي مواد
 81و  82قانون مديريت خدمات كشوري ،مورد استفاده قرار ميگیرد.
تبصرهي  .3ارايهي گزارش عملکرد ،بر اساس زمانبندي صورت ميگیرد
و قبول مسئولیت انجام كارها ،ازجمله اقدامهاي الزم ،بهمنظور تهیهي
چارچوب مناسب پاسخگويي انجام ميشود.
ب) استقرار چارچوب مناسب براي پاسخگويي عملکرد ،دربرگیرندهي 5
مرحلهي زير است:
 .1تهیه و تدوين اهداف قابل سنجش و شاخصهاي مناسب ارزيابي
عملکرد (موضوع بند «ب» مادهي  3اين دستورالعمل).
 .2طرحريزي ملزوم و دستيابي به اهداف ،در قالب شاخصهاي
تعیینشده.
 .3انجام كارها و نظارت بر پیشرفت اهداف و شاخصها مطابق زمانبندي
ازپیش تعیینشده.
 .4گزارشدهي نتايج به صورت ادواري.
 .5ارزيابي نتايج به صورت ادواري و ارايهي بازخورد و تعديل طرحهاي
بعدي بر اساس بازخوردها.
گويي دستگاه ،مديران و كاركنان
تبصرهي  .4منظور از پاسخگويي ،پاسخ ِ
در قبال تحقق استاندارد شاخصهاي عمومي و اختصاصي است.
مادهي  .5دستگاههاي اجرايي مکلفند ،چارچوب مناسبي را با در نظر
گرفتن موارد زير در قالب نظام جمعآوري دادههاي عملکرد ،طراحي و
مستقر كنند:
الف) دادههاي جمعآوريشده ،بايد منعکسكنندهي اهداف عملکرد
سطوح :سازماني ،مديران و كاركنان بوده و تأكید اصلي آن ،تمركز بر
ِ
دادههاي بهبوددهندهي عملکرد سازمان در سطح ذكرشده باشد.
ب) دادههاي جمعآوريشده ،بايد در قالب شاخصهاي تنظیمشده
(موضوع بند «ب» مادهي  3اين دستورالعمل) صورت گرفته و تا حد
كمیتپذير باشند.
امکانّ ،
تبصرهي  .1تأيید اعتبار دادههاي جمعآوريشده در سطح سازمان ،به
عهدهي باالترين مقام دستگاه و در سطح مديران و كاركنان ،به عهدهي
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مدير بالفصل كاركنان است.
تبصرهي  .2دستگاهها ميتوانند براي ارزيابي دقیقتر شاخصهاي
عملکرد (اختصاصي و عمومي) و جمعآوري دادههاي جزييتر ،ضمن
مبنا قرار دادن شاخصهاي مصوب ،اقدام به طراحي چکلیست
مناسب براي جمعآوري دادههاي عملکرد (ترجیحاً به صورت مکانیزه)،
در سطوح سازماني ،مديران و كاركنان كنند.
ج) دادههاي جمعآوريشدهي دستگاه به روشهاي مختلف آماري
بررسي و تجزيه و تحلیل شود و در نهايت ،پروژههاي بهبود در اين
رابطه در سه سطح :سازماني ،مديران ،و كاركنان تدوين شود.
تبصرهي  .3پروژههاي بهبود تعريفشده ،بايستي به عنوان اهداف
عملکردي آينده ،در قالب شاخصهاي قابل اندازهگیري ،تعريف ،پايش
و مديريت شوند.
د) مسئولیت جمعآوري دادهها در تمام سطوح (ستاد ،سازمانها و
مؤسسات وابسته و واحدهاي استاني) ،به عهدهي باالترين مقام اجرايي
دستگاه است.
مادهي  .6دستگاههاي اجرايي مکلفند ،نظام تحلیل دادههاي عملکرد
خود را به نحوي مستقر كنند ،كه تبديل دادههاي جمعآوريشده در
سطوح سازماني ،مديران و كاركنان ،به دانش قابل استفاده ،بهمنظور
بهبود عملکرد در سطوح يادشده ،صورت پذيرد.
تبصرهي  .1هدف از تجزيه و تحلیل دادههاي عملکرد ،يافتن علل
ريشهاي ضعف عملکرد و ارايهي پیشنهاد الزم براي بهبود عملکرد
است .دستگاهها ميتوانند بهمنظور ريشهيابي علل و بهبود عملکرد ،از
ابزارهاي علمي و روش هاي آماري استفاده كنند.
تبصرهي  .2در تجزيه و تحلیل عملکرد سطوح يادشده ،عملکرد واقعي
با اهداف ازپیش تعیینشده ،مورد مقايسه و تحلیل قرار ميگیرد .در
اين رابطه ميتوان از ابزار تحلیل روند نیز استفاده كرد.
مادهي  .7دستگاههاي اجرايي مکلفند ،نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل
عملکرد (موضوع مادهي  6اين دستورالعمل) را در قالب طرح ها و
پروژههاي بهبود (ازجمله پیشبیني دورههاي آموزشي براساس آيیننامهي
اجرايي فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري ،موضوع تصمیمنامهي
شمارهي /2579ت43916ک تاريخ  ،)1389/1/10در سطوح سازماني،
مديران و كاركنان تدوين كنند و آنها را به اجرا بگذارند.
تبصرهي  .1طرحها و پروژههاي تدوينشده ،به عنوان اهداف عملیاتي
تلقي ميشوند و در ارزيابي عملکرد سال بعد ،مورد ارزيابي قرار
ميگیرند.
تبصرهي  .2نتیجهي ارزيابي عملکرد و امتیاز كسبشده ،مبناي

پرداخت فوقالعاده كارايي (بر اساس دستورالعمل بند  6مادهي 68
قانون مديريت خدمات كشوري) خواهد بود.
مادهي  .8دستگاههاي اجرايي مکلفند ،تمام مراحل و مفاد اين
دستورالعمل را به صورت مکانیزه در قالب نظام جامع مديريت عملکرد،
طراحي و مستقر كنند.
تبصره .نرمافزار طراحیشده ،بايد قابلیت تعمیم در سطوح :سازمان،
مؤسسات ،شركتها و واحدهاي وابسته و استانها و همچنین ،در
ردههاي :سازماني ،مديران و كاركنان را داشته و مورد تأيید معاونت
توسعهي مديريت و سرمايهي انساني ريیسجمهور باشد.
اررزيابي عملكرد در سازمان بنادر و دريانوردي

سازمان بنادر و دريانوردي ،در سال  1383به صورت داوطلبانه در
فرآيند ارزيابي عملکرد دولت شركت كرد و در نتیجهي ارزيابيها ،به
عنوان دستگاهي با كارايي مطلوب شناخته شد.
از سال  ،1384نام سازمان بنادر و دريانوردي ،در فهرست سازمانها يا
شركتهاي دولتي كه بايد مورد ارزيابي واقع شوند ،قرار گرفت .هرساله
اقدامات الزم در اين مورد و در زمینهي ارزيابي شاخصهاي عمومي و
اختصاصي صورت پذيرفته و نتايج خود ارزيابي انجام شده كه حاصل
عملکرد ستاد و سازمان حاكم بر كلیهي بنادر است ،تا سال ،1387
طبق فرآيند مربوطه ،مستقیماً به رياست جمهوري ارسال شده است .از
سال  ،1388ارزيابي دستگاههاي وابسته به هر وزارتخانه ،بر عهدهي
آن دستگاه اجرايي قرار گرفت .از اين رو ،نتايج خودارزيابي از طريق
وزارت متبوعه به معاونت توسعهي مديريت و سرمايهي انساني رياست
جمهوري ارسال ميشود.
درسال  ،1388سازمان بنادر و دريانوردي موفق شد ،با كسب 81
درصد امتیاز مربوط به شاخصهاي عمومي و  97درصد امتیاز از
شاخصهاي اختصاصي ،با مجموع  89درصد امتیاز ،در رتبهي دوم
دستگاههاي تابعهي وزارت راه و ترابري قرار گیرد.
با تدابیر و برنامهريزيهاي مديريت ارشد و سعي و كوشش آحاد
سازماني در سال  ،1389هم راستا با شعار سال ،يعني:
«همت مضاعف و كار مضاعف ،سازمان بنادر و دريانوردي موفق شد
با كسب  97درصد امتیاز مربوط به شاخصهاي عمومي و  93درصد
امتیاز از شاخصهاي اختصاصي و با مجموع  95/3درصد امتیاز،
رتبهي اول سازماني و شركتهاي تابعهي وزارت راه و ترابري را در
ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي كشور ،طبق شاخصهاي عمومي
و اختصاصي ،به خود اختصاص دهد■.

باسمهتعالي
من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق
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جناب آقاي مهندس صدر
معاون محترم وزير و مدير عامل سازمان
سالمعليكم
نظر به اينكه از آغاز مديريت جنابعالي ،سياست گذاري ها و جهت گيري كالن در راستاي بزرگداشت ،تكريم و ارتقاء
جايگاه سازماني كاركنان و خانواده ايثارگران بوده و تا كنون بسياري از مشكالت اين عزيزان بر طرف گرديده ،بدين
وسيله به پاس قدرداني و تشكر از بذل توجه و تالش هاي حضرت عالي اين لوح سپاس تقديم مي گردد.
از خداوند متعال درخواست مي نماييم در ذيل توجهات حضرت بقيه ا ...اعظم و در مسير اعتال بخشي به نظام مقدس
جمهوري اسالمي ايران موفق و مويد باشيد.
جامعه ايثارگران سازمان بنادر و دريانوردي

گزارش سفر

بيست و نهمين اجالس هيأت امنای دانشگاه
جهانی دريانوردی ،دوازدهم خرداد ماه سال
جاري در شهر مالموي سوئد با حضور دبيركل
سازمانبينالمللیدريانوردی(رياستعاليه
دانشگاه) مهندس سيد عطاء اله صدر ،معاون
وزير راه و ترابری و مديرعامل سازمان بنادر
و دريانوردی (عضو هيأت امناي دانشگاه) و
مديران و اساتيد اين دانشگاه برگزار شد.
در اين اجالس ،گزارش عملکرد سال 2010
دانشگاه ،بررسی طرح چشم انداز استراتژيک
دانشگاه طی دوره  5ساله ،طرح توسعه فعالیتها
و برنامه ريزی سال  2011و  2012مطرح و پس
از بحث و تبادل نظر تصمیم گیری شد.
در اين نشست ،مهندس سید عطاءاله صدر ضمن
تقدير از شورای شهر مالمو به خاطر حمايتهاي
مالی و لجستیکی از دانشگاه  WMUو تبريک
روز ملی سوئد به ملت و دولت اين كشور ،اعضای
هیئت امنا را از وضعیت فارغ التحصیالن ايرانی
دانشگاه مالمو مطلع كرد.
مديرعامل سازمان بنادرودريانوردي با بیان
اينکه ،جمهوری اسالمی ايران با اعزام مجموعاً
 83نفر به اين دانشگاه ،رتبة هفتم در میان 159
كشور اعزام كنندة دانشجورا به خود اختصاص
داده است ،اظهار داشت :كشور جمهوري اسالمي
ايران ،حداكثر استفاده را از اين دانشگاه منحصر
بفرد در تأمین نیروی انسانی حرفه ای برده است
به نحوی كه اكثر اين افراد در جايگاههای مهم و
پستهای كلیدی به كار گرفته شدهاند كه اين
امر،به نوبة خود نقش بسزايی در تقويت حاكمیت
دريايی و نیز توسعه و پیشرفت ايران در عرصة
دريانوردی و اجرای موفق معاهدات بین المللی
دريايی دارد.
مهندس صدر،همچنین آمادگی سازمان تحت
مديريتش را برای گسترش همکاری با دانشگاه

 WMUدر جوانب مختلف آموزشی و مطالعاتی
اعالم داشت.
گفتني است ،مديرعامل سازمان بنادرودريانوردي
پیش از اين نشست با دبیركل سازمان بین
المللی دريانوردی و رئیس دانشگاه دريانوردي
مالمونیز ديدار نمود.
صدر طی مالقات با شروف رئیس دانشگاه
دريانوردی مالمو ،آمادگی سازمان بنادر و دريانوردی
را برای گسترش همکاریهای آموزشی و تحقیقاتی
وتأسیس يک مركز آموزش دريايی مشترک را ،با
همکاری يکی از دانشگاههای ايراني پیشنهاد نمود
كه مورد استقبال طرف مقابل قرار گرفت.
مهندس صدر در اين مالقات همچنین تصريح
كرد :وقت آن رسیده است كه دانشگاه عالوه بر
انتقال علوم به دانشجويان اعزامی از كشورهای
مختلف ،تفکرخود را نیز به سايركشورها منتقل
نمايد ،چرا كه دانشگاه يک مرجع بین المللی است
و نقش بسزايی در اجرای صحیح كنوانسیونهای
بین المللی دريانوردی ايفا میكند.
وي اضافه كرد :اين انتقال تفکر كه هدف
نهايی آن تربیت نیروی انسانی برنامه ريز در
سطح كالن دريايی میباشد ،میتواند با تبادل
اساتید ،آموزشها و يا تأسیس مراكز آموزشی
و مطالعاتی مشترک میان دانشگاه و كشورهاي
عالقه مند تحقق يابد.
شايان ذكر است ،در حاشیه اجالس ،مدير
عامل سازمان بنادرودريانوردي با افتیمیوس
میتروپولوس ،دبیر كل سازمان جهانی دريانوردی
نیز ديدار و گفتگو كرد.
در اين ديدار مسائل مختلف از جمله :حمالت
مسلحانه علیه كشتیها و دزدی دريايی در
منطقه خلیج عدن و آبهای سومالی مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.
مهندس سید عطاءاله صدر دراين مالقات ،ضمن

تشريح آخرين اقدامات بعمل آمده در خصوص
مبارزه با دزدی دريايی توسط دولت جمهوری
اسالمی ايران ،دبیر كل آيمو را از تشکیل كمیته
ای ويژه برای تدوين بستههای حمايتی از
كشتیهای ايرانی در قبال دزدان دريايی مطلع
ساخت.
آقای میتروپولوس ضمن استقبال از اين اقدام،
بار ديگر از اقدامات ارزشمند جمهوری اسالمی
ايران در مبارزه با دزدی دريايی به ويژه اعزام
نیروهای نظامی دريايی به منطقه كه هزينه
زيادی را در بر دارد،قدردانی بعمل آورد و آن را
بسیار مهم و تاثیرگذار دانست.
دبیركل آيمو با اشاره به دو دستورالعمل كمیته
ايمنی دريانوردی كه به تازگي به تصويب رسیده
است و به استفاده از نیروهای مسلح بخش
خصوصی بر روی كشتیها برای مبارزه با دزدی
دريايی اشاره دارد ،بار ديگر بر سیاستهای آيمو،
مبنی بر عدم تأيید و تشويق استفاده از نیروهای
مسلح توسط كشتیها تأكید كرده و آن را امری
كام ً
ال در حیطه اختیارات ،سیاستها و قوانین
دولتهای صاحب پرچم دانست.
وي همچنین بر اين نکته اصرار نمود كه
تصويب اين دو دستورالعمل صرفاً برای كمک
به دولتهايی است كه احیاناً به تشخیص خود
میخواهند از نیروهای مسلح بر روی كشتی
استفاده كنند ،بنابراين به خودی خود هرگز
به منزلة مجوز استفاده از اين نیروها محسوب
نخواهد شد.
در پايان اين ديدار دبیركل آيمو از مشاركت فعال
گروههای اعزامی و كارشناسان دريايی جمهوري
اسالمي ايران در جلسات مختلف سازمان جهاني
دريانوردي و ارائه راهکارها ،قدردانی نمود و
جايگاه جمهوری اسالمی ايران در اين سازمان
بین المللی را ممتاز توصیف كرد■ .
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در ديدار با مهندس سيدعطاءاله صدر
دبير كل آيمو از مشاركت فعال گروههای
اعزامی و كارشناسان دريايی جمهوری
اسالمی ايران در جلسات مختلف سازمان
جهانی دريانوردی و ارايه راهكارها،
قدردانی نمود و جايگاه جمهوری اسالمی
ايران در اين سازمان بين المللی را ممتاز
توصيف كرد.

با حضور مهندس سيد عطاءاله صدر
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سمينار

در اولين نشست علمی و اجرایی "تعاون و صنایع دریایی" بررسي شد

به منظور تدوين الگوهاي مناسب همكاري بخش تعاون با متخصصين و صاحبان صنايع ،اولين نشست تخصصي تعاون و صنايع دريايي
اواخر ماه گذشته در محل سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران (تهران) برگزار شد .در اين نشست يك
روزه كه به چگونگي استفاده از ظرفيت هاي بزرگ سرمايه گذاري و توانمندي هاي بخش تعاونی در حوزه دريايي كشور پرداخته شد،
عالوه بر مديران و كارشناسان بخش هاي دولتی و خصوصي ،نمايندگان تعاوني هاي دريايي سراسر كشور نيز حضور فعال داشتند.
ظرفيت های در خور فعاليت تعاونی ها
در صنايع دريايی فراهم است

ظرفيتهای اجتماعی و قانونی زيادی
برای فعال شدن تعاونیها در حوزه ی
صنايع دريايی وجود دارد.
اسداهلل عباسی ،وزير تعاون در اولین نشست
علمی و اجرايی "تعاون و صنايع دريايی" ،كه
در سالن همايشهای بینالمللی صداوسیما
برگزار شد ،گفت" :وجود سواحل گسترده
در كشورمان ،ظرفیت بااليی را برای توجه به
فعالیتهای دريايی در اختیار ايران قرار داده
است".
به گفته وی ،با ورود بخش تعاون به حوزه ی
دريايی میتوان بستر مقوم فعالیتهای صنعتی،
حملونقل و صیادی در كشور را شکل داد و به
اين منظور ،بخش تعاون با توجه به شركتهای
دانشبنیان ،قصد كنار گذاشتن روشهای
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قديمی را دارد.
وزير تعاون با بیان اين كه از حدود  30هزار
شركت تعاونی موجود در كشور ،بیش از 10
هزار شركت در حوزههايی چون :صنايع فلزی،
برق و الکترونیک ،ريختهگری ،شیمیايی و...
فعالیت دارند ،تصريح كرد ":اين تعاونیها
زمینه مساعدی برای فعالیتهاي جدی در
صنايع دريايی محسوب میشوند".
وی افزود ":از  35500تعاونی فعال در بخش
كشاورزی نیز ،حدود  7درصد در زمینه ی
صیادی و شیالت فعالیت دارند كه جا دارد با
توجه بیش تر به اين بخش ،اين رقم افزايش
يابد".
"عباسی" ،با اشاره به تعاونیهای حوزه ی
حملونقل نیز ،گفت 24 ":درصد از 2985
شركت تعاونی و اتحاديههای فعال در اين

حوزه ،مربوط به حملونقل دريايی است كه در
قالب آن ،بیش از  10هزار نفر اشتغال مستقیم
دارند .همچنین 500 ،شناور نیز ،تحت اختیار
تعاونیهای دريايی به فعالیت مشغول هستند".
وی با بیان اين مطلب كه "زمینههای قانونی
و حمايتی مورد لزوم ،همچون :معافیتهای
مالیاتی و تخصیص مشوقها در بخش تعاون
وجود دارد ،از بانک توسعه ی تعاون به عنوان
ايجاد گر ظرفیتهای مناسب برای اعطای وام
به كسانی كه وثايق كافی ندارند،ياد كرد.
جلوگيري از خروج  400ميليون دالر ارز
با رويكرد تعاون به صنايع دريايي

از آن جا كه پديده تعاون ،رويكرد جديدي
در بهرهوري از ظرفيتهاي پيدا و پنهان
دريا ميتواند ايجاد كند ،معتقدم كه
ميتوان از خروج حداقل  400ميليون دالر
ارز از كشور جلوگيري كرد.
"مصطفي مطورزاده" ،در همايش علمي-
اجرايي تعاون و صنايع دريايي ،اظهار داشت":
دريا منبع الهامبخشي براي بشر است كه
صداقت ،صبر ،بزرگي و باور به ارزشهاي الهي
را تداعي ميكند".
وي با اشاره به اين كه دريا را ميتوان مصدر
اليتناهي رحمت و لطف خدا و روزي ده
بشر دانست ،ادامه داد" :متأسفانه دريا و تمام
ظرفیتهاي پیدا و پنهان آن در ايران ،به شدت
مورد بيمهري و جفا قرار گرفته؛ تا جايي كه
عم ً
ال استفاده از دو هزار و  900كیلومتر خط
ساحلي ،به حداقل میزان ممکن رسیده است".
وي ،ايران را يکي از معدود كشورهايي دانست
كه از دو سو به دريا دسترسي دارد و خاطرنشان
كرد ":موقعیت ژئواستراتژيک ايران در دست
يابي به بازارهاي جهاني ،آرزوي بسیاري از
كشورهاي رو به توسعه است؛ اما مشکل اين

سمينار

نوسازي ناوگان دريايي ،نيازمند سرمايه
ای معادل 50هزارميليارد تومان سرمايه
است

نوسازي ناوگان دريايي با تناژ زير 500تن،
دست كم به  50هزار ميليارد تومان اعتبار
نياز دارد كه اين ميزان سرمايه بري باال ،از
موانع عمده بر سر نوسازي اين شناورها
محسوب میشود.
"ماشاهلل عظیمي" ،در نشست تخصصي تعاون و
صنايع دريايي ،افزود 26" :هزار فروند شناوردر
حمل و نقل دريايي كشور فعالیت دارند كه از
اين تعداد 25 ،هزار و  491فروند از ظرفیت تناژ
كم تر از  500تن برخوردارند و تنها يک هزار و
 50فروند شناور باالي  500تن وجود دارد؛ اين
رقم ،آمار راضي كننده اي نیست".
وي افزود 90" :درصد جابه جايي مسافر در
بخش دريايي ،توسط شبکه ی تعاونيهاي
دريايي انجام ميشود".
"عظیمي" ،با بیان اين كه از مجموع  2هزار
و  500كیلومتر مرز آبي كشور 80 ،درصد در
جنوب و 20درصد در شمال واقع است،گفت:
"بخش دريايي ،به تنهايي ميتواند  50درصد

 3سال موجوديت قانونی،بدون برگزاری
حتی يك جلسه

با گذشت سه سال از ابالغ قانون توسعه و
حمايت از صنايع دريايی ،هنوز يك جلسه
ی شورای عالی تشكيل نشده است.
اين گزارش ميافزايد ،دكتر محمدسعید سیف
كه در اولین نشست علمی و اجرايی "تعاون و
صنايع دريايی" در سالن همايشهای بینالمللی
صداوسیما سخن میگفت ،اين مطلب را
با استناد به نامه ی مورخ پنجم خردادماه
1387ريیسجمهوری به وزير صنايع و معادن
بیان كرد.
وی با بیان اين كه "تا قبل از تصويب قانون
توسعه و حمايت از صنايع دريايی ،ارگانهای
دريايی مختلف ،عملکرد پراكنده و ناهماهنگی
داشتند ،افزود " :طی مدت  10سال برای
تدوين و تصويب اين قانون و رفع اين مشکل
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جاست كه كشور ما با  70میلیون نفر جمعیت،
از كم ترين سهم فعالیتهاي اقتصادي در
سواحل برخوردار است".
ريیس فراكسیون شهرهاي بندري وساحلي
مجلس تأكید كرد" :شرايط و جايگاه فعلي در
حوزه ی دريا به هیچ وجه مطلوب و شايسته ی
كشوری با اندازه و موقعیت ايران نیست.بنابراين
اعتقاد دارم كه در زمینه ی فعالیتهای دريايی،
بايد فرهنگ و رويکرد ملي ،عمیقا مورد بازنگري
قرار بگیرد و تغییر كند".
وي گفت" :معمول بر اين است كه مرفهترين
مردمان كشورهاي برخوردار از سواحل دريايي،
اقشار ساحل نشین هستند؛ اما متأسفانه در
كشور ما محرومترين و فقیرترين مردمان ،در
زمره ی ساحل نشینان هستند كه اين حقیقت،
مغاير با اهداف عالي دست يابي به عدالت
اجتماعي است".
وي تصريح كرد" :امکان اسکان و اشتغال 10
میلیون نفر در سواحل جنوبي ايران با توجه به
پتانسیلهاي موجود ،نبايد هراس آفرين باشد؛
اما به دلیل بيتوجه اي به سواحل ،اين مشکل
بیش از پیش ،نمود عیني پیدا كرده است".
"مطورزاده" ،افزود ":مشکل تاريخي و فرهنگي
ايران در نگاه به دريا و ساحل نشینان ،در
چگونگی بهرهوري از ظرفیتهاي دريايي
خالصه میشود؛ در حالي كه جنوبنشینان
و ساكنان سواحل شمالي كشور ،با خضوع و
متانت خالصانه ،همه ی بيتوجهيها به خود
را به جان خريدهاند و همواره در تالش براي
خدمت به نظام و كشور هستند".
وي ،تلفیق تعاون و صنايع دريايي را به منزله
ی نقشه ی راه جديدي براي دست يابي به
اهداف توسعهاي در حوزه ی صنايع دريايي
برشمرد و اظهار داشت ":اگر تعاوني وارد بخش
دريا و صنايع مرتبط با دريا شود قطعاً دست
يابي به سهم  25درصدي اين بخش از اقتصاد
ملي ،به سادگي امکانپذير خواهد بود".
وي ادامه داد" :از آن جا كه تعاون ،رويکرد
جديدي را در بهرهوري از ظرفیتهاي پیدا
و پنهان دريا ميتواند ايجاد كند ،معتقدم كه
میتوان از خروج حداقل  400میلیون دالر ارز

از كشور جلوگیري كرد و مهم ترين ملزومات
دريايي وارداتي را ،با اتکاء به ظرفیتهاي بومي
كشورفراهم آورد".
وي با اشاره به توان چشم گیر علمي و فني
ايرانیان دريانورد ،تأكید كرد":تلفیق ظرفیتهاي
صنايع دريايي و تعاون ،منجر به جهش هر چه
سريعتر بخش تعاون در تحقق اهداف متعالي
و نیز ،پويايي اين صنعت در همپوشاني الزامات
تجاري و توسعهاي خواهد شد".
نمايندهی مردم خرمشهر در مجلس شورای
اسالمی رد پايان سخنان خود گفت":
فعالسازي صنايع دريايي ،به منزله ی
فعالسازي همه ی صنايع مرتبط با دريا ،به
خصوص گردشگري است .بنابراين ،از اين پس
انتظار داريم ،تعاونيها به عنوان عرصه ی جديد
فعالیتهاي دريايي گزينش شوند و بتوانند در
اين مسیر ،بیش ترين مساعی موثر و ممکن را
از خود نشان دهند".

تولید ناخالص داخلي را به خود اختصاص
دهد".
مدير عامل بانک توسعه ی تعاون ،اضافه كرد":
به رغم داشتن جمعیت  75میلیون نفري و
برخورداری از سواحل گسترده در شمال و
جنوب كشور ،تنها  9درصد از تولید ناخالص
داخلي مربوط به حمل و نقل دريايي است".
وي تصريح كرد ":اگر قرار است منابع بخش
تعاون در حوزه ی صنايع دريايي به كار گرفته
شود ،بانک توسعه ی تعاون آماده ی ورود به
هر عرصه ای با هدف ايجاد اشتغال آسان و
ارزان است".
وي ،انعقاد تفاهم نامه ی اخیر با سازمان بنادر
و دريانوردي را فرصتي بزرگ براي تعاونگران
عرصه ی حمل و نقل دريايي دانست تا بتوانند
از پتانسیلهاي موجود در بخش صنايع دريايي،
به منظور بهرهوري و ارتقاي تعاونيها استفاده
كنند.
"عظیمي" ،گفت" :هم اكنون براي ساخت20
فروند شناور مسافربري ،تسهیالت الزم پرداخت
شده است و اغلب اين شناورها به آب انداخته
شده و به بهرهبرداري نیز رسیدهاند".
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سمينار
تالشهايی صورت گرفته است".
ريیس انجمن مهندسی دريايی ايران با اشاره به
اين نکته كه ،مدت 10سال زمان كمی نیست
و عمری محسوب میشود ،يادآور شد ":در
نهايت ،مصوبه ی اين قانون در  29ارديبهشت
ماه  1387از سوی مجلس شوراي اسالمي به
دولت اعالم و رياست محترم جمهوری نیز ،در
پنجم خردادماه  87آن را برای اجرا به وزير
وقت صنايع و معادن ابالغ كرد".
وی با بیان اين مطلب كه،طبق اين قانون بايد
شورای عالی صنايع دريايی با عضويت  7وزير و
با رياست ريیسجمهوری تشکیل شود ،تصريح
كرد ":با اين حال ،طی سه سال گذشته ،حتی
يک جلسه ی شورای عالی صنايع دريايی
تشکیل نشده است".
"سیف" ،در ادامه افزود ":حتی اگر دلیل تشکیل
نشدن جلسه را اشتغاالت ريیسجمهوری
بدانیم ،باز هم امکان تشکیل اين جلسه با
رياست معاون اول ريیسجمهوری وجود
داشت".
وی با اشاره به برگزاری اين نشست از سوی
وزارت تعاون ،گفت ":چنین نشستهايی
در حد بضاعت اين وزارت خانه و يا ارائه ی
تسهیالت ساخت شناورهايی با ارزش حداكثر
يک میلیون دالر از سوی بانک توسعه ی تعاون،
مناسب است؛ اما مطالبه ی صنايع دريايی بسیار
بیش تر از اين موارد است".
ريیس انجمن مهندسی دريايی ايران تأكید كرد:
"خواست ما اجرای قانون توسعه و حمايت از
صنايع دريايی است كه بايد با اجرای آن ،طی
سه سال گذشته صدها میلیون دالر تسهیالت
ساخت كشتی و سازههای دريايی پرداخت
واجرای دهها پروژه ی بزرگ برای صنايع داخلی
كشور تعريف میشد".
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وی يادآور شد" :اين در حالی است كه تاكنون
حتی منابع اولیه ی تشکیل صندوق حمايت
از صنايع دريايی كه  40میلیارد تومان است،
تخصیص نیافته است".
"سیف" با اشاره به اين كه ،ريیسجمهوری دو
سال قبل هم وعده داده بود سفارش ساخت
كشتی به خارج داده نخواهد شد ،گفت" :با اين
حال ،سفارشها به چین و كره ادامه دارد و اقدام
عملی در حمايت از صنايع داخلی كشتیسازی
را شاهد نیستیم".
وی با تأكید بر اين مطلب كه ،درخواست ما برای
سفارش ساخت كشتی به داخل به معنای فشار
بر كشتیرانیها نیست ،افزود ":دولت میبايد با
اجرای قانون و اعطای تسهیالت به متقاضیان
ساخت كشتی ،اين امر را محقق كند".
ريیس انجمن مهندسی دريايی ايران تصريح
كرد ":درخواست ما از نمايندگان مجلس ،به ويژه
نمايندگان بنادر و شهرهای ساحلی ،اين است
كه اگر واقعا دغدغه ی توجه به صنايع دريايی را
دارند ،اجرای اين قانون را پیگیری كنند".
"سیف" در ادامه ی سخنان خود خطاب به
وزير تعاون كه در محل نشست حضور داشت،
گفت ":ما در جهت اجرای قانون ،مکاتبات زيادی
داشتهايم؛.بنابراين از شما میخواهیم بعنوان
عضو كابینه آن را پیگیری كنید".
وی همچنین با اشاره به سخنان وزير تعاون
كه در آن از فعالیت  10هزار شركت تعاونی
در بخشهای مرتبط با صنايع دريايی ياد شده
بود،گفت ":اگر همچنان سفارشهای عمده ی
ساخت كشتی به چین و كره داده شود؛ امکان
استفاده از اين ظرفیتها وجود نخواهد داشت و
طبعا كارهای مربوط به برق ،دكوراسیون ،سازه،
الکتريکال و ...پروژهها نیز ،به اين كشورها واگذار
خواهد شد".

ريیس انجمن مهندسی دريايی ايران ،با اشاره
به اين كه،تا  10سال قبل در حوزه ی صنايع
فراساحل ،همه سفارشها به شركتهايی چون
توتال و شل داده میشد ،گفت ":با اجرای قانون
استفاده حداكثري از توان داخل در اجرای
پروژههای فراساحلی ،امکان تقويت و توسعه ی
شركتهای داخلی فراهم شد كه اين تجربه ،بايد
در صنايع كشتیسازی هم تکرار شود".
وی همچنین ،از اختصاص نیافتن منابع مصوب
دولت از محل حساب ذخیره ی ارزی به صنايع
كشتیسازی انتقاد كرد و گفت ":تنها حدود 10
درصد از اين اعتبار  200میلیون دالری ،طی
سالهای گذشته ،به پروژههای ساخت شناور
تخصیص يافت كه با توجه به تبديل حساب
ذخیره ی ارزی به صندوق توسعه ی ملی و
تشکیل نشدن اين صندوق ،روند اعطای اين
تسهیالت هم در پرده ی ابهام است".
وعده ی پيگيری جلسه ی شوراي عالی
صنايع دريايی

وزير تعاون در پاسخ به انتقادهای رييس
هيأت مديره ی انجمن مهندسی دريايی
ايران ،درباره ی عدم تشكيل جلسه ی
شورای عالی صنايع دريايی طی سه سال
گذشته ،وعده داد اين موضوع را پيگيری
خواهد كرد.
اسداهلل عباسی در حاشیه ی نشست علمی و
اجرايی "تعاون و صنايع دريايی" ،درباره ی انتقاد
ريیس انجمن مهندسی دريايی ايران در جريان
اين نشست ،از بر زمین ماندن قانون توسعه و
حمايت از صنايع دريايی ياد كرد و گفت ":دبیر
شورای عالی صنايع دريايی ،وزارت تعاون نیست
و طبعا من نیز ،در جريان داليل اين مسأله
نیستم".
وی افزود ":مسؤولیت اجرای اين قانون با وزارت
صنايع و معادن است".
وزير تعاون با بیان اين كه ،اين وزارت خانه در
حد خود دراينباره احساس مسؤولیت میكند و
اقداماتی را در حوزه دريايی صورت داده است،
گفت ":تشکیل اين نشست تخصصی هم ،با
هدف فراهمسازی بستر توسعه ی فعالیتهای
دريايی در بخش تعاون انجام گرفت".
وی درعینحال ،پیگیری دقیق داليل عدم
اجرای قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايی
را ضروری خواند و تأكید كرد" :شخصا به عنوان
عضو كابینه،اين موضوع را در سطح همکاران و
در سطح دولت پیگیری خواهم كرد".
وزير تعاون ،ابراز امیدواری كرد :با برگزاری
نشست تخصصی تعاون و صنايع دريايی،
الگوهای همکاری بخش تعاون با متخصصین
دريايی كشور تدوين شود تا بتوان از ظرفیتهاي
بزرگ سرمايهگذاری و فنی موجود در اين حوزه
استفاده كرد■.

گزارش سفر

اجالس دبيران ملي كشورهاي عضو كريدور
تراسيكا ،با هدف انجام گفت و گوهای
كارشناسي مربوط به تهيه و تنظيم نهمين
كميسيون بين دولتي تراسيكا ،برگزارشد.
به گزارش روابطعمومي سازمان راهداري
وحملونقل جادهاي" ،دكتر شهريار افنديزاده"،
معاون وزير راهوترابري و رئیس اين سازمان كه
به عنوان نمايندهی جمهوري اسالمي ايران
براي حضور در اجالس يادشده به ايتالیا
سفر كرده بود ،با اشاره به نتايج اين اجالس
گفت ":در اجالس ياد شده كه ايران و تمام
كشورهاي عضو ،نمايندگان كمیسیون اروپا،
نمايندگان اتحاديههاي حملونقل جادهاي و
دبیركل جديد تراسیکا حضور داشتند ،طرح
تشکیل سازمان حملونقل بینالمللي تراسیکا،
طرح برنامهی معمول افزايش جذابیت كريدور
تراسیکا تا سال  2015میالدي ،اجراي طرح
پیشنويس اظهارنامهی گمركي الکترونیکي
كاال و چگونگي همکاري دبیرخانه كريدور
تراسیکا با گمركات كشورهاي واقع در جادهی
ابريشم و همچنین ،پیشنويس بودجهی 2012

میالدي بحث و بررسي شد".
وي افزود ":در جريان نشست يادشده ،طرف
ايراني براي نخستین بار ،طرح تشکیل سازمان
حملونقل بینالمللي تراسیکا از جمله ،تشکیل
كمیتههاي كارشناسي حقوقي متشکل از
كارشناسان حقوقي بینالمللي كشورهاي عضو
و ضرورت توجه به ساختار سازماني و موافقت
نامهی مربوط به اكو را ارائه كرد كه مورد
پذيرش و موافقت دبیركل و اعضاي اجالس
قرارگرفت".
معاون وزير راه و ترابري ،همچنین با اشاره
به طرح افزايش جذابیتهاي بیش تر براي
كريدور تراسیکا تا سال 2015میالدي،اظهار
داشت ":در اجالس اخیر ،مقرر شد تمام اعضا
مهم ترين اقدامات و برنامهی مصوب خود در
زمینهی ياد شده را تا پايان تیرماه  1390به
دبیرخانه ارسال كنند تا در نهمین كمیسیون
بین دولتي تراسیکا مورد بحث و بررسي نهايي
قرارگیرد .در اين زمینه ،طرف ايراني نیز،
پیشنهادهاي الزم ،ازجمله ايجاد ارتباط و
همکاري بیش تر تجار و مقامات ذيربط كشور
چین با هدف تشويق و ترغیب طرف چیني به

منظور حمل محموالت خود از راه كريدور و
ضرورت همکاري بیش تر كمیسیون اروپا در
اين خصوص و همچنین ،ترغیب طرف چیني
براي بازديد از مسیر كريدور تراسیکا با هدف
بررسي امکانات كشورهاي عضو و در نهايت،
پیشنهاد خود برای همکاري با كريدور يادشده
را اعالم كرد.
براساس اين گزارش ،رئیس سازمان راهداري
و حملونقل جادهاي تصريح كرد" :در بیانیهی
پاياني اجالس يادشده ،كشورهاي عضو موافقت
كردند تا نهمین كمیسیون بین دولتي تراسیکا
در تاريخ سوم آذرماه سال جاري در كشور
روماني برگزارشود".
يادآور ميشود ،جمهوري اسالمي ايران با
تصويب مجلس شوراي اسالمي در خرداد
1388به طور رسمي به كريدور تراسیکا
پیوست و در حال حاضر ،به عنوان عضوي
فعال و اثرگذار در منطقه با مناسبات اقتصادي،
سیاسي و اجتماعي بین كشورهاي عضو و
باالخص با حضور همه جانبه در ترانزيت كاال
بین كشورهاي آسیايي و اروپايي ،نقش مهمي
را ايفا ميكند■.
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همايش

دست اندر کاران صنایع فراساحل
در چهارمين همایش عنوان کردند:

پيشرفت در دهه های اخير در عرصه های جديد زمين شناسی دريايی باعث
رويكرد متخصصان دريايی به منابع زمين شناختی زير دريايی شده است و
همزمان با آن ،اتمام ذخاير موثر و قابل استحصال در مناطق خشكی و ساحلی
( )ON SHOREنيز ،موجبات گرايش كشورها به مناطق فرا سرزمينی موسوم
به فرا ساحل ( )OFF SHOREو اكتشاف معادن و مخازن زير زمينی كانسارها
و هيدروكربوری شامل :نفت و گاز را فراهم آورده است.
شايد زمانی كه حفر اولين چاه نفت در سال  1911ميالدي ،از روی عرشه ای
چوبی در آب های كم عمق ساحلی آغاز شد ،كسی تصور آن را هم نمی كرد كه
اين عرشه ،سنگ بنای صنايع فرا ساحل خواهد شد و كشورهای بسياری را ،به
رغم هزينه های هنگفت اكتشاف ،استخراج و بهره برداری ،به مناطق دور دست
دريايی و اقيانوسی بكشاند .در ايران نيز ،وجود كرانه ی ساحلی طوالنی و منابع
عظيم هيدوركربوری در خليج فارس و دريای خزر كه بيش از  55درصد ذخاير
نفتی و 40درصد ذخ�اير گ��ازی جهان را به خ��ود اختصاص داده و همچنين،
حجم باالی سرمايه گذاری منطقه ای كه بالغ بر 2هزار ميليارد دالر در تاسيسات
فراساحلي است ،نگرش راهبردی چشمگيری را نسبت به اين صنايع در كشور
به وجود آورده است.
بر اين اساس چهارمين همايش ملی صنايع فرا ساحل ايران با حضورمديران،
كارشناسان وچهره هاي علمي،تخصصي كشور در روزهای  26و  27ارديبهشت
ماه سال جاری در محل دانشگاه صنعتی شريف بر گزار شد .آنچه كه در ادامه
مي خوانيد ماحصل برگزاري اين همايش است.
افزايش فعاليتهای بندری با رويكرد به
توسعهی صنايع فرا ساحل
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با رويكرد جديدی كه در اذهان و نوع نگاه
مسئولين به وجود آمده ،اميدواريم ضعف
توسعهی صنايع فرا ساحل ،فعاليتهای
بندری را كه ظرفيت پهلو گيری و بارگيری
آن ،از 130ميليون تن در سال 89به
140ميليون تن در سال جاری رسيده است،
تحت تاثير قرار ندهد".
"دكتر مجید عباسپور" ،عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی شريف و دبیر چهارمین همايش
ملی صنايع فرا ساحل با بیان اين مطلب گفت":
در سال  ،1389برای توسعهی تاسیسات ساحلی
و احداث موج شکن ،بالغ بر  80میلیارد تومان
بودجه در نظر گرفته شده بود كه امیدواريم
بتوانیم روند توسعهی فعلی اقتصاد بندری و
دريايی كشور را بیش از پیش ارتقا بخشیم".
وی استعداد ناوگان تجاري كشور را  165فروند
اعالم كرد كه بخش غالب آنها در اختیار
شركت كشتیرانی جمهوری اسالمی ايران قرار
دارد و با بیان اين مطلب كه امیدواريم در سال
جاری ،ناوگان كشتیرانی كشور را به  172فروند
افزايش دهیم ،افزود ":آبراه خلیج فارس ،محل
تردد بی شماری از شناورهای حامل نفت و گاز و
ناوگان تجاری ،صیادی و نظامی است و توسعهی
اكتشاف و بهره برداری از منابع ذخیره شده نفت
و گاز در زير بستر خلیج فارس ،دريای عمان و
دريای خزر ،زمینههای فراوانی را برای فعالیت
در عرصهی دريايی فراهم آورده است".
"دكتر عباسپور" ،به فعالیتهای جنبی فراوان
در خصوص اكتشاف و بهره برداری اشاره كرد

و با بیان اين مطلب كه عمدهی فعالیتهای
آب نگاری (هیدروگرافی) و سنجش ،تا كنون
توسط شركتهای خارجی انجام میشده و هنوز
در حوزههای دريايی مربوط به عملیات سالويج
و مقابله با شرايط اضطراری وارد نشدهايم ،اظهار
داشت:
"خوشبختانه ،با ورود شركت تايدواتر خاورمیانه
به اين عرصه ،توانسته ايم يک شناور  2500تنی
را از اعماق آبهای خلیج فارس خارج كنیم كه
اين فعالیت چشمگیر ،مراحل پايانی خود را طی
میكند".
دبیر اين دوره همايش ،بر اهمیت توجه به
واكنش در مواقع اضطراری دريايی تاكید كرد
و با اشاره به مديريت صحیح آلودگیهای نفتی،
خاطر نشان كرد ":نفت دارای ويژگیهايی شامل
لزجت (چسبندگی و لغزندگی) و فراريت است
و شرايط ويژهی محیط و درجهی حرارت
نفت و آب دريا هنگام پخش شدن نفت ،در
نوع و پراكندگی آلودگی آن از اهمیت فراوانی
برخوردار است".
"دكتر عباسپور" ،ديگر شرايط ايجاد آلودگیهای
نفتی در محیط زيست دريايی را شامل:
نفوذپذيری ( ،)DISPER SIONتبخیر،
توسعه و نفوذ در ساحل ()STRANDING
دانست و گفت ":در چنین حالتی پس از پخش
شدن نفت در سطح دريا ،سمت و سوی حركت
لکههای نفتی ،باد ،طوفان و جريانهای دريايی،
در میزان و پراكندگی آلودگی آن نقش موثری
دارند".
وی مالحظات زيست محیطی ناشی از نشت
نفت را شامل :آسیب به آبزيان و پرندگان دريايی،

همايش

انتخاب شريك عملياتی خوب

با توجه به وجهه و روحيهی عمل گرا يی
حاكم بر دانشگاه صنعتی شريف ،به دنبال
شركا و همراهان خوبی در بخش صنايع
فرا ساحل هستيم تا در حوزههای نفت و
گاز بتوانيم تعامل مطلوبی با آنان داشته
باشيم ؛ گرچه برخی ترديدها در خصوص
ميزان كارايی دانشگاه وجود دارد.

دکتر مجيد عباسپور:
ارزیابی زیست محيطی آلودگیهای نفتی ،نيازمند
تجهيزات فراوان برای پایش است که استفاده از
بالگرد ،به عنوان یکی از تجهيزات مهم در چنين
پایشهایی به منظور مدیریت و کنترل بهتر بحران
ملی زیست محيطی ،محسوب میشود.
"دكتر رضا روستا آزاد" ،رئیس دانشگاه صنعتی
شريف با بیان اين مطلب درچهارمین همايش
ملي صنايع فراساحل ،ضمن اشاره به اين كه
دانشگاه صنعتی شريف ،گامهای آموزشی و
پژوهشی خوبی را برداشته و با حضور برجسته
در مسیر احراز كرسیهای تحصیالت تکمیلی
دانشگاههای دنیا ،شاخصهای قابل توجهای را
به دست آورده است ،گفت" :امروز در حوزههای
فن آوری و نوآوری ،با افتتاح دو دفتر ارتباط با
صنعت و فن آوری ،همکاري خوبی با نهادهايی
چون قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا و وزارت نفت
داشته ايم و اين امر ،باعث شده تا مجموعهی
دانشگاه صنعتی شريف وارد هر حوزهای نشود
و بر اساس واقعیتهای مملکتی و چالشهای
موجود ،تعامل خوبی با صنايع فرا ساحل داشته
باشد".
وی به چالشهای پیش روی صنايع فرا ساحل
كشور در رقابت با حوزههای انرژی كشورهای
حوزهی خلیج فارس و رقیب جدی ايران يعنی
روسیه اشاره كرد و افزود:
"با توجه به اين كه مجموعهی دانشگاه صنعتی
شريف ،تجربهی بسیار مطلوبی در زمینهی
تربیت متخصصان مهندسی دريايی و طراحی و
ساخت ادوات فرا ساحل دارد ،میتواند با تربیت
نیروی انسانی مورد نیاز صنايع فراساحل ،به
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گردشگری دريايی ،فعالیتهای بندری و دريايی
و تنوع زيستی محیط دريايي و ساحلی دانست
و افزود ":در حال حاضر ،بر اساس مصوبهی
صريح سازمان ملل متحد مبنی بر اعالم حداقل
10درصد مناطق زيستی هر كشوری با عنوان
مناطق حفاظت شده ،بخشهايی از عسلويه
در منطقهی اقتصادي انرژی پارس جنوبی،
جنگلهای حرا در جزيرهی قشم و آبزيان
زينتی جزيرهی كیش بايد به نحو موثری در
برابر آلودگیهای دريايی چون آلودگیهای
نفتی محافظت شوند تا در صورت بروز هر گونه
آلودگی ،دچار لطمات جبران ناپذير نشوند".
دبیر همايش ،آلودگی نفتی را خطری جدی
برای فعالیتهای صنعتی در مناطق ساحلي و
فرا ساحلي ،دريا نوردی و تاسیسات آب شیرين
كن عنوان كرد و اظهار داشت" :با توجه به
وابستگی  95درصدی برخی كشورها به
تاسیسات آب شیرين كنی دريايی و همین طور
صنايع فرا ساحلی عسلويه و نیروگاه بندر عباس
به چنین تاسیساتی ،در صورت بروز هر گونه
آلودگی نفتی در نزديکی اين تاسیسات ،شاهد
بروز فجايع بزرگ انسانی خواهیم بود".
"دكتر عباسپور" در ادامهی سخنان خود ،به
نقش مهم ارزيابی زيست محیطی برای مديريت
آلودگیهای نفتی در عرصه محیط زيست
دريايی اشاره و خاطرنشان كرد:
"ارزيابی زيست محیطی آلودگیهای نفتی،
نیازمند تجهیزات فراوان برای پايش است كه
استفاده از بالگرد ،به عنوان يکی از تجهیزات
مهم در چنین پايشهايی به منظور مديريت
و كنترل بهتر بحران ملی زيست محیطی،
محسوب میشود".
وی ،استفاده از الگوهای پايش متعارف چون :يووی
ال اس ( )UVLSو آی آر ال اس ( )IRLSرا به
منظور پايش بهینه آلودگیهای نفتی و مديريت
مهار آن به كارشناسان صنايع فرا ساحل توصیه
كرد و گفت" :از ديدگاه تجاری ،الگوهای پايشی
چون :اولیمپ ،اسیلس ،سوكراتس و اويل گهارد
 ،2000الگوهای رايانهای پايش تجاری مناسبی
برای مديريت و مهار آلودگی نفتی به عنوان
يک راهبرد مقدماتی در مقابله با حوادث زيست
محیطی به شمار میرود كه مد نظر كارشناسان
قرار گرفته است".
دبیرچهارمین همايش ملي صنايع فراساحل،
مواردی مانند حفاظت ،بازپروری ،پاک سازی
ساحلی و فرا ساحلی ،سوزاندن و كنترل لکههای
نفتی را از ديگر راهبردهای مقدماتی در خصوص
مهار اين پديده مخرب زيست محیطی در
عرصهی صنايع فرا ساحل عنوان كرد و افزود":
خوشبختانه ،اقدامات خوبی توسط سازمان بنادر
و دريانوردی در سالهای اخیر برای پايش
آلودگیهای نفتی در آبهای سرزمینی و تحت
االرضی وبا استفاده از بالگردهای مخصوص

انجام شده كه اگر پروژه مشترک اين سازمان
با ژاپنيها در سالهای قبل با كارشکنی طرف
مقابل مواجه نمی شد ،آن اقدامات ،بیش از پیش
در پیشگیری ازآلودگي و حفاظت محیط زيست
دريايی در حوزههاي منطقه ای و بین المللی
منشا اثر بود.
"دكتر عباسپور" ،ايجاد امکانات پشتیبانی و
لجستیکی ،محاصره كردن لکههاي نفتی برای
جلوگیری از نفوذ آلودگی در محیط زيست و
ايجاد اختالل در زيست بوم (اكوسیستم) آبزيان
را از ديگر اقدامات در راستای راهبرد مقدماتی
مبارزه با آلودگیهای نفتی دانست و اظهار
داشت ":شست و شوی مکانیکی لکههای نفتی،
استفاده از بوم و اسکیمرهای داخل آبی ،از ديگر
روشهای مهار لکههای نفتی است و عالوه بر
آن ،میتوان ضمن بررسی چگالی نفت پخش
شده ،با استفاده از روشهای پاک سازی ،ذخیره
سازی و دفع ضايعات نفتی از آسیب ديدگی
زيست بومهای موقتی مثل مکانهايی كه برای
تخم گذاری الک پشتها در فصلی از سال
استفاده میشود ،جلوگیری كرد" .
وی همچنین در زمینه مديريت آلودگیهای
نفتی ناشي از صنايع فراساحل ،اقداماتی مانند:
پاک سازی ،تامین تجهیزات ،ايجاد روشهای
مناسب ،تامین نیروی انسانی آموزش ديده و
تهیهی وسايل پاک سازی و تجهیزات ويژهی
آلودگی زدايی اشاره و خاطرنشان كرد ":بايد
روشهای ياد شده با توجه به محدوديت منابع،
منطقی شوند و ضمن تجزيه و تحلیل سالمت
و ايمنی ،ريسک خطر ،كنترل آلودگی و مبانی
بهداشت حرفه ای و محیط ،به منظور پیش
گیری از آسیب ديدگی كاركنان ،مهار آلودگی
مد نظر قرار گیرند".
دبیر همايش ،با بیان اين مطلب كه ايران عضو
پذيرمان كويت و چندين تفاهم نامهی ديگر در
خصوص مبارزه با آلودگیهای نفتی است،توجه
دست اندركاران صنايع فرا ساحل به مالحظات
زيست محیطی را مورد تاكید قرار داد و در پايان
سخنان خود ،ضمن دعوت از مسئولین برای
برداشتن گامهای باقی مانده در منطقهی ويژهی
انرژی پارس جنوبی به منظور بهره برداري كامل
از سهم ايران از اين مخزن عظیم انرژی،خواستار
خلیج فارسي پاک برای بهره برداری كلیهی
مردم حاشیه نشین آن شد.
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همايش
به شركای جدی در صنايع فراساحل نظیر:
وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا،
است كه امیدورايم با مجموعهی اقدامات انجام
شده وجلب اعتماد و عنايت ويژهی سازمانها و
ارگانهای دستاندركار ،بتوانیم تعامل مطلوبی
به منظور مرتفع ساختن فن آوری مورد نیاز و
رفع موانع فنی آنها ،برقرار كنیم".
دانشگاه و قرارگاه ،دوبال قدرتمند صنعت
كشور

دکتر رضا روستا آزاد:
با توجه به این که مجموعهی دانشگاه صنعتی
شریف ،تجربهی بسيار مطلوبی در زمينهی تربيت
متخصصان مهندسی دریایی و طراحی و ساخت
ادوات فرا ساحل دارد ،میتواند با تربيت نيروی
انسانی مورد نياز صنایع فراساحل ،به ارتقای جایگاه
این صنعت کمك کند.
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ارتقای جايگاه اين صنعت كمک كند".
رئیس دانشگاه صنعتی شريف ،با بیان
فرصتهای پیش رو در صنايع فرا ساحل
خواستار گسترش فعالیت ارگانهای دست اندر
كار از قبیل :قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا در
كشور ،نهادهای كارآمد جهان اسالم و همهی
دنیا شد و خاطرنشان كرد ":راهبرد اصلی
دانشگاه صنعتی شريف ،دارای سه محور اهتمام
و رويکرد ويژه به صنايع فراساحل و تامین فن
آوری و تجهیزات آن ،توجه به حوزههای اولويت
دار صنايع فرا ساحل به خصوص در بخشهاي
نفت و گاز و باالخره اهمیت و اولويت بخشی

"سعی میكنيم با حضور و مشاركت
مجموعههای دانشگاهی مانند :دانشگاه
صنعتی شريف و قرارگاه سازندگی خاتم
االنبيا ،دو بال قدرتمند در مجموعهی
عملكردهای صنعتی كشور ،به خصوص در
حوزهی صنايع فراساحل داشته باشيم .اين
تعامل در دوران اخير ،منجر به انعقاد تفاهم
نامه در اين زمينه شده است".
"سردار رستم قاسمی" ،فرمانده قرارگاه سازندگی
خاتم االنبیا با بیان اين مطلب ،به نقش راهبردی
دريا در عرصهی بین المللی اشاره كرد و گفت":
با توجه به فرهنگ نه چندان مرسوم بهره برداری
از مواهب دريايی كشور ،شاهد آن هستیم كه
عمدهی بخشهای توسعه يافتهی كشور ،به
مناطق خشکی اختصاص دارد .به اين دلیل كه
كار در عرصهی دريا زحمت فراوان و مخاطرات
بسیاری به دنبال دارد ،رغبت چندانی برای كار و
سرمايه گذاری در بخش دريايی وجود ندارد".
وی به كمبود متخصص در صنايع فراساحل و
پرزحمت بودن كار در بخش دريايی اشاره كرد
و افزود ":با توجه به كارهای به جا و مطلوبی
كه در خصوص تربیت نیروی انسانی در سطح
دانشگاهها ،پژوهشکدهها و حتی مدارس صورت
گرفته ،چالشهای پیش رو و پرهزينه بودن
سرمايه گذاری در صنايع فرا ساحل ،شکاف
زيادی در كشور ايجاد كرده كه با توجه به فاصله
گرفتن كشورهای منطقه از اين عرصه ،نیازمند
تحولی ملی برای دست يابی به مزيتهای بالقوه
هستیم".
فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا ،به
وجود مزايای مطلوب و قابل توجه در بخش
ساحلي كشور اشاره كرد و گفت ":ايجاد بنادر
بسیار خوبی ،نظیر :امام خمینی ،اسکلههای
سوپر پست پاناماكس در بنادر بوشهر و عسلويه
برای پهلوگیری كشتیهای حامل :نفت ،و
میعانات گازی در منطقهی اقتصادي -انرژی
پارس جنوبی و همچنین ،توسعهی بندر
ترانزيتي و كانتینری شهید رجايی كه با آخرين
نمونههای بنادر بزرگ جهان در حال رقابت است
و توان آن را دارد كه ظرفیت كانتینری خود را
از  1/5میلیون به  5میلیون تی ای يو افزايش
دهد ،از جمله مصاديق توسعه در بخش ساحلي
محسوب میشود".

"سردار قاسمی" ،توسعهی بندر شهید بهشتی
چابهار در محور ترانزيتی شرق كشور را كه با
تکمیل خطوط راه آهن ،میتواند خط پس كرانه
ای را تا شمال شرق و شمال غرب كشور توسعه
دهد ،بخش ديگری از توسعه يافتگی كشور در
بخش ساحلي دانست و اظهار داشت ":در بخش
ترانزيت دريايی ،نیازمند توسعهی بیش تری
هستیم كه اين با تجهیز بیش تر بنادر و صنايع
فراساحل امکان پذير خواهد بود".
وی به مزيتهای راهبردی دريايی كشور شامل:
جزاير متعدد ،امکان دسترسی آسان به آبهای
آزاد ،توپوگرافی مناسب بستر دريا در آبهای
تحت االرضی خلیج فارس و عمیق بودن اين
آبها در بخش ايرانی اشاره كرد و گفت " :اين
مزيتها عالوه بر تسلط راهبردی در امور تجاری
و نظامی درمنطقه ،دست آوردهای انرژی فراوانی
از جمله :میدانهای نفتي و گازي كشف شده و
نشده را برای كشور در بر دارد".
فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا
درخصوص ويژگیهای مخازن نفت و گاز مناطق
فرا ساحلي كشورمان افزود ":میدانهای سلمان
و پارس جنوبی در كنار میادين در حال اكتشاف
كه هنوز مراحل استخراج آنها شروع نشده ،يا
میدان فارسی كه بین ايران و عربستان سعودی
مشترک است و هنوز هیچ كار خاصی را در
زمینهی بهره برداری از آن انجام نداده ايم ،از
جمله موهبتهای مادی و شگفت انگیز ايران
است".
"سردار قاسمی" ،غفلت در استخراج از منابع
انرژی پارس جنوبی كه  8درصد گاز دنیا را در
خود جای میدهد ،موجب پیشرفت 2برابری
قطر در برداشت از آن دانست و خاطرنشان كرد":
چنانچه مراحل باقی مانده در منطقه اقتصادي-
انرژی پارس جنوبی به طور كامل به بهره برداری
برسد ،میتوانیم معادل فروش  6میلیون بشکه
نفت در روز ،درآمد كسب كنیم و اين در حالی
است كه صادرات فعلی نفت ،در حدود 3/8
میلیون بشکه در روز است".
وی با تاكید براين مهم كه بايد در زمینهی
صنايع فراساحل به كارها سرعت داد ،به وجود
ظرفیتهاي باالی نیروی انسانی در بخش تولید
انرژی و اكتشاف اشاره كرد و اظهار داشت":
متاسفانه ،هنوز در زمینهی استخراج ،وابستگی
زيادی به شركتهای خارجی داريم و با توجه
به اين كه عمدهی خدمات استخراج توسط
شركتهای اروپايی يا آمريکايی ارائه میشود،
به نظر میرسد كه اين امر ،محدوديت ما را دو
چندان میكند .امیدواريم با شتاب بخشیدن
به تامین نیروی انسانی و رهیافت به عرصهی
فن آوریهای روز مربوط به خدمات استخراج،
بتوانیم كمبودهای فعلی را جبران كنیم".
فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا ،در
خصوص تامین تجهیزات دريايی و حفاری در

همايش

سردار رستم قاسمی:
با توجه به سهم حمل ونقل دریایی ایران در جهان که
در بخش تجاری ،کم تر از یك درصد سهم جهانی را
به خود اختصاص میدهد ،نيازمند توسعهی جدی در
بخش ناوگان تجاری ،نفتی و به خصوص در بخش
گازی هستيم و با توجه به سهم باالی ایجاد اشتغال
درصنعت کشتی سازی ،به خصوص در جنوب
کشور این صنایع نيازمند حمایت ویژه ای است.

درک متقابل صنعت و دانشگاه

صنعت و دانشگاه بايد حرف يكديگر را
بفهمند و اگر متوجه مشكالت ،توانايیها و
فرصتهای همديگر در اين تعامل نشوند،
معضل فعلی همچنان باقی میماند و به
هيچ وجه نمیتوانند از ظرفيتهای مطلوب
يكديگر بهرهمند شوند".
"دكتر محمدرضا مقدم" ،معاون پژوهشی وزارت
نفت ،با بیان اين مطلب درچهارمین همايش ملي
صنايع فراساحل ،به اهمیت صنايع فراساحل در
عرصهی صنعت نفت و گاز جهان اشاره كرد و
گفت ":بیش تر منابع خشکی دنیا در حال تمام
شدن است و با اتمام منابع درون ساحلی ،بخش
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مناطق فراساحلي گفت " :قرارگاه سازندگی
خاتم االنبیا ،قرار است در مدت  35ماه كاری،
بخشهايی از صنايع فراساحلي منطقهی
اقتصادي -انرژی پارس جنوبی را به كارفرما
تحويل دهد كه اكنون  8ماه از زمان اين تعهد
سپری شده است و به همین منظور ،بايد 32
دستگاه سربند رينگ حفاری ،به طور همزمان
در سايتهای مزبور كار كنند كه اين خود ،كاری
بسیار دشوار و طاقت فرسا به نظر میآيد".
"سردار قاسمی" ،در مورد تامین  32دستگاه
سربند رينگ حفاری افزود ":بايد بخشی
از اين تجهیزات در داخل كشور ساخته و
بخش ديگری از آن ،از خارج تامین شود كه
 2دستگاه از آنها در شركت صدراي بوشهر
و با مشاوره ي خارجی در حال ساخت است.
با توجه به توان باالی تولید داخل ،امیدواريم به
زودی سفارش مورد نظر ،تحويل قرارگاه شود".
وی به ساخت جکتهای مورد نیاز صنايع فرا
ساحل توسط شركت صدرا و كشتی سازی خلیج
فارس اشاره كرد و اظهار داشت ":نیازمندیهای
فعلی صنايع فرا ساحل درتهیه جکتها با توجه
به توان باالی تولید داخلی تامین شده است و از
اين رو ،نیازمند ورود دانش فنی ساخت جکت
از خارج نیستیم .بنابراين ،بايد برای ساخت
ساير ادوات مورد نیاز صنايع فرا ساحل همت
گماريم".
فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا ،از آغاز
پیمايش 10گام و تکمیل  6گام موثر عملیات
پارس جنوبی مبنی بر حجم گسترده و توزيع
مخزن متنوع خبر داد و خاطرنشان كرد ":قبال
اين گامها  2سکويی بودند و در حال حاضر،
بايد  4سکويی شوند .از اين رو برای تامین
نیازهای  10گام پیش روی پارس جنوبی،
به  40سکوی دريايی نیاز داريم كه عملیات
تامین تجهیزات و مطالعات نمونه سازی آنها
با استفاده از روش مهندسی معکوس (RE-
 )ENGINEERINGآغاز شده و امیدواريم
تجربیات موجود در پروژههای پارس شمالی و
مخزن فارسی در طی اين گامها به كار گرفته
شوند".
"سردار قاسمی" ،به خودكفايی در امر لوله
گذاری و انتقال خطوط لوله دريايی اشاره كرد
و گفت ":در حال حاضر ،لوله گذاری و توسعهی
اين خطوط لوله توسط شركتهای تاسیسات
دريايی و صدرا ،با پیشرفت بسیار خوبی در
حال انجام است ؛ اما توسعه در بخش تاسیسات
فراساحل و لوله گذاری آنها با توجه به حجم
بسیار گستردهی میادين پارس جنوبی ،نیازمند
سرمايه گذاری بیش تر است".
وی ،نسبت به كاستیهای موجود در بخش
ترانزيت گاز و میعانات گازی به شدت انتقاد كرد
و افزود ":به رغم پیشرفتهای حاصل شده ،هنوز
حمل و نقل و ترانزيت در بخش گاز و میعانات

گازی ،توسط خطوط خارجی انجام میشود .با
توجه به سهم حمل ونقل دريايی ايران در جهان
كه در بخش تجاری ،كم تر از يک درصد سهم
جهانی را به خود اختصاص میدهد ،نیازمند
توسعهی جدی در بخش ناوگان تجاری ،نفتی
و به خصوص در بخش گازی هستیم و با توجه
به سهم باالی ايجاد اشتغال درصنعت كشتی
سازی به نسبت خودروسازی و ساير صنايع،
به خصوص در جنوب كشور اين صنايع نیازمند
حمايت ويژه ای است".
فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا با اشاره
به قانون توسعه وحمايت ازصنايع دريايي كه
توسط شورای عالی صنايع دريايی نیز به تصويب
رسیده است،آن را كمک موثری برای تقويت
صنعت كشتی سازی در داخل كشور دانست و
خاطرنشان كرد:
"در حال حاضر ،با توجه به بستر مناسب
كشتی سازی در داخل كشور ،عالوه بر امکان
ساخت كشتیهای  35هزار تنی ،شركت صدرا
قراردادی با ونزوئال برای ساخت كشتی نفتکش
 114هزار تنی منعقد كرده است كه با توجه به
حمايت دولت ،در صورت شیوع رويهی انعطاف
پذيری در اين صنعت و با برنامه ريزی مناسب و
منسجم ،میتوانیم كشور را به يکی از قطبهای
جهانی كشتی سازی تبديل كنیم".
"سردار قاسمی" ،خواستار تحرک بیش تر
انجمنهای دريايی ،بخش خصوصی و حمايت
دولت برای توسعه و فعال سازی افزون تر صنايع
كشتی سازی و فرا ساحل شد ،تا با توجه به
نیروی انسانی مستعد و كارآمد و با حمايت و
پشتیبانی مجموعهی عظیم فراساحل ،قدمهای
موثر برای رسیدن به اهداف عالیهی مورد نظر
برداشته شود .وی در پايان با اشاره به تصويب
قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايی
اظهار داشت" :با آغاز پروژههای سنگین در
مجموعههای دريايی ،مانند صدرا و ايزوايکو،
ساخت سکوهای  6گام جديد و  4گام قبلی
منطقهی اقتصادي -انرژی پارس جنوبی ،در
دست اقدام و راه اندازی است".

اعظمی از اكتشافات در بخشهای فراساحل و
آبهای خیلی عمیق شروع میشود .الزم به
ذكر است كه فن آوریهای بسیار پیچیدهی اين
حوزه ،مثال در عمق  2هزار متری خلیج مکزيک
به صورت كامال رباتیک انجام میپذيرد كه خود،
نشان دهندهی توسعهی بسیار باالی آن است.
رفته رفته اهمیت اين فن آوری،بسیار جدی و
محوری نیز میشود".
وی به وجود عمدهی مخازن مشترک فراساحلی
و دريايی كشور در خلیج فارس و دريای
خزراشاده كرد و افزود ":بايد در اسرع وقت و
با تدبیر و خردورزی ،از منافع كشور در بخش
نفت و گاز فراساحل به خوبی صیانت كنیم؛ چون
اين منابع عظیم و ثروتهاي نهفته ،مربوط به
نسلهای آيندهی كشور است و نبايد در زمینهی
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همايش

دکتر محمدرضا مقدم:
مطمئن هستيم که خليج فارس و دریای خزر ،در آینده
به مهم ترین مراکز انرژی جهان تبدیل خواهند شد و
به همين منظور ،هدف گذاریهای عملياتی مناسبی با
هماهنگی انجمن سازندگان تجهيزات صنایع نفتی در
بخش صنایع فراساحل ایجاد کرده ایم.
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اكتشاف و استخراج كوتاهی كنیم".
معاون پژوهشی وزات نفت ،به شرايط تاسیسات
نیمه تمام شركت نفت در دوران انقالب اسالمی
اشاره كرد و اظهار داشت ":بعد از انقالب،
بسیاری از تاسیساتی كه كارشناسان خارجی
ساخته بودند ،نیمه كاره رها شده بود و حتی
كارشناسان نفتی ژاپن كه كشورشان كم تر از
مسايل سیاسی دنیا تاثیر میپذيرد ،ايران را ترک
كرده بودند و ما شاهد آن بوديم كه تاسیسات
موسوم به ايران و ژاپن در مجتمع پتروشیمی
بندر امام خمینی به حال خود رها شده بود.
بنابراين ،ما ناگزير به تکمیل و بهره برداری اين
تاسیسات شديم".

"دكتر مقدم" ،با تاكید بر انتقال دانش فنی صنعت
نفت از سطح پايین هرم فن آوری،آن را ضرورت
صنعت نفت در دوران اولیهی انقالب اسالمی
دانست و خاطرنشان كرد ":توسعهی صنعت
نفت در آن دوران ،مستلزم نصب و توسعهی
ساختمان بود؛ لذا ضمن تکمیل تاسیسات نیمه
تمام نفتی كشور ،به يادگیری در زمینهی اصول
تداركات كاال و در راس آن ،فرآيند خريد وتامین
كاال پرداختیم".
وی با بیان اين مطلب كه در صنعت نفت ،شکاف
عمیقی بین پژوهش ،صنعت و مصرف كنندگان
انرژی وجود دارد كه الزم است اين شکاف از
بین برود و ارتباط صنعت و دانشگاه شکل گیرد،
گفت ":هم اكنون درصدد برنامه ريزی هستیم،
تا با تعامل صنعت و دانشگاه ،اين دو را به صورت
قطب در آورده و نهادينه شوند؛ چرا كه صنعت
نفت در حوزهی پژوهش و فن آوری ،دست
آوردهای نوين جهان را مد نظر قرار داده و حاضر
است طی همکاری با مراكز فن آوری و تولید
كنندگان محصول ،ارزش افزودهی مناسبی توام
با كیفیت باال فراهم سازد".
معاون پژوهشی وزارت نفت ،ضمن اشاره به
اين مطلب كه پنج پروژه در زمینهی بهینه
سازی در بخش صنعت نفت و گاز با بودجه ای
معادل 110میلیارد ريال در حال انجام است،
افزود ":در وزارت نفت سعی كرده ايم ضمن
توجه به اهمیت راهبردی صنايع فراساحل و
تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آن ،به پژوهش
و رويکردهای جديد در فن آوریهای نفتی
و گازی نگاه ويژه ای داشته باشیم تا اين
مفاهیم ،نهادينه شوند .هیچ معاونت پژوهشی
و فن آوری در كشور ،به اندازهی وزارت نفت
با دانشگاه صنعتی شريف و ساير دانشگاههای
صنعتی و فنی ،تعامل نداشته و پیوند آمیخته با
اعتماد بر قرار نکرده است".
"دكتر مقدم" ،خواستار برداشتن گامهای
موثرتر و بلند تر در راه حصول به اهداف عالی
و فرادستی در حوزهی صنايع فراساحل شد
و با بیان اين مطلب كه توانمندی مطلوبی در
دانشگاهها و صنعت برای حصول به قطب علمی
شدن در سطح جهان وجود دارد ،خاطرنشان
كرد" :مطمئن هستیم كه خلیج فارس و دريای
خزر ،در آينده به مهم ترين مراكز انرژی جهان
تبديل خواهند شد و به همین منظور ،هدف
گذاریهای عملیاتی مناسبی با هماهنگی انجمن
سازندگان تجهیزات صنايع نفتی در بخش صنايع
فراساحل ايجاد كرده ايم .همچنین ،معاونت
پژوهشی وزارت نفت ،آزمايشگاههای مرجع را
تشکیل داده و گروه كنترل كیفیت تجهیزات ،با
حضور نخبگان پديد آمده است ،تا ضمن صدور
گواهینامههای مربوطه و پروانههای بهره برداری
و تولید ،بر كیفیت محصوالت نیز ،نظارت كافی
شود".

وی يکی از اشکاالت مهم تولیدات صنعتی در
بخش نفت و گاز را كیفیت پايین محصوالت و
صادراتی نبودن آنها دانست و با بیان اين مطلب
كه بايد تولیدكنندگان فرآوردههای نفتي و گازي
را به جای تقابل و رقابت مضر ،به تعامل ،هم
افزايی و رقابت سالم و پويا در خارج از مرزهای
كشورتشويق كرد ،اظهار داشت ":در اين خصوص،
بارها شاهد آن بوده ايم كه تولید كننده ای توان
ساخت دكلهای دريايی را دارد اما دانش فنی
آن در كشور وجود ندارد و يا در جای ديگر شاهد
آن هستیم كه به رغم وجود دانش فنی كه با
صرف هزينههای فراوان مادی ،مهندسی و فنی
فراهم شده است ،توان ساخت آن موجود نیست.
بنابراين ،اين امر ،باعث هدر رفتن منابع كشور در
بخش نفت و گاز میشود".
معاون پژوهشی وزارت نفت ،تعامل و هم افزايی
دست اندركاران صنايع فراساحل را منجر به
تشکیل كنسرسیوم بین آنها و پیوستگی
شركتهای مربوطه دانست و گفت:
"صنعت نفت و گاز ،تجربهی بسیار خوبی را در
اين زمینه دارد .به اين صورت كه در اوج تحريمها،
كارهای مربوطه ،از ابتدای عملیات مالی شامل:
گشايش اعتبار اسنادی يا امکان پرداختهای
مالی به محض دريافت اسناد بانکی حمل كاال يا
پروژههای مربوطه تا عملیات حمل و نقل ،انتقال
كاالهای پروژهای ،انبارسازی و باالخره نصب و
راه اندازی را میتواند انجام دهد .اين توانايی ،در
حالی است كه در دوران كنونی تحريم اقتصادی
( )ECONOMIC SANCTIONسازمان
ملل متحد و كشورهای اتحاديه اروپا كه همراه
با بلوكهی منابع مالی است ،سعی میكنند تمام
خطوط اعتباری و مالی به سوی صنعت نفت و
گاز ايران را ببندند".
"دكتر مقدم" ،شرايط فعلی تحريم اقتصادی
علیهی جمهوري اسالمي ايران را برای ساير
كشورهای نفت خیز ،غیر قابل تحمل دانست و
در اين مورد افزود ":ايجاد اين شرايط برای هر
كدام از كشورهای حوزهی خلیج فارس ،باعث
اختالل شديد يا فلج شدن كامل صنايع نفت و
گاز آنها میشد .برخورد مسالمت آمیزصنعت
نفت و گاز با روند تحريمهای اقتصادی ،حاصل
تعامل آن با ساير بخشهای نظام است".
وی در پايان سخنانش از دست اندركاران
صنايع فراساحل خواست كه به منظور ايجاد
جهش در اين عرصهی ملی در سال جاری و در
سال  ،1391همت گمارند و خاطرنشان كرد":
قطبهای علمی و صنايع فرا ساحل با مشخص
كردن جهت گیری خود و مديريت صحیح
مشاركت صنعت و دانشگاه میتوانند مراكز
تولید فن آوری را بههاب اصلی صنعت نفت و
گاز ،به منظور حصول و ارتقای بهینهی صنايع
فراساحل تبديل كنند ،به طوری كه اين صنايع
به عنوان صادر كنندهی اصلی فن آوری در

همايش

سابقه صد ساله صنايع فراساحل

در حال حاضر ،صنايع فراساحل با سابقه ای
بالغ بر 100سال در جهان ،روند و شتاب رو
به رشدی را به خود گرفته است كه با توجه
به وجود مخازن فراوان و غنی نفت و گاز در
خليج فارس و دريای خزر ،شاهد آن هستيم
كه اين امر ،فرصتهای مطلوبی را پيش روی
صنايع فراساحل كشور قرارداده است.
"مهندس سید مجید هدايت" ،مدير عامل
سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران (ايدرو)،
با بیان اين مطلب ،به تصويب قانون توسعه و
حمايت از صنايع دريايی اشاره كرد و ضمن
انتقاد از عدم بسترسازی مناسب در خصوص
اجرای مفاد اين قانون در خصوص توقف سفارش
ساخت كشتی به صنايع دريايی كشور گفت":
صنايع دريايی كشور به جز تربیت نیروی انسانی
متخصص و توسعهی فضاهای آموزش عالی و
نظريه پردازی دانشگاهی ،به صحنه ای برای
بروز توانمندیهای خويش نیز نیاز دارد كه اين
زمینهها در واقع ،بازار و پروژههای بزرگ صنعتی
كشور را شامل میشود".
وی به امضای قرارداد توسعهی  8گام از
منطقهی اقتصادي -انرژی پارس جنوبی به
ارزش 21میلیارد دالر در  25خرداد ماه سال
گذشته با پیمانکاران و سازندگان داخلی صنايع
فراساحل اشاره كرد و افزود:
"اين سفارش بزرگ ،بازار صنايع فراساحل را
دچار تحرک و پويايی جدی كرد و با توجه به
كاهش فعالیتها در بخش كشتی سازی ،صنايع
دريايی كشور را با هدايت به اين سمت بار ديگر
فعال ساخته است .حجم كار اولیه در بخش
سکوسازی اين قرارداد ،فقط برای دو گام ،بالغ
بر  600میلیون دالر است كه به اين ترتیب،
پروژه ای بالغ بر  2/4میلیارد دالر ،صرفا برای
ساخت سکو و تاپ سايدها تعريف شده است.
اين پروژه در بخش فراساحل نیز ،زمینه و حجم
كار فزاينده و قابل قبولی را برای صنايع دريايی
كشور فراهم كرده است".
مديرعامل ايدرو ،با بیان اين مطلب كه برای
اولین بار در گام  14توسعه میدان گازی پارس
جنوبی در بخش فراساحل ،كل پروژه در قالب
قرارداد مشاركتی بین پیمانکاران به اجرا در
آمده ،خاطرنشان كرد:
اين امر ،رويداد قابل قبول و مطلوبی است كه
طی  11ماه اخیر ،از زمان آغاز قرارداد توسعهی
گامهای نفتی و گازی پارس جنوبی اتفاق
افتاده و  8شريک فنی اصلی را در قالب يک
كنسرسیوم مشترک وارد عمل كرده است .از اين
میان ،ايزوايکو ،شركت ملی اكتشاف و حفاری
ايران و تاسیسات دريايی صدرا در حوزهی

مهندس سيد مجيد هدایت:
صنایع دریایی کشور به جز تربيت نيروی انسانی
متخصص و توسعهی فضاهای آموزش عالی و
نظریه پردازی دانشگاهی ،به صحنه ای برای بروز
توانمندیهای خویش نيز نياز دارد که این زمينهها
در واقع ،بازار و پروژههای بزرگ صنعتی کشور را
شامل میشود.
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سطح جهان ،الگويی برای ساير صنايع پیشروی
كشور شوند".

فراساحلی اين گام فعالیت دارند؛ به طوری كه
همهی آنها به صورت تضامنی و اشتراكی ،در
مقابل كارفرما يعنی وزارت نفت و شركت نفت و
گاز پارس پاسخ گو هستند .اين امر ضمن توزيع
ريسک پروژه ،سطح مسئولیت پذيری پیمانکاران
را نیز،به صورت فزاينده ای ارتقا بخشیده است".
"هدايت" با اشاره به اين كه پروژههای مشابه
گامهای واگذار شده به پیمانکاران ايرانی ،طی 60
ماه انجام شده است ،اظهار داشت ":از پیمانکاران
ايرانی در شرايط سخت تحريم اقتصادی،
تعهدهای سنگینی اخذ شده است كه گامهای
توسعه ای واگذاری شده را طي  35ماه اجرا
كنند و حجم باالی كار فعلی ،آن جا مشخص
تر میشود كه هر دو گام از پروژههای در دست
احداث منطقهی اقتصادي -انرژی پارس جنوبی
دارای  6سکو به وزن هريک بیش از  6هزار تن
در بخش فراساحل است و پیمانکاران در حال
حاضر ،در روند ساخت اين سکوها نه تنها عقب
نیستند ،بلکه در برخی از موارد از برنامه زمان
بندی نیز جلوتر حركت ميكنند".
" هدايت" ،ضمن انتقاد شديد از عدم امکان
تامین بهینهی دكلهای دريايی و تجهیزات
مربوط به آن ،خواستار تهیهی فهرستی كامل
از اقالم مورد نیاز اين دكلها توسط وزارت نفت
برای مستند سازی و ايجاد سابقهی كااليی به
منظور تدارک بهتر تجهیزات صنايع فراساحل
در اين بخش شد و خاطرنشان كرد ":البته در
حوزهی زير ساختها ،توفیقات فراوانی نصیب
صنايع فراساحل كشور شده است ،اما اين
امرنبايد مانع از آن بشود كه مسئولیتهای پیش
روی خود را به درستی انجام ندهیم".
وی با تاكید بر نیاز به فعالیت حداقل  25دستگاه
رينگ حفاری دريايی در گامهای جديد پارس
جنوبی اظهار داشت ":به عنوان كسی كه از سال
 1375در مناصب و مسئولیتهای مختلف ،پی
گیر تامین و فراهم سازی دكلهای دريايی بوده
ام ،ياد آور میشوم ،اين مشکل در زمانی الينحل
باقی مانده كه اجارهی روزانهی دكلهای دريايی،
از  26هزار دالر به  120تا  200هزار دالر افزايش
يافته است .اين افزايش بهای اجاره در حالی
است كه ارزش كنونی هر دستگاه دكل حفاری،
بین  150تا  200میلیون دالر است .بنابراين ،ما
میتوانستیم با هزينهی پرداخت شده برای اجاره
دكلهای دريايی،در طول اين سالها ،دهها دكل
حفاری برای تاسیسات فراساحل خلیج فارس و
دريای خزر خريداری كنیم؛ اما مسئوالن در
اين مدت تصمیم الزم را نگرفتند و امروز هم
اگر در اين خصوص تدبیر درستی اتخاذ نکنیم،
مسئوالن سالهای بعد ،باز خواهند گفت كه در
بخش دكلهای حفاری دريايی دچار مشکالت
عديده ای هستیم".
مديرعامل ايدرو ،اين شركت را متولی اجرايی
كردن فن آوریهای پیشرفته ( )HI-TECHو

دارای قابلیتهای فراوان برای اجرای پروژههای
بزرگ ( )MEGA SIZEدانست و خاطرنشان
كرد ":طي بازديد مقام معظم رهبري درابتداي
امسال،ايشان تاكید كردند كه حتما نسبت به
تامین تجهیزات بهینه الزم برای اجرای گامهای
باقی ماندهی پارس جنوبی ،اقدام شود تا بتوانیم
عقب ماندگی  20ساله نسبت به كشور قطر را
جبران كرده و به سهم واقعی و منطقی خود از
مخزن گازی پارس جنوبی دست يابیم".
وی در پايان سخنان خود با اشاره به اهداف

43

همايش

دکتر علی اکبر گل افشانی:
در حال حاضر ،امکان طراحی و ساخت هر نوع سکو و
دکل دریایی تا وزن  6هزار تن در کشور وجود دارد و
کارشناسان ما قابليت و دانش فنی ساخت تاسيسات
صنایع فراساحل و دکلهای  8هزار تنی را دارند و
نمونهی آن ،ساخت بلندترین دکل دریایی ایران در
سالهای اخير است.
برنامهی پنجم توسعهی كشور و سند چشم انداز
 ،1404گفت ":طبق برنامهی  5سالهی توسعهی
كشور ،بايد تولید نفت ايران به  5/1میلیون بشکه
افزايش يابد كه اين رشد ،به معنی ايجاد ظرفیت
تولید برای  2/5میلیون بشکه نفت در روز است".
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كمك به ساختار صادراتی سازی
فراوردههای فراساحل

"موسسهی رده بندی ايرانيان ،به عنوان
يك موسسهی بازرسی تخصصی كه دارای

ساختار غير انتفاعی است ،درصدد كمك
به ساختار صادراتی سازی فرآوردههای
نفت و گاز در بخش صنايع فراساحل
است".
"مهندس حسن رضا صفری" ،مديرعامل
موسسهی رتبه بندی ايرانیان با بیان اين
مطلب ،به قابلیت رتبه بندی كمی و كیفی
محصوالت صنايع فراساحل توسط اين موسسه
اشاره كرد و گفت" :گرچه موسسهی رده
بندی ايرانیان ،در ابتدا به عنوان يک شركت
بازرسی شخص ثالث (THOIRD PARTY
 )INSPECTIONفعالیت خود ،را مطابق با
عرف بین المللی آغاز كرد ،اما رفته رفته
با ارتقای سطح و كیفیت فعالیتهای خود
مطابق تفاهم نامهها و پذيرمانهای تخصصی
در حوزههای بندری و دريايی ،جايگاه خود
را تا آن جا ارتقا داد كه در حال حاضر ،به
عنوان يک موسسهی معتبر رتبه بندی در
سطح جهان ،در فهرست شركتهای رتبه
بندی سازمان بینالمللی دريانوردی قرار دارد و
مشخصات كامل آن روی تارنمای رسمی آيمو
قابل مشاهده و دسترسی است".
وی بر ويژگی فرا بازرسی اين موسسه به
عنوان مرجعی برای تايید كیفیت و استاندارد
فرآوردههای صنايع فراساحل تاكید كرد و
افزود" :با توجه به وجود اسکوپهای بازرسی
و استاندارد تعريف شده و متحد الشکل در
موسسهی رده بندی ايرانیان ،اين موسسه
عالوه بر تايید و نظارت طراحی و ساخت
محصوالت صنايع فراساحل كه جزو وظايف
اصلی شركتهای بازرسی شخص ثالث در
سطح جهان است ،از مسئولیت پذيری كاملی
در خصوص اعمال استانداردهای مورد نیاز برای
اين فراوردهها و پاسخگويی در برابر مشتريان
بازار آنها نیز برخوردار است".
مدير عامل موسسه رده بندی ايرانیان ،ساير
توانايیهای اين موسسه را در عرصهی صنايع
فراساحل ،بازرسی و استاندارد سازی دانش
طراحی و ساخت جک آپ تری دی يونیت و
كشتیهای حمل ال ان جی برشمرد و اظهار
امیدواری كرد كه در شرايط تحريم اقتصادی،
اين موسسه بتواند خدمات خوبی را به صاحبان
و پیمانکاران صنايع فراساحل و جامعه بندری و
دريايی كشور ارائه دهد.
در ادامهی اين همايش "،دكتر جائه هونگ
پارک" ،از موسسهی رده بندی كرهی
جنوبی ( ،)KRطی سخنانی ضمن اشاره به
تاريخچهی آغاز فعالیت اين موسسه از ژوئن
سال 1960میالدي ،به تشريح رده بندی 2هزار
و  596فروند كشتی جنرال كارگو با ظرفیت
 45/9میلیون تن و ارائهی خدمات بندری
و دريايی به  55كشور از جمله ايران ،پاناما،
لیبريا ،ژاپن و روسیه پرداخت و در بارهی رده

بندی صنايع فراساحل گفت" :بايد برای كاهش
ريسک خطرات منابع انسانی ،آلودگیهای
محیط زيست دريايی و فراساحل ،به عواملی
چون :مقوالت حرفه ای تا  18درصد ،حوادث
دريايی و فراساحلی تا  6درصد ،بحران آب و
هوايی تا  10درصد ،حوادث سرزمینی و تحت
االرضی تا  60درصد و ساير ريسکها تا 10
درصد ،در مقولهی صنايع فراساحل اهمیت داد؛
چرا كه درصدهای ارائه شده تا حدود زيادی
در بروز ريسکهای مربوطه حايز اهمیتهای
راهبردی هستند".
وی در پايان ،ضمن بیان مقوالت و
سیالبسهای رده بندی اين موسسهی كره ای،
اظهار امیدواری كرد كه اين موسسه در سال
جاری میالدی بتواند به رده بندی و بازرسی
شناورهای دريايی و تجهیزات فراساحلی با
حجم  50میلیون جی تی دست يابد.
صنايع فراساحل ،پايش خوبی برای
فعاليتهای دريايی كشور است

"فعاليت در زمينهی خدمات فنی و
مهندسی و تامين و ساخت تجهيزات
صنايع فراساحل ،میتواند پايش خوبی
برای فعاليتهای ارتقا يافته ي صنايع
دريايی كشور را ارائه نمايد".
"دكتر علی اكبر گل افشانی" ،عضو هیات علمی
دانشکدهی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی
شريف ،با بیان اين مطلب گفت" :از اوايل سال
 ،1363دورههای ويژهی تامین نیروی انسانی و
ساخت و تولید تجهیزات صنايع فراساحل در
دانشگاه صنعتی شريف شروع شد كه حاصل
آن ،ساخت اولین سکوی دريايی بومی بعد از
انقالب اسالمی موسوم به "سکوی اف  9آ"
( )F9Aدر میدان نفتی فروزان بود".
وی در خصوص تاريخچهی سکوسازی دريايی
در دوران پس از پیروزي انقالب اسالمی ،به
احداث و راه اندازی يارد سکوسازی دريايی
بوشهر توسط شركت ای تی پی ام ()ETPM
اشاره كرد و افزود ":اين يارد سکوسازی دريايی
با مطالعات تفصیلی و پشتیبانی ساخت و
تامین توسط شركت ملی نفت فالت قارهی
مركزی ايران ،تحويل شركت صدرا شد و دست
آوردهای بسیار خوبی در امور نفت و گاز ،به
خصوص در بخش صنايع فراساحل داشته
است".
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شريف،
به نبود امکانات در دوران اولیهی انقالب
اسالمی در زمینهی طراحی اجزا (DETAIL
 ،)DESIGNنقشه كشی و اجرای سکوهای
دريايی اشاره كرد و اظهار داشت" :در ابتدای
انقالب اسالمی با توجه به تحريمهای اقتصادی
و علمی استکبارجهاني ،حتی ورود رايانه و
نرم افزارهای سادهی نقشه كشی و طراحی

همايش

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﺳﺪﻯ
ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎﺳﻒ ﻭ ﺗﺎﺛﺮ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﺍﺑﻮﻱ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﺗﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭﺗﺎﻥ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮﺽ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺍﻳﺰﺩ ﻳﻜﺘﺎ
ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻋﻠﻮ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻲ ﻭ
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﺻﺒﺮ ﻭ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺩﺭﻳﺎﺳﺎﺯﻩ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻲ ﻛﺎﻛﺮﻭﺩﻱ
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سازههای مهندسی چون سکوهای دريايی نیز،
به ايران ممنوع شد و به رغم اين تحريمها،
كارشناسان و دانشگاهیان با دقت نظر خود و
با صرف زمان زياد ،همهی اجزای سازههای
دريايی مورد نیاز صنايع فراساحل را طراحی و
در كارگاهها نمونه سازی و تولید كردند".
"دكتر گل افشانی" كه سخنان خود را در قالب
كارگاهی با عنوان "سکوهای دريايی در ايران از
ديدگاه آموزش ،تحقیق و نوآوری ،ايراد میكرد،
به غالب شدن توان مندی كارشناسان ايرانی
علی رغم نبود نرم افزارهای طراحی سازههای
دريايی چون ساكس ( )SAXو دستگاههای
برش اتوماتیک مولر اشاره و خاطر نشان كرد:
"در حال حاضر ،امکان طراحی و ساخت هر نوع
سکو و دكل دريايی تا وزن  6هزار تن در كشور
وجود دارد و كارشناسان ما قابلیت و دانش فنی
ساخت تاسیسات صنايع فراساحل و دكلهای
 8هزار تنی را دارند و نمونهی آن ،ساخت
بلندترين دكل دريايی ايران در سالهای
اخیر است كه در عمق  88متری آبهای
خلیج فارس نصب شده و در حال حفاری در
مخزنهای نفتی و گازی است".
وی به چالشهای پیش روی صنايع فراساحل در

دريای خزر اشاره كرد و ضمن تاكید بر استفاده
از تجارب دست اندركاران صنايع فراساحل در
خلیج فارس و منطقهی اقتصادي -انرژی پارس
جنوبی برای حل و فصل اين چالشها گفت:
"با نوآوریهای ايجاد شده ،عالوه بر بازسازی و
بازيافت ( )RECOVERYسکوها و سازههای
دريايی و همین طور موضوع لوله گذاری
دريايی و مقابله با خوردگی ادوات و تاسیسات
صنايع فراساحل ،میتوانیم وزن و حجم آنها
را كه در ايجاد قابلیت و انعطاف عملیاتی بسیار
موثر است ،به نحو فزاينده ای كاهش دهیم كه
اين امر ،مستلزم به كارگیری مديران توانا و
متخصص در صنايع فراساحل و تغییر نگرش
آنها در زمینهی تامین ،ساخت و ارتقای
سازههای دريايی صنايع فراساحل است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شريف ،به
وجود مخازن نفت و گاز دريای خزر در عمق
يک هزار متری دريا اشاره كرد و با تاكید به
اين كه فعالیتهای اكتشافی و حفاری در اين
اعماق بايد با استفاده از هدايتگرها و سامانههای
خودكار روباتیک انجام شود ،خواستار تجهیز
بهتر ياردهای صنايع فراساحل دريای خزر به
امکانات پیشرفته به منظور دست يابی سريع به

مخازن نفت و گاز موجود شد و افزود ":داشتن
اهداف جدی و تعريف عملیاتی چشم اندازهای
اكتشاف ،حفاری ،استخراج و بهره برداری از
مخازن فراساحلی ،در كنار بهره گیری از
سامانههای جديد فن آوری مانند :بهره گیری
از سکوهای غیر ثابت دريايی ،میتواند به بهره
برداری موثر از ثروت ملی كشور ،يعنی منابع
عظیم نفت و گاز بینجامد".
"دكتر گل افشانی" ضمن اظهار امیدواری
به حل و فصل مسائل  5كشور ذی نفع در
دريای خزر با تدوين رژيم حقوقی آن و نهايی
و عملیاتی شدن موارد مربوط به بهره برداری از
منابع فراساحل ،خواستار جمع آوری و تدوين
اطالعات مورد نیاز توسعه و تجهیز صنايع
فراساحل در دريای خزر شد و اظهار داشت":
كمبود اطالعات محیطی در دريای خزر و
عدم امکان دسترسی به اطالعات كشورهای
همسايه با توجه به عدم وجود بانکهای
اطالعاتی غنی ،میتواند نیازهای آموزشی،
پژوهشی ،فنی و اقتصادی مربوط به صنايع
فراساحل ،به خصوص دست يابی به فن آوری
فراساحلي عمقی (DEEP OFF SHORE
 ،)TECHNOLIGYدر كنار تربیت نیروی
انسانی كارآمد و ارجاع ماموريتها به شركتها
و پیمان كاران توانمند داخلی را تامین كند".
وی با بیان اين مطلب كه عمر  6هزار سکوی
دريايی در جهان رو به پايان است ،به تحصیل
هزينههای سنگین نگه داری و بهره برداری
سکوهای دريايی ،چون سکوی ابوذر كه
هزينهی آن بالغ بر  40میلیون دالر است ،اشاره
و در پايان سخنان خود خاطرنشان كرد ":با
اندكی نوآوری و ايجاد تغییرات میتوانیم ضمن
نگه داری بهینه سکوهای موجود ،عمر مفید
آنها را افزايش داده و هزينههای بهره برداری
خود را به نحو چشمگیری كاهش دهیم .اين
صرفه جويی به نحوی است كه با توجه به
طراحی بنیادين سکوی دريايی رسالت يک،
موسوم به آريک ( ،)R1توانسته ايم با بازنگری
در سکوهای دريايی موجود ،ضمن صرفه جويی
تا سقف حداقل  100میلیون دالر،به مدت دو
سال بهره برداری از مخازن سود ده میدانهای
نفتی و گازی خود را پیش بیندازيم .از اين
رو ،با توجه به وجود  400سکوی دريايی
صنعت نفت و گاز در خلیج فارس میتوانیم
هزينههای باالدستی و پیش بینی نشده را به
نحو چشمگیری كاهش دهیم".
الزم به ياد آوری است كه چهارمین همايش
ملی صنايع فراساحل ،روزهای 26و27
ارديبهشت ماه سال جاری در محل دانشگاه
صنعتی شريف برگزار شد .در اين همايش8 ،
كارگاه تخصصی ويژهی صنايع فراساحل ،به
دانشجويان رشتههای مرتبط ،كارشناسان و
متخصصان شركت كننده ارائه گرديد■.
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عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی امير کبير:

طی  6دهه آينده ،جهان شاهد توقف يا كاهش چشمگير توليد و بازيافت حاملهای
انرژی فسيلی خواهد بود .اين مهم از آن نظر حايز اهميت است كه سطح آلودگیهاي
محيط زيست با منشاء منابع انرژی فسيلی ،مانند :نفت ،گاز و ذغال سنگ به حد
اشباع رسيده است و هراز چند گاهی نيز ،شاهد وقوع طوفانها ،سيلها و سونامیهای
ويرانگر هستيم .توجه عمومي به انرژیهای تجديد پذيربا منابعي چون :خورشيد ،باد
و به ويژه ،انرژی نهفته در آب درياها ،باعث تالش به منظور بهره برداري مطلوب از
اين نوع انرژیهای سبز ،پاك و تجديد شونده شده است؛ تا جايی كه آمارها ،نشان
دهنده اين واقعيت است كه توليد انرژی از آب درياها و اقيانوسها از  24هزار و 322
مگاوات در سال  2001به  205هزار مگاوات در سال  2010ميالدی رسيده است.
در ايران نيز ،با تهيهی نقشهی جامع انرژی آبی توسط سازمان بنادر و دريانوردی،
اقداماتی توسط وزارت خانههای ذی ربط مثل :وزارت نيرو و محافل علمی و دانشگاهی
صورت گرفته است .آن چه درادامه میخوانيد ،خالصه ای از مجموعه سخنرانیهای
ايراد شده در نشست تخصصي " جذب انرژی از آبهای ايران " است كه به همت
كار گروه دانشجويي انجمن مهندسي دريايي ايران درمحل دانشكده صنعتي امير
كبير برگزار شده است.
چشم انداز بازار انرژی
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"جهان ،تشنه ي انرژي بي كران نهفته
در درياها و اقيانوسهاست و امروز شاهد
هستيم كه جهانيان با اتمام حاملهاي
انرژي فسيلي طي  60سال آينده ،به
انرژيهاي تجديد پذير و غيرآاليندهی
محيط زيست ،چون :خورشيد ،باد و آب
درياها و اقيانوسها چشم دوخته اند".
"دكتر محمد جواد كتابداري " ،عضو هیات علمي
دانشگاه صنعتي امیر كبیر ،با بیان مطلب فوق
دراين نشست تخصصي ،طي سخناني با عنوان
"امکان سنجي جذب انرژي از آبهاي درياهاي
ايران "،به توان نهفته و بسیار باالي انرژي آب
درياها در شمال و جنوب كشور اشاره كرد و
گفت ":عمده ترين سامانههای جذب انرژی از
آب درياها شامل :جزر و مد ،جريانها و امواج
دريايی است كه میتواند در كنار ساير منابع
انرژی تجديد پذير و پاک چون :خورشید ،باد،

انرژی زمین گرمايی (،)GEO THERMAL
هسته ای و زيست سوخت (،)BIO FOUL
جايگزين مناسب و اقتصادی برای انرژیهاي
آالينده و رو به زوال فسیلی ،چون :نفت ،گاز
و زغال سنگ باشد ".وی ضمن بررسی اثرات
زمین شناختی انرژی آب درياها و اقیانوسها
بر سواحل و سطح زمین ،پیرامون اثرات مخرب
انرژی مهار نشدهی آبها ،افزود":حركت
سهمگین آب درياها و اقیانوسها ،باعث وقوع
اثرات مخرب در سواحل و سطح زمین شده
كه در مناطق كم عمق ،اين انرژی مهار نشده
موجب تغییر شکل سواحل میشود و عالوه بر
آن ،در مناطق فراساحلی میتواند ضمن غرق
كردن سکوها و سازههای دريايی ،فجايع فراوان
جانی و مالی نیز به وجود آورد".
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیركبیر،
منابع انرژی نهفته در درياها و اقیانوسها را
شامل :جزر و مد ،موج ،گرما و دما ،تغییر چگالی

( دانسیته) به خاطر میزان شوری و باد عنوان
كرد و اظهار داشت ":يکی از شاخصهای اصلی
موج دريا ارتفاع آن است كه عبارت از  4برابر
جزر سطح زير منحنی طیف موج يا يک سوم
میانگین باالترين اندازهی موج در آبها با اعماق
مختلف است".
"دكتر كتابداری" ،بیش تر انرژی امواج را
در نزديکی سطح آب عنوان كرد و با بیان
اين مطلب كه اكثر طرحهای جذب انرژی از
امواج ،به صورت شناور در نظر گرفته میشوند،
خاطرنشان كرد :خصوصیات چهارگانهی موج،
شامل :عمق كاستگی ،اصطکاک و شکست موج،
انکسار و تفرق و انعکاس است كه میتوان با
بررسی اين چهار ويژگی ،به نحو مناسبی ازانرژی
آن در ساحل بهره جست.
وی از فردی بنام " ژراردز" ياد كرد كه در سال
 1799میالدی در فرانسه ،به فکر استفاده از
انرژی آب درياها و اقیانوسها افتاده بود و در
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ادامه گفت ":در ابتدای قرن هفتم میالدی ،در
استان خراسان از انرژی باد برای به حركت
در آوردن توربینهای بادی و آسیابها بهره
میجستند كه نشان از توجه ويژهی ايرانیان و
همت مضاعف آنان در استفاده از انرژیهای پاک
و تجديد پذير داشت".
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر كبیر،
به كاهش توجه جهانی به تحقیقات پیرامون
استفاده از انرژی آب درياها و اقیانوسها در
دوران جنگ جهانی اول و توجه ويژه آنان به
استفاده از انرژی نفت اشاره كرد و افزود:
"توجه ويژهی جهان از سال  1965میالدي ،با
استفادهی گستردهی ژاپنیها از بويههای ويژهی
جذب انرژی موج و تبديل آن به انرژی الکتريکی
آغاز شد و بعد از بحران جهانی نفت در سال
 ،1970كه بسیاری از كشورهای صنعتی را دچار
مشکل كرد ،به اوج خود رسید".
"دكتر كتابداری" ،برآورد جهانی جذب انرژی

از جريانهای دريايی را قريب به  200تراوات
(معادل  200میلیون مگاوات) عنوان كرد و با
بیان اين مطلب كه اين جريانها به واسطه دما
و میزان شوری آب درياها و اقیانوسها در سه
اقیانوس هند ،اطلس و آرام ،فرآيندی پايدار
برای جذب و بهره برداری از انرژیهای فناناپذير
آبی به وجود آورده است ،خاطر نشان كرد:
با به وجود آوردن حوضچههای جزر و مدی در
محل ايجاد اين پديدهی دريايی ،میتوان ضمن
نصب توربینهای ويژهی دريايی ،از جريان رفت
و برگشت آب در جريان جزر و مد برای تولید و
جذب انرژی بهره جست".
وی ،بهره گیری از هیدروفیلهای نوسان كننده
و ونتوریهای جزر و مدی ،به عنوان مبدلهای
موثر جذب انرژی از آب درياها و اقیانوسها را
مورد تاكید قرار داد و از دستگاههای سیکل باز
موسوم به اتی ای سی ( )OTECدر اعماق
بیش از هزار متری برای جذب انرژی آبها
ياد كرد و اظهار داشت" :با بهره گیری از سطح
بادگیر( ،)FETCHمیتوان از انرژی امواج
بهرهبرداري كرد.
در حال حاضر ،در كشورهايی چون :آمريکا،
استرالیا ،نیوزيلند و برخی كشورهای اروپايی بین
 15تا  92كیلو وات بر متر مربع ،از توان سطحی
امواج ،انرژی برداشت میشود".
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیركبیر،
بهرهگیری از ستون نوسانگر آب ( ،)OWCدستگاه
سیمولووک ( ،)SIMULOWCانرژی تک،
سامانهی كانال باريک شونده ( )TAP CHANو
ام دبلیوپی ()MC CABLE WAVEPUMP
را از روشهای ديگر استفاده از انرژی امواج
درياها و اقیانوسها بر شمرد و در اين خصوص
گفت ":سامانهی ام دبلیو پی در سال 1996
میالدي با طول  40متر در سواحل ايرلند نصب
شد و با موفقیت توانست با ساز و كار چرخشی
خود ،انرژی موجود در امواج ساحلي را جذب و
تبديل به برق و ساير انواع انرژیها كند".
"دكتر كتابداری" ،بهره گیری از فن آوریهايی
مانند :سامانهی لیمپت ( )LIMPETكه با هوا
و آب فشرده كار میكند و ARCHIMEDES
 WAVE SWINGرا كه با سامانهی
ارشمیدسی خود میتواند سیلندر و پیستونی را
با استفاده از يک جک الکتريکی از انرژی امواج
آكنده سازد ،سامانهی صفحات لوال شده كه با
نصب در كف دريا میتواند انرژی امواج عبوری
را جذب كند و سامانهی گوه ای جذب انرژی
امواج را ،از روشهای موثر جذب انرژی از دريا
دانست و در خصوص سامانهی زيست قدرت
( )BIO POWERافزود ":اين سامانه با بهره
گیری از بويههای خاص با ارتفاع  25متر و
براساس خاصیت لواليی خود عمل میكند و
مجموعه ای از اين سامانهها به صورت مزارع
دريايی ( )SEA FARMSيافت میشوند .البته

نقطه ضعف اصلی اين سامانه ،عدم مقاومت در
برابر امواج سهمگین است".
وی ،بهرهگیری از سامانهی آونگی
( )PENDULOR DEVICEكه در سال
 2004در ايرلند ابداع و به كار گرفته شده
است ،سامانهی دی ای سی ام ()DECM
كه با نصب روی سکوها از قابلیت تولید انرژی
الکتريکی برخوردار میشود ،روش اسپر بويه
( )SPER BUEYرا كه با تركیب  4توربین
دريايی و بازيافت هوا و آب فشرده در يک جريان
تركیبی ،قابلیت تولید انرژی میيابد و همچنین،
استفاده از تجهیزات مفصلی (COUPLING
 )INSTRUMENTرا كه با دو درجه آزادی
به صورت عمودی و افقی با بهره گیری از شبیه
سازی مار ماهی ،انرژی امواج را جذب میكند
را ،از جملهی سامانههای جذب انرژی جديد
برشمرد و اظهار داشت ":در سامانهی موسوم به
مارماهی دريايی ( ،)PELA MISكه در سال
 2002میالدی توسط اسکاتلنديها به ثبت
رسیده است و در حال حاضر ،به صورت فزاينده
در آبهای اين كشور استفاده میشود ،توانسته
به صورت قابل مالحظه ای در تولید انرژی
الکتريکی مورد استفاده قرار بگیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر كبیر،
بهره گیری از سامانههای موسوم به پی اس فراگ
( )PS FRAGكه از روی حركات قورباغه شبیه
سازی شده ،سامانهی اژدهای امواج (WAVE
 )DRAGONكه با دهانهی بزرگ خود ،امواج
انرژيک را میبلعد و با متمركز كردن انرژی آن روی
يک توربین از انرژی آن بهره میگیرد ،سامانهی
وال غولپیکر ()MIGHTY WHALE
ای اس پی ،موجساز ( )WAVE GENو
سامانهی جذب نقطه ای (POINT ABSORB
 )TATIONرا به عنوان سامانههای موثر برای
جذب انرژی آبها دانست و خاطرنشان كرد:
"عالوه بر جذب انرژی ،میتوان از اين سامانهها
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فن آوري دريايي

كه تعدادشان به بیش از هزار فقره میرسد،
برای تهیهی آب آشامیدنی ،آمونیاک ،هیدروژن
و متانول ،به عنوان مواد موثر شیمیايی در
صنايع دريايی بهره برد ؛ هر چند بسیاری از اين
سامانهها مراحل تحقیقاتی و آزمايشگاهی خود
را میگذارنند.
"دكتر كتابداری" ،در ادامه سخنان خود،
آسیبهای زيست محیطی ،بروز احساس ناامنی
نزد مردم ساحل نشین و دور شدن گردشگران
از مناطق ساحلی را به عنوان چالشهای
مبدلهای انرژی آب درياها و اقیانوسها عنوان
كرد و گفت" :در حال حاضر ،با اين نگرش كه
در جهان برای بهره گیری از اين سامانههاي
به وجود آمده ،شاهد آن هستیم كه تولید
انرژی از  24هزار و  322مگاوات در سال2001
میالدی ،به بیش از  205هزار مگاوات در
سال  2010میالدی رسیده است و در برخی
كشورها عمدهی پايان نامههای دانشجويي در
رشته مهندسی مکانیک دريايی يا مهندسی
دريا ،به سمت تولید ادوات جذب انرژی از دريا
و اقیانوسها سوق داده میشود".
نقش موثر سازمان بنادر و دريانوردی
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"در حال حاضر ،با تهيه ی نقشه ی جامع
ويژگی های انرژيك دريا و مناطق دريايی
ايران توسط سازمان بنادر و دريانوردی،
كه در آن تمام شاخص های جوی و
هواشناسی مدنظر قرارگرفته است،
بخش اعظمی از مراحل مطالعاتی بهره
گيری از جذب انرژی در آب های ايران به
نحو موثری محقق شده است" .

"دكتر محمد جواد كتابداری" ،با بیان اين
مطالب ،هنگام ورود به مبحث بهره گیری
از انرژی دريايی در ايران ،به جريان دريايی
موجود در تنگه ی هرمز با سرعت  3متر بر
ثانیه اشاره كرد و گفت ":سرعت اين جريان
دريايی در سواحل كشورهای عربی خلیج
فارس بین نیم تا  1/2متر بر ثانیه است كه با
وجود مزيت نسبی در آب های ايران ،جريان
قابل مالحظه ای برای تولید انرژی از جريان
دريايی به شمار نمی آيد".
وی با بیان اين كه در مکانهايی مثل :بندر
ماهشهر ،دهانه ی اروند رود ،خور موسی،
كنگان و عسلويه ،با جزر و مدی معادل 4/5
متر مواجه هستیم ،اين وضعیت را برای تولید
انرژی از آب بسیار موثر دانست و افزود" :با
همین میزان جزر و مد ،نیروگاه های دريايی
در منطقه ی رانس فرانسه با قدرت  240مگا
وات در سال  ،1966آناپولیس كانادا با قدرت
 20مگاوات در سال  ،1983آندرون بلژيک با
قدرت  17/5مگاوات در سال  1980و باالخره،
وين ژول اطريش با قدرت  16/7مگاوات در
سال  1982تاسیس شده است".
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر كبیر،
با اشاره به پايداری امواج در سواحل و جزاير
ايرانی ،از اجرای الگوی آزمايشگاهی سامانه ی
اي دبلیو سی طی  8سال توسط وزارت نیروی
وقت خبر داد .وی سپس با اشاره به اين كه
تحلیل رياضی و آزمايشگاهی اين الگو برای
بهره گیری از آب درياهای ايران به اتمام
رسیده است ،در خصوص ساير اقدامات در اين
زمینه گفت" :در خصوص سامانه های اي دبلیو
سی ،پالمیس و جاذب نقطه ای در دانشگاه
صنعتی امیركبیر و دانشگاه صنعتی شريف،
انرژی تک در دانشگاه آزاد اسالمی -واحد
تحقیقات تهران و ساخت سلول پیزوالکتريک
در دانشگاه فردوسی مشهد ،تحقیقاتی در
مقیاس آزمايشگاهی انجام شده كه الزم است
به منظور تجاری سازی و صنعتی كردن اين
تحقیقات ،بیش از پیش تالش شود".
منابع نفت و گازی كه هدر می رود

"امروزه ،كشتی هاي تجاري كه از خليج
فارس عبور می كنند ،شاهد آن هستند
كه فلرها يا مشعل های سوزاننده ی
گازهای انيدريدكربنيك كه در پايانه های
نفتی يا تاسيسات گازی ساحلی و
فراساحلی عسلويه كار گذاشته شده اند،
بخش اعظمی از ذخاير نفتی و گازی قابل
بازيافت كشور را می سوزانند و باعث هدر
رفت ثروت ملی مملكت می شوند".
"مالک علیمحمدی" ،رئیس كار گروه
كشتیرانی انجمن مهندسی دريايی ايران
با بیان اين مطلب ،به مشاهدات واظهارات

دريانوردان خارجی كه ايران را كشوری
ثروتمند دانسته كه ثروت های خود را بی
دلیل از بین می برد ،اشاره كرد و گفت:
"اين در حالی است كه ما در پااليشگاه هاي
مشابه ،مانند پااليشگاه های سنگاپور ،شاهد
بازيافت اين گازهای سمی هستیم ودراين
حال ،سوزاندن اين گازها ،عالوه بر هدر دادن
ثروت ملی ،باعث آلوده شدن محیط زيست
خلیج فارس نیز شده است".
وی از طراحی يک سامانه ی سیکل تركیبی
در موتورخانه كشتی های ايرانی به منظور
بازيافت حرارت برای استفاده از آن در
فضاهای كشتی و استحصال آب شیرين از
اين انرژی خبر داد و افزود" :وقتی با چنین
سامانه ی ساده ای قادر هستیم مقدار زيادی
از انرژی را بازيافت كنیم ،چرا نمی توانیم از
هدر رفتن گازهای متصاعد از چاه های نفتی و
گازی كشور جلوگیری كنیم ؟ و اين در حالی
است كه پژوهشگاه نفت و گاز وزارت نفت،
از امکان بازيافت گازهای انیدريدكربنیک خبر
داده است".
"علیمحمدی" ،در پايان سخنانش خواستار
بهره گیری از تجربیات دريانوردان ايرانی در
زمینه ی جذب انرژی از آب های كشور شد.
يك تجربه ی تازه در راه كسب انرژی از
دريا

"انرژی های نهفته در دريا فرصت های
بسيار خوبی برای تجربه اندوزی و
استحصال و جذب انرژی از اين نعمت
بی كران خدادادی در اختيار انسان قرار
داده است".
"مصطفی حدادی" ،صنعتگر ايرانی كه با ابداع
و ثبت اختراع سامانه ای پارويی ،توانسته از
امواجی با ارتفاع  15سانتی متر تا  5متر،
انرژی جذب كند ،با بیان اين مطلب در نشست
تخصصي "جذب انرژی از آبهای ايران ،به
بیان تحقیقات و تجربهی خود در ساخت اين
سامانه پرداخت و گفت ":پس از سالها مطالعه
روی امواج دريا ،توانستم سامانه ای را طراحی
كنم كه از كوچک ترين موج تا امواج سونامی را
با مهار قابل توجه خود ،تبديل به انرژی كرده و
با انتقال انرژی امواج به يک ژنراتور خطی ،برق
قابل توجه ای تولید كند".
الزم به ذكر است كه سامانه ی اين صنعتگر
ايرانی ،در نمونه ی آزمايشگاهی با صرف هزينه
ای بالغ بر  300میلیون ريال در اسفند ماه
سال گذشته در پژوهشگاه آبخیزداری كرج و
با حضور مهندس قمشه ای ،نماينده ی دفتر
فن آوری های تازه ی نهاد رياست جمهوری
آزمايش شده ،قادر به تولید هزار وات برق
مي باشد ،اين سامانه در حال حاضر ،مراحل
تکمیل خود را مي گذراند■.

افتتاح

شناور كاسپين  ،3با حضور مديرعامل
شركت ملی نفت ايران به ناوگان ترابری
و عمليات دريايی سكوی نفتي اميركبير
پيوست.
مراسم به آب اندازی شناور كاسپین  ،3با
حضور"احمد قلعه بانی" ،مديرعامل شركت
ملی نفت ايران" ،علی اصولی" ،مدير عامل
شركت نفت خزر" ،پیام بطحايی" ،معاون
حقوقی شركت ملی نفت ايران ،جمعی از
مسئولین عالی رتبه ی وزارت نفت و همچنین
مقامات بلند پايهی استانهای شمالی كشور
برگزار شد.
بر طبق اين گزارش ،شناور كاسپین  ،3از
پیچیده ترين شناورهای لنگر انداز خاورمیانه
است كه با توجه به نیاز عملیات حفاری در
دريای خزر و قطع هر گونه وابستگی جهت
تامین نیازهای شركت ،تغییرات كاربردی قابل
توجه ای را نسبت به دو شناور پیشین از سر
گذرانده است.
تعبیهی حفرهی ماه نما با ابعاد  4در  4متر
برای ارائهی خدمات ،امکان فرود و استقرار
بالگرد در شناور و ساخت سازهی باربری در
پاشنهی شناور ،از جمله تغییرات ايجاد شده در
كاسپین  3است.
بر پايهی اين گزارش ،حفرهی ماه نما میتواند
به آب اندازی دستگاه زير دريايی كنترل از راه
دور را در برخی شرايط اقیانوسی كه امکان به
آب اندازی آن از طريق سکو وجود ندارد ،میسر
سازد.
از ديگر مزايای حفرهی ماه نما میتوان به
انجام عملیات بستر شناسی دريايی و مغزه
گیری اشاره كرد؛ چرا كه آرايش و هندسهی
لنگراندازی به منظور تثبیت شناورها ،مستلزم
انجام مهندسی خاک و پی است و حفرهی ماه
نما اين امکان را فراهم میآورد.
در عین حال ،چنانچه كشف هیدرو كربور در
چاه اكتشافی محقق شود و تصمیم مبتنی بر
ادامهی عملیات تولید آزمايشی چاه گرفته
شود ،با توجه به فقدان شناور لوله گذار در
اعماق بیش از  300متري در دريای خزر ،اين
مهم صرفاً از طريق حفرهی ماه نما امکان پذير
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افتتاح

خواهد بود.
بر اساس اين گزارش ،استقرار يک فروند شناور
آتش خوار در مجاورت سکو به لحاظ رعايت
مسائل ايمنی الزامی است.
با توجه به فاصلهی طوالنی سکو تا ساحل
( 250كیلومتر) ،به منظور رعايت كلیهی
جوانب ايمنی ،به خصوص در زمان آزمايش
بهره برداری چاه ،استقرار يک فروند بالگرد
در شناور آتش خوار ،زمان تامین خدمات
اضطراری را به نصف كاهش میدهد.
شايان ذكر است ،اگر در مسیر عملیات
اكتشافی و توسعه ،نیاز به شمع كوبی در عمق
 700متری الزامی تشخیص داده شود ،با توجه
به محدوديتهای كنونی ،سازهی موجود در
پاشنه ،احتیاجات اولیه را مرتفع خواهد كرد.
گفتنی است ،شناور كاسپین  ،3برای پشتیبانی
و لنگراندازی سکوی امیر كبیر و تسهیل
عملیات حفاری دريای خزر ساخته شده است.
اين شناور ،منحصر به فردترين شناور در
خاورمیانه است كه با قدرت موتور  16هزار
اسب بخار و سرعت حداكثر  16گره دريايی،
به انجام عملیات پشتیبانی میپردازد.
بزرگ ترين شناور لنگر انداز خاورميانه
رهسپار دريا شد
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سومين شناور پشتيبان و لنگرانداز
سكوی اميركبير كه با هدف تسهيل در
عمليات حفاری در دريای خزر ساخته
شده است ،به آب انداخته شد.
"محمد كمالیان" ،مدير مهندسی و ساخت
شركت نفت خزر ،دربارهی به آب اندازی شناور

كاسپین  3اظهار داشت":سال  ،1381قرارداد
ساخت  3فروند شناور پشتیبان و لنگرانداز
برای پشتیبانی عملیات اكتشافی در آبهای
خزر امضا شد".
وی تصريح كرد ":با توجه به انتقال سکو به
اولین مختصات حفاری در بلوک  6.2و همچنین
امتناع كشورهای حاشیهی خزر از ارائهی هر
گونه كمک و مساعدت ،نیاز به حداقل دو فروند
شناور لنگرانداز احساس شد".
" كمالیان" ،با بیان اين كه از  12بهمن ،1383
ساخت دو فروند شناور لنگر انداز در دستور كار
قرار گرفت ،افزود" :ساخت شناورهاي كاسپین
 1و  ،2در سال 1388به اتمام رسید و سپس
ساخت شناور سوم ،بنا به تغییر مشخصات
فنی ،پس از اتمام دو شناور فوق آغاز شد".
مدير مهندسی و ساخت شركت نفت خزر ادامه
داد ":سومین شناور كاسپین پس از گذشت 17
ماه تالش كاركنان شركت نفت خزر ،شركت
پیمانکار (صدرا) و شركت اوج پژوهش صنعت
به ثمر نشسته است".
وی به تغییرات ايجاد شده در شناور كاسپین3
اشاره كرد و گفت":ايجاد دريچهی ماه نما به
منظور تسهیل فعالیتهای سرچاهی ،عرشهی
فرود بالگرد در قسمت سینه كشتی و قاب انتقال
لولههای انعطاف پذير برای انجام لولهگذاری در
كف دريا ،از جمله تغییرات ايجاد شده در شناور
سوم نسبت به دو شناور پیشین است".
"كمالیان" ،با اعالم اين كه مدل سازی فیزيکی
شناور كاسپین  3توسط يکی از معتبرترين
آزمايشگاههای هیدرودينامیکی اروپا صورت
گرفته است ،خاطرنشان كرد" :اين مدل سازی
با توجه به تغییرات مورد نظر كارفرما انجام شده
است ،اين در حالی است كه عملکرد شناور و
همچنین سرعت آن بررسی شده و مطابق با
نیاز ،مدل سازی انجام گرفته است".
مدير مهندسی و ساخت شركت نفت خزر،
عنوان كرد" :مهندسی پايهی شناور كاسپین 3
خارجی است ،اما مهندسی تفضیلی و كارگاهی،
به همت متخصصان نفت خزر و صدرا صورت
پذيرفته است".
وی اذعان داشت" :كاسپین  3منحصر به
فردترين شناور در خاورمیانه است كه با قدرت
موتور  16هزار اسب بخار و سرعت حداكثر
 16گره دريايی به انجام عملیات پشتیبانی
میپردازد".
"كمالیان" ،با اعالم اين كه  2هزار و  400تن
وزن خالص سازهی اين شناور است ،اظهار
داشت" :بر خالف ساير كشتیها كه بیش از
 60درصد وزن آنها را سازه تشکیل میدهد،
در كاسپین  ،3تنها  50درصد از وزن شناور
مربوط به سازه است".
مدير مهندسی و ساخت شركت نفت خزر
گفت" :بسیاری از كشتیهای منطقه از نظر

اندازه ،از شناور كاسپین  3بزرگ تر هستند ،اما
اين شناور از نظر تجهیزات ،يکی از با عظمت
ترين شناورها به حساب میآيد".
وی افزود" :دراين شناور ،عالوه بر مخازن آب،
سوخت و موارد مورد نیاز برای امرارمعاش
كاركنان سکو ،دو مخزن  45مترمکعبی برای
حمل سیمان نیز تعبیه شده است".
" كمالیان" ،تصريح كرد" :اين شناور پس از به
آب اندازی ،انجام فرآيند راه اندازی و آزمايشات
ضروری ،كنار اسکله و دريا وارد مرحلهی
عملیاتی میشود".
بر طبق اين گزارش ،شناور كاسپین  ،3در
راستای استقرار در مجاورت سکو و تامین
خدمات مورد نیاز مربوط به تجهیزات تثبیت
دينامیکی ساخته شده است كه در كلیهی
شرايط اقیانوسی ،از قابلیت قرار گیری در
مجاورت سکو و تامین خدمات برخوردار است.
كاسپين  ،3يكی از  10شناور برتر جهان است

امكانات در نظر گرفته شده در شناور
كاسپين  ،3آن را به يكی از  10شناور برتر
جهان تبديل كرده است.
"مهندس علی اصولی" ،مدير عامل شركت نفت
خزر ،در مراسم به آب اندازی شناور كاسپین 3
گفت" :بیش تر مشاوران و متخصصان ساخت
شناور در جهان معتقدند كه ناوگان شناورهای
كاسپین ،مجموعهی بسیار كاملی است .اين
روند تکمیل شدگی ،در شناور سوم كه شاهد به
آب اندازی آن هستیم ،بارزتر است؛ به گونهای
كه میتوان مدعی شد نظیر شناور كاسپین ،3
بیش از  10نمونه در ناوگان پشتیبانی صنعت
جهان پیدا نمی شود".
مدير عامل شركت نفت خزر با اشاره به
تاريخچهی شركت نفت خزر تصريح كرد ":پس
از تاسیس شركت نفت خزر در سال ،1376
مسئولیت اكتشاف و تولید نفت و گاز در دريای
خزر و همچنین ،سه استان ساحلی به اين
شركت واگذار شد".
وی ادامه داد ":پس از ساخت سکوی امیركبیر،
با هدف انتقال ،پیش لنگر اندازی ،لنگر اندازی،
استقرار و تثبیت سکو ،نیاز به  3فروند شناور
خاص قطعی شد .در عین حال ،با توجه به اين
كه برای تثبیت سکو ،به  2فروند شناور نیاز
است ،ساخت شناور سوم نیز ،به منظور ايمنی
استقرار عملیات ،در دستور كار قرار گرفت".
" اصولی" ،تصريح كرد ":تامین آب و سوخت
مورد نیاز سکوی امیركبیر توسط شناورهای
ياد شده صورت میگیرد .در همین راستا ،بايد
اسکله ای مناسب برای استقرار شناورها و سکو
در زمان تعمیر در نظر گرفته شود .به همین
دلیل ،پس از كسب خدمات مشاوره ای الزم،
ساخت اسکلهی مناسب با بارگیری ويژهی
عملیات حفاری مجهز به مخازن سوخت،

افتتاح

بهره مندی استانهاي شمالی از درآمدهای
نفتی توليدي در خزر

در صورتی كه در بخش ايرانی دريای
خزر ،ذخاير نفت خام به صورت قطعی
كشف و به توليد برسد،تالش خواهد شد
تا استانهای گلستان،مازندران و گيالن،
از قانون اختصاص  2درصد درآمد نفت،
به توسعهی مناطق نفت خيز استفاده
كنند".
"احمدقلعه بانی" ،مديرعامل شركت ملی نفت
ايران ،در مراسم افتتاح رسمی شناور كاسپین،3

با اعالم اين مطلب افزود" :در صورتی كه نفت
در دريای خزر به تولید برسد ،تالش خواهیم
كرد قانون اختصاص بخشی از درآمدهای
نفتی به مناطق نفت خیز ،دربارهی استانهای
شمالی كشور هم اعمال شود .در اين صورت،
مبالغ يادشده برای تقويت بنگاهها و شركتهای
زيربنايی و نیز ،توسعهی واحدهای مرتبط با
صنايع نفت و گاز اختصاص خواهد يافت".
"قلعه بانی" ،با اظهار رضايت از ساخت شناور
كاسپین  ،3آن را شناوری منحصر به فرد در
منطقهی خاورمیانه توصیف كرد و افزود" :میتوان
از اين شناور به عنوان يکی از پیچیده ترين
شناورهای موجود در سطح جهان ياد كرد".
مديرعامل شركت ملی نفت ايران ،همچنین
از پروژهای برای ساخت شناور ويژهی حمل و
ذخیرهی نفت در دريای خزر خبر داد و گفت:
"با توجه به تجربهی موثر و قابل توجه ای كه
در ساخت شناور كاسپین 3در مجموعهی
تالشگران اين طرح به وجود آمده است،
امیدواريم ظرف  6ماه آينده ،كار اجرايی ساخت
شناوری دارای قابلیت ذخیره و فرآورش نفت
در دريا آغاز شود".
وی همچنین با قدردانی از كاركنانی كه در
شركتهای پیمانکاری برای ساخت شناور
كاسپین  3تالش كردند ،افزود" :امیدواريم از
سوی شركتهای تابعهی شركت ملی نفت
ايران در استانهای ساحلی شمالی(پايانههای
نفتی ،حفاری شمال و شركت نفت خزر)
ترتیبی اتخاذ شود تا كاركنان حاضر در پروژهی
ساخت شناور كاسپین ،3در طرحهای ديگر نیز،
بالفاصله مشغول به كار شوند■".
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مخازن آب و ساير امکانات در دستور كار قرار
گرفت".
مدير عامل شركت نفت خزر ،با اعالم اين كه
شناورهای پشتیبان در عمق  7.5متر به باال،
امکان تردد دارند اضافه كرد ":با اصالح موج
شکن  900متری صدرا و افزايش طول آن به
يک هزار و  450متر ،حداقل امکانات مورد نیاز
برای ساخت حوضچهی آرامش ايجاد شد".
وی ادامه داد ":اگرچه ساخت اين پروژه با
مشکالت فراوانی روبه رو بود ،اما توانست
دستآوردهای زيادی را به ارمغان آورد".
"اصولی" ،افزود" :تبديل منطقهی كشاورزی به
يک منطقهی كام ً
ال صنعتی ،طراحی جامع در
شناورها در راستای تامین خدمات چند منظوره،
چون :لنگر اندازی ،يدک كشی ،انتقال مواد فله،
انتقال سوخت ،آب و جابه جايی نفرات ،از دست
آورهايی است كه میتوان از آنها ياد كرد".
مدير عامل شركت نفت خزر ،اظهار داشت ":اين
شركت ،ضمن اين كه توانست گواهینامههای
دومین سازمان معتبر بین المللی بازرسی "دی
ان وی" را برای شناورها كسب كند ،موفق
شد جديد ترين مدل سازی فیزيکي شناورها
برای بررسی عملکرد آنها در شرايط مختلف
اقیانوسی را در معتبرترين آزمايشگاههای
هیدرومکانیک اروپا به ثبت برساند".

"مهندس اصولی" ،اذعان داشت" :با تجربیات
كسب شده از ساخت اين ناوگان ،دورههای كار
آموزی نیروهای ايرانی برای طراحی شناورهای
معادل و حتی جرثقیل وشناورهاي لوله گذار
انجام شده است".
مديرعامل شركت نفت خزر ،در ادامه در خصوص
تفاوتهای شناور كاسپین  3با كاسپین  1و 2
اعالم كرد" :با توجه به قطع هر گونه وابستگی
به منظور تامین نیازهای اين شركت ،حفرهی
ماه نما با ابعاد  4در  4متر برای ارائهی خدمات،
امکان فرود و استقرار بالگرد در شناور و ساخت
سازهی باربری در پاشنهی شناور ،در كاسپین
 3تعبیه شده است".

51

رويدادهاي دريايي ايران

انعقاد تفاهمنامه همكاري دوجانبه بين
موسسهی م ّلی اقيانوسشناسی و موسسهی
مسايل آبی وابسته به آكادمی علوم روسيه

به دنبال ديدار و بازديد معاون موسسهی مسايل ّآبی وابسته به
آكادمی علوم روسيه از موسسهی م ّلی اقيانوسشناسی و آشنايي
با ظرفيتهاي موسسه ،تفاهمنامه همكاری دوجانبه بين طرفين ،در
اول خرداد سال جاري ،در محل موسسهی م ّلی اقيانوسشناسی به
امضا رسيد.
به گزارش خبرنگار بندر دريا ،در اين نشست كه با حضور دكتر میخايیل
بولگوف ،معاون موسسهی مسايل آبی وابسته به آكادمی علوم روسیه و دكتر
وحید چگینی ،رئیس موسسهی ملّی اقیانوسشناسی و همچنین معاونین و
روسای پژوهشکدههای علوم دريايی و فناوری و مهندسی دريايی موسسه
برگزار شد ،تفاهمنامه همکاری دوجانبه به امضای دكتر بولگوف و دكتر
چگینی رسید.
دكتر چگینی مفاد اين تفاهمنامه را پايش محیطهای دريايی ،اندازهگیری
میدانی ،مدلسازی رياضی ،مشاورههای تحقیقاتی و ساير مسايل مربوط به
اقیانوسشناسی و هیدرولوژيکی (آبشناسی) عنوان كرد و افزود :اين تفاهمنامه
بهمنظور استفاده ي بیشتر از ظرفیتهای موجود بین طرفین درحوزه ي علوم
دريايی و اقیانوسی منعقد شده است و انتظار میرود در زمینة انتقال تجربیات
بهويژه در مقوله ي كارهای میدانی تأثیرات بسزايي داشته باشد.
وی اظهار امیدواری كرد كه در راستای تعامالت بینالمللی با امضای اين
تفاهمنامه ،گامی بلند در جهت تحقق خدمات دولت الکترونیک و ارتقای
حوزه ي علوم و فنون دريايی در كشور حاصل گردد.

نقشه های دريايی كشور به روز می شود
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سومين جلسه كميته ملی
هيدروگرافی (آبنگاری) با
حضور رئيس سازمان نقشه
برداری ،نمايندگان تام االختيار
ستاد كل نيروهای مسلح و
سازمان جغرافيايی نيروهای
مسلح و مدير عامل سازمان
بنادر و دريانوردی در محل اين سازمان برگزار شد.
معاون امور دريايی سازمان بنادر و دريانوردی با اعالم اين خبر گفت :تصويب
آيین نامه ی اجرايی كمیته ی ملی هیدروگرافی ،دستورالعمل اقدامات هماهنگی
و حفاظتی عملیات هیدروگرافی و دستورالعمل اجرايی دبیرخانه كمیته ی ملی
هیدروگرافی با هدف سامان دهی كلیه ی عملیات هیدوروگرافی از نتايج اين
جلسه بود .به گفته ی سعید ايزديان ،مهم ترين دست آورد اين نشست ،به روز
سازی نقشههای دريايی كشور اعم از كاغذی و الکترونیکی است كه در نتیجه
آن ،ايمنی كشتیرانی در اين محدوده به شکل محسوسی ارتقاء خواهد يافت و
كلیه ی كشتیهای ايرانی و خارجی متردد در آبهای جمهوری اسالمی ايران
با اطمینان بیش تری از اين منطقه عبور خواهند كرد.
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با تصويب نمايندگان مردم درمجلس شوراي اسالمي
وزارت "راه و شهرسازی" تشكيل شد

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي وزارت ارتباطات را از ادغام در وزارتخانههای
راه و مسكن حذف كرده و عنوان اليحه وزارت امور زيربنايی را به وزارت راه و
شهرسازی تغيير دادند.
نمايندگان مجلس شورای اسالمي اليحه تشکیل وزارت امور زيربنايی كه اعاده شده از
شورای نگهبان بود را بررسی كرده و با اصالحات و برطرف كردن ايرادات شورای نگهبان،
اين اليحه را تصويب كردند.
نمايندگان در اولین اصالح ،عنوان اين اليحه را از وزارت امور زيربنايی به وزارت "راه و
شهرسازی" تغییر داده و با  171رأی موافق 21 ،رأی مخالف و  10رأی ممتنع از 214
نماينده حاضر در صحن علنی مجلس با اين تغییر عنوان موافقت كردند.
نمايندگان همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را از ادغام در وزارتخانههای مسکن
و شهرسازی و راه و ترابری حذف كردند كه بر اساس اين مصوبه مجلس ،از تاريخ تصويب
اين قانون وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و راه و
ترابری تشکیل میشود .شرح وظايف و اختیارات وزارتخانه جديد شامل وظايف و اختیارات
دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری است.
نمايندگان مجلس در اصالح ديگری كه در ماده  2اين اليحه انجام دادند ،مقرر كردند همه
امکانات ،تعهدات ،اعتبارات ،نیروی انسانی ،اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانههای ياد
شده به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود.
نمايندگان مجلس با 166رأی موافق 8 ،رأی مخالف و  11رأی ممتنع با اصالحیه ماده 2
موافقت كردند.
در مصوبه ديگری ،نمايندگان ماده  3اين اليحه را نیز بررسی و اصالح و براساس اين
اصالحیه مقرر كردند وظايف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی با توجه به قوانین برنامه
پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران ،اجرای سیاستهای كلی اصل  44قانون
اساسی و مديريت خدمات كشوری در كارگروهی متشکل از وزير راه و شهرسازی و معاونین
برنامهريزی و نظارت راهبردی ،توسعه مديريت و سرمايه انسانی ،امور حقوقی و امور مجلس
رئیس جمهور ،تنقیح شده و پس از تصويب هیأت وزيران حداكثر سه ماه پس از ابالغ اين
قانون به مجلس شورای اسالمی تقديم شود.
نمايندگان مجلس ،ماده  3اين اليحه را با  148رأی موافق 2 ،رأی مخالف و  19رأی ممتنع
از  225نماينده حاضر در صحن علنی ،بررسی و اصالح كرده و آن را به تصويب رساندند.
مجلس در ماده  4اين اليحه نیز اصالحیهای را انجام داد كه به موجب اين اصالحیه مقرر
شد در همه قوانین به جای وزارتخانههای راه و مسکن و وزرای آنها ،به ترتیب وزارت راه
وشهرسازی و وزير آن جايگزين شود ،كه نمايندگان مجلس اين اصالحیه را نیز با 146
رأی موافق 5 ،رای مخالف و  15رای ممتنع از  224نماينده حاضر در صحن علنی به
تصويب رساندند.
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مدير كل شيالت گلستان اعالم كرد:بيش
از دو ميليون قطعه بچه ماهی خاوياری
در مركز تكثير و پرورش ماهيان خاوياری
شهيد مرجانی تكثيرو در رودخانههای
استان گلستان رهاسازی شد.
به گزارش روابط عمومی ،مدير كل شیالت
گلستان در اين باره گفت:امسال با به كارگیری
بیست استخر در مركز تکثیر و پرورش ماهیان
خاوياری شهید مرجانی ،حدود دو میلیون بچه
ماهی خاوياری در اوزان  4الی  5گرم پرورش
و در دريا رهاسازی گرديد .همچنین تعداد
 16400قطعه بچه ماهی چالباش و فیل ماهی
جهت پرورش در بخش خصوصی به سراسر
كشور ارسال شد.
"پاسندی" در ادامه افزود :ماهیان خاوياری
رودكوچ هستند ،بدين معنی كه برای تکثیر
طبیعی و تخم ريزی بايد به رود خانهها مهاجرت
كرده ،سپس در مناطق باالدست رودخانه اقدام
به تخم ريزی كنند و از آنجا كه دريا پرورشگاه

آبزيان و رود خانه نیز زايشگاه آبزيان است و
ماهیان هر ساله برای زاد و ولد بايد به اين
رودخانهها مهاجرت كنند ،اين رودخانهها
جايگاه مهمی در احیا و بازسازی ذخاير آبزيان
دريا دارند.
وی سپس افزود :با توجه به آلودگیهای
شهری ،كشاورزی ،صنعتی و احداث سد كه
موجب مسدود شدن مسیر مهاجرت ماهیان
میشود ،هم زمانی برداشت آب توسط بخش
كشاورزی و رها سازی ماهیان به دريا و كاهش
دبی آب رودخانهها تاثیر مخربی بر تکثیر ماهیان
خواهد داشت.
"پاسندی" در ادامه گفت :جهت برون رفت
نیاز است آب بندانهای دو منظوره در مسیر
رودخانهها احداث گردد تا در موسم بارندگیهای
فصلی آبهای مازاد در اين آب بندانها ذخیره
و در زمان رهاسازی مورد استفاده قرار گیرد كه
تحقق اين امر ،حمايت جدي مسئولین را طلب
میكند.

نصب يك سكوی نفتی ميدان فروزان
توسط تايدواتر پايان يافت
نصب ساختار فوقانی سكوی  FXميدان
نفتی فروزان به وزن  230تن ،با استفاده
از تجهيزات و نيروی متخصص داخلی با
موفقيت كامل به پايان رسيد.
به گزارش روابط عمومی شركت تايدواتر
خاورمیانه ،نصب ساختار فوقانی سکوی FX
میدان نفتی فروزان كه بر عهده شركت تايدواتر
خاورمیانه گذاشته شده بود با استفاده از شناور
جرثقیل دار اروندتايد  1000با موفقیت به پايان
رسید.
بنابر اين گزارش ،وزن اين سازه نفتی  230تن
بود كه در مدت  5ساعت در منطقه نفتی و در
سکوی مورد نظر نصب شد.
گزارش فوق میافزايد ،به منظور نصب اين سازه
سنگین ،شناور جرثقیل دار اروند تايد از بندر
امام خمینی به منطقه نفتی فروزان يدک شده

و سازه مورد نظر را كه در كشور امارات ساخته
شده بود در جای خود نصب كرد.
ارزش اين عملیات نفتی  108هزار دالر برآورد
شده است كه تماماً توسط متخصصان داخلی
كشورمان به انجام رسید.
تايدواتر خاورمیانه به عنوان اولین شركت ايرانی،
اخیرا ً با در اختیار گرفتن تجهیزات پیشرفته در
بخش دريايی از جمله؛ خريد شناور جرثقیل دار
يک هزار تنی كه يکی از بزرگترين شناورهای
جرثقیل دار در منطقه خاورمیانه است ،خريد دو
فروند شناور كاتاماران خدمات رسان پیشرفته از
بلژيک و ديگر تجهیزات فنی مورد نیاز ،توانايی
كامل خدمات رسانی به سکوهای نفتی ،نصب
سازههای مختلف در میادين نفتی و انجام
عملیات سالويج در كل منطقه خلیج فارس را
داراست.

معاون اجرايی منطقه ويژه اقتصادی كشتی سازی خليج فارس از
ورود شركتهای حمل و نقلي برای نخستين بار به اين منطقه در
راستای سرمايه گذاری خبر داد.
پژمان بهزادپور در نشستی در رابطه با توسعه منطقه ويژه كشتی سازی
خلیج فارس با اشاره به ظرفیتها و موقعیت ويژه اين منطقه در مبحث
خدمات رسانی به شناورهای مختلف در مورد اهمیت فعالیت شركتهای
حمل و نقلی در اين منطقه اظهار داشت :اين شركتهاي دولتي كه حمل
و نقل ريلی ،زمینی و دريايی هستند ،در زمینه ساخت پايانه دپوی كاال،
تکمیل اسکلههای موجود و ساخت اسکلههای جديد اقدام و از امکانات ايجاد
شده به طور اختصاصی در راستای جابه جايی كاال استفاده خواهند كرد.
وی با اشاره به مذاكرات صورت گرفته با شركتهای حمل و نقلی برای
سرمايه گذاری در منطقه كشتی سازی خلیج فارس اظهار امیدواری كرد
مذاكرات ظرف دو ماه آينده به نتیجه برسد.
اين مسئول گفت :اين شركتها نخستین شركتهای حمل و نقلی هستند
كه در منطقه ويژه كشتی سازی خلیج فارس سرمايه گذاری میكنند .معاون
اجرايی منطقه ويژه اقتصادی كشتی سازی خلیج فارس در مورد سرمايه
گذاری شركتهای خارجی كه پیش از اين از منطقه مذكور بازديد كرده
بودند نیز عنوان داشت :شركتهايی از چین و يونان از اين منطقه بازديد
كردند كه در حال حاضر منتظر پاسخ آنها هستیم .وی همچنین در مورد
تاثیر طرح ايجاد منطقه بزرگ آزاد خلیج فارس در فعالیتهای منطقه كشتی
سازی افزود :از آنجا كه برخی از قوانین منطقه ويژه مشابه قوانین سرزمین
اصلی است چنانچه اين طرح تصويب و اجرايی شود ما نیز میتوانیم از مزايای
مناطق آزاد نظیر :معافیتهای مالیاتی يا تسهیل در تردد اتباع خارجی و
همچنین امتیازات قوانین بانکی و پولی حاكم بر اين مناطق استفاده كنیم
كه همه اين عوامل به رونق اين منطقه و جذب سرمايه گذار كمک خواهد
كرد .بهزاد پور درباره آخرين اقدامات انجام شده در زمینه ايجاد منطقه بزرگ
آزاد خلیج فارس اظهار داشت :اين طرح مراحل نهايی خود را طی میكند و
امیدواريم به زودی در راستای تصويب به دولت و مجلس ارائه شود.
منطقه ويژه كشتی سازی خلیج فارس واقع در غرب شهر بندر عباس و در
مجاورت منطقه ويژه شهید رجايی و منطقه ويژه معدنی فلزی خلیج فارس
قرار دارد .منطقه بزرگ آزاد خلیج فارس در واقع طرحی است كه مجموعه
صنايع و بخشهای بندری و ساحلی غرب بندرعباس را با محوريت مناطق
ويژه اقتصادی صنعتی كنونی در بر میگیرد.

نصب  18فروند اسكله شناور توسط بخش
خصوصي درمناطق ساحلی به پايان رسيد

در اجراي الزامات سازمان جهاني دريانوردي و به منظور ايمن سازي
سواحل و بنادر كشورمان ،كار طراحی ،ساخت و نصب  18فروند اسكله
ی شناور با هدف امدادرسانی و انجام مطلوب عمليات تجسس و نجات
دريايی به پايان رسيد.
بنابراين گزارش ،به نقل از روابط عمومی شركت كهرنگ الستیک ،اسکله ها ی
فوق به سفارش سازمان بنادر و دريانوردی ،در شركت سازنديش طراحی و تولید
شده و در بنادر امیرآباد ،نوشهر ،انزلی ،چمخاله ،اروندكنار ،امام خمینی ،بوشهر،
دير ،عسلويه ،لنگه ،چابهار و همچنین در جزاير الوان ،كیش ،ابوموسی ،قشم و
خارک نصب و راه اندازی شده اند.
اين گزارش میافزايد ،طراحی ،ساخت و نصب اين اسکله ها با هزينه ای بالغ
بر  30/000/000/000ريال و برای اولین بار در كشورمان به انجام رسیده كه
آخرين فروند از آنها در بندر جاسک مراحل پايانی نصب خود را می گذراند.
گفتنی است؛ اين اسکله ها در ابعاد مورد نیاز و متناسب با شرايط بندر متقاضی
به دو فرم ( Iدر امتداد پل دسترسی) و ( Tعمود بر پل دسترسی) نصب شده
و هر كدام با استفاده از پل دسترسی به ساحل متصل شده اند ،ضمن آنکه به
طور مستقل مجهز به تابلوی برق ،حلقه نجات ،كپسول آتش نشانی ،تاسیسات
آب رسانی و سوخت رسانی نیزمی باشند.
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ايران در زمينه اقيانوس شناسي داراي رتبه
سوم در منطقه است

رييس موسس�ه مل�ي اقيانوس
شناس�ي گفت :ايران در زمينه
اقيان�وس شناس�ي در منطق�ه
خاورميانه بع�د از تركيه و مصر
در رتبه سوم قرار دارد.
"وحیــد چگینــي" در گفــت و گــو با
خبرنگاران افزود :ايران در زمینه اقیانوس
شناسي از تركیه عقب است ،اما شايد پا
به پاي مصر در حال حركت باشد.
وي با اشــاره به روز جهاني اقیانوس
اظهار داشــت :هشــتم ژوئن (مصادف بــا  18خــرداد) روز جهاني اقیانوس
نامگذاري شــده است ،از اين رو موسســه ملي اقیانوس شناسي برنامههاي
متنوعي را در دانشگاه گیالن تدارک ديد.
وي افزود :در اين راستا همايشي دو روزه (  18تا  19خرداد ماه ) در دانشگاه
گیالن برگزار شــد كه به موضوعات مختلفي از جمله آينده نگاري اقیانوس
شناسي ايران ،امنیت ،منابع غذايي ،انرژي ،حمل و نقل دريايي ،تامین امنیت
مردم ساحل نشین ،مخاطرات دريايي ،تغییر اقلیم و تاثیر آن بر دريا و خشکي
پرداخته شد.
"چگیني" گفت :پتانســیل دريايي ايران نسبت به كشورهاي حاشیه درياي
عمان و خلیج فارس بســیار باالتر اســت ،بنابراين بايد با آينده نگري ،سطح
كشور خود را در منطقه ارتقاء دهیم.
وي افزود :همچنین دراين همايش ،بر اهمیت اقیانوسها و درياها و به طور
كلي فعالیتهاي دريايي تاكید شــد و مشــکالت اين بخش مورد بررسي و
ارزيابي قرار گرفت.
ريیس موسسه ملي اقیانوس شناسي در ادامه ي گفتگو ،به دهمین نشست
روساي دانشگاهها و مراكز پژوهشي عضو اتحاديه دانشگاهها و مراكز پژوهشي
ســاحلي دريايي اشــاره كرد و گفت :در اين نشســت تصمیم گرفته شد كه
دانشگاه علوم دريايي امام خمیني نوشهر نیز به عضويت اتحاديه درآيد.
به گفته وي ،نشســت بعدي روساي دانشگاهها و مراكز پژوهشي ،پايیز سال
جاري در دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار ميشود.

زنگ خطر براي محيط زيست دريايي

كارگاه آموزشي امداد و نجات پستانداران
دريايي با حضور معاونان سازمان حفاظت
محيط زيست و از سوي اين سازمان در
تهران برگزار شد.
در اين كارگاه آموزشي " محمد باقر نبوي " معاون
دريايي و "محمد يزدي" معاون پژوهش و فناوري
سازمان حفاظت محیط زيست به همراه جمعي از
دوستداران محیط زيست حضور داشتند.
معاون دريايي سازمان حفاظت محیط زيست در
اين كارگاه گفت :حدود  72درصد از سطح كره
زمین را درياها و اقیانوسها فرا گرفته است و در
دهههاي اخیر با توجه به ايجاد استرسهاي زيست
محیطي به دلیل افزايش جمعیت ،برداشتهاي
بیش از حد انساني از درياها و اقیانوسها ،نیاز به
حفظ ذخاير دريايي در دنیا بیشتر احساس شده
است.
"نبوي" اظهارداشت :از سال  1940میالدي به بعد،
ايجاد پروتکلهاي جهاني با موضوع حفظ ذخاير
دريايي افزايش يافت و تا سال  1990بیشترين
معاهدات بین المللي در اين زمینه شکل گرفت.
وي خاطرنشان كرد :ايران داراي دو حوزه دريايي
در شمال و جنوب است وبا توجه به ايجاد فشارها
و استرسها در محیطهاي دريايي ،ايران در دو
كنوانسیون بین المللي با موضوع حفاظت محیط
زيست دريايي شامل؛ كنوانسیون كشورهاي
حاشیه درياي خزر با حضور پنج كشور و
كنوانسیون راپمي با حضور هشت كشور عضويت
دارد.
وي افزود :بیشترين استحصال از دريا در مناطق
ساحلي صورت ميگیرد اين در حالي است كه
مناطق ساحلي شکننده ترين اكوسیستم را دارا

هستند و از سوي ديگر  70درصد فعالیتهاي
انساني در سواحل انجام ميشود.
"نبوي" يادآور شد :متاسفانه تاكنون تلفات زيادي
در بخش پستانداران دريايي داشته ايم كه در اين
زمینه ميتوان به تلف شدن فکهاي خزر كه از
پستانداران بومي اين دريا هستند ،اشاره كرد.
وي افزود :بر اساس اعالم سازمان ملل در سال
 ،1930يک میلیون و  200رأس فک در اين دريا
وجود داشت كه اكنون اين تعداد به  110هزار
رأس رسیده است ،يعني به يک دهم آمار سازمان
ملل كاهش يافته است.
"نبوي" گفت :اين زنگ خطري براي محیط
دريايي و موجودات اين بستر آبي است كه بايد
مورد توجه خاص مسووالن قرار گیرد.
اين گزارش ميافزايد؛ "محمد يزدي" معاون
پژوهش و آموزش سازمان حفاظت محیط زيست
و دبیر برگزاري هفته محیط زيست در اين زمینه
گفت :ششمین روز از هفته محیط زيست به نام
"محیط زيست و بهسازي سواحل "نامگذاري
شده است و برپايي كارگاه پستانداران دريايي
فرصت مناسبي براي تبادل نظر دست اندركاران
اين رشته و طرح مسايل علمي و تبادل تجربیات
كارشناسان اين عرصه است.

افزايش اعتبار بندر شهيد رجايی با ورود كشتی های غول پيكر
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خطوط معتبر كشتيرانی كانتينری جهان در پی تخليه و بارگيری موفقيت
آميز دوفروند كشتی غول پيكر كانتينری در بندر شهيد رجايی ،دوباره
راهی اين بندر شدند.
به گزارش روابط عمومی شركت تايدواتر خاورمیانه ،با تخلیه و بارگیری دو فروند
كشتی بزرگ كانتینری در بندر شهید رجايی با سرعت و نرم مناسب بین المللی
توسط شركت تايدواتر ،اعتماد مجدد خطوط كشتیرانی معتبر جهان به بندر شهید
رجايی جلب شد.
بنابر اين گزارش ،كشتی  msc laurenبا ظرفیت  13هزار  TEUكانتینر متعلق به
خطوط كشتیرانی ( MSCدومین خط بزرگ كانتینری جهان) در ترمینال  2بندر
شهید رجايی پهلو گرفت و ظرف مدت كمتر از  48ساعت بیش از 5400TEU
كانتینر از اين كشتی تخلیه و بارگیری شد.
از سوی ديگر كشتی  ،Xin Hong Kongبا ظرفیت  9600TEUكانتینر متعلق
به خطوط كشتیرانی  CSCLنیز پس از اين كشتی در بندر شهید رجايی پهلو
گرفت كه بیش از  TEU 8300كانتینر از كشتی فوق تخلیه و بارگیری شد.
اين گزارش می افزايد ،انجام موفقیت آمیز عملیات تخلیه و بارگیری دو كشتی فوق،
مطابق با نرم های بین الملل در بندر شهید رجايی موجب شد ،بارديگر توانايی های
اين بندر برای ايفای نقش فعال در عرصه رقابت های منطقه ای و بین المللی بر
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خطوط معتبر كشتیرانی جهان ثابت شود.
شايان ذكر است ،بندر شهید رجايی طی  5ماه ابتدايی سال  2011میالدی موفق
به ثبت نرخ رشد  8درصدی در عملیات تخلیه و بارگیری كانتینر نسبت به سال
 2010میالدي شده است.

رويدادهاي دريايي ايران

اسكورت  1000فروند كشتی توسط نيروی دريايی

و شمال اقیانوس هند حضوری فعال دارد،
به گونه ای كه تاثیر منطقه ای و فرا منطقه
ای آن را می توان از راه های گوناگون به ويژه
بازتاب اخبار رسانه های داخلی و بین المللی
دريافت كرد.

لزوم تسريع در اليروبی اروند رود
نماينده م�ردم خرمش�هر در مجلس
ش�ورای اس�المی از انج�ام اقدام�ات
فوری ب�رای اليروبی ارون�د رود خبر
داد.
مصطفی مطور زاده اظهار داشــت :يکی از
مســائل بســیار مهمی كه در حال حاضر
از ســوی ســازمان بنــادر و دريانوردی و
همچنیــن وزارت امــور خارجــه در حال
پیگیری اســت ،حل مشکل اليروبی اروند
رود است.
وی خاطرنشــان كــرد :انجــام مقدمــات
كارهای اليروبی و شناورسازی شناورهای
مغروقه در اروند و پاكســازی آبراه از مواد
منفجره يکی از برنامه های جدی دو كشور
ايران و عراق اســت كه برای تسهیل تردد
شــناورهای دو كشــور در حــال پیگیری
است.
نماينده مردم خرمشهر در مجلس شورای
اســالمی ادامــه داد :خرمشــهر تنها بندر
رودخانه ای مهم كشور است كه مستقیماً
از طريــق كانــال ارونــد به آب هــای آزاد
متصل اســت .وی گفت :متاسفانه به دلیل
مشــکالت كشــور عراق در دوران جنگ و
پس از آن اين كشــور همکاری الزم را در
بحــث اليروبی و امور صیانتــی اروند رود
بويــژه در چارچوب معاهــده  1975میان
دو كشور صورت نداده است .نماينده مردم
خرمشهر در مجلس شورای اسالمی افزود:
يکی از مهمترين موارد ،بحث هیدروگرافی
اروند است .امیدواريم با توجه به تغییرات
سیاســی در عراق و شکل گیری كابینه و
تمايل زيادی كــه وزير فعلی راه و ترابری
اين كشور به همکاری در حوزه حمل و نقل
با ايران دارد؛ شاهد اقدامات جدی و مثبت

رئيس مركز فنی ،حرفه ای ماهشهر گفت :آموزش تخصص های
دريايی و كش�تی رانی برای نخستين بار در مركز آموزش های
فنی و حرفه ای اين شهرستان در آينده ای نزديك ،راه اندازی
می شود.
فرشــید قنبری با اشاره به صنعتی بودن اين شهرستان ،اظهار داشت:
آمــوزش مهارت های مورد نیاز صنايع و شــركت های پتروشــیمی به
جوانان منطقه اهمیت ويژه ای دارد.
وی خاطرنشــان كرد :در همین راستا مركز فنی ،حرفه ای ماهشهر
رشــته های مورد نیاز صنايع مستقر درشهرک صنعتی و پتروشیمی
را بــه عالقه منــدان آموزش می دهــد .رئیس مركز فنــی و حرفه
ای ماهشــهر با اشــاره به ظرفیت های موجود در اين شهرســتان،
افــزود :با پیگیری های انجام شــده ،مجوز آموزش غواصی در مركز
فنی ،حرفه ای ماهشــهر اخذ شــد .وی ادامه داد :نیاز سنجی ارائه
آموزش های مهارتی توســط كارشناســان فنی و حرفه ای ماهشهر
ادامــه دارد و در صــورت نیاز ،رشــته های جديد ديگــری نیز راه
اندازی خواهد شــد.
قنبری با اشــاره به تجهیز كارگاه های آموزشــی مركز فنی ،حرفه ای،
تصريــح كــرد :به زودی ثبت نــام از عالقه مندان آغاز می شــود .وی
در ادامه با اشــاره به سیاســت های ســازمان فنی ،حرفه ای ماهشهر
گفت :آموزش های جواركارگاهی و فعالیت آموزشگاه های آزاد در ارائه
مهارت هــای فنی ،بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اســت .رئیس
مركز فنی و حرفه ای ماهشــهر اضافه كرد :با رايزنی های انجام شــده
در راســتای اجرای طرح آموزش های جوار كارگاهي ،با شركت فنون
پتروشیمی قرارداد منعقد شده است.

برای نخستين بار در استان بوشهر؛

طرح اقتضايی ملی مقابله با آلودگی مواد
نفتی پياده سازی و اجرا شد

از ســوی اين كشور باشیم .وی با اشاره به
لزوم تســريع در انجام پروژه هیدروگرافی
اروند رود خاطرنشان كرد :انتظار ما بعنوان
نمايندگان مجلس و انتظار مردم خرمشهر
از دســتگاه ديپلماسی كشور اين است كه
اقدامات جدی تــری را برای همراه كردن
طرف عراقــی در اين موضوع صورت دهد.
وی در خصوص وضعیت بندر خرمشهر نیز
گفت :مهمترين كاری كه پس از جنگ در
خرمشهر انجام شــد و از افتخارات دوران
بازســازی اســت؛ احیای بندر خرمشهر و
تجهیزات و پسکرانه های آن است.
نماينده مردم خرمشهر در مجلس شورای
اسالمی ادامه داد :به گونه ای كه بايد گفت؛
تنها دستگاهی كه در روند بازسازی ،وضع
خرمشــهر را بهتــر از دوران قبل از جنگ
كرده؛ ســازمان بنادر و دريانــوردی بوده
اســت .وی ابراز امیدواری كرد با اليروبی
ارونــدرود زمینه افزايــش حجم مبادالت
تجاری از مســیر دريايی بنادر خرمشهر و
بصره فراهم شود.

در راســتای الحاق جمهوری اســالمی ايران به كنوانســیون آمادگی،
مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی؛ ( )OPRC 1990و تصويب
و ابالغ اين قانون توســط مجلس شــورای اسالمی و الزم االجرا شدن
آن ،كلیه گردانندگان و بهره برداران تاسیســات ساحلی و فراساحلی
كــه به نوعی احتمال آلوده كردن آب ها و ســواحل بــا مواد نفتی را
دارند ،ملزم به تهیه ،اجرا و اخذ تايیديه طرح اقتضايی محلی مقابله با
آلودگی مواد نفتی در دريا شدند.
بنابراين گزارش ،شــركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران(منطقه
بوشهر) ،به منظور حفظ و نگهداری منابع آبی و جلوگیری از آلودگی
اين منابع در پايانه های فجر و شــهید تندگويان ،اقدام به تهیه طرح
اقتضايی ( )Contingency Planبرای تاسیسات و مخازن ساحلی
و پايانــه هــای نفتی تحت نظر خود ،با اســتفاده از توان مشــاوران و
متخصصان داخلی نموده است.
اين گزارش می افزايد ،شركت خصوصی مارين پروژه با سابقه سال ها
كار در زمینــه تامین تجهیزات و ارائــه خدمات مقابله با آلودگی مواد
نفتی و با بهره مندی از توان كارشناسان داخلی و مشاوره با سازندگان
اروپايی تجهیزات ،به عنوان مشاور جهت اجرای پروژه فوق انتخاب و
توانست طرح را با موفقیت تهیه و به انجام برساند.
گفتنــی اســت ،طرح مذكــور پس از تهیــه و تدوين ،بــه تايید اداره
كل بنادر و دريانوردی اســتان بوشهر نیز رســیده و استان بوشهر به
عنــوان اولین منطقه ســاحلی مرتبط با فعالیت شــركت ملی پخش
فرآورده های نفتی ايران ،اين طرح را پیاده سازی كرده است.
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فرمانده نيروی دريايی ارتش گفت :از
ارديبهشت ماه سال  88تا كنون ،نزديك
به  1000فروند كشتی تجاری و نفتكش
ايرانی را مستقيم در آب های بين المللی
اسكورت كرده ايم.
امیر دريادار حبیب اهلل سیاری در گفت و گو
با خبرنگاران در بندر عباس افزود :تنها در
سال جاری افزون بر  13مورد درگیری شديد
با دزدان دريايی داشته ايم كه نیروهای ما
موفق به حفظ خطوط مواصالتی شده اند.
وی افزود :نیروی دريايی در زمینه ی
ماموريت های واگذار شده به ويژه در درياهای
آزاد و خلیج عدن در منطقه ی دريای سرخ

آموزش تخصص های دريايی و كشتی رانی
در ماهشهر
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محيط زيست دريايی

در نشست شصت و یکم
کميته حفاظت محيط زیست دریایي
سازمان جهاني دریانوردي تاکيد شد

رويا عميدي
(كارشناس ارشد آلودگي و حفاظت محيط زيست دريايي ،سازمان بنادر و دريانوردی)
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شصت و يكمين نشست كميته حفاظت
محيط زيست دريايي( ،)MEPC 61از
بيست و هفتم سپتامبر تا يكم اكتبر2010
ميالدي( ،مطابق با 5لغايت 9مهرماه،)1389
در مقر سازمان بينالمللي دريانوردي واقع
در لندن برگزار شد.
در اين نشست به بررسي موضوعات و مسائل
مهم مطروحه در برنامه كاري ،به ويژه تصويب
ضمیمه  3بازنگري شده كنوانسیون مارپل،
تائید متن بازنگري شده ضمیمه  5مارپل و
اجراي كنوانسیونهاي آب توازن و بازيافت
كشتي و كاهش انتشار گازهای گلخانه ای
ناشي از كشتیها پرداخته شد.
تمهیدات فني و عملیاتي جهت بهبود
كارايي انرژی كشتی ها به منظور كاهش
انتشار گازهای گلخانه ای ( )GHGناشي

از كشتیراني بین المللی پس از بررسي نحوه
پیاده سازي تمهیدات فني و عملیاتي در رژيم
تنظیم مقررات آيمو ،كمیته به درخواست
برخي از كشورهاي متعاهد به ضمیمه شش
مارپل (مقررات جلوگیری از آلودگی هوا
ناشي از كشتی ها) از دبیر كل ،جهت انتشار
اصالحات پیشنهادي به اين ضمیمه ،مبني بر
اجباري نمودن شاخص طراحي كارايي انرژي
( )EEDIو طراحي مديريت بهره وري انرژی
كشتي ( )SEEMPبراي كشتي هاي جديد،
كه هر دوي آنها قبال" براي اجراي اختیاري
ابالغ شده بودند ،توجه نمود .اين اصالحات
در اجالس بعدي كمیته ،در جوالی ،2011
با هدف تصويب ،مورد بررسي قرار خواهد
گرفت.
همچنین كمیته ،توجه نمود كه برخی از
كشورهاي متعاهد ديگر ،با انتشار اصالحات
مزبور مخالف هستند.
اگرچه تصمیم در مورد نحوهی استمرار
استراتژی آيمو درباره تغییرات آب و هوايی به
اجماع نرسید ،با اين حال ،اين كمیته در هر سه
زمینه كاري خود يعني ،تمهیدات فني ،عملیاتي
و اقدامات مبتني بر بازار ،پیشرفتهايي حاصل
كرد .البته انتظار ميرود كه در نشست جوالی
2011میالدي ،پیشرفتهای قابل توجه و
بیشتري به دست آيد.
شاخص طراحي كارايي انرژي( ،)EEDIيک
مکانیسم غیر تجويزي بر مبناي عملکرد است

كه اختیار استفاده از تکنولوژیها در طراحی و
ساخت كشتیهاي خاص را به صنعت واگذار
میكند .تا زمانی كه سطح كارايي انرژی مورد
نیاز برقرار باشد ،طراحان و سازندگان كشتي
آزاد هستند كه از راه حلهاي مقرون به صرفه
تر برای كاهش هزينه كه با مقررات همخوانی
دارند ،استفاده كنند.
مديريت بهره وري انرژی كشتي (،)SEEMP
مکانیزمي براي شركت كشتیراني و /يا كشتی
ايجاد ميكند كه كارايي انرژي عملیات
كشتیراني خود را بهبود ببخشند.
اقدامات مبتني بر بازار

كمیته پس از ارائه گزارش جامع گروه
كارشناسي در مورد مطالعات امکان سنجي
و تاثیر ارزيابي پیشنهادات توسط كشورها
و سازمانهای ناظر ،بحث گسترده اي را در
مورد چگونگي پیشبرد تدوين ابزارهاي مناسب
مبتني بر بازار ،برای كشتیراني بین المللی
برگزار نمود.
تمركزكاریگروهكارشناسي،ارزيابي پیشنهادهاي
مختلف در چارچوب اقدامات مبتني بر بازار با
هدف بررسی میزان تاثیر آنها جهت كاهش
انتشار گازهای گلخانه ای از طريق كشتیراني
بین المللی با در نظر داشتن اولويت بخشهاي
دريانوردیكشورهایكمترتوسعهيافته()LDCs
و كشورهای جزيره ای كوچک در حال توسعه
( )SIDSاستوار بود.

محيط زيست دريايی

كمیته حفاظت محیط زيست دريايي،
اصالحات بازنگري و به روز رساني مقررات
ضمیمه  5مارپل جهت جلوگیري از آلودگي
ناشي از زباله كشتي ها را پس از انجام يک
بازنگري جامع با هدف تصويب در جلسه
بعدي خود ،تائید نمود.
تغییرات اصلی مواردي چون به روز رسانی
تعاريف ،افزودن الزامات جديد مشخص برای
منع تخلیه زباله در دريا (به جز در مواردی
كه صريحاً بیان شده باشد ،مانند ضايعات غذا،
باقیمانده ی كاال و آب مورد استفاده جهت
شستشوي عرشه و سطوح خارجي كشتي
حاوي مواد پاک كننده و يا مواد افزودني
به شرطی كه خطری برای محیط زيست
دريايی نداشته باشند) ،گسترش الزامات در
مورد نصب پالكارد ،طرح هاي مديريت زباله
برای سکوهاي ثابت و شناور كه در اكتشاف
و بهره برداري از بستر دريا استفاده مي شوند
و پیشنهاد اضافه شدن الزامات تخلیه در
مورد چگونگي دفع الشه ی حیوانات را شامل
مي شوند.
تائيد سيستم هاي مديريت آب توازن

بعد از تصويب گزارش اجالس سیزدهم و
چهاردهم نشست مشترک گروه كارشناسان
در خصوص جنبه هاي علمی حفاظت محیط
زيست دريايي ( )GESAMPو گروه كاري
آب توازن كه در ماه های می و جوالی سال
 2010میالدي برگزار شد ،كمیته نهايتا"
تائید نهايی در مورد  6سیستم مديريت
آب توازن كه از مواد فعال استفاده می كنند
و براي  3سیستم ،تائید اولیه را تصويب
كرد .كمیته حفاظت محیط زيست دريايي،
همچنین بخشنامه هايي در مورد چارچوبي
براي تعیین زمانیکه تائید اولیه اعطا شده به
يک سیستم مديريت آب توازن ممکن است
به سیستم ديگري  -كه از مواد فعال مشابه

بازيافت كشتی ها

كمیته حفاظت محیط زيست دريايي ،در
مورد تدوين دستورالعمل ها به منظور كمک
به تسهیالت بازيافت كشتی ها كه به صورت
داوطلبانه برای برآوردن الزامات كنوانسیون
بین المللی هنگ كنگ ،جهت بازيافت ايمن و
سازگار با محیط زيست  -كه در سال 2009
میالدي مورد تصويب قرار گرفت – اقداماتي
را شروع و كار خود را ادامه داد .
كمیته ،با برگزاري مجدد گروه مکاتبه اي در
زمینه ی بازيافت كشتی ها موافقت نمود تا
پیش نويس دستورالعمل هاي بازيافت ايمن
و سازگار با محیط زيست ،گسترش طرح
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پیشنهادهای ارائه شده ،طیفي از موارد ،شامل
پرداخت حق السهم يا برقراري مالیات بر
تمامي انتشارات  CO2ناشي از كشتیراني
بین المللي ،يا تنها از كشتي هايي كه با الزامات
شاخص طراحي كارايي انرژي مطابقت ندارند،
از طريق سیستم هاي مبادله مجوز انتشار،
طرحهاي مبتني بر كارايي واقعي كشتي ،هم
از نظر طراحي كارايي انرژي و هم مديريت
بهره وري انرژی كشتي را در بر مي گیرد.
كمیته ،با شرح وظايف نشست بین االجالسي
گروه كاري گازهای گلخانه ای ناشي از
كشتی ها كه در مارس  2011میالدي برگزار
مي شود ،موافقت نمود و اين وظیفه را به عهده
آنان گذاشت تا نظر خود را در خصوص ادله
الزم و هدف اقدامات مبتني بر بازار ،به عنوان
مکانیزمی جهت كاهش انتشارات گازهای
گلخانه ای ناشي از كشتیراني بین المللي
و همچنین ارزيابي اقدامات مبتني بر بازار
پیشنهادي گروه كارشناسي ،شامل :تاثیر
اقدامات ياد شده بر تجارت بین المللي،
بخش دريانوردی كشورهای در حال توسعه،
كشورهای كمتر توسعه يافته و نیز كشورهاي
جزيره اي كوچک در حال توسعه و همچنین
منافع زيست محیطی اين طرح ها ارائه نمايند.
گزارش گروه نشست بین االجالسي ،به شصت
و دومین اجالس كمیته حفاظت محیط
زيست دريايي در جوالی  2011میالدي ارائه
خواهد شد.
تصويب ضميمه سوم بازنگري شده
كنوانسيون مارپل جهت جلوگيري از
آلودگی ناشي از كاالهاي بسته بندی شده.
ضمیمه سوم مارپل (مقررات جلوگیري از
آلودگی ناشي از حمل مواد مضر به صورت
بسته بندی كه از طريق دريا حمل می شوند)،
با اتفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت كه به
دلیل همزماني آن با بازنگري بعدي آئین
نامه اجباري دستورالعمل نحوه ی جابجايی
كاالهاي خطرناک در دريا ( ،)IMDGاز
ابتداي ژانويه  ،2014الزم االجرا خواهد شد
تا چنین كاالهايي مطابق با مقررات مربوطه

حمل شوند.

تاييد متن بازنگري شده ضميمه پنجم
كنوانسيون مارپل

يا راهنما براي مراجع دريايي در فرايند تائید
نوع براي سیستم هاي مديريت آب توازن طبق
دستورالعمل  G8به منظور تائید سیستم هاي
مديريت آب توازن استفاده مي كند ،را تصويب
كرد.
كمیته حفاظت محیط زيست دريايي ،برای
چندمین بار از كشورها درخواست كرد
مسئله پذيرش كنوانسیون كنترل و مديريت
آب توازن كشتی ها ،مصوب سال  2004را
در اولین فرصت جهت الزم االجرا شدن ،مد
نظر و جزو اولین اولويت های خود قرار دهند.
تا به امروز  27كشور با  25/32درصد از تناژ
ناخالص كشتیراني جهاني ،اين كنوانسیون
را پذيرفته اند .اين كنوانسیون 12 ،ماه پس از
اينکه حداقل  30كشور با دارا بودن حداقل
 35درصد از تناژ ناخالص كشتیراني جهانی
به آن متعهد شوند ،الزم االجرا خواهد شد.
كمیته حفاظت محیط زيست دريايي ،نتايج
گروه بازنگري در مورد تکنولوژی های آب
توازن ( )BWRGكشتی هايی با ظرفیت
بیشتر از  5000متر مکعب آب توازن و
ساخته شده در سال  2011میالدي را مورد
تائید قرار داد كه تکنولوژی و دانش فنی كافی
برای برآوردن الزامات كنوانسیون در دسترس
است و هر روز به اين دانش فنی نیز افزوده
می شود.
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محيط زيست دريايی
ي بعدي اين كمیته جهت تصويب مورد
بحث قرار خواهد گرفت.
تصويب فرم متمم بازنگري شده
گواهينامه بينالمللي جلوگيري از آلودگي
هوا

كمیته حفاظت محیط زيست دريايي،
اصالحیه هايي به مقرره هاي ضمیمه  6مارپل
برای جلوگیری از آلودگی هوا ناشي از كشتیها
براي اصالح فرم متمم گواهینامه بین المللي
جلوگیری از آلودگی هوا را تصويب كرد.
فرم بازنگري شده ،به منظور تهیهی مستندات
واضح و دقیق در مورد انطباق كشتی با
مقررههاي  4و  14ضمیمه شش مارپل در
خصوص مقادير اكسید سولفور ( )SOXيا
امکان استفاده از تركیبات معادل آن در داخل
يا خارج مناطق كنترل انتشار( ،)ECAمورد
بحث و بررسی قرار گرفت .فرم بازنگري شده،
از تاريخ يکم فوريه  2012میالدي الزم االجرا
خواهد شد ،اما كمیته متذكر شد كه كشورهاي
عضو در اولین فرصت ميتوانند از فرم متمم
بازنگري شده به گواهینامه بین المللي
جلوگیری از آلودگی هوا (  )IAPPاستفاده
كنند .همچنین كمیته دستورالعمل بازنگري
شده جهت اندازه گیري مقادير میانگین جهاني
گوگرد موجود در نفت سوخت سنگین عرضه
شده براي استفاده كشتيها را تصويب نمود.
پيشنهاد منطقه كنترل انتشار ،به جلسه
بعدي كميته موكول شد

بازيافت كشتی و دستورالعمل صدور مجوز
كارگاه هاي بازيافت كشتی را تهیه نمايند.
كمیته ،دولت ها را به تصويب كنوانسیون ،كه
توسط  5كشور ،به شرط تصويب امضا شده
و بازنگري همکاري هاي فني در نظر گرفته
شده ،در راستاي حمايت از اجراي زود هنگام
آن ترغیب نمود.
تائيد پيشنهاد ايجاد منطقه ويژه در
ضميمه 4
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كمیته حفاظت محیط زيست دريايي ،پیش
نويس اصالحیه هايي به ضمیمه  4مارپل
اصالح شده (جلوگیري از آلودگي توسط
فاضالب ناشي از كشتي ها) ،شامل امکان
اطالق عنوان " منطقه ويژه" براي جلوگیري
از چنین آلودگي و تعیین درياي بالتیک به
عنوان يک منطقه ويژه تحت اين ضمیمه را
مورد تائید قرار داد كه اين اصالحات در جلسه

با توجه به محدوديت های زمانی ،كمیته
حفاظت محیط زيست دريايي ،قادر به
بررسي پیشنهادی برای تعیین برخي مناطق
كنترل آاليندگی در آبهای نزديک به سواحل
پورتوريکو (اياالت متحده آمريکا) و جزاير
ويرجینیا (اياالت متحده آمريکا) به منظور
كنترل مقادير اكسید نیتروژن ،اكسید سولفور
و ذرات معلق تحت ضمیمه  6نشد و تصويب
آن را به جلسه بعد موكول كرد.
در حال حاضر دو منطقه كنترل انتشار گاز
تحت ضمیمه شش ،شامل :منطقه درياي
بالتیک و منطقه درياي شمال تعیین شده
و سومین منطقه در آمريکای شمالی كه در
مارس  2010تصويب شده بود ،از آگوست
 2011الزم االجرا خواهد شد.
بحث مناطق دريايی ويژه حساس به
جلسه بعدي كميته موكول شد

كمیته حفاظت محیط زيست دريايي،
پیشنهاد ارائه شده توسط دو كشور ايتالیا
و فرانسه برای تعیین تنگه  Bonifacioرا
به عنوان منطقه دريايی ويژه حساس مورد
بحث قرار داد و توجه نمود كه اكثريت قريب

به اتفاق هیات هاي نمايندگي ،با بررسي اين
طرح به طور اصولي و به شرط بررسی توسط
گروه فني موافق اند؛ اما امکان بررسي در زمان
محدود جلسه ی فعلی امکان پذير نیست ،لذا
در جلسه بعدی ،به بررسي آن پرداخته خواهد
شد .در عین حال از پیشنهاد دهندگان
درخواست گرديد كه پیشنهادهاي خود را
جهت اقدامات حمايتي مربوط به كمیته
فرعي ايمنی ناوبري ،به منظور بررسي ارائه
دهند.
اجراي كنوانسيون ( ORRCكنوانسيون
بين المللی برای آمادگي ،مقابله و
همكاری در مورد آلودگی نفتي) و پروتكل
( OPRC-HNSپروتكل آمادگي ،مقابله و
همكاري در برابر سوانح آلودگي ناشي از
مواد خطرناک و سمي)

كمیته حفاظت محیط زيست دريايي ،گزارش
جلسه يازدهم گروه فنی كنوانسیون بین
المللی آمادگي ،مقابله و همکاری در برابر
آلودگی نفتي ،كه يک هفته قبل از جلسه
شصت و يکم كمیته حفاظت محیط زيست
دريايي برگزار شده بود را مورد مطالعه قرار
داد و پیش نويس بخش يکم دستورالعمل
بازنگري شده در مورد جلوگیری آلودگی نفتي
و سند راهنما در مورد پیاده سازی و اجرای
سیستم مديريت حوادث كه بوسیله ی گروه
فنی مذكور ارائه شده بود را تصويب نمود.
منبعIMO NEWS :

پانويس

 ،IAPP Certificate -1گواهینامه بینالمللي
جلوگیري از آلودگي هوا
،PSSA-2مناطق دريايی ويژه حساس
،MEPC -3كمیته حفاظت محیط زيست دريايي
 ،MBM -4تمهیدات و اقدامات مبتني بر بازار
،GESAMP -5گروه كارشناسان جنبه های علمی
آلودگي دريا
 ،EEDI -6شاخص طراحي كارايي انرژي
 ،SEEMP -7طراحي مديريت بهره وري انرژی
كشتي
 ،LDCs -8كشورهای كمتر توسعه يافته
،SIDS -9كشورهای جزيره ای كوچک در حال
توسعه
 ،BWRG-10گروه بازنگري بر روي تکنولوژی های
آب توازن
 ،ECAS-11مناطق كنترل انتشار گاز
-12پروتکل  ،OPRC-HNSپروتکل آمادگي،
مقابله و همکاري در برابر سوانح آلودگي ناشي از مواد
خطرناک و سمي
 ،OPRC-13كنوانسیون بین المللی برای آمادگي،
مقابله و همکاری در مورد آلودگی نفتي
 ،+ISM-14سیستم مديريت ايمني بین المللي
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نگاهي به بيانيهی ماموریت  20بندر برتر کانتينري جهان
درسال گذشته ميالدی

تخلیه وبارگیري هستند .دراين راستا براساس گزارش سال 2010
مجله كارگو سیستم 20 ،بندر برتر كانتینري جهان براساس میزان
عملیات كانتینري مشخص شد كه به میزان TEU 259/610/000
عملیات داشته اند .اين اطالعات نشانگر اين نکته است كه 46درصد
كانتینرهاي جهان ،صرفا در  20بندر معتبر تخلیه و بارگیري می شوند.
در دنیاي رقابتي امروز كه به ( Cut throat competitionرقابت
خفه كننده) مشهور است ،بنادر از لحاظ مديريتي وبه منظور دست
يابي به رشد بیش تر 4 ،پارامتر زير را به دقت براي خود تدوين
نموده اند:
 -1ماموريت ( )Mission
 -2ديدگاه ( )Vision
 -3اهداف ( ) Goal
 -4استراتژي ( )Strategy
دراين مقاله ،بیانهی ماموريت  20بندر برتر كانتینري جهان در قالب جدول
مقابل ،به رشته تحرير درآمده است كه تجزيه و تحلیل آنها ميتواند نکات
قابل تاملي را تبیین كند.
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امروزه روند كانتینري شدن بنادر در جهان به دلیل مزاياي بي شمار حمل
و نقل كانتینري ،سیر صعودي به خود گرفته است و كشتيهاي كانتینري
نیز ،همچنان بزرگ و بزرگ تر ميشوند ،به نحوي كه در آيندهی نزديک،
شاهد تردد كشتيهاي مگا كرير با ظرفیت  TEU 18000خواهیم
بود .در اين راستا،بنادر به ناچار زير ساختها امکانات و تسهیالت خود
را متناسب با نیازهاي موجود ،به روز كرده و سیاستهاي خود را بازنگري
و تبیین ميكنند.
در اين میان ،بیانیه ی ماموريت كه به عنوان چراغ راه بنادر تعیین
مسیر مي كند ،از نقش و جايگاه ارزنده اي برخوردار است .در مبحث
مديريت استراتژيک ،بیانیه ی ماموريت ،بیانگر چشم اندازهاي بلند
مدت سازمان در قالب آن چه كه مي خواهد باشد وراهنمای عملکرد
كساني كه مي خواهند به آن خدماتي را ارايه كنند ،محسوب می شود.
براساس آمار ارائه شده از سوي سازمان كنفرانس تجارت و توسعه ی
سازمان ملل (  )UNCTADدرسال  ،2010به میزان  560میلیون
 TEUكانتینر در بنادر جهان تخلیه و بارگیري شده است .به عبارت
ديگر ،در هر ساعت در حدود  65000كانتینر در بنادر جهان در حال

اله مراد عفيفي پور ،معاون دريايي و بندري
بهزاد الصفي ،كارشناس مسوول واحد دريايي و بندري
(اداره كل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان)
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تجزيه و تحليل
 20بندر برتر كانتينري جهان و بيانيهی ماموريت آنها

رديف

نام بندر

كشور

1

شانگهاي

چین

Where west meet east and
expertise meet expectation

معني
بندري كه غرب دنیا را به شرق آن
متصل ميكند و انتظارات متخصصان
نیز در آن برآورده ميشود.
بندري كه همه كشتيهاي جهان به آن
تردد میكنند.

2

سنگاپور

سنگاپور

28/430/000

10

3

هنگ كنگ

چین

23/530/000

12

بندري پیشتاز در ارايهی خدمات عالي
We are one in promoting
دريايي.
excellence in marine services

4

شن زن

چین

22/510/000

23

5

بوسان

كرهی جنوبي 14/210/000

19

Push forward to the
development of the national
economy
The port create global values
with the best service

بندري كه به واسطهی اثر گذاري خود
در اقتصاد كشور ،باعث رشد و توسعه
آن ميشود.
بندري كه به واسطهی خدمات برتر،
ارزش افزوده جهاني ايجاد ميكند.

6

لوس آنجلس
والنگ بیچ

آمريکا

14/100/000

19

An environmental friendly
port

بندر سازگار با شرايط محیط زيستي.

7

نینگ بو

چین

13/140/000

25

A main line port for ocean
going container transport

بندر اصلي براي حمل ونقل كشتيهاي
كانتینرياقیانوسپیما.

8

گوانگ ژو

چین

12/550/000

12

9

كینگ دائو

چین

12/010/000

17

10

جبل علي

امارات متحده 11/600/000
عربي

4

11

12

روتردام

تیان جین

چین

11/140/000

10/080/000

14

13

كائوسینگ

تايوان

9/180/000

7

مالزي

8/870/000

21

15

آنتورپ

بلژيک

8/470/000

16

 Global connectivity , over 500اتصال جهاني به بیش از  500بندر در
ports in more than 180 countries
بیش از  180كشور جهان.
سريع ترين مسیر دسترسي به اروپا.
The fastest route to Europe

16

هامبورگ

آلمان

7/940/000

13

17

تانجونگ
پالپاس

مالزي

6/530/000

بندري كه از ايدههاي جديد استقبال
ميكند.

18

زيامن

چین

5/820/000

 The preferred port of choice in 8بندري كه در جنوب شرقي آسیا اولويت
 southeast asia with an integratedدارد و داراي منطقهی آزاد تجاري
وهاب لجستیکي است.
logistic hub & free zone
 Provide unrivalled port service 24عرضه كنندهی بي رقیب خدمات
جهاني بندري.
Globally

 14پورت كالنگ
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ميزانعمليات
بر حسب
TEU
16 29/070/000

ميزان
رشد
(درصد)

بيانيهیماموريت
( )Statement Mission

هلند

16

The worlds port of call

مشهور ترين بندر در سطح جهاني به
The port recognized
مبدا جادهی ابريشم دريايي.
worldwide as the origin of the
ancient marine silk road
بندري فعال با كارايي عالي.
The port of ultra – efficient
vibration
بنادر با موقعیت جهاني و متصل
Global ports connecting
كنندهی بازارهاي جهاني به يکديگر.
Global Markets
World port center

بندر مركزي جهان.

 The main maritime gatewayدروازهی اصلي دريايي براي شمال
چین.
to north china
كاالي شما در بندر ما و تعهد ما به آن.
Your consignment . our
commitment

A port that is open to new
Ideas

19

دالیان

چین

5/240/000

15

Reliable. efficient . Advanced

20

لیم چابانگ

تايلند

5/190/000

12

 The port is strengthening itsبندري كه درحال تقويت ظرفیتهاي
خود است ،به نحوي كه شايستهی لقب
capabilies to be entitled
" بندر جهاني" است.
" " world class port
15درصد متوسط رشد

جمع

259/610/000

قابل اعتماد ،كارا و پیشرفته.

تجزيه و تحليل
همان طوركه مشاهده ميشود ،بنادرمعتبر جهان ،موارد زير را براي خود به
عنوان بیانیهی ماموريت،به منظور تاثیرگذاري بیش تر در اقتصاد كشور و
رشد جايگاه شان تدوين كرده اند:
 -1تبديل به بندرهاب ()Hub
 -2تبديل به الگوي نسل سوم بنادر
 -3ارائهی خدمات متنوع IT
 -4تمركز بر لجستیک و زنجیرهی عرضهی كاال
 -5توسعه زيرساختها براي جذب هرچه بیش تر كشتي وكاال
 -6اثرگذاري بیش تر در اقتصاد جهاني
 -7تبديل شدن به بندري با جايگاه جهاني
 -8افزايش كارايي
 -9جلب اعتماد بیش تر صاحبان عمدهی كاال و خطوط كشتیراني براي
فعالیت در آن بندر
-10ارائهی دامنهی وسیعي از خدمات مورد نیاز خطوط كشتیراني
 -11متصل بودن و ارتباط بندر به شبکهی حمل ونقل دريايي جهان
 -12فعالیت  24ساعته درطول سال
 -13مشتري گرايي
 -14كاهش اثرات مخرب فعالیت بندر بر محیط زيست
 -15مراقبت از كاال و كاهش حوادث

بیش تر به نقش نیروی انسانی فعال در اين بندر ،در آيندهی نزديک شاهد
موفقیتهای افزون تر آن باشیم■.
منابع:

مجلهی كارگو سیستم – فوريه .2011
وب سايتهای رسمی بنادر ياد شده.
گزارش سال  2010آنکتاد در خصوص وضعیت حمل و نقل دريايی جهان.
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نتيجه گيری

از اثرات توجه و مراقبت از بیانیهی ماموريت بنادر ،رشد و افزايش نقش
آنها در عملیات كانتینري بوده است; به نحوی كه بیش از 46درصد
عملیات كانتینری جهان صرفا در 20بندر صورت پذيرفته است .اين رشد
و تداوم ماندگاری ،به عنوان  20بندر معتبر و بزرگ كانتینری دنیا ،مرهون
سیاست گذاری صحیح و مراقبت در اجرای دقیق فرايندهايی است كه به
منظور نیل به هدفی صورت پذيرفته كه در بیانیه ماموريت تبلور يافته
است .الزم است با توجه به نقاط مثبت ،ظرفیتها و پتانسیلهای بالقوه
و موقعیت جغرافیايی بنادر جنوبی ايران و باالخص بندر شهید رجايی،
تدوين بیانیهی ماموريت و نیز فرايندهای اجرايی دست يابی به آن ،به دقت
مطالعه و انجام شود .با عنايت به سیاستهاي دولت محترم مبني برHUB
شدن بندرشهیدرجايي و نیز برنامهی توسعهی اقتصادي 20سالهی كشور
( )1384 -1404كه در آن بايستي جمهوري اسالمي ايران قدرت اول
منطقه خاورمیانه در ابعاد اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي باشد ،يکي از
مهم ترين اقدامات بندرشهیدرجايي ،طرح ريزي استراتژي چگونگي دست
يابي به اين مهم است كه با استفاده از نظرات متخصصین كشور و انجام
كارهای تخصصي درابعاد زيرساختها – روساختها  - IT-نیروي انساني
و ...اين امر فراهم شده و بالتبع نیازهاي بودجه اي آن مشخص شده و با
حمايت مستقیم دولت و كارگروههاي تخصصي دولت ،كه تاكنون چندين
نوبت دربندرشهید رجايي جلسات آن برگزارشده است و در مسیر رسیدن
به اين هدف واال قرار گرفته ايم.
در اين راستا ،اين مجتمع بندری كه به تنهايی  60درصد عملیات تخلیه و
بارگیری حمل و نقل دريايی كشورمان را انجام میدهد ،بیانیهی ماموريت
"بندری سرآمد ،توسعه يافته ،نسل سومی" را انتخاب كرده است.
جايگاه اين بندر در فهرست  100بندر برتر كانتینری جهان در سال
،2010به عنوان چهل و چهارمین بندر برتر جهان معرفی شد و اين در
حالی است كه در سال  ،2004از رتبهی هفتاد ودومی برخورداربوده است.
به عبارت ديگر ،ظرف مدت 6سال فعالیت 28،پله صعود كرده و اين
موفقیت در حالی كسب شده كه كشورمان مورد تحريم كشورهای سلطه
گر قرار گرفته است.
از سوی ديگر ،در سال  2008میالدي نیز ،ركود اقتصادی شديدی بر جهان
حاكم شد كه بر فعالیت بنادر بین المللي تاثیر منفی زيادی بر جاي گذاشت.
امید است با تدوين استراتژیهای دقیق ،عملی و اجرای آنها و توجه

61

ركورد

جدولي كه در ذيل مشاهده مي شود حاوي جديدترين اطالعات مربوط
به ركوردهاي كانتینري در بنادر برتر جهان است كه توسط نشريه
تخصصي  -بین المللي كانتینريزاسیون ( )Containerisationدر
آوريل سال جاري میالدي منتشر شده است.
آنچه كه در اين جدول جلب توجه مي كند ،كاهش ركورد بنادر حاشیه
جنوبي خلیج فارس مانند :بنادر دبي و سالله است كه به ترتیب با نزول

بندر و دريا  /شماره 179

62

دو پله اي و سه پله اي جايگاه قبلي خود را به رقبا واگذار كرده اند.
همچنین بندر شهید رجايي با  4پله صعود ،با اختصاص رده ي
چهل و پنجم به خود ،بیشترين رشد را در بین  60بندر فهرست
شده ،به خود اختصاص داده است ،ضمن آن كه صعود سه پله اي
بندر جده و يک پله اي بندر خورفکان شارجه ،نسبت به دوره قبل
آنها چشمگیر است.

رتبه جديد

رتبه قبلی

نام بندر

TEU

1

2

2

1

شانگ هاي

3

3

سنگاپور

29/069/000

4

4

هنگ كنگ

5

5

شن زن

23/532/000

6

8

بوسان

7

6

نينگ بو

14/157/291

8

9

9

7

كينگ دائو

12/012/000

10

10

11

11

روتردام

12

12

تيانجين

11/145/804

13

13

كائوسينگ

14

14

پورت كالنگ

9/181/211

15

15

آنتورپ

8/870/000

16

16

هامبورگ

17

17

لوس آنجلس

7/900/000

18

18

تانجونگ پالپاس

19

19

النگ بيچ

6/530/000

20

20

زيامن

نيويورك  /نيوجرسي

5/820/000

گوانگ ژو
دوبي

28/430/800
22/509/700

13/144/000

12/550/000

11/600/000

10/080/000

8/468/475

7/831/902

6/263/399

5/292/020

ركورد
21

21

22

22

داليان

23

23

الئم چابانگ

24

26

برمن  /برمرهاون

25

24

تان جونگ پريوك

26

27

جواهر لعل نهرو

4/714/857

27

25

والنسيا

28

30

توكيو

4/206/937

29

35

كلمبو

30

33

ليان يون گنگ

31

28

جده

3/870/000

32

29

هوشي مين

33

31

سالله

3/788/000

34

32

پورت سعيد

35

40

فليكسيتو

3/474/792

36

38

ينگ كو

37

44

يوكوهاما

3/338/000

38

39

تانجونگ پراك

39

36

خور فكان  /شارجه

40

42

جيائو تائورو

3/022/524

سوانا

2/825/185

5/242/000

5/068/076

4/871/297

4/270/000

4/203/000

4/000/000

3/830/857

3/485/395

3/400/000

3/280/000

3/030/000

2/851/261

41

34

42

41

الجزيره

43

54

دوربان

2/810/242

44

46

بالبوآ

45

49

سانتوز

2/758/506

46

57

شهيد رجايي

47

51

آمبرلي

2/592/522

48

43

ونكوور

49

48

زيبروگ

2/514/309

50

45

لهاور

2/500/000

51

50

مرساكس لك

52

53

ملبورن

2/370/729

53

64

اوكلند

54

58

سياتل

2/330/202

55

83

گوانگ يانگ

2/073/196

56

59

57

61

بارسلون

58

62

ويرجينيا

1/945/735

59

65

كينگستون

60

60

اين چئون

1/891/770

هوستون

1/812/268

2/722/225

2/540/353

2/400/000
2/334/000

2/133/548

2/058/430

1/895/018
1/887/000
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تانجير

2/762/023

63

ترانزيت

ايران براي تبديل شدن به محور ترانزيت پنبه ،گزينه اي غيرقابل انكاراست
پيوند مفتي
پنبه از مهمترين و اصليترين گياهان توليدكنندهي الياف طبيعي
است كه در صنايع گوناگون مصرف دارد .دانههاي پنبه حاوي 20
درصد روغن است و بعد از سويا ،مهمترين دانه روغني محسوب
ميشود.
پنبه ،عالوه بر تأمين مواد اوليهي صنايع نساجي و روغنكشي؛ در
اشتغالزايي بخشهاي كشاورزي ،صنعت و بازرگاني نقش مهمي
ايفا ميكند .كمتر محصول كشاورزي است كه از نظر قابليت ايجاد
ارزش افزوده و تنوع فرآوردهاي توان رقابت با پنبه را داشته باشد.
در شمال كشورمان ،قزاقستان و روسيه ،از توليدكنندگان عمدهي
گندم و ازبكستان ,تركمنستان و تاجيكستان ،از توليدكنندگان
و صادركنندگان عمدهي پنبه در جهان هستند؛ ولي كشورهاي
آسياي ميانه به دليل محصور بودن در خشكي ،چارهاي جز
استفاده از امكانات ترانزيتي ديگر كشورها را ندارند.
ايران به دليل موقعيت ژئوپلتيكي منحصربهفردي كه داراست
و بهواسطهي همسايگي و هممرزي با  15كشور منطقه در چهار
جهت جغرافيايي و با توجه به قرار گرفتن در حد فاصل دو
منطقهي مهم درياي خزر و خليج فارس ،از گذشتههاي دور،
به عنوان چهارراه مواصالتي غرب به شرق و شمال به جنوب

و مسير طبيعي تجارت بين شرق و غرب (جاده ابريشم) مطرح
بوده است .در حال حاضر ،مجموعهي تأسيسات و تجهيزات
دريايي و بندري ،شبكههاي فرودگاهي ،خطوط راه آهن و
شبكههاي مواصالتي ايران ،آن را به عنوان گزينهاي غيرقابل
انكار براي تبديل شدن به محور ترانزيت كاال ،خدمات و مسافر
در منطقه تبديل كرده است .اين امر ،فرصت مناسبي براي
كشورمان است كه از آن بهره كافي ببريم و موجبات درآمدزايي
و ايجاد اشتغال در كشور را فراهم آوريم تا ايران در مسير
توسعه پايدار گام بردارد .الزم به ذكر است ،مباحث اين مقاله
صرف ًا بهمنزلهي عارضهيابي در امر ترانزيت پنبه نيست ،بلكه
هدف ما از اين بحث ،استفاده از تجربيات ترانزيت پنبه است
كه قريب  17-18سالي است از طريق خاك كشورمان صورت
ميپذيرد .حداكثر حجم پنبه كه ترانزيت آن ميتواند صورت
گيرد ،حدود يك ميليون تن است؛ در حاليكه غالت ،طي يك
چشمانداز  5تا  10ساله ،از قابليت ترانزيت حجمي تا حد 10
ميليون تن برخوردار است .در حقيقت تجربياتي كه طي ساليان
گذشته در امر ترانزيت پنبه حاصل شده است ،ميتواند براي
پروژهاي بزرگتر استفاده شود و راهگشا باشد.

توليدكنندگان عمدهي پنبه در آسياي ميانه
و بازارهاي مصرف آن

الف)توليدكنندگان پنبه در آسياي ميانه
كشورهاي ازبکستان ،تركمنستان و تاجیکستان
از تولیدكنندگان عمدهي پنبه در آسیاي میانه
هستند.
الزم به ذكر است ،برابر گزارش منتشرشده
توسط دپارتمان كشاورزي آمريکا ()USDA
در سال  2010میالدي كشورهاي ازبکستان،
تركمنستان و تاجیکستان ،به ترتیب سومین.
ششمین و نهمین صادركنندگان پنبه در
جهان به شمار آمدهاند.
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ب) كشورهاي مصرفكنندهي پنبه در
آسيايميانه
 چین تركیه هند بنگالدش روسیه پاكستان -اندونزي

 تايلند ويتنام كره جنوبي اتحاديه اروپامزاياي مسير ترانزيتي ايران

 عبور كريدورهاي مهم ترانزيتي از ايران ضريب باالي امنیت مسیر ترانزيتي ايران قابلیت بهرهبرداري در تمام فصول سال كوتاهي اين مسیر نسبت به ساير مسیرها ارزاني مسیر ترانزيتي ايرانرقباي ايران در ترانزيت پنبه

چین :بخش نسبتاً زيادي از پنبهي ازبکستان
از راه چین ترانزيت ( )re-exportميشود.
كشورهاي حوزهي قفقاز :به دلیل اينكه در
مسیر ترانزيتي به سمت تركیه قرار دارند،
بخش عمدهاي از پنبهي آسیاي میانه از راه
اين كشورها به سمت تركیه ترانزيت ميشود.
مركز كاالهاي بورسي دبي :تمايل دبي به تبديل
شدن به سکوي صادرات پنبهي ازبکستان،
رقیبي جديد را براي ايران به وجود آورده است.

ترانزيت

الف) پنبهي ازبکستان
پنبهي ازبکستان از مسیرهاي زير به مقاصد
هدف حمل ميشود:
روسیه
قزاقستان
ازبکستان
چین
(بندر دالیان)
ازبکستان قزاقستان چین (بندر شانگهاي)
ازبکستان قرقیزستان چین
ازبکستان تركمنستان ايران (بندرعباس)
هند ،پاكستان ،بنگالدش و كشورهاي
جنوب شرق آسیا
ازبکستان تركمنستان ايران تركیه
ازبکستان تركمنستان (بندر تركمن باشي)
آذربايجان (باكو) گرجستان (بندر باتومي)
تركیه
ازبکستان قزاقستان روسیه اوكراين
آلمان
ازبکستان قزاقستان روسیه لتوني
(بندر ريگا)
ب) پنبهي تركمنستان
پنبهي تركمنستان از مسیرهاي زير به
مقاصد گوناگون حمل ميشود:
تركمنستان (بندر تركمن باشي)! آذربايجان
(باكو)! گرجستان (بندر باتومي)! تركیه و يا
ديگر كشورهاي اروپايي
تركمنستان قزاقستان روسیه
تركمنستان ايران (بندر عباس) هند،
پاكستان ،چین ،بنگالدش
تركمنستان ايران تركیه
با نگاهي به مسیرهاي فوق ،بهراحتي ميتوان
دريافت كه مسیر ترانزيتي ايران ،نزديکترين و
مطمئنترين مسیر ترانزيتي براي پنبهي آسیاي
میانه محسوب ميشود؛ اما بايد مشکالتي كه در
امر ترانزيت پنبه وجود دارد را به حداقل رساند،
تا ديگر مسیرهاي ترانزيتي تحتالشعاع مسیر
ترانزيتي ايران قرار بگیرند .ضمن اينكه بايد
اضافه كرد ،هريک از مسیرهاي يادشده داراي
مصايب و مشکالت خاص خود است.
آيا محمولهي پنبه بايد از كشورهاي متعدد عبور
كند تا به مقصد نهايي برسد و يا اينكه بايد از
كامیون به قطار ترانشیپمنت شود .همگي اين
مسايل زمانبر بوده و موجب باالرفتن هزينه
ميشود .ولي استفاده از مسیر ترانزيتي ايران،
اين مشکالت را به همراه نخواهد داشت؛
چراكه راه آهن آسیاي میانه به ايران متصل
بوده و محمولهي پنبه از هريک از اين كشورها
بهراحتي به داخل ايران حمل ميشود.
هزينههاي تقريبي عبور كاميون از آسياي
ميانه تا بندرعباس

قیمت هرتن كاالي ترانزيتي از تاشکند تا

قیمت نهايي

A

800000
700000
600000
500000

ﺕ-ﻥﺍﺯﻱﻡ
ﺕﻱﺯ
ﻥﺍﺭترانزيت
میزان
سال
ﻝﺍﺱ

400000

واحد :تن

300000
200000
100000
0
1388

1387

1386

1385

1384

1383

مقدار ترانزيت انواع پنبه از ايران

مزاياي ترانزيت از طريق راه آهن

 حمل بار در حجم زياد و به مقاصد دوردست هزينهي حمل نسبتاً ارزان بنادر و شهرهاي مهم را به هم وصل ميكندو مکمل حمل و نقل دريايي است.
 كاهش مصرف سوخت افزايش ايمني جاده ها با انتقال بار از جادهبه ريل
 قابلیت تحرک بیشتر در بازارهاي بزرگبراي تأمینكنندگان اصلي
محدوديتهاي ترانزيت از طريق راه آهن

 تعويض بوژي در سرخس سرعت پايین راه آهن ،به دلیل تک خطهبودن اغلب مسیرها
مزاياي ترانزيت جادهاي

 انجام حمل از محل تولید تا محل مصرفيا بارگیري
 سرعت بیشتر و ارايهي خدمات متنوع تر هزينههاي جنبي كمتر انعطافپذيري بیشترمحدوديتهاي ترانزيت جادهاي

 عدم وجود راه ترانزيتي مناسب و ظرفیتهايمتفاوت آنها
 مسايل مربوط به اخذ رواديد رانندگانچالشهاي پيش رو

 عدم تبلیغات مناسب در خصوص منافعمسیر ترانزيتي ايران.
 عدم حمايت دولت از فعالیتهاي اقتصاديبخش خصوصي در آسیاي میانه.
 عدم بهرهگیري از ابزار مدرن در اعمالسیاستهاي منطقهاي.
 بروكراسي اداري دستوپاگیر. عدم وجود كالننگري در سیستم اداريكشور و اينكه هر بخش به فکر منافع سازمان

خويش است.
 عدم وجود پايانهي پنبه در بنادر كشور. عدم استفاده از حمل و نقل هوشمندبراي كامیونهاي داخلي كه موجبات آگاهي
صاحبان كاال از موقعیت مکاني محمولهي
خود را فراهم ميآورد■.
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مسيرهاي حمل پنبه در كشورهاي
ازبكستان و تركمنستان

بندرعباس در حدود  110دالر است .چون
معموالً كامیونهاي مسیر آسیاي میانه از
كانتینرهاي  40فوتي استفاده ميكنند و هر
كانتینر  40فوتي ،معادل  27تن كاال را حمل
مينمايد ،كرايهي حمل به شرح زير خواهد
بود:
27 × 110 = 2970
+
200
( 200دالر بابت هزينه هاي سربار)
+
(Xدالر ،سودي كه حملكننده در نظر ميگیرد
50
حدودا ً  50دالر)

900000
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مهندس عباس حاج ابراهيمي

لجستيك با رويكرد بازاريابي را ميتوان بخش اصلي لجستيك
پيشرفته و امروزي دانست .پر واضح است كه ديگر ،بازاريابي و
تحقيقات پيرامون آن ،يك هزينه نيست و كامال به نوعي سرمايه
گذاري تبديل شده است.
همان طور كه ميدانيم ،موفقيت شركتها و مؤسسات امروزي ،در
گرو شناخت هر چه بيشترمشتريان ،رقبا و ساير عوامل تأثيرگذار
بر بازار است .نيازها و خواستهاي مشتريان ،همواره درحال تغيير
هستندو تنها در صورت شناخت اين تغييرات است كه شركت
ميتواند موفق شود.
از طرفي ،رقبا نيز ،به دنبال جذب مشتريان بيشتر براي خود هستند
و در اين راه ،از هيچ كوششي چشم پوشي نمي كنند .همچنين ،تغيير
شرايط بازار و قوانين حاكم بر آن ،مانند :تغييرات تكنولوژيك ،قوانين
و ،...هم ميتواند موفقيت مؤسسات را در يك بازار ،تحت تأثير خود
قرار دهد .شناخت و پيشبيني اين عوامل و ارايه راهكار مناسب در
برخورد با آنها نيز ،نقش كليدي در موفقيت مؤسسه در بازار هدف،
بازي خواهد كرد.از اين رو ،گرايش به بازار و نيازهاي مشتريان ،اولين
ويژگي بازاريابي جديد است.
مقدمه

بندر و دريا  /شماره 179

66

مديران كامیاب ،كساني هستند كه سازمان خود را با شرايط روز
همگام ميسازند .اين همگامي ،زماني امکانپذير است كه كاركنان و
مديران ،گرايش به بازار را به عنوان يک فرهنگ و بینش بپذيرند.
در بازارگرايي ،رضايت مشتريان ،هستهي فعالیت شركت را تشکیل
مي دهد و كلیه فعالیتهاي شركت ،بايد در راستاي رفع نیاز مشتريان
باشد.
شناخت نیازها و انتظارات مشتريان و پاسخگويي به تغییرات ايجاد
شده در بازار ،نقش كلیدي در موفقیت شركت ايفا ميكند.
همان طور كه اشاره شد ،مهمترين مفهوم اثرگذار بر بازاريابي كه به
صورت بنیادي همواره در تحلیلهاي مربوط به بازار مورد توجه قرار
مي گیرد ،نیازهاي انساني است كه به صورت زير تعريف مي شود:
نیاز يا احتیاج انساني،عبارت از حالتي احساسي است كه محرومیتي
را در فرد پديد مي آورد كه آن محرومیت ،خود موجب رنج و تألم او
مي شود.
در اين میان ،تولیدكنندگان بر اين تالشند كه ارتباطي میان كاالي
تولیدي خود و نیازهاي مردم برقرار كنند و سعي مي كنند ،كااليي را
تولید كنند كه نیازهاي مشتريان را برآورده سازد و با خواسته هاي
آنان ،همسو باشد.اين موفقیت ،هنگامي حاصل مي شود كه كاالي
تولیدي ،كامال با خواسته هاي مشتريان منطبق باشد كه در اين
صورت ،به چنین كااليي" ،كاالي آرماني" گفته مي شود.

مفهوم بازارگرايي(گرايش به بازار)

بر خالف بازاريابي كه بسیار تحت تأثیر مسايل فرهنگي است و تعاريف
زيادي در اين زمینه وجود دارد ،در زمینه بازارگرايي شاهد چنین
گستردگي تعريفي نیستیم و كمتر تحت تأثیر مسايل فرهنگي قرار
گرفته است.
كوششهاي ابتدايي افرادي مانند" :فلتن" و "مک كیتريک" ( )1957و
بعد از انان "كاتلر" ( ،)1994تأثیر زيادي بر گسترش مفهوم بازارگرايي
داشته است .تاكنون ،چهار تعريف اصلي ،براي بازارگرايي ارايه شده
است:
بازارگرايي ،عبارت است از ايجاد اطالعات حاصل از بازار در كل
سازمان ،دربارهي نیازهاي جاري و آيندهي مشتريان ،توسعه و انتقال
اين اطالعات و استعداد ،در سراسر سازمان و پاسخگويي به آن ،در
تمام سطوح سازمان( .كهلي وجاورسکي)1990
بازارگرايي ،از سه جزء رفتاري تشکیل شده است :مشتريمداري،
رقیبگرايي و هماهنگي و تبادل اطالعات بین واحدها همراه با دو
نوع تصمیمگیري ،تمركز بر بلند مدت و سودآوري( .نارور و اسلیتر
)1990
بازارگرايي ،شامل مجموعهاي از باورها و اعتقادات است كه مشتريان
را در مركز توجه قرار ميدهد ،تا سودآوري بلند مدت شركت را فراهم
سازد .البته اين به معني توجه نداشتن به ساير ذي نفعان ،مانند:
مالکان ،مديران و كاركنان نیست( .دشپند،فارلي و وبستر)1993
بازارگرايي ،شامل مهارتهاي عالي و برجسته در درک و ارضاي نیازها

پشتيبانی

خلق و تبادل اطالعات:

الف) خلق اطالعات:
نقطهي شروع بازارگرايي ،جمعآوري اطالعات بازار است .اگرچه
اطالعات بازار ،مربوط به ترجیحات و نیازهاي مشتريان است ،اما
بررسي تاثیر عوامل بیروني ،مانند قوانین دولتي و ،...بر اين نیازها را نیز
شامل ميشود .فعالیتهاي مربوط به تجسسهاي محیطي نیز ،بخشي
از اطالعات بازار است ،نکتهي مهمي كه بايد در جمعآوري اطالعات به
آن توجه داشت ،اين است كه در هنگام جمع آوري اطالعات عالوه بر
نیازهاي فعلي بايد به نیازهاي آتي مشتريان نیز توجه كرد .پیشبیني
نیازهاي مشتريان ،امري حیاتي است .زيرا پیشنهاد يک محصول
جديد ،اغلب به سالها زمان نیاز دارد.
اطالعات بازار ،ممکن است از راههاي رسمي و يا غیررسمي (مانند:
بحثهاي غیر رسمي باشركاي تجاري) حاصل شود .اطالعات اساسي
دستهي اول و منابع مشاورهاي دست دوم ،به ترتیب ،راههاي رسمي و
غیررسمي هستند .اين مکانیزمها شامل جلسات گفتوگو با مشتريان
و شركاي تجاري (مانند :توزيعكنندگان) ،آنالیز گزارشهاي فروش،
تجزيه و تحلیل اطالعات پايگاههاي جهاني در مورد مشتريان،
تحقیقات بازار شامل بررسي نگرشهاي مشتريان ونتايج فروش در
بازار است.
ب) توزيع وتبادل اطالعات
مطالعات نشان ميدهد ،پاسخگويي موثر به نیازهاي مشتريان،
نیازمند مشاركت واقعي همهي واحدهاي موجود در سازمان است.
بسیاري از مديران ،معتقدند كه براي تطبیق با نیازهاي بازار،
اطالعات بازار ،بايد در سازمان توزيع شود .اين امر ،وظیفهي اصلي
واحد بازاريابي است كه اطالعات حاصل از بازار را بین واحدهاي
مختلف توزيع كند.
انتشار موثر اطالعات ،از اهمیت ويژه اي برخوردار است؛ زيرا يک پايهي
مشترک را براي اقدام هماهنگ كلیهي واحدها فراهم ميسازد .رويهي
توزيع و انتشار رسمي اطالعات بازار ،از اهمیت ويژهاي برخوردار است؛
اما از طرفي ،در مصاحبه با مديران ،مشاهده مي شود كه سخنان و
اطالعات غیررسمي هم ،نقش مهمي در گرايش سازمان به سمت
مشتريان و نیازهاي شان دارد.

براي رسیدن به عملکرد بهینه ،يک تجارت ،بايد به توسعه و نگهداري
مزيتهاي رقابتي خود بپردازد .امروزه ،تاكید تجارت بینالملل ،بر
آن است كه به طور متداوم ،به ايجاد ارزش براي مشتريان بپردازد.
يک كسب و كار ،زماني بازارگراست كه فرهنگش به طور نظاممند،
به خلق ارزش مورد انتظار مشتريانش بپردازد .كلیهي تحقیقاتي كه
در زمینهي بازارگرايي صورت گرفته ،رابطهي قوي بین بازارگرايي،
سودآوري ،حفظ مشتري ،و افزايش فروش و موفقیت محصوالت
جديد را نشان داده است.
در يک كسب و كار بازار محور ،كاركنان ،زمان قابل مالحظهاي را
با مشتريان سپري مي كنند و به دنبال راههاي جديد براي ارضاي
نیازهاي آنان هستند.
"جورج كاكس" ( ،)2000معتقد است كه ،ما بايد بیشتر به سمت
مشتريگرايي حركت كنیم ،البته نه تنها به اين دلیل كه اين واژه،
واژهي زيبايي است ،بلکه به اين دلیل كه مشتريگرايي ،امروزه به
عنوان يک ضرورت و اجبار براي سازمانها در آمده است .ما در جهاني
زندگي ميكنیم كه بیشتر از گذشته ،حالت پويا به خود گرفته است
و كسب و كارها ،اغلب با رقابت روبرو هستند.
در گذشته ،شما رقباي خود را مي شناختید ،نقاط ضعف و قوت آنان،
كام ً
ال براي شما آشکار و حوزهي فعالیت نیز ،مشخص بود و اصوالً
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و خواسته هاي مشتريان است( .دي)1994،
در همهي تعاريف باال ،نکات زير به چشم مي خورد:
الف) همهي تعاريف ،بر مشتري ،به عنوان هستهي مركزي تمركز
دارند.
ب) همهي تعاريف توجه خاص به بیرون از مرزهاي سازمان دارند.
ج) همهي تعاريف ،چه به صورت مستقیم و چه ضمني ،به پاسخگويي
به مشتري ،توجه ويژهاي دارند .يعني ،تنها توجه به مشتريان كافي
نیست ،بلکه بايد براي آنان خلق ارزش كرد.
د) تمام محققان ،اعتقاد دارند كه بازارگرايي ،شامل :تمركز بر چیزي
فراتر از مشتريان است" .نارور" و "اسلیژتر" ،به طور واضح ،عالوه بر
مشتري ،بر رقیبان نیز تمركز مي كنند.
"دي" نیز ،آشکارا به رقبا توجه كرده است" .كهلي" و "جاورسکي"،
بر عواملي كه انتظارات و نیازهاي مشتريان را شکل ميدهد (مانند:
تکنولوژي ،قوانین و )....تاكید دارند .همچنین ،اگرچه "دشپند"،
"فارلي" و "وبستر" ،مشتريان را در اولويت قرار ميدهند ،اما به ساير
ذي نفعان نیز توجه دارند و آنان را نیز مهم ميدانند.
بر اساس مطالعات كهلي،جاورسکي و نارور و اسلیتر،در بازارگرايي،
به سه عامل :خلق و تبادل اطالعات ،مشتري مداري و رقیب گرايي
توجه مي شود.

مشتري مداري

67

پشتيبانی

رقابتها ،به شکل محلي صورت ميگرفت .اما امروزه ،همه چیز تغییر
كرده است .ديگر چیزي به عنوان مرز فعالیت وجود ندارد و رقبا به
راحتي وارد مرزهاي شما ميشوند .از طرف ديگر ،به طور همزمان
محصوالت ،رقبا و بازارها در حال جهاني شدن هستند.
جرج كاكس ،براي پيريزي خصیصهي رقابتي بودن سازمان در شرايط
رقابتي كنوني ،چهار جزء كلیدي را مورد توجه قرار ميدهد :فرهنگ
(نگرشها و رفتارهاي موجود در سازمان) ،فرايندها ،سیستمها (با
تاكید ويژه بر ارتباطات) و خالقیت و نوآوري در سازمان.
براي مشتريگرا شدن ،بايد فرهنگ سازمان تغییر يابد و تعهد به
مشتريگرايي ،ابتدا بايد در سطح عالي و باالي سازمان ايجاد شود.
فرايندها و سیستم هاي سازماني نیز ،بايد تغییر كنند .هنگامي كه
شخص وارد سازمان ميشود و سوالي دارد ،بايد توجه داشت كه به دو
صورت ميتوان به او پاسخ داد كه البته ،بسیار با هم تفاوت دارند:
"من يکي از متخصصانم را به شما معرفي مي كنم كه مي تواند به شما
كمک كند" و يا اين كه "،به سازمان ما مربوط نیست ".پاسخ دوم ،با
روح مشتري مداري در تضاد است.
ابتکار و خالقیت و داشتن اختیار الزم ،از جمله عواملي هستند كه
به هنگام مواجهه با مشکالت و شکايات مشتريان روبهرو ميشويد ،به
شما كمک مي كنند.
رقيب گرايي
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عالوه بر توجه به مشتري ،بايد از خود سوال كنیم كه رقیبان كلیدي
ما كه مشتريان ما ميتوانند به آنان مراجعه كنند ،كدامند؟ يک تولید
كننده ،بايد به رقباي فعلي و آتي خود نگرشي حساس داشته باشد
و مانند بازي شطرنج ،خود را با فعالیتهاي آنان منطبق سازد .اين
اطالعات ،در توسعهي استراتژيهاي رقابتي شركت ،بسیار موثر
است.
در يک تجارت بازار محور ،كلیهي كاركنان در تمام سطوح ،اطالعات
مربوط به رقبا را با يکديگر تقسیم و در اختیار هم قرار ميدهند .به
عنوان مثال ،براي واحدي همچون :تحقیق و توسعه ،دريافت و جمع
آوري اطالعات از نیروهاي فروش در مورد تغییرات تکنولوژيک رقبا،
بسیار ضروري و حیاتي است.
مديران ارشد ،به طور مداوم و مستمر ،در مورد استراتژيهاي رقبا به
بحث و تبادل نظرميپردازند و اطالعات مختلف در مورد تهديدهاي
رقابتي بالقوه را با هم در میان ميگذارند .يکي از داليل مهم موفقیت
شركتهاي ژاپني در اين است كه آنها به مديرانشان اين را آموزش
ميدهند كه توانايي درک عوامل رقابتي ،جزيي از كار هر مدير است.

كسب و كارهاي بازار محور ،اغلب فرصتهاي رقابتي را با توجه به
ضعفهاي رقبا و نقاط قوت خود ،مورد هدف قرار ميدهند و براي
خود ،مزيت رقابتي ايجاد ميكنند.
"وانگ" و "ساندرز" ( 6 ،)1996مرحله را براي تجزيه و تحلیل رقبا
در نظر ميگیرند:
بر طبق اين الگو ،سازمان ،بايد بتواند ابتدا رقباي كلیدي خود را شناسايي
كرده،اهداف و استراتژيهاي آنان را مشخص نمايد ،به نقاط ضعف و
قوت آنان پي برد و بتواند الگوهاي واكنشي رقبا را پیش بیني كند و در
نهايت ،به انتخاب رقبا براي حمله و يا دوري از آنان بپردازد.
"پورتر" ( ،)1980معتقد است كه ،تعیین و فرمولي نمودن استراتژي
رقابتي شركت ،مستلزم در نظر گرفتن چهار عامل زير است ،دو عامل
اولي ،داخلي و دو عامل بعدي ،عوامل خارجي محسوب ميشوند:
نقاط ضعف و قوت شركت :قدرت مالي ،عملکرد سرمايه گذاري
شركت ،كنترل روي كانالهاي توزيع و كیفیت خدمات پیشنهاد شده
را شامل مي شود( .ابتدا اين عوامل بايد با رقبا سنجیده شوند).
روشهاي شخصي مورد نظر تصمیمگیرندگان كلیدي در سازمان:
شامل ،انگیزهها و نیازهاي مديراني است كه استراتژي شركت را
تعیین و اجرا ميكنند .به عنوان مثال ،بعضي از شركتها در صنعت،
به عنوان نوآور و ريسکپذير مطرح هستند كه اين ويژگيها ،بر
تصمیمات استراتژيک آنها تاثیر گذار است.
تهديدات و فرصت هاي موجود در صنعت :شامل ،ريسکها و پاداش هاي
موجود در محیط رقابتي است .براي مثال ،در اروپا ،مشاركتهاي
خاص ،ادغامها ،مالکیتها و همچنین تغییر در شیوه هاي توزيع،
فرصتهاي جديدي براي شركتهاي بیمه در زمان كنوني محسوب
ميشوند.
عوامل اجتماعي در محیط :تغییرات اجتماعي ،مانند :تغییرات در وضع
قوانین ،تغییر در ويژگيهاي جمعیتي يک منطقه و عواملي از اين
قبیل ،بر موقعیت تجاري شركت تاثیر خواهد گذاشت.
عوامل موثر بر بازارگرايي و پيامدهاي آن

آقايان كهلي و جاورسکي ،بازارگرايي را شامل سه بخش دانسته اند:
 -1ايجاد اطالعات ،به صورت ممتد و مداوم دربارهي نیازهاي كنوني
و آتي مشتريان.
 -2انتشار اين اطالعات ،در كلیهي واحدها.
 -3واكنش به اين اطالعات ،در كلیهي سطوح سازمان.
همان طور كه كهلي و جاورسکي عنوان كردهاند ،بازارگرايي ،تحت
تاثیر سه عامل :مديريت ارشد سازمان (تعهد و تاكید و ريسکپذيري)،
پويايي درون سازماني (تعارض و ارتباط) و سیستمهاي سازماني
(رسمیت ،تمركزگرايي و تعويض اختیار به واحدهاي مختلف) قرار
دارد.
همچنین ،بازارگرايي ،بر سه عامل :كاركنان ،محیط و عملکرد تجاري
تاثیرميگذارد .همچنین ،رابطهي بین بازارگرايي و عملکرد تجاري ،به
وسیله عوامل محیطي شامل :تالطم تجاري ،شدت رقابت و تغییرات
تکنولوژيکي ،تعديل ميشود.
پيامدهاي بازارگرايي براي سازمان

سازمان هايي كه ميتوانند نیازهاي مشتريان را بهتر پاسخ دهند و
بیشتر از رقبا ارضاء كنند ،مطمئناً از سطح عملکرد باالتري برخوردار
هستند .تحقیقاتي كه توسط "لزناک"" ،السچ" ( )1987و "نارور" و
"اسلیتر" ( )1990صورت گرفته ،نشان دهندهي رابطهي مثبت بین
گرايش به بازار و عملکرد شركت است.
تحقیقاتي كه توسط كهلي و جاورسکي صورت گرفته است ،نشان
ميدهد كه بازارگرايي ،منافع اجتماعي و رواني زيادي براي كاركنان

پشتيبانی

نتيجه گيري

همان طور كه بیان شد ،بازارگرايي ،قلب بازاريابي مدرن امروزي
به حساب مي آيد.با افزايش روز افزون رقابت،تبديل بازارهاي محلي
به جهاني وتنوع نیازها و خواسته هاي مشتريان و تنوع فرهنگي،
اجتماعي و 000در بازارهاي مختلف ،نیاز روز افزون به بازارگرايي
احساس مي شود.در بازارگرايي نوين ،بر خالف نگرش گذشته كه فقط
به مشتري توجه ميشد ،بر سه عامل مشتري مداري ،رقیب گرايي و
خلق و تبادل اطالعات بین واحدهاي مختلف سازمان تاكید ميشود.
خلق و تبادل اطالعات ،از نقش كلیدي برخوردار است و در واقع ،پايه
و اساس مشتري مداري و رقیب گرايي در سازمان محسوب مي شود.
در نهايت ،موفقیت يک سازمان در بازارگرايي ،به توانايي آن در عمل
به اين سه جنبه مربوط مي شود.
هر چه سازمان بتواند شناخت بیشتري از نیازهاي مشتريان و
همچنین ،فعالیت رقبا و عوامل تاثیرگذار بر شرايط بازار ،به دست
آورد و اين اطالعات را در كلیهي سطوح سازمان پراكنده كند ،از
توانايي بیشتري براي بقا در بازار رقابتي برخوردار خواهد بود■.
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سازمان خواهد داشت.
بازارگرايي ،به عنوان يک حس غرور در سازمان ،كه در آن ،كلیهي
واحدها و كاركنان در راستاي ارضاي نیاز مشتريان گام بر ميدارند،
تعريف شده است.
در واقع ،ارضاي نیاز مشتريان ،هدف مشترک كلیهي واحدها محسوب
ميشود و واحدها به حركت در اين راستا افتخار ميكنند .اما اين
نگرش ،نیازمند آن است كه كاركنان ،يک حس تعلق و تعهد را نسبت
به سازمانشان داشته باشند.
ميتوان نتیجه گرفت كه سطح باالتر گرايش به بازار در سازمان،
ميتواند باعث افزايش روحیهي كارگروهي و كار جمعي و در نتیجه،
افزايش تعهد در بین كاركنان سازمان شود.
از سازمانهايي كه در محیط رقابتي فعالیت ميكنند ،انتظار ميرود
كه بیشتر بازارگرا باشند .كهلي و جاورسکي ،به بررسي و تاثیر سه
ويژگي محیطي بر بازارگرايي پرداختهاند .اولین عامل ،پیچیدگي و
تالطم بازار است كه به عنوان نرخ و میزان تغییرات در تركیب نیازها
و خواستهها و ترجیحات مشتريان تعريف ميشود.
سازمانهايي كه در بازارهاي متالطم فعالیت ميكنند ،بیشتر نیازمند
تغییر محصوالت خود ،با توجه به تغییر در نیازها و خواستههاي
مشتريان هستند و برعکس ،در بازارهاي با ثبات ،شركتها كمتر نیاز
دارند تا محصوالت خود را با نیازهاي در حال تغییر مشتريان ،هم
جهت سازند و تعديل كنند.
دومین عامل محیطي كه توسط كهلي و جاورسکي مورد مطالعه قرار
گرفته ،تا رابطهي بین گرايش به بازار و عملکرد تجاري را تبیین كند،
شدت رقابت است.
همان طور كه "هاست" ( )1986و كهلي و جاورسکي ،بیان كردهاند،
در محیط غیر رقابتي ،شركت يا سازمان ممکن است داراي عملکرد
خوبي باشد ،حتي اگر بازارگرا نباشد ،زيرا مشتريان با محصوالت و
خدمات شركت ،خو گرفتهاند.
در مقابل ،در شرايط رقابت شديد ،مشتريان ،گزينههاي متنوعي براي

ارضاي نیازها و خواستههاي خويش دارند .بنابراين ،شركتهايي كه
بازارگرا نیستند ،در محیط رقابتي ،به سرعت مشتريان خود را از دست
خواهند داد .بنابراين ،بازارگرايي در شرايط رقابت از اهمیت بیشتري
برخوردار خواهد بود.
سومین عاملي كه ميتواند تعديل كنندهي رابطهي بین بازارگرايي
و عملکرد شركت باشد ،تغییرات تکنولوژيک است كه در واقع همان
میزان تغییرات تکنولوژيک رخ داده در صنعت خاص است .شركتهايي
كه از تکنولوژيهاي پیشرفته استفاده ميكنند ،ميتوانند با استفاده از
نوآوري تکنولوژيک ،براي خود مزيت رقابت ايجاد كنند.
در مقابل ،سازمانهايي كه با تکنولوژي ايستا فعالیت ميكنند،
در بازارهاي رقابتي ،از موقعیت مناسبي برخوردار نخواهند بود و
نميتوانند از تکنولوژي ،به عنوان يک مزيت رقابتي استفاده كنند.
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آشنايی

با خصوصيات فردی ،سوابق علمی و اجرایی داوطلبان
دبير کلی سازمان جهاني دریانوردي بيشتر آشنا شوید
طبق مادهی  22كنوانسیون بین المللی راجع به تأسیس سازمان بین
المللی دريانوردی)مصوب  1948میالدی( و نیز مادهی  52قواعد اجرايی و
كاری شورای آيمو ( ،)Rules of Procedureدبیر كل آيمو برای مدت
چهار سال و حد اكثر در دو نوبت و به مدت هشت سال انتخاب خواهد شد.
انتخاب دبیر كل با شورای آيمو و تأيید آن با مجمع آيمو خواهد بود.
چنانچه بیش از يک نفر برای احراز اين پست نامزد شوند ،شورا اقدام به
برگزاری انتخابات خواهد كرد .طبق " قواعد اجرايی و كاری" شورا (كه در
نشست يکصد و پنجم آن در سال  2010میالدی مورد بازبینی و اصالح
قرارگرفت) ،چنانچه بیش از دو نفر برای پست دبیر كلی داوطلب شوند،
با برگزاری انتخابات ،فردی كه كم ترين رأی را بیاورد ،حذف و سپس
انتخابات میان ساير افراد برگزار خواهد شد .اين روند ادامه خواهد داشت تا
دبیر كل از میان دو نامزد آخر انتخاب شود .البته چنانچه در هر مرحله از
انتخاب ،يکی از داوطلبان ،نصف به عالوهی يک رأی ،يعنی بیست و يک
رأی بیاورد ،او به عنوان دبیر كل انتخاب خواهد شد و نیازی به برگزاری
انتخابات مجدد نخواهد بود.
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در پايان سال جاری میالدی ،دو دورهی چهارسالهی رياست " افتیمیوس
میتروپولوس" از كشور يونان ،بر عالی ترين مرجع دريايی جهان يعنی
آيمو( )IMOپايان خواهد پذيرفت .طبق برنامه ريزی انجام شده ،شورای
آيمو اقدام به انتخاب دبیر جديد خواهد كرد و سپس نتیجهی انتخاب خود
را به مجمع آيمو اعالم میكند .مجمع آيمو نیز ،در نشست بیست و هفتم
خود كه در اوايل آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد ،فرد معرفی شده را
مورد تأيید قرار خواهد داد.
برای انتخاب دبیر كل ،صرفا چهل دولت عضو شورا حق رأی خواهند
داشت .با اين حال ،حضور ساير دولتهای عضو آيمو در نشست شورا و
نیز برگزاری انتخابات ،به عنوان ناظر بالمانع است .رايزنی اين دولتها با
دولتهای عضو دوست ،بی تأثیر در سرنوشت انتخابات نخواهد بود.
آن چه كه در پی میآيد ،وضعیت شش داوطلب احراز پست دبیر كلی
سازمان بین المللی دريانوردی در دوره ي جديد است .اين اولین باری
است كه تعداد قابل توجه ای برای دست يابی به اين مقام ،نامزد شده اند.
در جدول زير ،اسامی داوطلبان و نام كشورآنان آورده شده است:

Mr. Lee Sik Chai

كره ی جنوبی

Mr. Andreas Chrysostomou

قبرس

Mr. Jeffrey Lantz

اياالت متحده ی آمريكا

Mr. Neil Frank Ferrer

فيليپين

Mr. Esteban Pacha Vicente

اسپانيا

Mr. Koji Sekimizu

علی اكبر مرزبان

ژاپن

آشنايی
در ادامه ،خصوصیات فردی ،تحصیلی ،سوابق كاری مرتبط با آيمو و نیز اهم پیشینهی
فعالیت هر يک از داوطلبان ،در سطح ملی و يا بین المللی (غیر از آيمو) به طور مجزا

آمده است .اين اطالعات برگرفته از سند شماره ی 19/106ارايه شده ازسوی دبیركل
آيمو به شورا است.

 Lee Sik Chai -1از كشور كرهی جنوبی
( معرفی شده از سوی وزير امور خارجه و تجارت كرۀ جنوبی)

سوابق كاری ملی و
بين المللی غير از آيمو

 استاد دانشگاه كرهی جنوبی معاون و سپس رئیس دانشکدهی حقوق كرهی جنوبی وكیل دادگستری مشاور ويژهی حقوقی وزارت امور دريانوردی و ماهی گیری كرهی جنوبی مشاور حقوقی بعضی از سازمانهای دريايی رئیس انجمن حقوق دريايی كرهی جنوبی -صاحب چندين كتاب و مقاله در زمینهی حقوق دريايی

سوابق كاری مرتبط
با سازمان بين المللی
دريانوردی

 حضور در نشستهای مختلف آيمو به ويژه كمیتهی حقوقی از سال  1994میالدی به عنوان عضو هیئت نمايندگی كرهی جنوبی نقش آفرينی قابل توجه در تصويب بعضی از كنوانسیونها و پروتکلهای دريايی آيمو نايب رئیس كمیتهی حقوقی آيمو به مدت چهار سال ( تا پايان سال  2004میالدی) رئیس كمیتهی حقوقی آيمو از سال  2005الی  2010میالدی -نايب رئیس و سپس رئیس كمیتهی اجرايی صندوق  IOPCاز سال  1998الی  2000میالدی

مشخصات فردی و
تحصيلی

 متولد سال  1949میالدی – متأهل و دارای دو فرزند لیسانس حقوق عمومی از كرهی جنوبی فوق لیسانس حقوق دريايی از لندن تحقیقات و مطالعات حقوق دريايی در كشورهای اسپانیا ،فرانسه و آمريکا دكترای حقوق دريايی از انگلیس -آشنا به زبانهای انگلیسی ،اسپانیايی ،فرانسوی ،آلمانی و ژاپنی

 Andreas I. Chrysostomou -2از كشور قبرس
( معرفی شده از سوی نماينگی دولت قبرس در انگليس)

سوابق كاری مرتبط
با سازمان بين المللی
دريانوردی

مشخصات فردی و
تحصيلی

 رئیس كمیته ی حفظ محیط زيست دريايی از سال  2003میالدی ( ادامه دارد) رئیس كمیته ی عمومی كنفرانس متشکله برای تصويب كنوانسیون بازيافت كشتی ها در سال  2009میالدی رئیس كمیته ی فرعی طراحی كشتی و تجهیزات آيمو از سال  2000الی  2003میالدی رئیس گروه كاری شورای آيمو راجع به سازمان های متقاضی موقعیت مشاوره ای در آيمو رئیس كلوپ نمايندگان دايم دولت ها در آيمو از سال  1998الی  1999میالدی عضويت در هیئت امنای دانشگاه جهانی دريانوردی آيمو ( سوئد) از سال  2002الی  2009میالدی معاون سابق نماينده ی دايم قبرس در آيمو متولد سال  1964میالدی -مجرد فوق لیسانس مديريت تجارت (  )MBAاز دانشگاه  Newcastle Upon Tyneانگلیس دارای مدرک آرشتیکت دريايی و ساخت كشتی از دانشگاه ياد شده -دارای مدرک HNDدررشته ی مهندسی ريايی از مؤسسه ی عالی فنی (  )HTIانگلیس
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سوابق كاری ملی و
بين المللی غير از آيمو

 رئیس مجمع سازمان بین المللی ماهوارهی سیار (  )IMSOدر سال  2003و  2004میالدی رئیس كنفرانس مديريت ريسک زيست محیطی دريايی رئیس كنفرانس تکنولوژی سبز كشتی رئیس جامعه ی تکنولوژی دانشگاه Newcastle Upon Tyne رئیس اداره ی استانداردها و سیاست های دريانوردی قبرس ( ادامه دارد) -نگارش چندين مقاله در زمینه ی دريانوردی

71

آشنايی

 Neil Frank Ferrer -3از كشور فيليپين
( معرفی شده از سوی سفارت فيليپين در انگليس)

سوابق كاری ملی و
بين المللی غير از آيمو

سوابق كاری مرتبط
با سازمان بين المللی
دريانوردی

مشخصات فردی و
تحصيلی

 رئیس نوزدهمین نشست فوق العادهی مجمع سازمان بین المللی ماهوارهی سیار در سال  2007میالدیحضور در نشست های بین المللی مختلف در طول بیست سال گذشتهديپلمات ارشد وزارت امور خارجه ی فیلیپینمدير اجرايی دفتر امور درياها از سال  2009میالدی ( ادامه دارد) افسر سیاسی سفارت فیلیپین در كشور چین افسر اجرايی مركز امور دريا و دريانوردی دپارتمان امور خارجة فیلیپین نويسنده ی چند مقاله در حیطه ی كاری رئیس كمیته ی ايمنی دريانوردی آيمو از سال  2007میالدی ( ادامه دارد) رئیس كنفرانس بین المللی برای بازنگری كنوانسیون در سال  2010میالدی STCW رئیس كمیته ی فنی مجمع آيمو در بیست و پنجمین نشست آن در سال  2007میالدی رئیس گروه ويژه ی شورای آيمو راجع به درخواست های اعطای موقعیت مشاوره ای برای سازمان های بین المللی همکار آيمو درسال های  2004و  2005میالدی
 حضور در نشست های مختلف آيمو به مدت يازده سال معاون نماينده ی دايم فیلیپین در آيمو از سال  2003الی  2009میالدی حدودا چهل و پنج ساله -متأهل و دارای سه فرزند لیسانس علوم سیاسی از فیلیپین فوق لیسانس اقتصاد از فیلیپین -فوق لیسانس قلمروهای بین المللی از دانشگاه دورهام انگلیس

 Jeffrey G. Lantz -4از كشور اياالت متحدهی آمريكا
( معرفی شده از سوی وزير امور خارجۀ آمريكا)
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سوابق كاری ملی و
بين المللی غير از آيمو

 مدير مقررات و استانداردهای تجاری گارد ساحلی آمريکا ( پست فعلی)رئیس بخش نجات و مبارزه با حريق گارد ساحلی آمريکارئیس دفتر استانداردهای طراحی و مهندسی كشتی ها-نماينده ی آمريکا در نشست های سازمان بین المللی كار

سوابق كاری مرتبط
با سازمان بين المللی
دريانوردی

رئیس شورای آيمو از سال  2009میالدی (ادامه دارد)-حضور در نشست های مختلف آيمو در ده سال اخیر ،به عنوان عضو هیئت نمايندگی آمريکا

مشخصات فردی و
تحصيلی

 متولد سال  1995میالدی -متأهل و دارای دو فرزند لیسانس مهندسی دريا از آكادمی گارد ساحلی آمريکا -فوق لیسانس مهندسی در رشته ی آرشیتکت دريايی و مهندسی مکانیک دريايی

آشنايی

 Esteban Pasha Vicente -5از كشور اسپانيا
( معرفی شده از سوی سفارت اسپانيا در انگليس)

سوابق كاری ملی و
بين المللی غير از آيمو

سوابق كاری مرتبط
با سازمان بين المللی
دريانوردی

مشخصات فردی و
تحصيلی

 رئیس كمیتة شورای IMSOمدير كل  IMSOاز سال  2007میالدی ( ادامه دارد) مسئولیت های ملی شامل: مديريت فنی شورای دريانوردی مديريت خدمات دريانوردیرياست MRCC معاونت مدير بندر مديريت منطقه ای وزارت توسعه ی اسپانیا ( در زمینه های راه و ترابری) مديريت كل دفتر هاربر مستر مديريت كل تجارت دريايی نماينده ی دايم كشور اسپانیا در آيمو از سال  2000الی  2006میالدیرئیس مجمع صندوق IOPC نايب رئیس كمیته ی فرعی اجرای مقررات توسط دولت صاحب پرچم آيمو ( )FSI حضور در نشست های مختلف آيمو رئیس كلوپ نمايندگان دايم دولت های عضو آيمو تا سال  2006میالدیمتولد سال  1962میالدی -متأهل و دارای سه فرزندلیسانس علوم دريايی از اسپانیافوق لیسانس حمل و نقل دريايی از اسپانیا-ديپلم اداره ی عمومی

 Koji Sekimizu -6از كشور ژاپن
( معرفی شده از سوی سفارت ژاپن در انگليس)

سوابق كاری مرتبط
با سازمان بين المللی
دريانوردی

مشخصات فردی و
تحصيلی

حضور در نشست های آيمو از سال  1980میالدی و بعداز آن ،به عنوان عضو هیئت نمايندگی ژاپناشتغال به كار در دبیرخانه ی آيمو از سال  1989میالدی به عنوان افسر فنی در بخش ايمنی دريانوردیرئیس قسمت تکنولوژی از بخش ايمنی دريانوردی در سال  1992میالدیمعاون ارشد بخش محیط زيست دريايی آيمو از سال  1997میالدیمدير بخش حفظ محیط زيست دريايی از سال  2000میالدیمدير بخش ايمنی دريا نوردی از سال  2004میالدی ( ادامه دارد)متولد سال  1952میالدی متأهل ،دارای دو فرزندلیسانس مهندسی دريايی و آرشیتکت دريايی از ژاپن-فوق لیسانس مهندسی ( در زمینه ی تئوری های لرزش كشتی)
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سوابق كاری ملی و
بين المللی غير از آيمو

آغاز به كار در وزارت حمل و نقل ژاپن از سال  1977میالدی به عنوان بازرس كشتیافسر ارشد مسئول مقررات آيمو در بخش برنامه ريزی ايمنی " "Ship Bureauمعاون مدير بخش محیط زيست وزارت ژاپن در سال  1982الی  1984میالدیمعاون مدير اداره ی دوم سازمان های بین المللی بخش امور اقتصاد ( مسئول موضوعات مرتبط به )OECDمعاون مدير بخش استانداردهای ايمنی وزارت حمل و نقل از سال  1986میالدی-صاحب چند مقالة تخصصی دريايی
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رويدادهاي دريايي جهان

نگرانی از تجارت در مسير آسيا -اروپا

تجارت آسيا -اروپا با مشكالتی مواجه شده است ،اين مشكالت
نه به واسطه كمبود بار ،بلكه به دليل افزايش عرضه ظرفيت های
حمل است.
البته سرعت اين افزايش به اندازه سال گذشته ،كه میزان تقاضا بعد از
سقوط در سال  2009دوباره به حال عادی بازگشت ،نیست .آخرين
اطالعات  Container Trades Statisticsمیزان رشد حجم تجارت
در سه ماهه ی اول سال جاری میالدی را حدود اندكی بیش از  6درصد
نشان می دهد ،كه به سختی می توان عنوان فوق العاده به آن اطالق كرد
ولی رقم بسیار خوبی محسوب می شود.
با اين حال ،شاخص كرايه حمل كانتینر( )SCFIنشان می دهد نرخ
كرايه حمل همچنان در حال كاهش است به طوری كه نرخ كرايه حمل
( )Stopبار ديگر با  9دالر كاهش ،به  883دالر به ازاء هر TEU
رسید.
شركت های كشتیرانی با فعالیت در مسیرهای منتهی به خاورمیانه
درآمد بیشتری كسب خواهند كرد ،زيرا كه نرخ كرايه حمل از آسیا به
نقاط ديگر جهان اخیرا با  112دالر افزايش ،به  1058دالر به ازاء هر
 TEUرسیده است .هرچند ،شركت های مرسک و Mediterranean
 Shippingكه رهبری بازار را بر عهده دارند برنامه افزايش نرخ كرايه را
تا ماه جوالی به تعويق انداخته اند ،اين امر سبب كاهش درآمد حاصل
از هر كانتینر در مسیر آسیا به شمال اروپا شده است .در حالی كه اين
دو خط در حال برنامه ريزی برای به تعلیق درآوردن سرويس مشترک
آسیايی خود هستند البته ،اگر كشتی ها از مسیرهای حمل خارج شوند
خبر خوبی برای بازار است ،اگر چه تناژ فعال كاهش خواهد يافت اما
تفاوت واقعی حاصله در موازنه ی عرضه و تقاضا ناچیز خواهد بود.
آن چه مسئله ساز است ظرفیتی است كه وارد بازار می شود و توازن
بازار را بهم می زند برای خطوط كشتیرانی بزرگ با منابع قوی مالی،
ركورد حاصله ،احتماال نمی تواند سبب نگرانی های زيادی شود،
اما برای بعضی از بازيگران ،اين امر ممکن است سبب شود تا آنها
لحظه ای به فکر فرو رفته و شبکه های خدماتی خود را بررسی كنند
و به اين نتیجه برسند كه تجارت بزرگ شرق – غرب برای بازيگران
كوچک مناسب نیست.

برقراری خط كشتيرانی بين كره
چين و تايلند
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خط جديد كشتيرانی بين كره ،چين و تايلند راه اندازی میشود.
شركت كشتیرانی اورگرين تايوان قصد دارد با مشاركت شركت كشتیرانی
يانگ های كره جنوبی خط جديد كشتیرانی بین كره ،چین و تايلند
راه اندازي كند .اين خط جديد آسیايی با نام  KCTاز بنادر بوسان،
 ،Kwangyangشانگهای ،هنگ كنگ ،بانکوک و Laem Chabang
عبور خواهد كرد .تعداد كشتی های مورد استفاده در اين خط مشخص
نیست.
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موافقت هند با استفاده از نيروی نظامی در كشتی ها

هند از نيروهای نظامی بر روی كشتیهای
جديد خود استفاده میكند.
دولت هند سر انجام تصمیم گرفت بر روی
كشتیهای تجاری خود ،مخصوصا كشتیهايی كه
از آبهای سومالی عبور میكنند ،از نیروی نظامی

استفاده كند .با آن كه مقامات اين كشور مخالف
استفاده از نیروهای مسلح در كشتیها بودند اما
با گسترش دزدیهای دريايی و كشیده شدن اين
حمالت به آبهای هند ،سرانجام تصمیم گرفتند از
نیروهای مسلح در كشتیهای خود استفاده كنند.

رشد عمليات كانتينری بندر شن زن

حجمجابهجايی كانتينردربندرشنزنچين
در چهار ماه نخست سال جاری ميالدی3,4
درصد افزايش يافت.
میزان جا به جايی كانتینر در اين بندر در مدت

مذكور با  3.4درصد افزايش نسبت به مدت مشابه
درسال گذشته به  6.84میلیون  TEUرسید.
حجم كلی جا به جايی بار نیز در اين مدت با 7.8
درصد افزايش به  260هزار و  800تن بالغ شد.

تركيه به دنبال سهم در بندر مالتا

شركتهلدينگYildirimتركيهقراردادی
 200ميليون يورويی برای به دست آوردن
سهم  50درصدی شركت  CMA CGMدر
بندر فری پورت مالتا منعقد میكند.
اگر چه تمام جزئیات اين قرارداد نهايی نشده
است اما به گفته  Evren Ozturkمدير
ارشد امور مالی شركت  Yildirimبرای به
دست آوردن اين قرارداد؛ بیشتر از منابع مالی
اين شركت به همراه مقداری وام بانکی استفاده
خواهد شد .هر چند مذاكرات مربوط به اين
قرارداد بسیار دشوار عنوان شده است اما اين

شركت تركیه اي انتظار دارد كه اين قرارداد به
طور كامل در ماه ژوئن منعقد شود .اين قرارداد
نتیجه سرمايه گذاری  500میلیون دالری گروه
مستقر در تركیه است كه به طور مستقیم در
بخش اپراتورهای حمل كانتینری انجام شده و
به عنوان بخش مهمی از تغییر ساختار مالی
شركتهای متصدی حمل فرانسوی محسوب
میشود .اين شركت قصد دارد تجارت در بنادر
جهانی را تقويت كند ،اما هیچ برنامه ای برای
سرمايه گذاری بیشتر در شركتهای حمل و
نقل دريايی ندارد .شركت  Yildirimدر حال
حاضر دارای منافع قابل توجهی در ترمینالهای
كانتینری تركیه است .شركت CMA CGM
برای مديريت تاسیسات بندري مالتا قرارداد بلند
مدتی دارد و میتواند تجربیات فزاينده خود در
زمینه ی مديريت بنادر را به شركت Yildirim
كه با افزايش رقابت از سايرهابهای ترانشیپی
در حوزه ی مديترانه مواجه است ،منتقل كند.

محكوميت  6نفر به جرم باج دادن به دزدان دريايی
سومالی شش شهروند خارجی را به اتهام
ورود غير قانونی سه ميليون دالر پول
نقد به اين كشور ،به زندان طوالنی مدت
محكوم كرده است.
سه بريتانیايی ،دو كنیايی و يک آمريکايی كه
به ورود غیرقانونی پول نقد برای پرداخت باج به
دزدان دريايی متهم شده بودند ،دو نفر به 15
سال زندان و سه نفر ديگر به  10سال حبس
محکوم شده اند .اين افراد در  24ماه مه هنگام
ورود به فرودگاه موگاديشو بازداشت شدند .دولت
سومالی با پرداخت باج به دزدان دريايی مخالف
است؛ ولی در عمل اين كار به طور مداوم انجام
میشود.
به گزارش سازمان ملل متحد ،سال گذشته
 110میلیون دالر باج به دزدان دريايی سومالی
پرداخت شده است .اين نخستین بار است كه
گروهی از شهروندان غربی در سومالی به اتهام

پرداخت باج به دزدان دريايی محاكمه شده اند.
وزارت امور خارجه بريتانیا خواهان حفظ امنیت
محکومان شده و از بررسی اقدام قانونی برای آزاد
كردن آنها خبر داده است.

رويدادهاي دريايي جهان

شركتهای كانتينری برای اجاره  10ساله
كشتیهای كانتينری با ظرفيت حدود
 TEU 1100تالش میكنند و اين به معنای
آن است كه تمركز بازار بر روی اجاره
كشتیهای كوچك است.
چند شركت متصدی حمل ،اجاره طوالنی
مدت كشتیهای فیدر را از بازار تقاضا كردهاند.
حداقل يک شركت حمل كره ای قصد دارد كه
پروژه ساخت دو تا چهارفروند كشتی جديد را با
قرارداد اجاره  10ساله انجام دهد .از سوی ديگر
با توجه به شايعات منتشره در بازار ،چند كشتی
از نوع  CV1100نیز برای اجاره بلند مدت مورد
مذاكره قرار گرفته اند.
شركت كشتیرانی مرسک از جمله شركتهايی
است كه به دنبال قراردادهای اجاره بلند مدت
كشتی است ،اين شركت موفق به اجاره يک
كشتی به نام  Buxcontactبا ظرفیت  2هزار و
 TEU 478شد ،نرخ اجاره پنج ساله اين كشتی
معادل  16هزار و  250دالر به ازای هر روز بود،
در حالی كه اخیرا ً مالکان آن توانستهاند در اين
بخش به نرخ اجاره  14هزار و  500دالر دست

يابند .به گفته دالالن و واسطههایهامبورگی،
اجاره بلند مدت كشتیهای فیدر در گذشته
كام ً
ال غیر معمول بوده و در آينده نیز چنین
خواهد بود .طبق اعالم يکی از واسطهها ،قرارداد
اجاره  10ساله برای يک كشتی سبب میشود
تا آن كشتی به پايان عمر خود نزديک شود .نرخ
اجاره برای چنین معامله ای بسیار باال خواهد
بود و برای متصديان حمل و نقل ،جذاب نخواهد
بود .در مورد كشتی  ،Buxcontactاين معامله
قابل درک بود ،زيرا اين كشتی قب ً
ال برای مدت
هشت سال معامله شده بود.

ماموريت بين المللي براي تعيين ميزان شوري اقيانوسها

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس،
يك فضاپيماي آرژانتيني قرار است
از پايگاه نيروي هوايي واندربرگ در
سواحل كاليفرنيا مركزي با استفاده از
موشك دلتاي  2به فضا پرتاب شود.
اين فضاپیما قرار است  408مايل از زمین
ارتفاع بگیرد و از تجهیزات آمريکايي براي
نقشه برداري هفتگي از تغییرات میزان شوري
درياها ،استفاه كند.
تجهیزات موسوم به "( " Aquariusصورت
فلکي دلو) ناسا بسیار حساس هستند و
ميتوانند تغییرات را تا میزان بسیار اندكي نمک
در هر بشکه از آب را تشخیص دهند .حدود
سه چهارم سطح زمین از آب پوشانده شده كه
 5/3درصد آن نمک است .اگرچه میزان نمک
موجود در اقیانوسها تقريبا بدون تغییر باقي
مانده اما غلظت شوري آن در باالترين اليه آب
در سراسر جهان متغیر است.
شناخت چگونگي وضعیت شوري سطح دريا
ميتواند به محققان كمک كند تغییرات
اقلیمي آينده و پديدههاي اقلیمي كوتاه مدت
مانند ال نینو و ال نینا را كه تاثیرات بسیاري
در آب و هواي سراسر جهان داشته اند ،پیش
بیني كنند.
در واقع گردش ماهوارهها در اطراف زمین
اطالعات تازه اي را در مورد دماي سطح آب
دريا ،تغییرات سطح آن و بادهاي اقیانوسي
ارايه ميكند اما اندازهگیري نمک نامحلول در

اقیانوسها تا كنون به كشتيهاي تحقیقاتي
محدود بوده است.
تجهیزات  287میلیون دالري "صورت فلکي
دلو" ،براي اندازه گیري انرژي میکروويو ساطع
شده از اقیانوسها طراحي شده است و به
دانشمندان در تعیین میزان شوري آب دريا
كمک ميكند.
محققان براي پیشگیري از دخالت امواج ساطع
شده از راديو ،رادار و ديگر نويزها ،تجهیزات
ديگري را به كار گرفتهاند كه اين تجهیزات
دادهها را دوباره بررسي و هر گونه ايرادي را
برطرف ميكنند .صورت فلکي دلو قرار است
در ماموريت سه ساله خود به دانشمندان
در تهیه نقشههاي ماهانه از تغییرات شوري
اقیانوسها كمک كند.
اين پروژه مشترک حاصل همکاري سازمان
فضايي آمريکا ،سازمان فضايي آرژانتین و
كشورهاي برزيل ،كانادا ،فرانسه و ايتالیاست.
دانشمندان در اين پروژه تحقیقاتي قصد دارند
دادههاي خود را تركیب و نتايج را مقايسه
كنند.

قطردر سال  2010ميالدي با اختصاص دادن  25,5درصد از كل
صادرات ال.ان.جی جهان به خود ،همچنان بزرگترين صادركننده
اين محصول بوده است.
به گزارش پايگاه اينترنتی پنینسوال قطر ،موسسه كیو.ان.بی كاپیتال قطر
با اعالم اين مطلب افزود :قطر با صادرات  55میلیون و  700هزار تن گاز
طبیعی مايع شده (ال.ان.جی) ،اندونزی با  23میلیون و  100هزار تن (10.5
درصد) ،مالزی با  22میلیون و  500هزار تن ( 10.3درصد) ،استرالیا با 18
میلیون و  600هزار تن ( 8.5درصد) ،نیجريه با  17میلیون و  600هزار تن
( 8درصد) و ترينیداد و توباگو با  15میلیون تن (  6.8درصد) ،به ترتیب
بزرگ ترين صادركنندگان ال.ان.جی جهان در سال  2010شناخته شدند.
بنا بر اين گزارش ،انگلیس با پیشی گرفتن از ژاپن و با واردات  10میلیون
و  200هزار تن ال.ان.جی ،بزرگترين واردكننده اين ماده از قطر در سال
 2010بود .هند با واردات  7میلیون و  700هزار تن ،كره جنوبی و ژاپن
هر يک با واردات  7میلیون و  500هزار تن ال.ان.جی در ردههای بعدی
بزرگترين واردكننده ال.ان.جی از قطر در سال گذشته شناخته شدند .قطر
با دراختیار گرفتن  14.6درصد از كل تجارت جهانی ال.ان.جی در سال
 2006به عنوان بزرگترين صادركننده اين ماده در جهان شناخته شد.
تجارت جهانی ال.ان.جی در سال  2010در قیاس با سال پیش از آن با
 22.6درصد رشد به  218میلیون و  800هزار تن رسید؛ تجارت جهانی
ال.ان.جی در سال  2009میالدی  178میلیون و  500هزار تن بوده است.
قطر با افزايش  53درصدی ( 55میلیون و  700هزار تن) صادرات ال.ان.
جی در سال  2010رشد تجارت جهانی را در اين سال رقم زد.
بنا بر اين گزارش ،اندونزی ،مالزی ،و استرالیا به ترتیب دومین تا چهارمین
صادركنندگان بزرگ ال.ان.جی جهان در سال  2010بودهاند.

راه اندازی  20بندر خشك در چين

چين در حال حاضر ساخت  20پروژه بندر خشك را در  20شهر در
 12استان اين كشور در دست اجرا دارد.
از اين  20پروژه هفت بندر خشک تا كنون به مرحله بهره برداری رسیده
است .در چهار ماه سال جاری میالدی  37هزار  TEUكانتینر در اين
هفت بندر جابجا شده است .ساخت اين بنادر به منظور سهولت در جمع
آوری بار از بندر تیانجین چین در دستور كار قرار گرفته است.

رشد چهار درصدی عمليات كانتينري
در بندر سنگاپور

حجم جابه جايی كانتينر در بندر سنگاپور در پنج ماه نخست سال
جاری ميالدی افزايش يافت.
حجم جا به جايی كانتینر در بندر سنگاپوردر اين مدت با  4.3درصد
افزايش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از  11.6میلیون  TEUبه
 12.1میلیون  TEUرسید .میزان جا به جايی كانتینر در اين بندر در ماه
میسال جاری به  2.6میلیون  TEUبالغ شد كه نسبت به  2.5میلیون
 TEUماه آوريل  4.4درصد افزايش دارد حجم كلی جا به جايی كاال در
اين بندر در ماه میبا  7.7درصد افزايش نسبت به مدت مشابه در سال
گذشته به  44.8میلیون تن رسید.
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تمايل شركتها به اجاره كشتیهای كانتينری كوچك

قطر همچنان بزرگترين صادركننده
ال.ان.جی در جهان است
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امنيت دريايی

برخالف اعالن مواضع پيشين مقامات روسيه و برخي از كشورهاي حوزهی درياي خزر
در زمينهی جلوگيري از گسترش رقابتهاي نظامي در اين گسترهی آبي ،تقويت و
گسترش يگانها و امكانات نظامي در درياي خزر با سرعتي بيش از پيش ادامه دارد.
خبرگزاري روسي 'اينترفاكس' در روز هجدهم ارديبهشت ماه سال جاري ،به نقل از
'والديمير وسوسكي' فرمانده نيروي دريايي روسيه ،اعالم كرد كه مسكو قصد دارد تا
با تقويت يگانهاي جديد موشكي و هوايي ،حضور نظامي خود را در درياي خزر تقويت
كند .اين مقام نظامي روسيه ضمن تشريح ابعاد امنيتي و نظامي تقويت يگانهاي
روسي در درياي خزر ،ارتقاي سطح امنيت فعاليتهاي اقتصادي شركتهاي روسي
در اين منطقه را از جمله مهم ترين علل تصميم اخير مسكو قلمداد كرد.
همزمان با انتشار اين خبر ،بنگاه خبري "ريانووستي" نيز اعالم كرد كه روسيه در نظر
دارد تا سال 2020ميالدي 16،فروند ناو جنگي جديد مجهز به مجموعه اي ازسامانهی
موشكي "ماخاچ قلعه"را در نزديكي بنادر "آستاراخان" در درياي خزر مستقر كند.
درياي خزر و رقابتهاي تسليحاتي كشورهاي
پيراموني
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پیش از اين در دي ماه سال گذشته نیز،
روسیه اقدامات و تحركات نظامي قابل توجهاي
در سواحل درياي خزر صورت داده و تقويت
نیروهاي نظامي خود در اين منطقه را در
دستور كار قرار داده بود .پیوستن گردان هاي
جديد موشکي به ناوگان ساحلي و افزايش
توان رزمي واحد هاي نظامي در سواحل
منطقه ی داغستان را مي توان از جمله اين
اقدامات دانست.
در تحوالت مربوط به نظامي شدن درياي
خزر ،اگرچه روسیه نسبت به ديگر كشورهاي
حوزه ی پیراموني داراي نقش پررنگ تري
است اما تركمنستان ،آذربايجان و قزاقستان
نیز از توسعه توان نظامي خود غافل نبوده اند.
در اين خصوص "قربان قلي بردي محمداف"،
ريیس جمهور تركمنستان ،چندي پیش اعالم
كرده بود كه در راستاي تحکیم امنیت مرزهاي
دريايي اين كشور،سامانه ی دفاعي موثري
براي نظارت و كنترل راداري درياي خزر
ايجاد خواهد شد و پايگاه نظامي تركمنستان
مجهز به ناوها و موشک هاي پیشرفته ،تا سال
 2015میالدي مورد بهره برداي قرار خواهد
گرفت.

جمهوري آذربايجان به عنوان تنها كشور
منطقه ی قفقاز كه در كرانه ی غربي درياي
خزر واقع شده نیز ،از سال هاي آغازين
استقالل تاكنون با تکیه بر كمک هاي آمريکا
و رژيم صهیونیستي در چارچوب قراردادهاي
نظامي با اين بازيگران فرامنطقه اي ،از ناوگان
نظامي با توان قابل توجه اي برخوردار شده
است .از اين رو مي توان گفت كه جمهوري
آذربايجان در سال هاي گذشته،بیش از ساير
كشورهاي منطقه زمینه هاي كشیده شدن
پاي بازيگران فرامنطقه اي به حوزه ی درياي
خزر را فراهم ساخته و در زمان حاضر ،با
حركت به سمت عضويت در سازمان پیمان
آتالنتیک شمالي (ناتو) به دنبال پیچیده تر
كردن معادالت امنیتي منطقه است.
به جز جمهوري آذربايجان ،كشور قزاقستان
كه از طوالني ترين مرز آبي با درياي خزر
بهره مند بوده ،نیز در ايجاد زمینه هاي
حضور بازيگران فرامنطقه اي در اين حوزه
آبي موثر بوده است .آلماآتا از هفت سال
گذشته تاكنون ،به واسطه ی انعقاد يک
سلسله قراردادهاي همکاري نظامي و
امنیتي با كشورهاي روسیه ،تركیه و آمريکا
اقدام به توسعه ی نیروي دريايي خود كرده
است.

مواضع جمهوري اسالمي ايران در زمينه
نظامي شدن درياي خزر

جمهوري اسالمي ايران ،به نسبت چهار كشور
ديگر حوزه ی خزر ،بر مساله ی غیرنظامي
كردن اين دريا بیش ترين تاكید را داشته
است .در راستاي تالش هاي تهران براي
رسیدن به هدف كاهش سطح تحركات نظامي
و رقابت هاي تسلیحاتي در خزر ،موضوع حل
و فصل مسالمت آمیز اختالفات و تالش براي
غیر نظامي كردن خزر ،در اولويت دستوركار
مقامات ايراني در دومین اجالس سران
كشورهاي ساحلي درياي خزر در سال 1386
قرار گرفت و تاكنون نیز ،اين سیاست منطقي
از سوي تهران ادامه يافته است.
برخالف وجود برخي ديدگاه ها در زمینه ی
تاثیر متغیر موقعیت نظامي در حل و فصل
موضوعات حقوقي و منافع اقتصادي مورد
اختالف در بین كشورهاي حوزه ی خزر و
نیاز به ياركشي فرامنطقه اي براي تقويت
موضع پنج بازيگر منطقه اي ،موضع تهران
مبتني بر استفاده از راهکارهاي ديپلماتیک
براي رسیدن به توافقات اصولي و حركت به
سمت همگرايي از سوي كشورهاي منطقه
بوده است.
هرچند جمهوري اسالمي ايران پس از روسیه

امنيت دريايی
مودت و دوستي ايران-شوروي (1921
میالدي) و توافق نامه ی بازرگاني دو جانبه
( 1940میالدي)،درياي خزر از سوي تهران
و مسکو به عنوان درياي ايران و شوروي
شناسايي مي شد و در عمل ،امکان حضور و
نقش آفريني يک نیروي ثالث در اين محدوده
آبي وجود نداشت .با فروپاشي اتحاد جماهیر
شوروي ،تعداد كشورهاي پیرامون حوزه ی
خزر به پنج كشور افزايش يافت و اين موضوع
به تغییر ساختارهاي حقوقي ،امنیتي و
اقتصادي خزر منجر شد.
تفاوت نقطه نظرات و منافع كشورهاي منطقه
و تعاريف متفاوت و متعارض از تهديدها و
فرصت هاي هم جواري با درياي خزر و
كنش گري در اين محدوده ی آبي موجب
شد تا از همان ابتدا كشورهايي مانند :آمريکا،
تركیه ،چین ،رژيم صهیونیستي و برخي
كشورهاي غربي به دنبال دست يابي به منافع
خود ،راهي براي نفوذ به درياي خزر جست
و جو كنند.
از ديدگاه منافع اقتصادي ،مي توان گفت كه
برآوردهاي مربوط به میزان ذخاير انرژي
منطقه نشان مي دهد :درياي خزر با در اختیار
داشتن بین  2تا  6درصد از ذخاير نفت و
بین  6تا  10درصد از ذخاير گاز جهان ،پس
از خلیج فارس ،در رتبه ی دوم جهان و هم
تراز با درياي شمال قرار دارد .بر اين اساس،
كل ذخاير نفت اين منطقه نزديک به 250

میلیارد بشکه برآورد شده است .با توجه
به اين گونه منافع اقتصادي ،حضور نظامي
قدرت هاي فرامنطقه اي به ويژه آمريکا در
خزر ،به پشتوانه ی بهره وري اقتصادي از
منابع قابل توجه اين دريا صورت گرفت.
از سوي ديگر ،حضور غرب و آمريکا در خزر
كه با چراغ سبز كشورهايي چون قزاقستان
و به ويژه آذربايجان با توجیه استفاده از فن
آوري هاي نوين براي استحصال منابع طبیعي
و نیز ،حفظ امنیت حريم سرزمیني و ارتقاي
توان نظامي صورت گرفته ،به اهرم هايي
براي فشار بر مسکو و تهران بدل شد ،تا
ترويج سیاست هاي روسیه هراسي و ايران
هراسي ،بیش از پیش زمینه هاي واگرايي بین
كشورهاي منطقه را مهیا سازد.
در برابر كنشگري نظامي بازيگران فرامنطقهاي
كه حضور خود را زير عنوان هايي مانند حفظ
امنیت خزر توجیه كرده اند و با تقويت امکانات
و مواضع خود در شراكت با برخي كشورهاي
منطقه ،دست يابي به بیشینه ی منافع سیاسي
و اقتصادي را دنبال مي كنند ،تهران و مسکو
بیش از ساير كشورها مخالفت نشان مي دهند.
موضع منفي ايران و روسیه نسبت به حضور و
نفوذ بازيگران فرامنطقه اي در پهنه ی آبي و
سواحل خزر ،اين دو كشور را به اقدام در دو
محور جداگانه و متفاوت واداشته است.
از يک سو ،همان گونه كه گفته شد ،روسیه
از طريق گسترش روزافزون توان و امکانات

كنشهاي بازيگران فرامنطقه اي و تاثير
آن بر ابعاد نظامي-امنيتي خزر

تا پیش از فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي
و به واسطه ی قراردادهايي چون عهدنامه ی
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به عنوان دومین قدرت نظامي منطقه مطرح
بوده و از حفظ آمادگي نظامي به منظور
مقابله با تهديدهاي امنیتي غافل نبوده است،
اما اين موضوع هرگز تهران را به عرصه ی
رقابت هاي تسلیحاتي با كشورهاي منطقه
نکشانده است .بررسي سیر رشد هزينه هاي
افزايش توان ناوگان ها و يگان هاي نظامي
در بین كشورهاي منطقه نشان مي دهد كه
ايران در بین پنج كشور ،كم ترين میزان رشد
هزينه هاي نظامي و امنیتي را داشته است.
عالوه بر آن چه گفته شد ،تهران ،عمق يافتن
نگاه امنیتي به روابط بین پنج كشور را كه در
نظامي شدن درياي خزر نمود يافته ،مهم ترين
عامل واگرايي كشورهاي منطقه تلقي ميكند و
مسائلي چون افزايش سطح رقابتهاي منطقه
اي ،گسترش نفوذ قدرتهاي فرامنطقه اي در
خزر و دست نیافتن به توافقي جامع در زمینهی
رژيم حقوقي درياي خزر را مرتبط با ابعاد و نتايج
نظامي شدن اين پهنه آبي بر ميشمرد.
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امنيت دريايی
بي اعتمادي و تنش زايي ،تنها نتايج نظامي
شدن درياي خزر
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رزمي ،هدف حفظ برتري نظامي خود در
درياي خزر را دنبال مي كند .روس ها عقیده
دارند كه واحد هاي دريايي و ساحلي ناوگان
نظامي اين كشور در خزر بايستي براي مقابله
با هرگونه اقدامات تهديد آمیز تقويت شوند .از
سوي ديگر ،ناوگان نظامي و انتظامي روسیه
وظیفه دارند تا با كشتي هاي دزدان دريايي،
ناوچه هاي گروه هاي تروريستي و مافیاي مواد

مخدر مبارزه كنند.
از سوي ديگر ،جمهوري اسالمي ايران با
اولويت دادن به فعالیت هاي ديپلماتیک و
استفاده ی حداكثري از ابزارهاي سیاسي ،به
دنبال كاهش تهديدهاي ناشي از حضور و نفوذ
كشورهايي چون آمريکا در منطقه است و تا
حد ممکن ،هدف كاهش سطح فعالیت هاي
نظامي را دنبال مي كند.

در نشست كارگروه تدوين رژيم حقوقي
درياي خزر كه طي سال جاري در باكو برگزار
شد ،معاونان وزراي امور خارجه كشورهايي
چون آذربايجان و روسیه ،بر مخالفت تمامي
كشورهاي حوزه ی درياي خزر بر نظامي
شدن اين گستره آبي تاكید كردند; اما آن
چه مشخص است اين كه برخالف اين اعالن
مواضع ،سطح تحركات و اقدامات نظامي با
رشد قابل توجه اي در حال افزايش است.
رقابت بر سر تعیین حدود و مرزهاي
جغرافیايي و نیز رژيم حقوقي درياي خزر،
به همراه تالش برخي كشورها براي دست
يابي به حداكثر منافع از منابع انرژي ،نبود
اعتماد متقابل و درک مشترک از مفاهیم
و مولفه هاي تهديد زا و از بین رفتن بخش
مهمي از زمینه هاي استفاده از فرصت هاي
مشترک و ورود به عرصه رقابت هاي سیاسي،
نظامي و ...را مي توان از جمله داليل رشد
نظامي گري در درياي خزر معرفي كرد و اين
در حالي است كه نفوذ و حضور كشورهايي
مانند آمريکا در حوزه ی خزر ،بر پیچیده
تر شدن تعامل و بازي متقابل كشورهاي
پیراموني اين گستره آبي افزوده است.
در اين زمینه مي توان گفت كه نظامي شدن
درياي خزر ،بیش از همه به زيان كشورهاي
منطقه تمام خواهد شد .افزايش سطح
رقابت هاي تسلیحاتي به صورت مستقیم ،با
افزايش حساسیت هاي متقابل ،زمینه هاي
بیش تري براي بروز تنش هاي آتي فراهم
خواهد آورد و بر بلندي ديوار بي اعتمادي
بین كشورهاي منطقه خواهد افزود.
از سوي ديگر ،ورود به عرصه ی رقابت هاي
نظامي و تسلیحاتي ،توان بالقوه ی
همکاري هاي سازنده ی منطقه اي براي
كسب منافع متقابل را مصروف تکاپوهاي
فرساينده ی رقابتي خواهد ساخت و روند
واگرايي كشورهاي منطقه را سرعت خواهد
بخشید.
بسیاري از ناظران مسائل منطقه ،تالش براي
تعاملي سازنده در جهت ايجاد ساختارهاي
امنیت جمعي با هزينه هاي سخت افزاري
و نرم افزاري به مراتب كم تر از رقابت هاي
تسلیحاتي را ،راهکاري مناسب براي
كشورهاي منطقه برمي شمرند ،به طوری كه
اين امر ،عالوه بر دست يابي به درک متقابل
از فرصت ها و تهديدهاي مشترک ،مستلزم
اراده ی كشورهاي حوزه ی پیراموني خزر
براي حل و فصل اختالفات در چارچوب هاي
درون منطقه اي و دوري گزيدن از دخالت
دادن نیروهاي فرامنطقه اي است■.

فراساحل

بهره برداري ازذخيره هيدراتهاي گازي در دریاي خزر

مهندس علي اصولي ،مديرعامل شركت نفت خزر

شکل  )1منابع هیدراتهای گازی در مناطق مختلف جهان
در حال شناسايی هستند.

جدول  -1برآورد ذخاير هيدرات گازي احتمالي در جهان

تريليونفوت
مكعب

تريليونمتر
مكعب

خليجمكزيك

251/38

08/1

آالسكا(بخشخشكي)

449/168

77/4

جمع

602/909

757/25

ناحيه
اقيانوساطلس
اقيانوسآرام

شکل  )2میدان  Mallikدر كانادا يکی از مهم ترين منابع هیدرات جهان

آالسكا(بخشدريايي)

831/51

071/61
590

47/1
73/1

707/16
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با توجه به روند رو به رشد تقاضاي سوختهاي فسیلي در دنیا ،بسیاري
از كشورهاي توسعه يافته ،به منظور بهره گیري از منابع جديد انرژي،
فعالیتهاي خود را از مناطق خشکي و يا كم عمق دريايي به مناطق با
آبهای عمیق گسیل داشته اند .با گسترش فعالیتهاي اكتشافي در مناطق
برخوردار از آبهای عمیق و مناطق قطبي و كسب منابع بیش تر و متعاقب
آن ،برخورد با مشکالت جديد ،لزوم استفاده از فن آوريهاي پیشرفته و
پیچیده ،بیش از پیش مد نظر شركتهاي نفتي قرار گرفته است.
از جملهی منابع جديد براي تامین انرژي ،هیدراتهاي گازي است .با
كشف اين منابع در مناطق قطبي و يا در اعماق دريا ،تحقیقات در خصوص
شناسايي و بهره برداري از آن منابع آغاز شده است .امروزه بسیاري از
فعالیتها در جهت شناسايي و بهره برداري از منابع هیدروكربني در
آبهاي عمیق با پژوهشهاي صورت گرفته در خصوص هیدراتهاي
گازي در دنیا همراه شده است.
نوشتهی حاضر به دلیل اهمیت باالي موضوع آن ،به ويژه در بخش
حفاريهاي عمیق و تبیین آن براي دست اندركاران اجرايي و پژوهشي،
در اختیار قرار ميگیرد.

اكتشاف منابع هيدرات گازي

در طول دهههاي  1960تا  1990میالدي و در راستاي پژوهشهاي
بيشمار در مورد هیدراتهاي گازي ،تحقیقات وسیعي نیز در زمینةی
كشف و بهره برداري از منابع هیدرات گازي در رسوبات بستر درياها و
مناطق قطبي صورت گرفت(شکل .)1
در سال  ،1998فعالیتهاي مشترک پژوهشگران كانادايي ،آمريکايي،
آلماني و ژاپني منجر به كشف منبع عظیمي از هیدراتهاي گازي در
میدان  Mallikواقع در مناطق قطبي شمال كانادا در دلتاي مک كنزي
( )Mackenzie Deltaشد .مطالعات اولیه بیانگر وجود حداقل 10
اليهی هیدرات گازي است كه آن را به عنوان يکي از غني ترين منابع
هیدرات در جهان تبديل كرده است .از سال  2002میالدي ،كنسرسیومي
متشکل از هفت شريک بینالمللي و در سه مرحلهی مختلف ،وظیفهی
مطالعات كامل و حفر چاههاي جديد را بر عهده گرفته است.
به طور كلي ،از دهة ی 90میالدي تاكنون ،كشورهاي آمريکا ،ژاپن،
هندوستان و كانادا با اختصاص بودجهی قابل توجه اي ،برنامهی تحقیقاتي
طوالني مدتي را در زمینهی هیدراتهاي گازي شروع كردهاند كه میدان
كشف شده فوق ،از جملهی نتايج اين برنامه محسوب میشود.
هرچند برآورد دقیق ذخاير هیدراتهاي گازي در كل دنیا نیاز به
بررسيهاي بسیار دقیق و ارزيابي اين منابع دارد ،اما بر اساس برآورد
دپارتمان انرژيهاي فسیلي اياالت متحده آمريکا كه اخیرا انتشار يافته
است ،میزان تقريبي اين ذخاير ،بالغ بر  900تريلیون فوت مکعب
( 25تريلیون متر مکعب) اعالم شده است .مسلما اين میزان اعالم شده،
در صورت بررسي و مطالعهی دقیقتر در مناطق مختلف دنیا ،دچار تغییر
ميشود(جدول .)1
میزان ذخاير هیدراتهاي گازي اعالم شده ،از ديدگاه موازنه كربن در
جهان نیز قابل بررسي و ارايه است .هیدراتهاي گازي ،بیش از  50درصد
مواد آلي در دنیا را شامل ميشوند(شکل .)2

79

فراساحل

شکل  -1موازنهی كربن در جهان -كربن موجود در منابع هیدراتهاي گازي،
بیش از نیمي از منابع كربن جهان را شامل ميشود.

هيدرات گازي ،دوست يا دشمن

نتايج حاصل از ارزيابي جنبههاي " كاربردي و مفید " و نیز "تهديدها و
آسیبهاي حاصل از آن" ،پژوهشگران را دچار شک و ترديد كرده است؛ به
گونهاي كه برخي از آنان ،مقولهی هیدرات گازي را به عنوان موضوعي "فرصت
محور" براي كشور در نظر گرفتهاند و از سوی برخی ديگر نیز،اين پديده به
عنوان عامل تهديدآمیزی ياد میشود .آنان نقطه نظرات زير را دلیلي بر اين
ادعا ميدانند:
 -1موانع و مشکالت پیش روي كشف منابع هیدروكربوري در نواحي آب عمیق.
 -2هزينههاي بسیار سنگین استخراج و بهره برداري.
 -3ريسک پذيري باال ،به ويژه در مرحلهی اكتشاف اين منابع.
در هر صورت ،برداشت و بهرهبرداري از منابع هیدراتهاي گازي از مناطق
واقع در آبهاي عمیق ،احتیاج به فن آوري پیچیده و دقیق دارد .يکي
از مهم ترين و پیچیدهترين فن آوريها ،معطوف به چگونگي حفاري در
آبهاي عمیق با توجه به نفوذ پذيري رسوبات سنگهاي مخزني و رها شدن
هیدراتهاي گازي در میان آنها است.
عالوه بر اهمیت بهره برداري از منابع هیدرات گازي و استفاده از آنها به
عنوان تامین كنندههای هیدروكربن مورد نیاز ،قابلیتها و كاربردهاي ديگري
نیز ،براي آنها متصور است .استفاده از پتانسیل هیدراتهاي گازي در ذخیره
سازي وانتقال گاز ،اين روش را به عنوان جايگزيني براي روشهاي مرسوم
انتقال گاز ،نظیر خط لوله و يا انتقال به صورت گاز مايع شده( )LNGو يا گاز
فشرده( )CNGمطرح كرده است.
فرايند جداسازي و خالص سازي مواد نیز ،از ديگر كاربردهاي جالب هیدرات
گازي در صنايع شیمیايي است كه ميتواند باعث پیشرفتهاي قابل توجه اي
در اين صنعت شود.
با اين همه ،پديدهی مزبور ،برخی چالشهاي اساسي را نیز در راستاي عملیات
حفاري در آبهاي عمیق براي كارفرماياني كه خواهان دست يابي به منابع
هیدرو كربوري در اعماق دريا هستند ايجاد كرده است؛ كه از آن جمله
ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 -1نیاز به تکنولوژي مدرن و پیچیده.
 -2انجام عملیات در شرايط برخوردار از ريسک باال.
 -3انجام عملیات همراه با هزينههاي زياد در بخش ايمني.

شکل  -4دريای مازندران به عنوان بزرگ ترين درياچه جهان
شناخته می شود.

با توجه به بررسيها و شناسايي هیدراتهاي گازي در رسوبات بستر اين
دريا ،میتوان بروز مشکالتي را در حین عملیات حفاري در اين منطقه پیش
بیني كرد.
اين مشکالت از يک سو و چالشهاي موجود در آب عمیق از سوي ديگر،
فعالیت در اين ناحیه را با مخاطرات زيادي روبه رو خواهد كرد.
ايران در آبهاي جنوبي درياي خزر ،داراي ذخاير احتمالي به میزان  15میلیارد
بشکه نفت و  11تريلیون فوت مکعب گاز است كه بهره گیري از آنها مستلزم
انجام عملیات حفاري اكتشافي در چارچوب ماموريت شركت نفت خزر است.
از آن جا كه همهی ساختارهاي عمدهی شناسايي شده ،در اعماق  550الي
 800متر واقع شدهاند ،براي حفاري در اين اعماق ،ضرورت طراحي و ساخت
سخت افزار مناسب ،از جمله سکويي خاص با شرايط ويژه و استثنايي ضروری
به نظر میرسد كه توان عملیات در اعماق زياد را دارا باشد .در چنین اعماقي،
وجود امواج مرتفع ايجاب ميكند كه سکو مجهز به تجهیزات تثبیت ،از نوع
لنگر و زنجیر باشد .سکوي حفاري نیمه شناور امیركبیر(ايران البرز) ،با هدف
عملیات اكتشافي و حفاري چاههاي توسعهاي و تولیدي در عمق تا  1000متر

ايران و عمليات حفاري در آبهاي عميق
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درياي مازندران كه با نامهاي كاسپین و خزر نیز شناخته ميشود ،با وسعت بیش
از 424هزار كیلومتر مربع ،بزرگ ترين درياچهی جهان به شمار ميرود .گرداگرد
اين درياي بسته پنج كشور روسیه ،قزاقستان ،تركمنستان ،آذربايجان و ايران
قرار دارند.اين دريا از سه بخش شمالي با متوسط عمق  6متر ،بخش مركزي با
متوسط عمق  175متر و بخش جنوبي با متوسط عمق  300متر تشکیل شده
است .بخش اخیر ،در زمرهی مناطق آب عمیق دنیا به شمار ميرود .عمیق ترين
نقطهی اين دريا در بخش جنوبي و با عمق  1025متر قرار دارد.

شکل  -5منابع نفت و گاز شناخته شده كشورهاي همسايه
در درياي مازندران

فراساحل

شکل  -7حادثه سکوی هوريزون در خلیج مکزيک ،برخی علت اصلی اين رخداد را هیدرات
تشکیل شده در شیر فورانگیر ميدانند.
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از سطح دريا و تا عمق  6000متر از بستر دريا طراحي و ساخته شده است.
پروژهی ساخت سکو ،توسط پیمانکاران ايراني و با به كارگیري دانش برخي
شركتهاي خارجي به پايان رسیده و عملیات پیش راه اندازي ،راهاندازي و
آزمايش سیستمهاي مختلف آن ،انتقال و استقرار و تثبیت آن در بلوک مورد
نظر تماماً توسط متخصصین و كارشناسان ايراني صورت گرفته است .اين
پروژه در حال حاضر ،تحت عملیات حفاري اكتشافي است.
درراستاي تحقق اين امر ،اقدمات متنوعي از جمله :ساخت اسکله ،ساخت 3
فروند شناور پشتیباني ،راهاندازي سیستمهاي اطفاء حريق ،سیستم تصفیهی
پسماند ناشي از كندههاي حفاري و ديگر ملزومات پشتیباني سکو و ساير
تاسیسات مورد نیاز ساحلي و فرا ساحلي انجام گرفته است.
به طور طبیعي ،در جهت به كارگیري بیش ترين منافع عملیات اكتشافي،
كلیهی خطرات احتمالي كه فراروي فعالیت كارشناسان ايرانی قرار دارد،بررسي
شده و مورد شناسايي قرار گرفته است:
 -1تشکیل كريستالهاي هیدراتهاي گازي در خطوط لوله گاز و اثرات
نامطلوب و مخرب آن بر تاسیسات سطح االرضي و سر چاهي (نظیر شیرهاي
كنترل چاه و يا سیستم سرچاهي)
 -2مشکالت حفاري در رسوبات حاوي هیدرات گازي ،شامل آزاد شدن حجم
زيادي از گاز و از هم گسیختن ساختار هیدرات گازي طي فرآيند حفاري كه
منجربه موارد زير ميشود:
الف -فرو ريختگي لولهی جداري،
ب -فوران چاه،
ج -زمین لغزش و فرو نشست زمین،
اين عوامل ،كنترل عملیات حفاري را با مشکالت متعددي رو به رو خواهد كرد
و اثرات مخربي را روي تجهیزات نصب شده در بستر دريا خواهد گذاشت و
حتي ممکن است مجموعهی سکو را با مخاطره رو به رو كند (شکل .)5
با توجه به ضرورت برخورد و به منظور پیشگیري از بروز اين تهديدها ،اقدامات
بسیار گستردهاي در سطح ملي و فراملي انجام گرفته است.
در راستاي مقابله با خطرات ناشي از وجود اين پديده در درياي خزر و
دست يابی به راههاي برون رفت از خطرات احتمالي ،با استقبال از همهی
پژوهشگران در حوزه هیدراتهاي گازي ،شركت نفت خزر معتقد است تا با
همفکري ،تعامل و بهرهگیري از مجموعهی دانش و دانستههاي كارشناسان

و محققان ايرانی بتوان در جهت كاهش هزينهها و پیشگیري از خطرات
احتمالي ،گامهاي مؤثري در محدودهی فالت خزر برداشت.
در همین راستا ،شركت ملي نفت ايران همسو با نیاز شركت نفت فالت قاره
و با همکاري پژوهشگاه صنعت نفت ،مطالعاتي را در خصوص منابع هیدرات
گازي موجود در درياي عمان شروع كرده است .شركت ملي گاز ايران نیز ،در
راستاي بهره برداري از فرصتهاي معطوف به هیدرات گازي در ذخیره سازي
و انتقال و نیز ،رفع مشکالت هیدرات گازي حین عملیات پااليش و انتقال در
خطوط لوله ،پژوهشهاي متعددي را با همکاري مراكز پژوهشي و آموزشي
كشور مديريت كرده است ،كه امید ميرود مجموعه اين اقدامات ،در سطح
ملي و فرا ملي ،به منزلهی دست مايه اي مطلوب و موثر براي پیشبرد اهداف
شركت نفت خزر واقع شود؛ به گونه اي كه در آينده اي نه چندان دور ،شاهد
ارتقای جايگاه جمهوري اسالمي ايران در میان كشورهاي داراي فن آوري
ويژهی آبهای عمیق باشیم■.

شکل  -6سکوی نیمه
شناور ايران-امیركبیر،
نمونه ای از دست يابی به
توانمندی های به دست
آمده در عرصه ی حفاری در
آبهای عمیق
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محيط زيست دريايی

معصومه جهان پناه(كارشناسی ارشد زيست شناسی دريا)
مصطفی حاجی رضايی (سرپرست اداره ايمنی و حفاظت دريايی)
اداره كل بندر و دريانوردی خرمشهر

گونه های جلبکی ،پايه و اساس زنجیره غذايی
در اكوسیستم آبی محسوب می گردند به طوری
كه حیات ساير آبزيان مستقیم يا غیر مستقیم
به اين جلبک های میکروسکوپی وابسته
می باشد .لیکن شکوفايی يا بلوم برخي از
جلبک های سلولی ،خصوصاً جلبک های سمی
حوادثی را در اكوسیستم های دريايی سبب
می گردد كه دردناک و زيان بار می باشد.
به طور كلی شکوفايی جلبکی يا بلوم جلبکی
به ازدياد نسبتاً سريع يک يا چند گونه جلبک
اطالق گرديده كه اين ازدياد باعث تغییرات
محسوسی در آب دريا می شود .شکوفايی
جلبک های تک سلولی سمی در آب دريا را
عموماً كشند قرمز ( )Red Tideمی نامند.
اين موجودات دريايی به جهت سم مترشحه از
آنها كه عالوه بر مرگ و میر ماهیان ،پرندگان
و پستانداران دريايی می تواند سالمت انسان را
به خطر بیاندازد از اهمیت ويژه ای برخوردار
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است .بنابراين مطالعه و شناخت اثرات سوء
گونه های سمی در اكوسیستم های آبی الزم
و ضروری بنظر می رسد .آب توازن يکی از
عوامل ضروري براي حفظ تعادل كشتي
است .ساالنه حدود سه تا ده میلیارد تن آب
توازن توسط كشتي ها انتقال مي يابد كه به
صورت بالقوه انتقال دهنده گونه هاي آبزي از
نقطه اي به نقطه ديگر مي باشد .در اين میان
گونه های جلبکی مضر ()Toxic Algae
كه موجوداتي نسبتاً مقاوم به شرايط متغیر
محیطی هستند می توانند در اين آبها جابه
جا شوند .از آنجا كه اين گونه ها سمی بوده
می توانند به طور مستقیم ويا غیر مستقیم
منجر به بروز مشکالتی برای مصرف كنندگان
دريايی شوند .به جز آب توازن كه در ورود
گونه های جلبکی مهاجم در يک منطقه نقش
دارد عوامل موثر ديگری در به وجود آمدن
و تشديد بلوم جلبکی می تواند نقش داشته

باشد كه بطور اجمالی شامل آلودگی بیش از
حد آب دريا با نوترينت و خصوصاً میزان فسفر
باال در آب ،كاهش میزان اكسیژن آب ،افزايش
میزان حرارت آب و بدنبال آن افزايش میزان
تبخیر آب دريا و كلیه عوامل ايجاد شده در
زمان آلودگی با فاضالب يا پسابهای وارده از
خشکی به دريا يا از شناورها كه منجر به
افزايش میزان بار مواد آلی محیط و در نتیجه
ازدياد و شکوفايی جلبکی در دريا می شود كه
اين مسئله با افزايش سم تولید شده توسط
گونه های مضر جلبکی می تواند محیطي
بسیار خطرناک برای زيست انواع مختلف
موجودات آبزی باشد .از انواع سموم مترشحه
از جلبک ها میتوان به سموم خطرناک
Brevetoxin،
Dinophysistoxin،
Cigutoxin،Saxitoxin، Domoic acid
اشاره نمود كه اثرات زيان باری بر دستگاه
عصب و در مدخل سیناپس های عصبی،

محيط زيست دريايی
پساب شهری و صنعتی) خصوصاً در زمان
تغییر و افزايش دمای آب ،كنترل دمای آب
و كنترل میزان  N/Pنوترينت به فسفر آب
همگی كمک به عدم شکوفايی جلبک می كند.
گاهی با يک بلوم در مدت زمان كم اجسام
آبی زياد شده و بدنبال باالرفتن كدورت ،نور
رسانی كم شده و تعادل چرخه های زيستی
آب به هم خورده و زندگی تمام موجودات به
خطر می افتد .كاهش غلظت نوترينت و ذرات
فسفر آب ممکن است به كاهش بلوم خوريات
نواحی ساحلی كمک كند.
مديريت آب توازن كشتی ها بعنوان يکی از
منابع ورود گونه مهاجم جلبکی امری ضروری
است .در اين راستا سازمان جهاني دريانوردي
(آيمو) در سال  2004میالدي كنوانسیون
بین المللي كنترل مديريت آب توازن كشتي ها

كانالهای غشايی سلولهای بدن داشته كه گاه
منجر به مرگ موجود آلوده به سم میگردد.
خطرات سموم جلبک های دريايی می تواند با
اثر بر روی سالمتی موجودات زنده  ،اثر بر
روی اكولوژی يا ايجاد تغییردراكوسیستم ها
همراه باشد .در دريا واقیانوسها ،مواد غذايی
كه عموماً توسط جلبک ها تولید می شود
توسط زئوپالنکتون ها (ماهی ها ،میگوها و)...
مصرف شده و سپس خود زئوپالنکتون ها
توسط موجودات ديگر مانند انسان در زنجیره
غذايی مصرف می شوند .حال اگر هر يک از
زنجیره های چرخه غذايی شکسته شده يا
به نوعی مسموم شوند بقیه زنجیره را درگیر
و بنوعی تمام موجودات تحت تأثیر قرار
می گیرند .بنابراين با يک تغییر كوچک در
اكوسیستم تمام اكوسیستم درگیر می شود.
از جمله عوامل ايجاد كننده بلوم يا شکوفايی
جلبکی ،عدم مديريت بر تخلیه مواد زائد و
ّآب توازن كشتی ها در بنادر ،افزايش ورود
فاضالب ،روان آبهای كشاورزی و پسابهای
صنعتی به دريا ،ورود مواد مغذی از اليه های
زيرين دريايی در اثر بهره برداری يا فعالیت های
اليروبی در دريا ،افزايش حرارت آب و يا
افزايش فرايند تبخیر آب دريا می باشد.

Others

Diatom

Dinoflagelata

Amphidinium cartera

Pseudonitzi chiaausteralis

Alexandrium excavatum

Chatonella marina

Pseudonitzichia

Alexandrium fundyense

روشها و راهكارهای مديريتی جلوگيری
از بلوم

Chrysochromulina
polylepis

Pseudodelicatissima

Alexandrium minutum

Pfiesteria piscicida

Chaetoceros convolute

Gambierdiscus toxicus

" Prorocentrum
minimum

Chaetoceros concavicornis

انواع گونههای جلبكی مضر()Harmful Algae

Gymnodinium breve
Gymnodiniumnagasakkiense
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بهترين زمان كنترل بلوم قبل از زمانی است
كه بلوم توسعه يافته باشد .پیشگیری از وقوع
چنین پديده هايی نیازمند شناخت اثرات
زيانبار اين پديده بر محیط زيست دريايی
است .احداث ايستگاه های سنجش آلودگی،
ايجاد آمادگی الزم برای مقابله با شرايط
بحرانی ،دفع روان آبهای شهری ( فاضالب،

و رسوبات آن به منظور پیشگیری و مقابله
با انتقال ارگانیزم هاي آبزي مضر خصوصاً
گونه های جلبکی مضر را به تصويب رساند،
بنابراين با ايجاد تسهیالت و امکانات دريافت
و تخلیه آب توازن كمک فراوانی به عدم ورود
اين گونه های سمی به سواحل خواهد شد.
تکمیل طرح ها و بهینه سازی تسهیالت جمع
آوری مواد زائد از شناورها در محل تخلیه،
توسعه زيستگاه های مصنوعی از قبیل ريفها
يا كاشت جنگلهای مانگرو كه كمک فراوانی
به پايش زيست محیطی در دريا می كنند،
پايشهای ماهواره ای جهت مقابله با پديده
كشند قرمز ،انجام مانورهای مقابله با پديده
كشند قرمز با مشاركت دستگاه های ذيربط
از جمله راهکارهای پیشگیری از وقوع چنین
پديده های خطرناک در دريا می باشد■.

83

امنيت دريانوردی

احمد سليمانی

موضوع مسافر قاچاق از ديرباز مورد توجه مجامع بين المللي
مختلف قرار داشته است ،تاريخچهي طوالنی آن به زمانی
برمیگردد كه اولين كشتیها به دست بشر ساخته شدند و از
آنها در تجارت دريايی استفاده شد .در اوايل معضل مسافر
قاچاق ،مسألهي مهمی نبود .دليل كم اهميت بودن موضوع ،اين
بود كه كشتیهاي قديمی نسبت به كشتیهای امروزی ،كوچكتر
و دارای خدمهي زيادتری بودند .بنابراين مسافر قاچاق (برای
اينكه وارد كشتی شود) و برای مدت طوالنی ناشناخته باقی
بماند ،از شانس بسيار كمی برخوردار بود .همچنين در آن زمان،
مباحث مربوط به حقوق بشر ،به اندازهي امروز مطرح و فراگير
نبود و مسافران قاچاقی كه برحسب اتفاق بر روی كشتیها يافت
میشدند به كارهای شاق و اجباری و بدون دستمزد گماشته
میشدند .امروزه اندازه و تناژ كشتیهای تجاری در حال افزايش
است و صنعت دريانوردی نيز در همهي زمينهها ،روزبهروز در
حال قانونمندتر شدن است ،كه اين خود ،باعث توجه ويژه به
پديدهي مسافر قاچاق شده است.
اولين كنوانسيون بينالمللی در رابطه با مسافر قاچاق در سال
انواع مسافر قاچاق
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طبق اعالم منابع معتبر مسافران قاچاق به چند دسته تقسیم ميشوند:
پناهندگان ،مهاجران اقتصادی (در جستجوی كار) ،پناهندگان
سیاسی ،مهاجران غیرقانونی و تبهکاران .مسألهي اصلی كه اشخاص را
وادار به مهاجرت غیرقانونی به صورت مسافر قاچاق میكند ،مسألهي
اقتصادی است .مشکالت اقتصادی و سیاسی كه در جهان امروز وجود
دارد ،باعث شده است كه جمعیت زيادی از مردمیكه در پايین پلکان
اقتصادی قرار دارند ،به فکر زندگی بهتر در مکانی ديگر باشند .از
اينرو ،مسافر قاچاق ،خود را برای مدت چندين روز در مکانهای
تنگ و تاريک كشتی با شرايط سخت پنهان میكند ،تا بتواند جايی با
شرايط بهتر برای ارتزاق و زندگی برگزيند.
پناهندگان ،كسانی هستند كه از جنگ ،درگیریهای داخلی يا از
ظلم و ستم ،اذيت و آزار سیاسی و مذهبی فرار میكنند .اين نوع
مسافران قاچاق ،به صورت خودجوش عمل ميكنند و فاقد مدارک
شناسايی هستند .پناهندگان سیاسی ،كسانی هستند كه سعی دارند
وارد كشوری شوند كه ممکن است پناهندگی سیاسی به آنها اعطا
شود .اين افراد ممکن است پناهندگان اقتصادی باشند و برای اينكه به
كشور خود بازگشت داده نشوند ،تقاضای پناهندگی سیاسی میكنند.
آنها اغلب هويت حقیقی خود را پنهان میكنند ،يا ماهیت كشوری
آشوبزده را براي خود برميگزينند.
بیشتر مهاجران غیرقانونی به امید آنكه به صورت ناشناخته وارد
يک كشور شوند ،مدارک شناسايی خود را به همراه ندارند .اغلب،

 1957ميالدي در بروكسل به تصويب رسيد ،اما هيچگاه اجرايی
نشد .در حقيقت برخی از امضاءكنندگان اصلی اين كنوانسيون از
اجراي مقررات مصوبه سرباز زدند و از آن انصراف دادند .مسافر
قاچاق از منظركنوانسيون بروكسل" :به شخصی گفته میشود كه
در بندر يا مكانی در نزديكی آن ،مخفيانه و بدون اجازهي فرمانده،
مالك كشتی يا ديگر اشخاص مسؤول وارد كشتی شود و بعد از
آنكه كشتی بندر را ترك كرد ،برروی كشتی باقی بماند".
سازمان جهانی دريانوردی ،مسافر قاچاق را اينگونه تعريف
میكند" :مسافر قاچاق به شخصی اطالق میشود كه مخفيانه به
كشتی يا بار آن ،بدون اجازهي مالك ،فرماندهي كشتی يا ديگر
اشخاص مسؤول وارد شود و بعد از خروج كشتی از بندر ،يا تخليه
بار از كشتی ،در بندر مقصد شناسايی و توسط فرماندهي كشتی
به مقامات ذیربط گزارش شود ".در تعريفی ديگر آمده است:
"مسافر قاچاق به شخصی اطالق میشود كه مخفيانه به كشتی يا
بار آن ،بدون اجازهي مالك ،فرماندهي كشتی و يا ديگر اشخاص
مسؤول وارد شود و قبل از خروج كشتی از بندر ،شناسايی
گردد".
با مسافران قاچاق در بنادر ،مطابق با قوانین كشور مقصد ،به عنوان
مهاجران غیرقانونی برخورد میشود .ممکن است بعد از آن كه تقاضای
پناهندگی سیاسی مسافران قاچاق ر ّد شد ،مهاجران غیرقانونی نامیده
شوند .بايد با مسافران قاچاقی كه تقاضای پناهندگی سیاسی میكنند،
مطابق با كنوانسیونهای ملل متحد برخورد شود.
تبهکاران ،آخرين نوع مسافران قاچاق و شايد خطرناکترين آنها
باشند .ممکن است كه اين نوع مسافران قاچاق ،خشونت به خرج
بدهند و با مسؤولین همکاری نکنند .اين افراد ممکن است در قاچاق
مواد مخدر يا ديگر فعالیتهای غیرقانونی فعالیت داشته باشند .اين
نوع مسافران ،اغلب به صورت گروهی مهاجرت ميكنند و میتوانند
جدی برای خدمهي كشتی ايجاد كنند ،كه بعضي اوقات ،در
خطرات ّ
قبال عدم آسیب به خدمه ،از مالک كشتی و ...تقاضای وجه نقد يا
انتقال آنها به محل مورد نظرشان را دارند.
پيامدهای مسافر قاچاق

مسافران قاچاق و مهاجران غیرقانونی ،نه تنها جامعهي كشورهای
مقصد را تحت تأثیر قرار میدهند ،بلکه ضررهای اقتصادی زيادی را به
اموال عمومی و بخشهای خصوصی وارد میكنند .در حقیقت صرف
هزينه ،زمان و نیروی انسانی ،از جمله پیامدهايی به شمار ميروند كه
با شناسايی مسافران قاچاق و مهاجران غیرقانونی ،بر اشخاص حقیقی
و حقوقی تحمیل ميشوند.
افزايش مسافران قاچاق و مهاجران غیرقانونی ،باعث مخالفت عمومی

امنيت دريانوردی

نحوهي ورود و مكان اختفاي مسافران قاچاق

راههای متعددی برای ورود مسافر قاچاق به داخل كشتی وجود دارد.
سادهترين راه ،ورود از طريق پلکان كشتی است .مسافر قاچاق ،در
غیاب و سهلانگاری نگهبان ،وارد كشتی ميشود و خود را در مکانی
مناسب مخفی میكند .راه ديگر ورود مسافران قاچاق كه بیشتر در
بنادر آفريقايی انجام میگیرد ،ورود توسط طنابهای مهار كشتی
است .يکی ديگر از راههای ورود به كشتی ،از طريق كانتینر است.
اين طرز داخل شدن به كشتي ،روشي سازمانيافته است و در بیشتر
موارد ،كانتینرهايی مورد استفاده قرار ميگیرند كه از بنادر چین به
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میشود و باعث خواهد شد كه دولتها ،قوانین پیشگیرانهای را وضع
كنند .در نتیجه اين قوانین سختیهای زيادی را به مالکین و فرماندهان
كشتیها تحمیل خواهد كرد .الزم به ذكر است كه براساس برآورد UK
 ،P&I CLUPهزينهي مسافران قاچاق در صنعت كشتیرانی ،ساالنه 20
میلیون دالر تخمین زده شده است .طبق آمار موسسهي ،P&I CLUB
بین سالهای  2000-1995میالدي ،تعداد موارد مسافر قاچاق به 2091
مورد رسید كه اين خود ،هزينهي  11/6میلیون دالری به موسسه تحمیل
كرد .طبق برآورد موسسه ياد شده ،حدود  45/000دالر آمريکا ،هزينه هر
يک از مسافران قاچاق ،برای نگهداری و بازگردانی آنها به كشور متبوع
است .اين هزينهها ،اغلب توسط موسسه  ،P&I CLUBو براساس شرايط
قرارداد منعقد شده ،تحت پوشش قرار میگیرد.
عالوه بر هزينههای رو به افزايش مسافر قاچاق ،مسألهي تهديد امنیتی
نیز از جانب مسافران قاچاق يا مهاجران غیرقانونی خشونتطلب،
علیهي خدمهي كشتی ،قابل تصور است .در حقیقت ،احتمال رفتار
خشونتآمیز در میان مسافران قاچاق يا علیهي خدمهي كشتی وجود
دارد .از اين نظر تعداد مسافران قاچاق بر روی كشتی ،همواره دارای
اهمیت است؛ به ويژه اگر تعداد آنها از تعداد خدمه كشتی بیشتر باشد.
در هر صورت ،خدمهي كشتی بايد تدابیر امنیتی الزم برای ممانعت
از ورود مسافران قاچاق به كشتی را اتخاذ كنند .با اجرايی شدن
آئیننامهي امنیت كشتیها و تسهیالت بندری (،)ISPS CODE
مسألهي امنیت دريانوردی مرتبط با مسافر قاچاق ،به وسیلهي اعمال
تدابیر پیشگیرانه ،تأكید شده است.

مهاجران غیرقانونی ،میتوانند اثرات منفی بر روی جامعهي مقصد
بگذارند" .مورگانلی" از كمیتهي مهاجرت و امنیت مرزهای آمريکا،
خاطرنشان میكند كه" :بیشتر مهاجران غیرقانونی كه وارد آمريکا
میشوند ،به فعالیتهای خرابكارانه میپردازند".
به طور خالصه موارد ذيل ،از جملهي پیامدهای مسافران قاچاق و
مهاجران غیرقانونی محسوب ميشود:
 .1تحت تأثیر قرار دادن جامعهي كشورهای مقصد.
 .2ضررهای اقتصادی به اموال عمومی و بخش خصوصی.
 .3صرف زمان و نیروی انسانی.
 .4تأخیر در حركت كشتی.
 .5تحريک كشورها برای وضع قوانین سختگیرانه.
 .6تحمیل مشکالت فراوان برای مالکین و فرماندهان كشتیها.
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مکان در دريای خروشان ،میتواند محل بسیار خطرناكي براي اين
افراد باشد.
نحوهي برخورد با مسافران قاچاق

بعد از آن كه كشتی از بندر خارج شد و خدمهي توانستند مسافران
قاچاق را بر روی كشتی بیابند ،يا اينكه مسافران به علت گرسنگی يا
شرايط بد مخفیگاه ،از آنجا خارج شدند و خود را تحويل خدمهي
كشتی دادند ،به نظر ميرسد كه سه نوع برخورد متفاوت در نحوهي
تعامل با آنها وجود داشته باشد:
برخورد اول

كاپیتان كشتی ،طبق قوانین بینالمللی و دريايی عمل میكند .در
وهلهي اول ،مسافران قاچاق شناسايی میشوند و سپس اطالعات اخذ
شده طبق فرمتی خاص ،به اطالع مالک كشتی و ديگر افراد مسؤول
رسانده میشود .مسافران قاچاق در بنادر ،بايد در كابین نگهداری
شوند و در طول درياپیمايي ،بنا به تشخیص كاپیتان ،آن افراد برای
هواخوری به سطح عرشه آورده میشوند .برای اينكه زمان سريعتر
سپری شود ،به آنها كتاب داده میشود و در برخي مواقع ،حتی افراد
به طور داوطلبانه در كارهای كشتی ،به خدمه كمک میكنند.
برخورد دوم

نوع تعامل با مسافران قاچاق ،همکاری خدمه با آنهاست .در اين نوع
برخورد ،بعد از اينكه مسافر يا مسافرين قاچاق بر روی كشتی يافت
شدند ،فرماندهي كشتی برای خالصی از حجم زيادی از مکاتبات،
بازجويیهاي پيدرپي در هر بندر ،توبیخ ،سرزنش و عزل از منصب
خود ،با مسافران قاچاق همکاری میكند .فرمانده ،به مسافران قاچاق
اجازه میدهد كه در بندر يا در نزديکی ساحل از كشتی خارج شوند.
اگر هم مسافرين دستگیر شوند و پلیس به سراغ كشتی بیايد ،فرمانده
منکر وجود مسافر قاچاق بر روی كشتی خواهد شد.
برخورد سوم
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مقصد آمريکا فرستاده میشوند .در يکی از چنین رخدادهايي 21 ،نفر
مسافر قاچاق ،در كانتینرهای تخلیه شده ،واقع در بندر النگبیچ ايالت
كالیفرنیا يافت شدند و در مورد ديگري  16نفر ،از كانتینری واقع در
بندر سیاتل پیاده شدند.
مورد ديگر از نحوهي ورود مسافر قاچاق به كشتی كه در بنادر شايع
است ،مخفی شدن كارگران تخلیه و بارگیری در كشتیها و خروج آنها
از بندر ،به عنوان مسافر قاچاق است .كارگران تخلیه و بارگیری كه
چند روزی را بر روی كشتی كار كردهاند ،محل مورد نظر را شناسايی
ميكنند و قبل از خروج كشتی از بندر ،به ذخیره و جاسازي آب و مواد
غذايی ،در محل مورد نظر ميپردازند ،تا چند روزی را در آنجا ،پس
از خروج كشتی از بندر سپری كنند.
برخی از مسافران قاچاق ،خود را درون محفظهي باالی تیغهي سکان
كشتی مخفی میكنند .در يکی از اين موارد ،پلیس و مسؤولین بندر
ريچردز بی ،واقع در آفريقای جنوبی ،پنج مسافر قاچاق را دستگیر كردند
كه در محفظهي باالی تیغهي سکان كشتی (،)TAI HARMONY
مخفی شده بودند .آنها كه از بندر مومباسا ،واقع در كشور كنیا وارد
كشتی شده بودند ،پس از ده روز به هنگام خروج از مکان مورد نظر،
توسط پلیس دستگیر شدند .به گفتهي پلیس ريچردز بی ،محفظهي
بااليي تیغهي سکان ،بیشتر مورد توجه مسافران قاچاق است .اين

در اين نوع برخورد ،فرمانده به دلیل رهايی از مشکالت مطرح شده
در برخورد نوع دوم ،با همکاری خدمهي كشتی ،مسافر يا مسافرين
قاچاق را سرنگون میكند .مسافران قاچاق ،به دلیل آنكه مخفیانه و
بدون اطالع وارد كشتی میشوند ،احتمال اينكه به سرنوشت مرگ
دچار شوند زياد است .برای اينكه كشتی بابت مسافر قاچاق توسط
بندر مقصد جريمه نشود و اين جريمه ،از حقوق پرسنل كشتی كسر
نگردد ،بهترين راه عملی كه به نظر خدمه ميآيد و در اجراي سريع آن
ميكوشند ،كشتن مسافران قاچاق است .گزارش شده است كه در سال
 1995میالدي ،خدمهي كشتی  MC RUBYكه به مقصد بندري در
فرانسه در حركت بود ،متوجهي  7مسافر قاچاق غنايی در بار كشتی
شدند .اين هفت نفر توسط يکی از افسران كشتی ،به وسیلهي اسلحه
و با همکاری يکی از خدمه ،به وسیلهي میله آهنی كشته میشوند.
غافل از اينكه يکي از مسافران قاچاق (برادر يکی از كشتهشدگان،
تا آن زمان ،هنوز در بار كشتی مخفی بوده است ).به محض رسیدن
كشتی به بندر ،او از كشتی فرار ميكند و پلیس را در جريان ماجرا قرار
ميدهد .به ندرت اتفاق میافتد كه چنین موردی به دادگاه گزارش
شود ،اما كشتار مسافران قاچاق ،همچنان در درياها و دور از چشم
قانون اتفاق میافتد.
مسافر قاچاق در ISPS CODE

آيیننامهي امنیت كشتیها و تسهیالت بندری ،بعد از حوادث
بحثبرانگیز حملهي انتحاری به برجهای دوقلوی نیويورک ،توسط

امنيت دريانوردی

مسافر قاچاق در كنوانسيون FAL

كنوانسیون  FALدر سال  1965میالدي به تصويب رسید .اهدف
اصلی اين كنوانسیون عبارتند از :جلوگیری از تأخیرهای ناخواسته
در ترافیک دريايی ،تسهیل در همکاریهای میان دولتها ،رسیدن
به باالترين سطح از همبستگی در تشريفات اداری و رويهها .در سال
 2002میالدي ،اصالحیهی كنوانسیون در رابطه با مسافر قاچاق به
تصويب رسید .اصالحیه ،شامل دو بخش اساسی است كه بخش اول
آن ،الزاماتی را در خصوص جستوجوي كشتیها برای يافتن مسافر
قاچاق در بنادر ،با ريسک باال و تشديد اقدامات برای جلوگیری از ورود
و اختفاي مسافرين قاچاق بر روی كشتی مشخص میكند .بخش دوم،

نتيجهگيری

پديدهي مهاجران غیرقانونی و مسافران قاچاق ،تا زمانی كه مشکالت
سیاسی ،اقتصادی و بیعدالتیهای اجتماعی در سرتاسر جهان وجود
داشته باشد ،به صورت كامل حل نخواهد شد .با اين وجود ،كشورها
بايد تالش خود را معطوف مبارزه و جلوگیری از پديدهي مسافر قاچاق
كنند .دولتها با ارتقاي موقعیت سیاسی ،ايجاد پايداری اقتصادی و
اجرای عدالت در كشور متبوع خود ،باعث خواهند شد كه شهروندان
به ماندن و تالش در كشور خود دلگرم شوند .يکی از بهترين راههای
ورودی مسافر قاچاق به كشتی ،از طريق بنادر است .مسؤولین بندری،
از طريق نظارت بیشتر بر افراد ورود به بندر ،اطالعرسانی و همچنین
تعیین چارچوبی برای مجازات مسافران قاچاقی برگشت داده شده يا
دستگیر شده ،بايد با اين پديده مبارزه كنند.
به طور خالصه ،میتوان اقدامات ذيل جهت كاهش موارد مسافران
قاچاق را نام برد:
 آگاهسازی افراد از عواقب مسافرتهای غیرقانونی. تعیین چارچوبی برای مجازات افراد دستگیر شده يا برگشت دادهشده.
 ارتقاي همکاری میان دستگاههای مرتبط با مسافر قاچاق. ايجاد ارتباط منظم و مستمر با  IMOو استفاده از تجربیات ديگركشورها.
 تجزيه و تحلیل و شناسايی مکانهايی با ريسک باال (از جهت اختفايمسافران قاچاق) و اعالم به شركتهای كشتیرانی.
سازمان جهانی دريانوردی انتظار دارد كه با اجرای الحاقیهي اخیر
كنواسیون  FALو اجرای اقدامات امنیتی مشروح در آيیننامه ،ISPS
تأثیر به سزايی در كاهش تعداد مسافران قاچاق داشته باشد■ .
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 IMOدر سال  2002میالدي به تصويب رسید .كد بینالمللی ،ISPS
در رابطه با مسافر قاچاق ،صرفاً پیشگیرانه است .آيیننامه از دو قسمت
"الف" و "ب" تشکیل شده است كه بخش اول آن الزماالجرا و بخش
دوم بیشتر جنبهي توصیهايی دارد .بخش "ب" آيیننامه ،توصیههايی
در محافظت از كشتی در رابطه با ممانعت از ورود مسافر قاچاق ،در
قالب افراد غیرمجاز دارد.
در مقررهي  8.9.4بخش "ب" توصیه میشود كه طرح امنیتی كشتی،
بايد شامل كلیهي تهديدهای ممکن ،از قبیل ورود افراد و استفادهي
غیرمجاز از كشتی و نحوهي رفتار با مسافران قاچاق باشد .مقررهي
 15.11.4بخش "ب" توصیه میكند كه طرح امنیتی تسهیالت بندری،
بايد همهي تهديدهای ممکن از قبیل ورود و استفادهي غیرمجاز ،مانند
حضور مسافران قاچاق را لحاظ كند.
مقابله با چالشهای زيادی را برای آيیننامهي  ISPSپیش بیني
كردهاند كه يکی از آنها مسافر قاچاق است .هر چند كه با افزايش
تدابیر امنیتی در هنگام تعامل كشتی با بندر ،وضع قوانین مرتبط
با كاال و مواد مصرفی كشتی به همراه تعیین مناطق محدوديتدار
در بندر و كشتی ،تأثیر مستقیم بر كاهش آمار مسافر قاچاق خواهد
داشت ،اما اين معضل را نمیتواند به طور كامل ريشهكن كند.

الزاماتی را تعیین میكند كه طبق آن ،حقوق مسافرين قاچاق ،خصوصاً
از طريق رعايت اصول انسانی ،به هنگام ارتباط با آنها به رسمیت
شناخته ميشود.
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بنده به عنوان عضو مشترک نشريهي
 ،Seawaysمتعلق به انستیتوي دريانوردي
( )Nautical Instituteرا به طور منظم
دريافت ميكنم كه هر ماه ،ضمیمهيي
خواندني ،تحت عنوان "گزارش حادثه دريايي"
( )MARSبه همراه دارد.
در شمارهي اخیر اين نشريه ،دو گزارش به
چشم ميخورد كه براي خوانندگان ميتواند
هم جالب و هم نگرانكننده باشد .گزارشها
اغلب با سوانح دريايي ارتباط دارند ،اما درمتن
آنها ،شاخصهاي ديگري همچون :بار و ديگر
امور مرتبط ،از نظر دور نگاه داشته نشده است.
به عالوه ،اين گونه گزارشها ممکن است از
فايدههايي ويژه برخوردار باشند ،زيرا گاهي
اوقات ،نحوهي نگرش دريانوردان به پايانهي
ساحلي و عملیات آن را به تصوير ميكشند.
گزارشهاي ارايه شده بیشتر اظهارنظري
عمومي در مورد فقدان ايمني در پايانههاي
دريايي وتعمیم پیامدهاي منفي رعايت
نکردن استانداردهاي ايمني به بخشهاي
ديگر و دور از پايانههاي بارگیري محسوب
ميشوند .اساميكشتيها ،پايانهها ،شركتها و
افراد هرگز ارايه نميشوند و اين امر ،شاخصي
است كه بايد رعايت شود .به تناسب آن ،در
مورد محل وقوع حادثه به هیچ نکتهيي اشاره
نميشود .بهترين كاري كه ميتوانم انجام
دهم ،نقل آن گزارش است.
عنوان گزارش عبارت بود از "عملیات غیرايمن
كارگران بارانداز" .شخص گزارشدهنده اظهار
ميدارد" :در پايانهيي كانتینري ،شاهد
اقدامات بسیار غیرايمن از سوي كارگران
بارانداز بوده است".
تهیهكنندهي گزارش ،در ادامه ميافزايد:
"كارگران بارانداز در هر نوبت بارگیري ،به
سختي با دست و پا روي سقف كانتینري
كه قرار بود بارگیري شود (بدون در اختیار
داشتن نردبان) باال ميرفتند و گاهي اوقات
نیز ،كار باالبردن كارگران ،با استفاده از
چنگکهاي فورک لیفتراک انجام ميشد ".در

همین راستا ،در يکي از تصاوير منتشرشده،
كارگري كه در حال باالرفتن از يک كانتینر
است ،نشان داده شده است.
كارگر ياد شده ،در شرايطي مشغول باالرفتن
از كانتینر است كه به نظر نميرسد از
تجهیزات ايمني مناسب برخوردار باشد و
عجیبتر اين كه ،در پس زمینه عکس ،دو نفر
با ظاهر ناظر (هر دو با پوششي كام ً
ال مشخص
و قابل رؤيت) ،نظارهگر باالرفتن كارگر ياد
شده هستند .پشتسر آنان ،در پس زمینه،
دستكم يک نفر ديده ميشود كه كاله ايمني
برسردارد.
در باالي يک كانتینر ،كارگران بارانداز ،مشغول
كار با وسیلهيي هستند كه از باال آويزان است،
دستكم يکي از كارگران ،كفش به پا ندارد.
تهیهكنندهي گزارش ،در پايان براي
حسنختام ،اظهار مي دارد" :كارگري مشاهده
ميشود كه مشغول پايین آمدن از يک رديف
كانتینر ،به ارتقاع 5متر در عرشهي شناوري
ديگر بوده است كه كار بارگیري آن در پايانه
به اتمام رسیده است".
تهیهكنندهي گزارش ،با تکیه بر آن چه كه
شخصاً مشاهده كرده ،اين عبارت را به زبان
ميآورد" :چرا و چگونه مسئوالن يک پايانهي
كانتینري ،به رغم تدوين و ابالغ قوانین مدون
و موجود در حوزهي تأمین ايمني در عرشه
كشتي ،به كارگران بارانداز اجازه ميدهند
بدون رعايت تمهیدات ايمني كار كنند؟"
وي در ادامه ميافزايد" :باور اين نکته دشوار
است كه شرايط سرويسدهي ،آموزش
ايمني را دربرنميگیرد و كاركنان ،بيمهابا،
بدون رعايت اصول ايمني به كار مشغولاند
و عجیبتر اين كه ،مقامات محلي اجازه
ميدهند اين روند بدون اعمال هر گونه
فشار و تحريم ادامه يابد .اين امر ،واكنشي
قابل درک به آن چه كه مشاهده شده است،
محسوب ميشود".
هر چند ،منطق حکم ميكند بدون بررسي
تمامي حقايق ،نبايد به نتیجهگیري مبادرت

ورزيد ،اما با تکیه بر گزارش ارايه شده ،به
راحتي ميتوان اذعان داشت كه :برخي اصول
ايمني و تمهیدات بازدارنده ،در پايانهها رعايت
نميشود و با توجه به زنجیرهيي بودن و ارتباط
بین بخشهاي مختلف حملونقل ،به ويژه
حملونقل دريايي ،تبعات يا پیامدهاي منفي
عدم رعايت اين گونه اصول ،بيترديد به بخش
پايانه محدود نميشود ،بلکه تمام بخشهاي
اين صنعت را تحت تأثیر قرار ميدهد.
در اين جا بايد به دو بُعد ديگر اشاره كرد:
نخست ،يک تماشاچي (مانند شخصي كه
اين گزارش را تهیه كرده است) با مشاهدهي
چنین صحنههايي ،مقولهي ايمني را به
هنگام عبور از پايانه يا ساير بخشهاي مرتبط
جدي نميگیرد
با حملونقل دريايي ،خیلي ّ
(در حالي كه مانند اكثر دريانوردان ،بايد
آن را جدي بگیرد) و در نتیجه ،تعمیم اين
فرهنگ غلط به حوزهي دريانوردي ،با اثرات
جبرانناپذير همراه خواهد بود .متاسفانه رفتار
يادشده ،با اين واقعیت كه افراد بايد از ضروت
رعايت ايمني در هر حال و در هر موقعیت

آگاهي داشته باشند ،در تضاد كامل است.
بُعد ديگر ،تأثیر اين گونه رفتار بر افرادي است
كه از استاندارد ايمني آگاهي دارند.
اين مورد ،به طرح پرسشي زيربنايي منتهي
ميشود .پايانهها ،كانتینرها و حملونقل
بینالمللي دريايي ،چه اطالعات و چه تأثیري
را به تماشاگران ،به ويژه تماشاگران دايمي
(مانند :رانندگان خودرو و دريانوردان فعال در
دو عرصهي حملونقل جادهيي و دريايي) القاء
ميكند؟
آيا ورود آنان (در جريان عبور از پايانه) به
خوبي سازماندهي ميشود و آنان به درستي
با روشها و فرآيندهاي ايمني آشنا ميشوند-
يا هیچ اتفاق خاصي نميافتد و آنان درون
خودروهايشان رها ميشوند؟
در پايان بايد به اين پرسش پاسخ داد كه :آيا
به راستي ،عدم رعايت استانداردهاي ايمني،
از نقطهي شروع ،يعني پايانههاي دريايي،
بر كل فرايند حملونقل دريايي بار ،به ويژه
حملونقل بینالمللي دريايي تأثیر ميگذارد؟
و اگر پاسخ مثبت است چگونه؟

در پاسخ به اين پرسش ،بايد منصفانه (براساس
مطالعات و پژوهشهاي به عمل آمده) و
قاطعانه اذعان داشت كه ،اين مهم بر كل فرايند
حملونقل دريايي و تعمیم آن به بخشهاي
مختلف و حتي ساير شیوههاي حملونقل
تأثیرگذار است .نگارنده ،هیج توجیهي را
مبتني بر توقف پیامدهاي منفي بيتوجهي به
استاندارهاي ايمني در محیط پايانه نميپذيرد
و آن را شايبهيي بیش نميانگارد .با عنايت
به اين حقیقت انکارناپذير ،زنجیرهاي بودن
اغلب تالشهاي مرتبط با صنعت حملونقل
(به ويژه حملونقل دريايي) از يک سو و
نگاه كالن برنامهريزان و متولیان صنعت به
مقولهي ايمني و استانداردهاي مربوط به آن
از سوي ديگر ،هیچ راه گريزي را براي از نظر
دورداشتن جايگاه بسیار مهم و حیاتي شاخص
ايمني و ارتباط دروني آن با بخشهاي گوناگون
زنجیرهي حملونقل ،از نقطهي شروع (پايانهي
دريايي مبدأ) باقي نميگذارد.
به گفتهي كارشناسان ،عدم تأثیر يا حداقل
كم تأثیرشدن تالشهاي صورت گرفته براي

ارايهي تصويري روشن وبالمنازع از ضرورت
رعايت اصول و استانداردهاي ايمني توسط
دريانوردان و ساير افراد حاضر در اين عرصه ،به
دلیل بيتوجهي عمدي يا سهوي به اين گونه
اصول ،ازجمله پیامدهاي منفي آن محسوب
ميشود .با نگاهي گذرا به حوادث و سوانح
دريايي ،به راحتي ميتوان نشانههاي روشني
از بيتوجهي به اصول ايمني و استانداردهاي
مرتبط را نظارگر بود.
ساالنه میلیونها دالر به بخش ايمني
دريانوردي اختصاص مييابد كه سوء مديريت
(از ديگر شاخصهاي تاثیرگذار بر رعايت
اصول و استانداردهاي ايمني) و مشاهده
رفتارهاي غیرمسئوالنه (همان گونه كه در
گزارش به آن اشاره شد) در به هدر رفتن
منابع تخصیصيافته ،نقشي انکارناپذير دارند.
آيا ميتوان از آثار و پیامدهاي اين گونه
بيتوجهيها و نتايج مخرب آن بر روند
حملونقل دريايي چشم پوشید؟ پاسخ را به
شما خواننده گرامي وا ميگذارم■ .
منبع :نشريهي تخصصي كارگوسيستم
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صنعت كشتيسازي ،از زمان توسعه و تحول آن در منطقه اروپا تاكنون،
مرحلهي بلوغ را طي ميكند .از سال  1960میالدي ،اين صنعت با توجه
به ماهیت آن ،از نوعي روند چرخهاي با فراز و نشیب زياد برخوردار بوده
است 5 .تغییر چرخهاي اصلي بهتدريج تسلط بر اين صنعت را از بازارهاي
اروپايي به مقصدهاي كمهزينهي آسیايي ،مانند :كره جنوبي ،ژاپن و چین
انتقال داده است .اين صنعت ،بر اساس حضور جهانياش در اغلب مناطق
جهان مانند :اروپا ،آسیا ،امريکا و ...همواره با فعالیتهاي كشتيسازي
توصیف ميشود .تراكم باالي نیروي كار و نیاز شديد به سرمايهگذاري مالي
ـ كاري ناشي از دورهي طوالنيمدت تکمیل پروژهي ساخت شناور ،از ديگر
ويژگيهاي شاخص اين صنعت محسوب ميشود .اعطاي تسهیالت مالي/
كمکهاي بالعوض و ساير انگیزهها ازسوي دولتهاي متعلق به كشورهاي
فعال در صنعت تولید شناورهاي دريايي ،رشد و توسعهي اين صنعت را از
جنبههاي بسیار ،تحت تأثیر قرارداده است.
تقاضا براي ساخت شناور ،قبل از هر چیز ممکن است به دو عامل وابسته
باشد :تقاضاي فزاينده و تقاضا براي جايگزيني (كشتي نوبهجاي كشتي
قديمي و فرسوده) .عوامل ديگري مانند :رشد و توسعهي تجارت دريايي،
رشد فزايندهي فعالیتهاي مرتبط با اكتشاف و تولید ،افزايش نرخهاي
بار ،نرخهاي شناور جديد ساخت و غیره ،در افزايش تقاضا براي ساخت
كشتيهاي جديد مؤثر هستند .تقاضاي جايگزين كردن شناورهاي جديد ،از
پیر شدن ناوگان جهاني و برخي قوانین و مقررات ،مانند قانوني كه بر اساس
آن شناورهاي تانکر تکبدنه( )Single Hullتا سال  2010بايد از چرخهي
سرويسدهي خارج شوند ،نشأت ميگیرد .در اصل ،كشتيها را ميتوان به
چهار دسته تقسیم كرد:
 شناورهاي مخصوص حمل بار فلهي تر ()Wet Bulk Carrierشناورهاي مخصوص حمل بار فلهي خشک ()Dry Bulk Carrier كشتيهاي كانتینريشناورهاي مخصوصهر يک از اين چهار گروهبندي را ميتوان به زيرگروههاي ديگر تقسیم كرد.
ظرفیت مركز كشتيسازي ،نوع شناوري كه امکان ساخت آن وجود دارد را
تعیین ميكند .هرچه كارخانهي كشتيسازي بزرگتر باشد ،قابلیت آن براي
تولید شناورهاي بزرگ ،مانند :تانکرها ،شناورهاي عظیم مخصوص حمل بار
فله بیشتر است .هزينهي تأمین مواد خام و نیروي كار انساني ،اصليترين
هزينه براي ساخت كشتي محسوب ميشوند .در زمینهي ظرفیت ،مراكز

كشتيسازي جهان ،هماكنون با نوعي فشار يا استرس در ارتباط با ثبت
سفارشهاي ساخت كشتي (كه تا سال  2010پرشده است) روبهرو
هستند.
فاصلهي زماني بین سالهاي  ،2008-2000براي تولیدكنندگان كشتي
در اقصي نقاط جهان (بهويژه در قارهي آسیا) ،با افزايش ارزش سفارش
ساخت از  78/3میلیون تناژ ناخالص( )GTدر سال  2000به 332/9میلیون
تناژ ناخالص در سال  ،2008بر اساس شاخص نرخ رشد سالیانهي
تركیبي(22/9 )Compounded Annual Growth Rateدرصد،
بهمنزلهي عصر طاليي به شمار ميرفته است .به همان نسبت ،با افزايش
میزان سرمايهگذاريهاي جديد دراين حوزه ،ظرفیتهاي كشتيسازي
از  33/5میلیارد دالر در سال  2000میالدي به  194/7میلیارد دالر در
سال  2008میالدي ،بر اساس شاخص نرخ رشد ساالنهي تركیبي افزايش
يافت .بر پايهي مقیاس جهاني ،كرهي جنوبي ،چین و ژاپن ،سه كشور بزرگ
تولیدكنندهي كشتي (بزرگترين كشورهاي تولیدكنندهي كشتي) ،بر
مبناي تعداد سفارشهاي ارايهشده براي ساخت كشتي محسوب ميشوند؛
به طوري كه اين سه كشور در  31ژويیه سال  ،2008در كل 84/3درصد

سفارشهاي جهاني ساخت كشتي را به خود اختصاص دادند.
رشد و توسعهي صنعت تولید شناورهاي دريايي در كشورهاي آسیايي
كرهي جنوبي ،چین و ژاپن را ميتوان به حمايت بيقیدوشرط دولت از
اين صنعت با اختصاص كمکهاي نقدي بالعوض ،توسعهي واحدهاي
فرعي يا كمکي و تدوين قوانین و مقررات در حمايت از اين صنعت نسبت
داد .صنعت كشتيسازي كرهي جنوبي ،بهمنزلهي يک صنعت راهبردي،
شاهد موج خروشاني در ثبت سفارش تولید كشتي از  14/8میلیون تناژ
ناخالص مصرفي ( )Compensated Gross Tonnageدر سال 2000
میالدي به  65میلیون  CGTدر سال  2008میالدي با نرخ رشد سالیانهي
تركیبي 23/5درصد بوده است .افزايش تعداد سفارش ساخت كشتي در
كرهي جنوبي ،از سفارشهاي ثبتشدهي ساخت كشتي در جهان فراتر
رفته است .مراكز تولید شناورهاي دريايي چین كه تحت نظارت دو سازمان
اصلي دولتي ،يعني تعاوني صنعت كشتيسازي چین ( )CSICو تعاوني
كشتيسازي دولتي چین ( )CSSCفعالیت ميكنند ،از ده سال گذشته
تاكنون ،شرايط بسیار خوبي را تجربه كردهاند .افزايش تقاضاهاي داخلي
ساخت شناور ،دسترسي به نیروي كار ارزان ،مهارتهاي فني و غیره ،ازجمله

عوامل تأثیرگذار در پس اين رشد و توسعهي صنعت تولید شناورهاي دريايي
در چین محسوب ميشود؛به طوريكه میزان سفارشهاي ساخت را از 3/9
میلیون  CGTدر سال  2009به  53/9میلیون  CGTدر سال  2008بر
مبناي نرخ رشد تركیبي ساالنهي 45/5درصد افزايش داده است.
كشور ژاپن كه روزگاري ( طي سالهاي  1960میالدي) در عرصهي
كشتيسازي در سطح جهان جايگاه نخست را در اختیار داشت ،بهتدريج
اين مقام را ازدست داد .فقدان سرمايهگذاري و افزايش هزينههاي تأمین
نیروي انساني در مقايسه با ساير مقصدهاي كشتيسازي مانند ويتنام،
ازجمله عواملي است كه باعث تسريع سقوط ژاپن در اين عرصه شد .بهرغم
مشکالت پیشرو ،ژاپنيها همچنان رتبهي سوم جهان را در زمینهي ساخت
كشتي و در اختیار داشتن تعداد سفارش ساخت (با افزايشي حايز اهمیت
از  11/6میلیون  CGTدر سال  2000میالدي به  30/5میلیون CGT
در سال  2008میالدي بر مبناي نرخ رشد تركیبي ساالنهي 14/8درصد)
در اختیار دارند .هرچند با توجه به افزايش رقابت در اين صنعت ،مراكز
كشتيسازي ژاپن ،كماكان شاهد بدتر شدن اوضاع اقتصادي خواهند بود،
اگر تمهیدات اصالحي ،هرچه زودتر به اجرا درنیايد.
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را شاهد بوده است .هماكنون اين كشور به عنوان پنجمین كشتيسازي
جهان ،از تمامي امکانات براي حضور آتي در اين عرصه به عنوان يک غول
كشتيساز برخوردار است .بهويژه تمايل مشهود كشتيسازان اروپايي به اين
كشور ،زمینهي تقويت بیشتر اين صنعت را در ويتنام فراهم آورده است.
صنعت تعمیر كشتي را ميتوان به عنوان نوعي صنعت همیشه سبز با افزايش
فعالیتهاي تجاري مرتبط با گسترش ناوگان كشتیراني جهان تشريح كرد.
بههمراه كشور سنگاپور ،به عنوان رهبر يا پیشرو اين صنعت ،ساير كشورها
همچون :دبي ،بحرين ،كلمبو و غیره ،به عنوان مراكز اصلي تعمیر كشتي در
جهان ظهور كردند .صنعت تعمیر كشتي هند ،توسط مديرعامل كشتیراني
هند ،از طريق شکلگیري واحدهاي ثبتشده و داراي گواهینامهي تعمیر
كشتي هدايت ميشود .از مجموع  35واحد داراي گواهینامهي تعمیر كشتي
(كه به ثبت رسیدهاند) ،تنها به  7واحد تأيیديهي دايم اعطا شد .اگرچه
فشار كافي براي توسعهي امکانات و تسهیالت مربوط به تعمیر شناور در
هند وارد شده است ،اما اين صنعت ،كماكان در مراحل آغازين توسعه قرار
دارد .با توجه به دسترسي به نیروي كار ارزان و موقعیت راهبردي در اين
كشور ،همچنان بايد براي كشف پتانسیلهاي بالقوه و بالفعل كردن آنها،
تالشهاي چشمگیري صورت پذيرد.
بايد به اين نکته نیز اشاره كرد كه صنعت ساخت شناورهاي دريايي ،طي
سالهاي اخیر ،از رشدي خیرهكننده برخوردار شده است .درعینحال،
كشتيسازان به دلیل ترس از ركود اقتصادي جهان ،شايد در آيندهاي
نزديک با مشکالتي (بهويژه در سايهي اين واقعیت كه حجم تجارت جهاني،
كماكان ممکن است شاهد كاهش قابل مالحظهاي باشد) مواجه شوند .عالوه
بر آن ،هماكنون سفارش ساخت ناوگاني عظیم (45درصد ناوگان موجود
جهاني در  31ژويیه سال  2008میالدي) در اختیار است .بنابراين ،اين
صنعت بايد مدرنسازي مستمر فنآوري ،كنترل هزينههاي مربوط به تأمین
نیروي انساني و غیره را در دستور كار خود قرار دهد؛ بهگونهاي كه با فرآيند
رشد و توسعه ،به شکلي كارآمد هماهنگ باشد .دستاندركاران اين صنعت
ممکن است در صورت ركود و ايستايي در زمینههاي يادشده ،از دست دادن
سهم بازار خود را به بازارهاي جديدتر و ارزانتر ،مانند ويتنام (كه در اين
عرصه نمودي شگفتانگیز داشته) شاهد باشند.
در هند ،ورود بازيگران خصوصي به اين عرصه ،زمینهي تقويت و توسعهي
صنعت را به شکلي بسیار تأثیرگذار فراهم آورده است .اين شاخص ،همراه با
تدوين برخي قوانین حمايتي دولت ،هم ممکن است فرصتهاي فزايندهي
شغلي در خور توجهي ايجاد كند (چه در صنعت كشتيسازي و چه در
صنايع ثانويه يا كمکي) و هم مشاركت فزايندهي اين صنعت در رشد تولید
ناخالص ملي كشور را درپي داشته باشد.
تأثير ركود اقتصادي جهان بر صنعت كشتيسازي جهان
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صنعت كشتيسازي هند ،با دراختیار داشتن نزديک به 1/24درصد سفارش
ساخت كشتي در جهان ،در مقام ششم قراردارد .گسترهي ساحل طوالني،
نیروي كار ارزان ،نیازهاي فزايندهي ناوگان در سطح جهان ،بههمراه تکمیل
ظرفیتهاي تولید در كشورهاي كرهي جنوبي ،چین و ژاپن ،عوامل اصلي
وتضمینكنندهي افزايش سفارشهاي ساخت كشتي در هند (كه از 0/84
میلیون  GTدر سال  2006به  2/7میلیون  GTدر سال  2007افزايش
يافته است) محسوب ميشوند .يک دهه قبل ،صنعت كشتيسازي هند ،به
ساخت شناورهاي كوچک درونساحلي ،كرجي و غیره محدود بوده است.
از آن زمان تاكنون ،هنديها ضمن بهبود شرايط در بخش تأمین شناورهاي
دريايي ،حرفهايي براي گفتن دارند .شركتهاي خصوصي هندي ،بهويژه
با توسعه در زمینهي ظرفیت و فنآوري ،در حال پذيرش سفارش ساخت
شناورهاي بزرگتر مانند :تانکرهاي مخصوص حمل سوخت و شناورهاي
مخصوص حمل بار فله و غیره هستند.
بيترديد ،صنعت ساخت شناورهاي دريايي در كشور ويتنام ،جهشي عظیم

بازار كشتيسازي ،با لغو يا به حالت تعلیق درآمدن نزديک به  30درصد
سفارش ساخت ،شرايط متالطمي را تجربه ميكند .درعین حال ،انتظار
ميرود كه اين صنعت ،بهزودي شاهد گذر از اين طوفان ناشي از اثرات
بحران مالي جهان (به دلیل پايان يافتن ركود اقتصادي) باشد .مراكز تولید
شناورهاي دريايي ،بايد براي پاسخگويي به سفارشهاي ساخت كشتيهاي
جديد (هنگامي كه تجارت جهاني و تولید داخلي رونق مييابد و شركتهاي
كشتیراني نیاز به جايگزيني كشتيهاي نو با كشتيهاي كهنه را احساس
ميكنند) كام ً
ال مجهز باشند .مراكز كشتيسازي بايد ظرفیتهاي تولید را
براي رويارويي با چالشهاي ناشي از نامشخص بودن بازار (كه انتظار ميرود
بهزودي جان تازهاي بگیرند) افزايش دهند.
درعین حال ،بازيگران جديد بايد با دقت و با احتیاط در اين عرصه گام
بردارند؛ زيرا گام نهادن به بازار كشتيسازي بدون رعايت الزامات موجود،
ممکن است بيفايده باشد .راهبرد اصلي آنان ،بايد در نگاهداشتن جاي ثابت
در بخش كشتيسازي و تعمیر كشتي تعريف شود؛ در شرايطي كه از نوعي
تضمین براي دراختیار داشتن گردش پول نقد به اندازهي كافي و حفظ
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جايگاهي پايدار براي كشتيسازي با توجه به تنگناهاي موجود برخوردار
هستند .به گفتهي تحلیلگر اين مقاله ،كشتيها معموالً هزينههاي ثابتي
را در حوزهي راهبري و تعمیر و نگهداري (بدون توجه به اينكه آيا مورد
استفاده قرار دارند يا خیر) متحمل ميشوند .اين شاخص ،به عنوان نوعي
منبع مستمر درآمد عمل ميكند و در نتیجه ،بازار در اوقات بهتأخیرافتادگي
كمتر تأثیر خواهد پذيرفت.
به گفتهي اين تحلیلگر ،از آنجا كه صنعت كشتيسازي ،نوعي فنآوري
و صنعت بسیار وابسته به نیروي كار است ،تازهواردان اين بازار را در شرايط
دشواري قرار خواهد داد .درعینحال ،مشاركتكنندگان جديد از كشورهاي
ويتنام ،هند و فیلیپین ،براي عبور از اين شرايط دشوار ،از فرصتهاي ايدهآلي
برخوردارند؛ زيرا هزينههاي باالسري آنان بسیار كمتر است .هنگامي كه آنان
به مهارت مورد نیاز در اين عرصه دست يابند ،روند ارتقاي اين صنعت ممکن
است به باالترين سطح خود برسد .در سطح جهان ،تقاضا براي كشتيهاي
بزرگتر براي كاهش هزينههاي لجستیکي در هر واحد بیشتر است .ناوگان
جهاني در حال پیر شدن است و در نتیجه ،به شناورهاي جديد براي
جايگزيني كشتيهاي قديمي و فرسوده و همسويي با رشد بازار نیاز خواهد
بود .گرايش فعلي در ساخت كشتيهاي سبز (دوستدار محیط زيست)،
به دلیل رشد آگاهي زيستمحیطي و تدوين فزايندهي قوانین و مقررات
سختگیرانه در حوزهي حفاظت از محیط زيست ،نمود مييابد .در عین حال،
از آنجا كه مصرف انرژي تقريباً باالست و انتظار ميرود اين هزينه افزايش
يابد ،تقاضا براي تولید شناورهاي خاص با قابلیت استفاده از سوخت گاز مايع
( )LPGگاز مايع نیتروژن ( )LNGو تانکرهاي مخصوص حمل سوخت،
نسبتاً باال خواهد بود.
زيرگروههاي بازار

ساخت كشتي در سطح جهان ،از  367/2میلیون  GTدر  31دسامبر سال
 ،2008میالدي به  303/5میلیون  GTدر  31دسامبر سال  2009میالدي
كاهش يافت كه اين روند عمدتاً از كاهش سفارش ساخت شناورهاي جديد
و افزايش تعداد كشتيهاي تحويل دادهشده در مقايسه با سال تقويمي
 2008میالدي نشأت ميگرفت .با توجه به كاهش قیمت شناور از نقطهي
اوج ،ثبت سال به سال كاهش به میزان  20تا 30درصد و افزايش حايز
اهمیت تعداد كشتي اوراقشده در سال  2009میالدي ،بيترديد ،صنعت
كشتيسازي ،افول در فعالیتهاي اين بخش (برخالف آنچه كه در دورهي
شکوفايي بین سالهاي  2008-2006میالدي پیشبیني ميشد) را شاهد
بوده است.
در اين گزارش تالش ميشود به برخي پرسشهاي مطرحشدهي پاسخ داده
شود:
درخالل سالهاي  ،2013-2010ازصنعت كشتیراني و ساير صنايع وابسته
به آن ازجمله صنعت تولید شناورهاي دريايي ،انتظار ميرود چگونه با معضل
فرا ـ ظرفیت (ظرفیت بیش از اندازه) مقابله كنند؟
آيا مراكز كشتيسازي ،كماكان با معضل لغو سفارشهاي ارايهشده روبهرو
خواهند بود؟ آيا مالکان كشتي ،هنوز ترجیح ميدهند به جاي شناورهاي
نو ،شناورهاي دست دوم خريداري كنند؟ آيا قارهي آسیا همچنان به عنوان
كانون كشتيسازي جهان باقي خواهد ماند؟ آيا كشتيسازان هندي در
مقايسه با همکاران خود در كرهي جنوبي و چین ،در موقعیت بهتري قرار
خواهند گرفت؟ و نیز ،انتظار ميرود كه رشد آنان تا چه اندازه باشد؟
با توجه به اطالعات آماري مربوط به كشتيسازي جهاني در خالل سالهاي
 2009-2004كه از طريق شبکهاي دقیق از منابع اولیه و ثانويه و بررسي
چشمانداز اين صنعت توسط نويسندگان مقالهي حاضر كه در خالل سالهاي

تحلیلگران اين مقاله ،زيرگروههاي بازار را با دقت و به قرار زير مورد بررسي
قرار دادهاند:
با توجه به نوع محصول:
شناورهاي مخصوص حمل بار فله تر(تانكرها) ()Wet Ships
 تانکرهاي نفت تانکرهاي مخصوص حمل مواد شیمیايي تانکرهاي مخصوص حمل گاز شناوربودن ،تولید ،ذخیره و تخلیهي بار ( /)FPSOشناوربودن ،ذخیره وتخلیهي بار ()FSO

با توجه به منطقهي جغرافيايي
 مراكز كشتيسازي كرهي جنوبي مراكز كشتيسازي چین مراكز كشتيسازي ژاپن مراكز كشتيسازي ويتنام مراكز كشتيسازي هنددراين پژوهش ،تحت عنوان بازار كشتيسازي تجاري آسیا اقیانوسیه،
توصیههاي راهبردي به مراكز جديد كشتيسازي و ذينفعان ديگر ،مانند:
سازمانهاي دولتي و صنايع وابسته يا مرتبط با صنعت تولید شناورهاي
دريايي ارايه ميشود.
ركود اقتصادي جهان و كاهش تجارت دريايي ،به فرا ـ ظرفیت كشتيها
انجامید و در نتیجه عملکرد صنعت تولید شناورهاي دريايي را درسال 2009
میالدي در سطح جهان ،تحت تأثیر قرار داد .میزان سفارش ثبتشده براي
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 ،2013-2010بر مبناي تركیبي از عوامل ،مانند :پیشبینيهاي مربوط به
اندازه ناوگان جهاني ،رشد بازرگاني دريايي ،صنعت اوراق كردن كشتي و
غیره جمعآوري شده است ،تحلیل و نتیجهگیري از اين گزارش براي همهي
شركتهاي درگیر در صنعت دريانوردي ،بانکها ،سیاستگذاران ،مراكز
پژوهشي و دانشگاهي ،ساير سازمانهاي بینالمللي و ملي ،ازجمله موارد
حیاتي است.
نگاهي اجمالي به صنعت كشتيسازي و تعمير كشتي استراليا
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در طول تاريخ ،همواره نوعي قرابت بین قارهي كهن آسیا و قارهي
اقیانوسیه احساس ميشده است و به همین علت ،ترجیحاً نگاهي
اجمالي به صنعت كشتيسازي و تعمیر كشتي استرالیا انداخته ميشود.
صنعت كشتيسازي و تعمیر كشتي در اين كشور ،بهسرعت در حال
توسعه است و در همین راستا ،استرالیا در دستيابي به بازارهاي جهاني،
به موفقیتهاي چشمگیري دست يافته است .راهبران بینالمللي
كشتيهاي كانتینري عظیم و خطوط كشتیراني مسافري و شناورهاي
نیروي دريايي ،بیش از پیش ،به مراكز تعمیر و نگهداري واقع در كشور
استرالیا مراجعه ميكنند.
استرالیا هماكنون در بازاراهاي جهاني ،به عنوان يکي از مراكز ارايهدهندهي
خدمات باكیفیت در زمینهي تعمیر و نگهداري انواع شناورهاي دريايي
شناخته ميشود .البته اين كشور در عرصهي تولید شناورهاي دريايي ،مانند:
كشتيهاي مورد نیاز نیروي دريايي ،كشتيهاي سبک و تندرو مسافري و
شناورهاي مخصوص حملونقل خودرو نیز ،حرفهايي براي گفتن دارد.
بخش كشتيسازي استرالیا از سه گروهبندي اصلي زير تشکیل ميشود:
 -1ساخت شناورهاي مورد استفاده در نیروي دريايي ،براي مثال:
زيردرياييهاي سبک و شناورهاي گشتزني مورد نیاز گارد ساحلي.
 -2ساخت كشتيهاي تجاري ،براي مثال :شناورهاي مخصوص حمل
مسافر/خودرو و شناورهاي ماهيگیري
 -3تعمیر و نگهداري شناورهاي تجاري ،براي مثال :تعمیر كلي و نوسازي.
صنعت كشتيسازي و تعمیر و نگهداري استرالیا در مقیاس جهاني ،تقريباً
كوچک است؛ اما درعین حال ،اين كشور در مقايسه با ساير كشورهاي
فعال در عرصهي كشتيسازي ،از باالترين نرخهاي تغییر (يعني تناژ
ناخالص به تناژ مصرفي ،براي ارايهي خدمات به كشتيهاي گوناگون
داراي پیچیدگي) برخوردار است .ازاين رو ،يکي از قابلیتهاي كلیدي
صنعت كشتيسازي استرالیا ،در توانايي آن براي اجراي پروژههاي

پیچیدهي ساخت و تعمیر با استفاده از فنآوري بسیار پیشرفته ،سطح
باالي مهارتهاي فني و تخصصي و فرآيند مدرن ساخت و مونتاژ براي
تولید شناورهاي داراي كیفیت باال نهفته است.
اين كشور از ظرفیت بااليي براي ساخت و تعمیر شناورهاي تجاري ،مانند:
شناورهاي تندرو مسافري از جنس آلومینیوم /شناورهاي مخصوص حمل
خودرو و برخي شناورهاي كوچک تجاري با طول حداقل 15و حداكثر110
متر ،شناورهاي تندرو مخصوص حمل بار ،كشتيهاي مورد استفاده در نیروي
دريايي ،شناورهاي مخصوص گشتزني مورد نیاز گارد ساحلي و شناورهاي
نجات ،قايقهاي ماهيگیري و شناورهاي تأمین فراساحلي برخوردار است.
استرالیا به خاطر استفاده از فنآوري پیشرفته برش ـ لبه (Cutting-Edge
 )Technologyدر جهان مشهور است و برخي نوآوريها ،مانند :استفاده از
فیبرهاي ساختهشده از پالستیک فشرده در بخش داخلي كشتي و استفاده
از آلومینیوم در تولید بدنه ،به شناورهاي ساخت اين كشور ،نوعي برتري فني
(در مقايسه با ساير رقبايش) اعطا كرده است .صنعت كشتيسازي استرالیا
در استفاده از فلز سبک آلومینیوم براي ساخت كشتي پیشگام است .اين امر،
باعث جذب مشتريان متقاضي تولید شناورهاي تجاري و نظامي از اقصي
نقاط جهان شده است.
فرصتهايكليدي

اغلب فرصتهاي كلیدي استرالیا در زمینهي صادرات شناورهاي دريايي،
اقالمي چون :شناورهاي تندرو مخصوص حمل مسافر /مخصوص حمل
خودرو ،شناورهاي دفاعي ،شناورهاي مخصوص گشتزني مورد نیاز گارد
ساحلي و قايقهاي كار را شامل ميشود.
بخش كشتيسازي استرالیا ،فرصتهاي بسیار مطلوبي را در زمینهي
صادرات شناورهاي تولیدي مخصوص حمل خودرو ،شناورهاي مسافري
براي ارايهي خدمات تجاري در بخش حملونقل بینالمللي دريايي پیش
رو دارد .صادرات شناورهاي مخصوص حمل مسافر به منطقهي آسیا و
اقیانوسیه بسیار حايز اهمیت بوده است.
بازارهاي داراي اولويت برخودار از بیشترين فرصتهاي صادراتي عبارتند از:
تركیه  -يمن  -فیلیپین  -هنگكنگ  -امريکاي شمالي  -سنگاپور و مالزي
تولیدات استرالیا در حوزهي شناورهاي دريايي به كشورهاي مختلف ،شامل:
زالندنو ،كشورهاي حوزهي اقیانوس آرام ،امريکا ،اروپا ،امريکاي جنوبي و
كارايیب صادر ميشود■.
منبع:اينترنت
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رسانههای انگلیسی گزارش دادند :با گذشتيک
سال از حادثهی نشت نفت ،ساكنان سواحل
آمريکا در خلیج مکزيک معتقدند كه بعضی از
خسارتهای اين حادثه جبران ناپذير است.
به گزارش پايگاه اينترنتی شبکهی "اسکای
نیوز" ،با گذشتيک سال از حادثهی نشت
نفت در خلیج مکزيک ،ساكنان سواحل آمريکا
معتقدند كه میلیاردها دالر هزينهی شركت
بی.پی برای جبران خسارتها و مهار نشت
نفت ،نتوانسته است جلوی ماندگاری آثار اين
حادثه را در اين مناطق بگیرد.
در  31فروردين سال گذشته ،وقوع انفجار
و آتش سوزی در سکوی "ديپواتر هرايزن"،
متعلق به شركت بی.پی ،سبب كشته شدن
بیش از  11كارگر و نشت بیش از  4میلیون
بشکه نفت در خلیج مکزيک شد كه بزرگ
ترين حادثهی نشت نفت غیر عمدی در تاريخ
به شمار میآيد.
انتشار تصاوير پرندگان آلوده به نفت از
رسانههای مختلف جهان نشان میداد كه
آسیبهای جدی به محیط زيست مناطق
دريايی و ساحلی آمريکا وارد شده است و
فعالیتهای اقتصادی همچون ماهی گیری و
گردشگری نیز ،با خسارتهای بی شماری رو
به رو شده اند.
بیش از  500هزار نفر از ساكنان اين مناطق،
خواهان دريافت خسارت از صندوق  20میلیارد
دالری بی.پی برای اين منظور شده اند .با اين
حال و با وجود افزايش هزينههای بی.پی از مرز
 40میلیارد دالر ،شمار زيادی از درخواستها
همچنان بی پاسخ مانده است.
"آلن مورو" ،ناخدایيک كشتی تفريحی در
اين رابطه گفت" :می توانم به شما نشان بدهم
چگونه از ماه مه تا دسامبر سال گذشتهی
میالدی 90 ،هزار دالر ضرر كرده ام ،اما
مسئوالن بی.پی ،میخواهند تنها  25هزار دالر
به من بپردازند".
وی افزود" :دلم میخواهد به وضعیتی برگرديم
كه پیش از حادثهی نشت نفت داشتیم ،زيرا
تنها در آن صورت راضی خواهم بود".
مسئوالن بی پی مدعی هستند كه دارندگان

كشتیها ،در جريان تالش برای مهار نشت نفت،
دستمزدهای راضی كننده ای از اين شركت
دريافت كرده اند .با اين حال ،به درخواستهای
آنان ،همچنان رسیدگی میشود.
فرد ماهی گیری به نام "دن اسکرمتا "گفت":به
نظرمن،آثاربلندمدت نشت نفت ،هنوز خودشان
را نشان نداده اند؛ زيرا راهی برای اندازه گیری
اين آثار مخرب وجود ندارد".
"جان هوكوار" ،زيست شناس وابسته به
"مؤسسهی صلح سبز" ،گفت ":هنوز هم ،بعد از
گذشتيک سال ،نفت زيادی در رسوبات و در
بستر خلیج مکزيک باقی مانده است".
وی افزود ":بخش زيادی از نفت به مردابهای
حاشیهی خلیج مکزيک رانده شده اند كه به
مرور به درون اندام و ساختار فیزيولوژيکی
جانواران دريايی وارد میشود".
بازرسیها نشان میدهد كه نارسايیهای
بسیاری در عملکرد شركت بی.پی وجود داشته
و دهها شکايت علیهی آن و شريکان اش به
ثبت رسیده است.
با تکمیل بررسیهای دولت آمريکا دربارهی
فرآيندهای ايمنی ،تعلیق حفاری در خلیج

مکزيک برطرف و فعالیتها در اين منطقه از
سر گرفته شده است.
"ويلیام موری" ،كارشناس نفتی ،گفت :فن
آوری سبب شده است فعالیتهای حفاری ،به
آبهای عمیق و مناطق قطبی كشانده شود،
مهار حوادث در اين نواحی از سازوكار به كلی
متفاوتی برخوردار است".
وی افزود ":در  20سال آينده ،بايد آمادهی
رويارويی با خطرهای بسیار زيادی در مناطقی
از اين دست باشیم".
با گذشتيک سال از حادثهی نشت نفت در
خلیج مکزيک ،بسیاری نگران هستند كه شايد
اين رويداد ،سرآغازی بر حوادث مشابه ديگر
باشد.
"جاشوا كستیل" ،از ساكنان ايالت لويیزيانای
آمريکا ،گفت":من هنوز هم ،بقايای نفت را در
خلیج مکزيک میبینم و هنوز هم آثار لکههای
نفتی و آلودگیها به چشم میخود".
وی افزود ":البته اين آلودگیها به گستردگی
روزهای اول حادثه نیستند ،اما هنوز هم وجود
دارند و ديده میشوند■".
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"رابرت دادلی" ،مدير عامل شركت
بی.پی ،در نخستين سالگرد حادثه ی
نشت نفت در خليج مكزيك ،ضمن درج
مقاله ای در روزنامه وال استريت ژورنال،
از تجربه ها و فعاليت های اين شركت
پس از اين حادثه سخن گفت .در ادامه،
ترجمه ي اين مقاله را می خوانيد.
يک سال پیش ،با انفجار سکوی "ديپواتر
هرايزن" 11 ،نفر جان خود را از دست دادند
كه باعث رويارويی آمريکا با بزرگ ترين حادثه
نشت نفت در تاريخ خود شد .ما در شركت
بی.پی ،به دلیل وقوع اين حادثه و تأثیر آن بر
محیط زيست و زندگی مردم ساكن سواحل
جنوبی آمريکا در خلیج مکزيک ،عمیقا
احساس و اظهار تاسف كرديم.
ما از همان آغاز حادثه ،پای بندی خود را
نسبت به پرداخت همه ی خسارت های قانونی
و همکاری برای بازسازی آسیب های ناشی
از نشت نفت و تحقق تحقیقات گسترده
درباره ی داليل وقوع اين حادثه و به كارگیری
تجربه های به دست آمده از آن در ساختار
سازمانی خود و انتقال اين تجربه ها به ديگر
فعاالن صنعت نفت و مسئوالن دولتی ،اعالم
كرديم.
با گذشت يک سال از آن حادثه ،جايگاه كنونی
ما در عمل به تعهدات ياد شده ،كجا است؟
نخست اين كه ،ما در حال پرداخت خسارت ها
هستیم .به اين ترتیب كه شركت بی.پی20 ،
میلیارد دالر برای جبران خسارت افراد،
شركت ها و اداره های دولتی و منابع طبیعی
آسیب ديده ،در صندوق جداگانه ای كنار
گذاشته است .تا كنون  5میلیارد دالر از محل

آن صندوق ،در قالب جبران خسارت و ديگر
موارد ،پرداخت شده است.
ما با همکاری دانشمندان دولت مركزی و
دولت های محلی آمريکا ،در تالش برای
برآورد كامل خسارت های زيست محیطی
نشت نفت در خلیج مکزيک هستیم.
ما صندوقی با مبلغ معادل  500میلیون دالر
سپرده ،برای پشتیبانی از پژوهش های زيست
محیطی و بیش تر از آن به منظور رويارويی
با پیامدهای بلند مدت حادثه ی نشت نفت
تأسیس كرده ايم و بر اين اساس ،از تالش
دولت های محلی برای بازسازی كسب و
كارهای اصلی ،همچون گردشگری و صیادي،
حمايت می كنیم.
با اين حال ،می دانیم كه وظیفه ی ما فراتر از
جبران خسارت های اقتصادی حادثه ی نشت
نفت است .به اين معنی كه بايد اصالحات
گسترده ای در درون شركت بی.پی صورت
گیرد .از جمله ی اين اصالحات ،می توان به
موارد زير اشاره كرد:
 ايجاد يک مركز نهادينه ی امنیت و مقابلهبا خطرهای عملیاتی كه به طور مستقیم با
مدير عامل درارتباط مبتنی بر گزارش دهی
پیوسته است .اين نهاد ،از اختیارات و منابع
كافی برای پیشبرد عملیات ايمن و اطمینان
بخش مطابق با مقررات ،برخوردار است و
حق دارد در همه ی عملیات های ما در نقاط
مختلف جهان دخالت كند.
سازوكار ارزيابی و تشويق كاركنان بی.پی نیز،
به طور مستقیم به مباحث ايمنی و چگونگی
هماهنگی با استانداردهای بی.پی پیوند
خورده است.

 ما در پروژه های خود ،از سکوهای نفتیكه برقراری آن ها با استانداردهای موجود
مطابقت نداشته باشد ،استفاده نخواهیم
كرد .بر اساس اين رويه ،ما از يک سو،
بعضی از سکوها را نپذيرفته ايم و آن ها را
كنار گذاشته ايم و از سوی ديگر ،در حال
گفت وگو با دارندگان سکوهای ديگر هستیم،
تا با انجام بعضی اصالحات ،بتوانند سکوهای
خود را با استانداردهای مورد قبول ما تطبیق
دهند.
در چند ماه گذشته ،سکوهای زيادی را
تعطیل كرده ايم و خواستار انجام اصالحاتی
درآن ها به منظور هماهنگی با استانداردهای
بی.پی شده ايم .برای نمونه ،می توان به اعالم
عدم كارايی"سکوی هولستین" واقع در خلیج
مکزيک ،پس از كشف چند ايراد فنی ،اشاره
كرد.
مهندسان و كارشناسان بی.پی ،به كشورهای
مختلفی چون روسیه ،آنگوال ،استرالیا ،برزيل
و ديگر كشورها سفر كرده اند تا بتوانند
تجربه های به دست آمده در حادثه ی

خلیج مکزيک را با سیاست گذاران ،ناظران،
دانشگاهیان ،شريکان بی.پی در صنعت نفت و
مردم اين كشورها ،در میان بگذارند.
 ما به تازگی از "فرانک بومن" ،افسربازنشسته ی نیروی دريايی آمريکا درخواست
كرده ايم به هیأت مديره ی بی.پی ملحق شود.
وی كه پیش از اين ريیس بخش هسته ای
نیروی دريايی آمريکا بوده ،در تمام دوران
فعالیت حرفه ای خود ،با مسايل ايمنی سر
و كار داشته است.
با اين همه ،ايجاد تغییر در ساختار بی.پی
به تنهايی كافی نیست.زيرا در حادثه ی سال
گذشته ،درس هايی برای آموزش همه ی
فعاالن صنعت نفت نهفته است.
همان طور كه كمیسیون بررسی ايمنی
فراساحلی در گزارش خود نتیجه گیری كرده
است ،در اكتشاف و تولید انرژی ،به ويژه در
تجربه های پیشتازانه ،خطرهايی وجود دارد
كه نه فعاالن صنعت و نه مسئوالن دولتی،
آمادگی كافی برای رويارويی با آن ها را نداشته
اند؛ اما با اين وجود،می توانند و بايد ،در آينده

برای مقابله با چنین حوادثی آماده باشند.
شركت بی.پی ،در همراهی با ديگر شركت های
فعال در صنعت نفت و گاز آمريکا ،به شركت
"مرين ول كانتینمنت" (مهار چاه دريايی)
پیوسته كه وظیفه ی اصلی آن ،حفظ آمادگی
در برابر هر حادثه ی احتمالی نشت نفت در
خلیج مکزيک است.
ما در اين شركت ،تجهیزات پیشرفته ی خود
را كه به منظور مهار نشت نفت ،در تابستان
گذشته توسعه يافته بودند ،ارائه كرديم تا
به ارتقای سطح آمادگی صنعت نفت كمک
كنیم.
با نگاهی به آينده ،بايد به ياد داشته باشیم كه
در دهه های پیش رو ،تقاضای جهانی انرژی به
شدت افزايش می يابد و طبق برآورد بی.پی،
تا سال  2030میالدی ،اين شاخص  40درصد
رشد می كند .حجم اين رشد ،معادل دو برابر
مصرف كنونی آمريکا است.
با وجود تالش شركت های تولید كننده ی
انرژی برای توسعه ی منابع جايگزين انرژی،
جهان همچنان به مقدار نفت بسیار زيادی

احتیاج خواهد داشت.
با توجه به فرسودگی بسیاری از میدان های
نفتی كنونی ،بايد بخش عمده ی نیاز جهان با
سرمايه گذاری در منابع تازه ی نفت ،از جمله
میدان های آب های عمیق ،تأمین شود.
اكنون حدود  7درصد نیاز جهان به نفت،
از میدان های نفتی آب های عمیق تامین
می شود و طبق برآوردهای ما ،تا پايان دهه ی
جاری میالدی ،اين حجم به حدود  10درصد
می رسد.
اين رشد نشان می دهد كه به فن آوری های
ايمنی بهتر ،تجهیزات كارآمدتر و توان بیش
تری برای مقابله با نشت نفت در آب های
عمیق نیاز داريم.
شركت بی.پی ،به اين ضرورت ها توجه دارد
و در تالش برای انطباق خود با وضعیت
جديد است .بر اين اساس ،ما به همکاری با
فعاالن صنعت نفت و مسئوالن دولتی پای بند
هستیم؛ تا با كمک هم ،ايمنی و ثبات آينده ی
انرژی را تضمین كنیم■ .

به نقل از :شبكه اطالع رسانی نفت و انرژی (شانا)
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انجام تعميرات زير آبي  28فروند شناور
در بندر امام خميني
مجموع  28فروند شناور طي سال  1389در مجتمع بندری امام خميني
بر روي حوضچه خشك تحت تعميرات زير آبي قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی ،مسعود باقر خاني معاون فني و نگهداري اداره كل
بنادر و دريانوردی استان خوزستان با اعالم اين خبر اظهار داشت :تعمیرات
زير آبي شناورها در  2بخش داک سرسره مجتمع بندری امام خمیني و داک
ياردهاي خارج از اين مجتمع بندری صورت پذيرفته كه با توجه به تواناييهاي
بسیار در داک سرسره مجتمع بندری امام خمینی كه توسط بخش خصوصي
راهبري ميگردد 90 ،درصد تعمیرات در اين مجتمع صورت پذيرفته و 10درصد
باقیمانده نیز به داليل مختلف اعم از ظرفیت محدود ،اشغال سرسره فلزي توسط
ديگر شناورها به ساير كارگاهها در منطقه خلیج فارس منتقل گرديد.
وی در ادامه افزود :تعمیرات صورت گرفته در اين بخش مجموعاً بیش از 23
میلیارد ريال هزينه در برداشته كه با مشاركت بخش خصوصی اين مبلغ به
حداقل ممکن رسیده است و از اين طريق صرفه جويی حاصل شد.
معاون فنی و نگهداری اداره كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان در خصوص
همکاری اين تعمیرگاه دريايی با ديگر دستگاهها افزود :درپي تعامالت بسیار
خوبي كه اين حوزه با شركت پايانههاي نفتي ايران داشته توانسته است تاكنون
3فروند ازشناورهاي بسیار استراتژيک در منطقه به نامهاي پیلتن 12 ،فروردين
و  7تیر كه خدمات رساني به شركتهاي نفتي را برعهده دارند دراين حوضچه
داک نمايد كه اين روند درسال جاري نیز ادامه خواهد داشت.
مسعود باقرخانی افزود :تعمیرات زير آبي صورت گرفته بر روي شناورها در سال
گذشته به صورت اساسي بوده و تمامي قسمتهاي شناور در بخش بدنه مورد
بازرسي و تعمیر اساسي قرار گرفتند كه به نوبه خود تاثیر به سزايي در افزايش
عمر مفید و قیمت شناور خواهد داشت.
معاون فنی و نگهداری اداره كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان در تشريح
اهم عملیات تعمیراتی انجام شده در سال گذشته اظهار داشت :تعمیرات اساسي
اليروب بستان در حجم گسترده ،تعمیرات ضروري اليروب هويزه در بخش بدنه،
تعمیرات بارج سوخت رسان  2و حجم باالي تعويض ورق آن ،بازسازي اساسي
سیستم رانش قايق قائد و تعمیرات اساسي اليروب منصور از جمله تعمیراتی
بوده كه با موفقیت در داک سرسره مجتمع بندری امام خمینی صورت پذيرفته
است

راه اندازي سيستم جديد حفاظت كاتديك در حوضچه
خشك تعميرات شناورهای مجتمع بندری امام خمينی
سيستم جديد حفاظت كاتديك حوضچه
خشك تعميرات شناورها (داك سرسره)،
طی خردادماه سال جاری با همكاری
بخش خصوصی به صورت كامل راه
اندازی و عملياتی گرديد.
به گزارش روابط عمومی ،معاون فنی و نگهداری
اين اداره كل با تأكید بر ضرورت حفظ و صیانت از
تجهیزات استراتژيک اين مجتمع بندری به منظور
ارتقاء بهره وری آنها افزود :با بهره گیری از توان
بخش خصوصی و دانش فنی روز جهان ،مکانیزم
قديمیحفاظتكاتديکحوضچهتعمیراتخشک
شناورها كه شامل  14آند تیتانیوم  MMOبود ،
با نوع جديد رشته ای با تکنولوژی جديدتر به
وسیله ی دو رشته آند  10عددی و در مجموع 20
آند با حلقه ی بسته جايگزين و تجهیز گرديد.
مسعود باقرخانی در توضیح قابلیتهای اين
سیستم اظهار داشت :چنانچه به هر علتی يکی

از اين رشتهها قطع گردد به علت بسته بودن
حلقه ،سیستم همچنان به كار خود ادامه خواهد
داد و ايمنی آن در هر شرايط پايدار خواهد بود.
وی همچنین افزود :اين تجهیزات جديد باعث
میشود حوضچه خشک تعمیرات شناورهای
بندرامام خمینی كه با صرف مبالغ بسیاری طی
سال گذشته نوسازی شد ،در برابر تأثیرات جوی
و تغییرات جزر و مدی محفوظ مانده و آسیبی
به آن نرسد.

رشد دويست درصدي ترانزيت كاالي تجاري در بندر نوشهر

حجم مبادالت تجاري و نفتي در اداره كل
بنادر و دريانوردي استان مازندران در دو ماهه
نخست سال جاري به رقم صدو چهارده هزارو
پانصدو هشتاد و نه (  )114/589تن رسيد.
به گزارش روابط عمومي ،اين میزان مبادالت

تجاري توسط  49فروند كشتي تجاري و نفتي
انجام شده است .همچنین ترانزيت مواد نفتي در دو
ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه آن در سال 89
صددرصد رشد داشته است .عمده كاالهاي وارداتي
به بندر نوشهر؛ چوب و تخته ،آهن آالت ،كاغذ و
مقوا ،غالت ،مواد شیمیايي و نفتي بوده و كاالهاي
صادراتي نیز شامل محصوالت دامي و گیاهي،
خشکبار و كاالهاي سوپر ماركتي ميباشند.
شايان ذكر است ،ترانزيت كاالي تجاري در
ارديبهشت ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه
آن در سال گذشته  200درصد رشد داشته است.

بهره گيری از شيوههای نوين تعمير و نگهداری جهت ارتقاء آمادگی يدكشها
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يدك كشهاي مجتمع بندری امام خميني با حداكثر
توان خود از آمادگی كامل جهت عمليات پهلو دهي
كشتيهابرخوردارند.
به گزارش روابط عمومی ،معاون فني و نگهداري اين اداره كل
با اعالم اين خبر افزود :با بهره گیری از سیستمهای نوين
تعمیر و نگهداری و اجرای صحیح دستور كارهای  PMو انجام
گسترده  ،CMموجبات آمادگی كامل يدک كشهاي مجتمع
بندری امام خمیني داراي سیستم رانش  ،-Drive Zجهت
عملیات پهلو دهي كشتيها در مجتمع بندری امام خمینی با
حداكثر توان را فراهم آورده است.
مسعود باقرخاني ادامه داد ؛ اين يدک كشها كه شامل دادمان
2و ،3صبور 1و 2و خلیج فارس 2هستند كه به صورت كام ً
ال
آماده به كار در اختیار واحد بهره بردار عملیات دريايي قرار
داشته و عملیات پهلودهي وجداسازي كشتيهاي ورودي و
خروجي اين مجتمع بندری را عهده دار ميباشند.
باقرخاني در خصوص ويژگیهای فنی اين يدكشها اظهار
داشت :قدرت عملیاتي اين شناورها مجموعاً  18000اسب
بخار بوده و از سیستم رانش  -Drive Zكه از جديدترين
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مکانیزمهاي رانش شناورهاي خدماتي بوده ،بهره مندند
كه اين سیستم باعث افزايش قدرت مانور در عملیات
پهلو دهي كشتيها ميگردد كه نسبت به سیستمهاي
قبلي دارای شافت و پروانه ،سکلوئیدي از كارايی باالتری
برخوردارند.
وي بابیان اينکه اجراي صحیح فرآيندها و به كارگیري
شیوههاي نوين نگهداري از اين شناورها به دلیل اهمیت ويژه
و استراتژيک آنها كه همیشه در اولويت كاري اداره تعمیر
و نگهداری تجهیزات دريايي اين اداره كل است،افزود :در
طول يک سال گذشته حجم بااليي از فرآيندهاي نگهداشت
با هزينه بخش خصوصي روي اين شناورها صورت پذيرفته
است.
مسعود باقرخانی در تشريح اين فرايندهای تعمیر و نگهداری
به انجام آندوسکوپي موتورهاي دادمان  ،2داكینگ صبور
 1و دادمان  ،3رفع مشکل ژنراتور صبور  ،2رفع مشکل از
سیستم هیدرولیک و وينچ خلیج فارس  ،2رفع مشکالت
زمان تحويل شناورهاي صبور  2و خلیج فارس  2توسط
شركتهاي سازنده اشاره كرد ه و افزود :مشکل شناور يدكش

صبور  2كه به دلیل اشکال در سیستم كنترل الکترونیکي
ديزل ژنراتور آن به وجود آمده بوده پس از انجام مذاكرات
گسترده با منابع داخلي وخارجي ،با پیگیريهاي متعدد از
طريق شركت سازنده باالخره مرتفع وراه اندازي شد .گفتنی
است اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات دريايي اين اداره كل
در سال جاري برنامه داكینگ يدک كش صبور  2و دادمان
 2را نیزدر برنامه ريزي آتي خود داشته و بیش از پیش به امر
نگهداري اين تجهیزات مهم همت گماشته تا عملیات دريايي
در اين مجتمع بندری همچون گذشته سبب موفقیتهاي
نوين در انجام خدمات رساني به موقع و ايمن به كشتيهاي
ورودي شود.
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به منظور ايجاد تعامل سرمايه گزاران
بخش خصوصي با بنادر كشور و همچنين
تالش در راستاي حل مشكالت ناشي
از قوانين و مقررات و تسهيل امور،
نخستين نشست مشترك اعضاي هيات
مديره انجمن پايانه داران بنادر ايران و
مديران بنادر خوزستان در منطقه ي ويژه
اقتصادي بندر امام خميني برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي ،در اين نشست كه
مديران بنادر امام خمیني ،خرمشهر و آبادان نیز
حضورداشتند،مديركلبنادرودريانوردياستان
خوزستان در ابتداي جلسه با تشريح ويژگيهاي
استان خوزستان و بنادر آن در تولید ملي كشور،
مبادالت تجاري ،دسترسي به راههاي مواصالتي
ريلي ،جاده اي و هوايي ،امکانات سخت افزاري و
نرم افزاري ،سهم بنادر استان از مبادالت تجاري
كشور و ...جايگاه استان خوزستان بويژه بنادر
اين استان را در توسعه و رشد اقتصادي كشور
بي بديل برشمرد.
در ادامه جلسه ريیس هیات مديره انجمن
پايانه داران بنادر كشور ضمن تشکر از اقدامات
صورت گرفته در منطقه ويژه اقتصادي بندر
امام خمیني ،اين اقدامات را در سطح بنادر
كشور كم نظیر دانسته و رشد و توسعه بندر
امام خمیني را با توجه به دوره ركود اين بندر
در سالهاي جنگ تحمیلي ،قابل تحسین
دانست.
قائم مقامي اظهار داشت :انجمن پايانه داران
بنادر ايران با دو هدف ايجاد تعامل بخش
خصوصي بويژه سرمايه گزاران با بنادر كشور
و همچنین تالش در راستاي حل مشکالت
ناشي از قوانین و مقررات و تسهیل امور،
بصورت ماهانه جلساتي را در بنادركشور برگزار
نموده و ارتباط تنگاتنگي را فیمابین سرمايه
گزاران بخش خصوصي و مديران بنادر برقرار
نموده است.
در ادامه ،سیف الهي يکي از اعضاء
انجمن پايانه داران بنادر ايران نیز ،با تقدير
از تالشهاي صورت گرفته در بنادر استان
خوزستان در توسعه زيرساختها و روساختهاي
بندري و دريايي بر توسعه بخش سخت افزاري
در بنادر و دسترسي آسان سرمايه گزاران بويژه
سرمايه گزاران كوچک به مطالعات و اسناد باال
دستي بنادر و همچنین پايبندي مديران بنادر
كشور به تعهدات خود در قراردادهاي سرمايه
گذاري و دوري از نگرش كارفرمايي و مالکانه
در برخورد با سرمايه گزاران تاكید كرد.
همچنین آقايان عزير آبادي ،بخشي زاده و
جهانگیري ،ساير اعضاي انجمن نیز با بیان
مطالبي همچون استفاده از ظرفیتها و

پتانسیلهاي بخش خصوصي در توسعه بنادر
كشور با ايجاد تسهیالت ،بويژه حمايت در اخذ
تسهیالت مالي ،ايجاد اعتماد ،ثبات در تصمیم
گیري و پیش بیني امکانات با توجه به روند
رشد ترافیک ،خواستار تعامل بیشتر مديران
بنادر با بخش خصوصي بويژه انجمن پايانه
داران بنادر كشور شدند.
در ادامه جلسه مديركل بنادر و دريانوردي
استان خوزستان ،با بیان اينکه يکي از اهداف
مهم ما ايجاد تعامل شايسته با سرمايه گزاران
و ساير ذينفعان بخش خصوصي بوده است،
توسعه سخت افزاري را با اقداماتي از قبیل
تملیک اراضي ،ايجاد تأسیسات زيربنايي،
توسعه راههاي مواصالتي جاده اي و ريلي درون
مجتمع بندري امام خمیني ،ايجاد منطقه ويژه
اقتصادي ،ساخت اسکلهها و واگذاري اراضي به
بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري از ديگر
اقدامات در اين زمینه برشمرد و خاطر نشان
كرد :اين اقدامات تا كنون منجر به 8700
میلیارد ريال سرمايه گذاري بخش خصوصي
در احداث زيرساختها و روساختهاي بندري
گرديده است.
ابراهیم ايدني ،در بیان پروژههاي موفق ادار ه
كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان ،گفت:
پروژه احداث كارخانههاي تصفیه شکر خام،
كارخانه تصفیه روغن خام خوراكي ،احداث
پايانه متمركز نفتي ،احداث بزرگترين پايانه
غالت خاورمیانه از جمله پروژههاي موفق اين
اداره كل ميباشد كه بیش از  6000میلیارد
ريال از كل سرمايه گذاري صورت گرفته را به
خود اختصاص دادهاند.
در اين جلسه مديران بنادر خرمشهر و آبادان
نیز با تشريح پیشرفتهاي صورت گرفته در
بنادر مذكور ،آمادگي خود را جهت مشاركت
بخش خصوصي اعالم نمودند.
گفتني است ؛ اعضاء انجمن پايانه داران بنادر
ايران در اين جلسه با اعالم رضايت از برگزاري
چنین جلساتي ،خواستار تداوم اينگونه برنامهها
در سطح بنادر كشور شدند.
بازديد از امکانات و پتانسیلهاي مجتمع بندري
امام خمیني ،از ديگر برنامههاي نشست اعضاي
انجمن پايانه داران بنادر ايران بود.

مانور مديريت شرايط اضطراری با حضور واحدهای عملياتی اداره
كل بنادر و دريانوردی در بندر بوشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي و به گفته معاون دريايی و بندری اداره كل
بنادر و دريانوردی استان بوشهر ،اين مانور به منظور مديريت شرايط
اضطراری در زمان آتش سوزی مخازن مشتقات نفتی و در راستای ارتقاء
توان عملیاتی و دانش تخصصی نیروهای آتش نشانی اين اداره كل
در مجاورت پايانه صادرات مشتقات نفتی اسکله كوثر انجام شده است.
سیاوش ارجمندزاده اظهار داشت :با توجه به افزايش میزان تردد ،تخلیه،
بارگیری و انبارش مواد و مشتقات نفتی و شیمیايی در سطح بندر بوشهر و
افزايش ريسک ناشی از حمل ونقل وجابجايی اين مواد ،برگزاری مانورهايی
از اين دست ضروری است.
وی با اشاره به اينکه آشنايی بیشتر با استانداردهای بین االمللی مقابله با
حوادث و آتش سوزی تانکرها و مخازن مشتقات نفتی از جمله اهداف
برگزاری اين مانور بوده است ،ادامه داد :تمرين روشهای استاندارد مشاركت
و همکاری واحدهای عملیاتی بندر بوشهر و كسب هماهنگیهای الزم میان
اين واحدها از ديگر اهداف مانور بود كه با موفقیت مورد تمرين قرار گرفت.
ارجمندزاده همچنین در تشريح سناريوی اين مانور گفت :در پی دريافت
گزارشی مبنی بر بروز حريق در يک دستگاه تانکر حاوی مواد نفتی در مجاورت
مخازنتخلیهوبارگیریموادنفتی،گروه واكنشآتشنشانیضمناستقراردر
محل ،با انجام عملیات خنک سازی ،حرارت موجود در محیط را كاهش داده و
سرعت تولید گاز را پايین آوردند و در نهايت با استفاده از ماده اطفايی فوم سبک
حريق را كنترل كرده و با پوشاندن مخزن از سرايت حريق جلوگیری نمودند.
معاون دريايی و بندری اداره كل بنادر و دريانوردی استان بوشهر در پايان
ضمن موفقیت آمیز خواندن اين مانور يادآور شد :واحدهای گارد،اورژانس و
اموربندری اين اداره كل ،پشتیبانی واحد آتش نشانی را در مانور به عهده
داشتند.

عمليات اليروبی نگهداری كانال دسترسی
بندر بوشهر آغاز شد

رييس اداره ايمنی و حفاظت دريايی اداره كل بنادر و دريانوردی
استان بوشهر از آغاز عمليات اليروبی نگهداری كانال دسترسی
بندر بوشهر خبر داد.
به گزارش روابط عمومي ،علی ابراهیم زاده گفت":اين پروژه در راستای
افزايش سطح ايمنی تردد كشتیها و همچنین بسترسازی مناسب جهت
پذيرش كشتیهای با ظرفیت  30هزار تن به بندر بوشهر ،پروژه اليروبی
نگهداری كانال دسترسی بندر بوشهر با اعتباری معادل  57میلیارد و 600
میلیون ريال آغاز شده است".
وی اضافه كرد":براساس قرارداد منعقده ،پیمانکار موظف است ظرف مدت 7
ماه كانال خارجی بندر بوشهر به طول  9200متر را با استفاده از اليروبهای
پیشرفتههاپرساكشن ،در حدود  1میلیون متر مکعب اليروبی نموده و
عمق كانال را تا  10.8متر افزايش دهد".
ابراهیم زاده با اشاره به اينکه اين مهم در راستای سیاستگذاری اداره كل بنادر
و دريانوردی استان بوشهر صورت پذيرفته است ،خاطرنشان كرد":پس از
خاتمه عملیات اليروبی كشتیهای تجاری در حالت عادی با آبخور  10متر
و در حالت مد دريا با آبخور  10.5متر به طور ايمن به بندر بوشهر تردد
خواهند نمود و ظرفیت عملیات تخلیه و بارگیری كاال در بندر بوشهر بطور
چشمگیری افزايش میيابد".
وی در پايان يادآور شد":در سال  89بیش از  3هزار فروند شناور وارد بندر
بوشهر شدهاند كه حدود  900فروند آن با ظرفیت باالی  1000تن بوده
است و اين امر اهمیت ايمن نگهداشتن كانال دسترسی بندر بوشهر را دو
چندان میكند".
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مصوبه ايجاد منطقه ويژه اقتصادی بندر
امام خمينی و تعيين محدوده ی آن ابالغ شد

مصوبه ی ايجاد منطقه ويژه اقتصادی بندر امام خمينی و تعيين
محدوده ی آن حسب نامه نمايندگان ويژه ی رئيس جمهور در شورای
هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ويژه اقتصادی ابالغ شد.
به گزارش روابط عمومی ،محسن صادقی فر عضو هیأت عامل و معاون امور
بندری و مناطق ويژه سازمان بنادر و دريانوردی ،طی نامه ای به مدير كل
بنادر و دريانوردی استان خوزستان ضمن ابالغ اين موضوع ،بر تعیین محدوده
و موضوع فعالیت اين منطقه تأكید داشته و خواستار تبیین كامل ابعاد موضوع
به منظور بهره مندی از تسهیالت قانونی و مقرراتی مربوطه به كلیه ذينفعان
بندری و كارگزاران ترابری دريايی مستقر در اين مجتمع بندری شد.
گفتنی است كه ابالغیه ايجاد منطقه ويژه اقتصادی بندر امام خمینی طی
مورخه  80/07/04به تصويب مجلس شورای اسالمی رسید و در مورخه
 89/08/11توسط رياست جمهوری ابالغ گرديد.
ايجاد قوانین و مقررات منطقه ويژه اقتصادی در مجتمع بندری امام خمینی
در راستای كاهش بهای تمام شده ی كاالهای صادراتی ،جذب سرمايه گذاری
بخش خصوصی ،ايجاد بستر الزم جهت ارتقای جايگاه بنادر به بنادر نسل
سوم ،توسعه ظرفیتها و ايجاد فرصتهای جديد شغلی صورت گرفته است.

ترانزيت از بندر لنگه  70درصد افزايش يافت
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مدير اداره بنادر و دريانوردی بندرلنگه از افزايش چشمگير
ترانزيت كاال از اين بندر خبرداد.
به گزارش روابط عمومی ،اسماعیل مکی زاده در اين باره گفت :از ابتدای
امسال تاكنون 31 ،هزار و  298تن كاالی غیرنفتی از طريق بندر لنگه
ترانزيت شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته  70درصد رشد يافته
است.
وی گفت :در دوماهه ابتدايی سال جاری  147،هزار و  180تن كاال در
اين بندر تخلیه و بارگیری شد كه از اين میزان 96 ،هزار و  43تن تخلیه
و مابقی بارگیری گرديد.
مکی زاده میزان صادرات غیرنفتی از اين بندر را  29هزار و  528تن
عنوان كرد.
مديراداره بنادر و دريانوردی بندر لنگه عمده كاالهای صادراتي و ترانزيت
شده را میوه و تره بار ،خشکبار ،مصالح ساختمانی ،مواد معدنی و خودرو
اعالم كرد.
وی به كاهش  12درصدی واردات از اين بندر اشاره كرد و افزود :طی اين
مدت  59هزار و  528تن كاالی غیرنفتی از طريق اين بندر وارد كشور
شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از كاهش  12درصدی
برخوردار بوده است.
وی پیش بینی كرد با توجه به موقعیت اين بندر ،در سال جاری شاهد
افزايش صادرات و ترانزيت از طريق اين بندر باشیم.
مکی زاده به فعالیت مسافری اين بندر اشاره كرد و افزود :طی اين مدت
 34هزار و  342مسافر از طريق اين بندر جابجا شدند كه در مقايسه با
مدت مشابه سال گذشته  38درصد افزايش يافته است.

مدير منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني منصوب شد
طی حکمی از سوی مهندس سید عطا اله صدر،
معاون وزير راه و ترابری و مدير عامل سازمان
بنادر و دريانوردی ابراهیم ايدنی با حفظ سمت
به مديريت منطقه ويژه اقتصادی بندر امام
خمینی منصوب شد.
متن كامل اين حکم بدين شرح است:
جناب آقای مهندس ايدنی
سالم علیکم
به موجب اين ابالغ و با حفظ سمت به عنوان مدير
منطقه ی ويژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)
منصوب میشويد .انتظار دارد با اجرای كامل و
صحیح قوانین و مقررات مناطق ويژه اقتصادی
و دستورالعملها و فرايندهای مصوب مربوطه،
موجبات رشد و توسعه فعالیتها و جذب سرمايه
گذاری را در منطقه فراهم آوريد.

امید است با اتکال به خداوند متعال و پیروی از
رهنمودهای مقام معظم رهبری ،در ايفاء نقش
حاكمیتی سازمان و تحقق اهداف مناطق ويژه
اقتصادی بندری ،در چارچوب ضوابط و مقررات
ابالغی موفق و مويد باشید.
سید عطاء اله صدر
معاون وزير
و مديرعامل سازمان

برگزاري جلسه مشترک اداره امتحانات و گواهينامه هاي
دريانوردي با مراكز آموزشي دريانوردي استان خوزستان

اولين جلسه مشترك اداره امتحانات وصدور گوهينامههاي دريانوردي بامراكز آموزشي
دريانوردي در استان خوزستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي ،معاون طرح وتوسعه اين اداره كل با اعالم اين خبر گفت :اولین جلسه
مشترک اداره امتحانات وصدور گوهینامههاي دريانوردي با مراكز آموزشي دريانوردي در استان
خوزستان ،بمنظور بررسي ورفع مسايل ومشکالت موجود در مراكزآموزشي در سال  90برگزار
گرديد.
جهانگیر نجاتي در ادامه از برگزاري جلسه مشترک اداره امتحانات وصدور گواهینامههاي دريانوردي
با اداره بندر خرمشهر خبر داد و گفت :اين جلسه به منظور بهره برداري از اتاق دود و امکانات به
آب اندازي قايق در بندر خرمشهر با حضور اداره امتحانات وصدور گواهینامههاي دريانوردي و اداره
آموزش آن بندر برگزار گرديد.
معاون طرح وتوسعه اداره كل بنادر ودريانوردي خوزستان ،هدف ازبرگزاري اين جلسه را راه اندازي
سريعتر دورههاي جانبي باالي  500تن در استان بیان نمود.

نشست كميته ی امنيت دريانوردی استان خوزستان

در منطقه ی ويژه اقتصادی بندرامام خمينی

به منظور تعامل و هماهنگی بيشتر بين
ارگانهای مرتبط با حوزه دريا و ارتقاء
ايمنی دريانوردی ،نشست كميته ی امنيت
دريانوردی استان خوزستان به ميزبانی
گارد و انتظامات اداره كل بنادر و دريانوردی
استان خوزستان در منطقه ويژه اقتصادی
بندر امام خمينی برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومی ،سربندردار يکم گارد؛
رحیم دشتی نژاد با اشاره به وظايف حاكمیتی اين
اداره كل در اجرای قوانین و مقررات دريانوردی و
حفاظت و ايمنی آبراهها ،اتخاذ راهکارهای مشترک
به منظور افزايش ايمنی تردد شناورها در آبراهها و
اقدامات پیشگیرانه به اين منظور و بررسی مصوبات
ابالغ شده از سوی مركز و تدوين مصوبات الزم
به منظور تشديد مبارزه با قاچاق كاال و سوخت
را از اهم محورهايی برشمرد كه طی اين نشست
با حضور فرماندهان مرزبانی استان خوزستان،

دريابانی نیروی انتظامی ،نمايندگان نیروی دريايی
ارتش و منطقه سوم دريايی و دادگستری طرح
و بررسی گرديد.
فرمانده گارد و انتظامات اداره كل بنادر و
دريانوردی استان خوزستان ،اجرای اين مصوبات را
كه با همفکری و تعامل اين ارگانها طرح و تصويب
میگردد ،موجب تقويت و ارتقاء امنیت دريانوردان و
تسهیل فعالیتهای آنان در حوزه ی دريا برشمرده
و تصريح كرد :گارد و انتظامات اين اداره كل در
اجرای وظايف حاكمیتی سازمان بنادر و دريانوردی
نقش به سزايی در برقراری نظم و امنیت دريايی
ضمن تعامل با ديگر نهادهای مرتبط دارد.
وی همچنین اظهار داشت ؛ بر اساس مصوبات اين
كمیته اين اداره كل نسبت به اتخاذ راهکارهايی،
عالوه بر قوانین و مقررات موجود جهت شناسايی
سريع تر شناورهای فاقد هويت به منظور ارتقاء
ايمنی آنها در دريا مکلف گرديد.
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در  2ماهه امسال بيش از  208هزار و 561
تن كاالی نفتی با  18درصد رشد نسبت به
مدت مشابه در سال گذشته از منطقه ويژه
اقتصادي بندر امام خمينی به ساير كشورها
ترانزيتگرديد.
به گزارش روابط عمومي ،مدير كل بنادر و
دريانوردی استان خوزستان با تاكید بر اينکه بخش
عمده ترانزيت كاالهای نفتی مربوط به مازوت
كشور عراق میباشد ،از ترانزيت بیش از  208هزار
تن مازوت در اين مدت از منطقه ويژه اقتصادي
بندر امام خمینی خبر داد و گفت؛ مازوتهای
ترانزيتی عراق از پااليشگاههای بی جی ،كركوک
و سلیمانیه عراق توسط كامیون از مرزهای غربي
كشور به مقصد بندر امام حمل و از اين بندر توسط
كشتی به كشورهاي حوزه خلیج فارس ترانزيت
میگردد.
ابراهیم ايدني با تاكید بر دسترسي منطقه ويژه
اقتصادي بندر امام خمینـي به آبهاي آزاد از
طريق خلیج فارس گفت :اين بندر اقتصادي ترين و
كوتاهترين مسیر ترانزيت كاال از كشورهاي آسیاي
جنوب شرقي به كشورهاي عراق ،تركیه ،حوزه قفقاز
و سرانجام به اروپاي شرقي ميباشد ،همچنین اتصال
شبکه ريلي درون مجتمع بندري امام خمیني
به شبکه سراسري راه آهن كشور ،امکان ترانزيت

كاال بوسیله حمل ريلي به كشورهاي همسايه را به
صورت چشمگیري اقتصادي مينمايد.
وي با تاكید بر امنیت و صرفه جويي قابل مالحظه
ترانزيت كاالهاي عراقي از طريق منطقه ي ويژه
اقتصادي بندر امام خمیني ،توانايي پذيرش
كشتيهايپستپاناماكسوكیپسايز،همجواري
با منطقه ي ويژه اقتصادي پتروشیمي ،تجهیزات
پیشرفته تخلیه و بارگیري كشتيهاي نسل چهارم
كانتینري ،پتانسیلهاي قابل توجه جهت سرمايه
گذاري بخش خصوصي در روساختهاي بندري،
امکان حمل يکسره كاالها ،دسترسي به بیش
از  70درصد مراكز تجاري ،صنعتي و جمعیتي
كشور در مركز و نیمه غربي كشور را به عنوان
ساير مزيتها و ويژگيهاي منطقه ويژه اقتصادي
بندر امام خمیني به عنوان پهناورترين و بزرگترين
بندر تجاري كشور برشمرد.

مهار موفقيت آميز آلودگی نفتی كشتی سازی اروندان 2

سرپرست اداره ايمنی و حفاظت دريايی
بندر خرمشهر از مهار موفقيت آميز
آلودگی نفتی در كشتی سازی اروندان
 2توسط كارشناسان اين بندر خبرداد.
به گزارش روابط عمومی ،حاجی رضايی
اظهار داشت:كارشناسان مقابله با آلودگی
بندر خرمشهر موفق به مهار  85درصد از
آلودگی نفتی ايجاد شده در كشتی سازی
اروندان  2در محدوده ديری فارم شدند.
رضايی ادامه داد :اين آلودگی كه به دلیل
اوراق سازي غیر استاندارد يک فروند بارج
سوخت رسان ايجاد شده بود ،موجب ورود
حدود  16تن مواد زايد نفتی به آبهاي

رود كارون شد كه خوشبختانه با تالش
كارشناسان و پرسنل بندر ،بیش از  15تن
از اين مواد زايد نفتی جمع آوری شد .
سرپرست ايمنی وحفاظت دريايی اداره
كل بندر خرمشهر ،ضمن قدردانی از
عملکرد خوب و به موقع پرسنل اداره در
مهار آلودگی بوجود آمده ،ابراز امیدواری
كرد :بااضافه شدن تجهیزات پیشرفته و
به روز خريداری شده توسط سازمان بنادر
ودريانوردی براي مقابله با آلودگیها ،با توان
بیشتري در حفاظت از محیط زيست دريايي
منطقه و جلوگیری از آلودگیهای دريايی
اقدام شود.

در راستای شناورسازی كشتیهای مغروقه در آبراه خورموسی،
كشتي مغروقه موئيرا كه سالها تردد شناورها را در كانال حياتي
خورموسي با خطر مواجه كرده بود با استفاده از توان بخش
خصوصي شناور و به نقطه ايمن منتقل گرديد.
به گزارش روابط عمومی" ،علیرضا خجسته"؛ معاون دريايی و بندری
اداره كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان ،ضمن اعالم اين خبر اظهار
داشت :در اين عملیات پس از اينکه بدنه شناور از وسط به صورت عرضي
به دو قسمت برش داده شد با استفاده از تجهـــــیزات شناور سازي و
در مرحله اول ،قسمت جلويي كشتي شناور و سپس با به كارگیري يدک
كش دادمان به عنوان كشنده و قايقهادي جهت بررسي مسیر و اطمینان
از ايمن بودن مسیر حركت به نقطه مناسب خارج از كانال خور موسی
حوالي كشتي مغروقه ی ديگری منتقل گرديد.
معاون دريايی و بندری اداره كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان در
ادامه افزود :كار بر روي نیمه عقب كشتي در حال انجام بوده و امید است
به زودی اين بخش از كشتي نیز شناور گردد.
وی افزايش سطح ايمنی تردد شناورها در مسیر آبراههای داخلی از جمله
خورموسی و ايجاد آبخور مناسب جهت تردد شناورهای بزرگ را از جمله
مزايای اين پروژه برشمرد.

برگزاری همايش اينكوترمز 2010و
آثار آن در حمل و نقل دريايی و بندری

همايش اينكوترمز  2010وآثار آن در حمل و نقل دريايی و عمليات
بندری دراداره ی كل بندر و دريانوردی خرمشهر برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومی ،معاون دريايی و بندری خرمشهر در اين خصوص
اظهار داشت :اين همايش باحضور مدير كل ،معاونین و جمعی ازپرسنل
اداره ی بندر و با استقبال كم نظیر شركتهای تابعه روبرو شد.
وی دراين باره افزود :اين همايش به بررسی وروشن شدن  3اصل مهم
هزينهها ،وظايف قراردادی و نقطه ی انتقال ريسک پرداخت.
شاهین ترک پور در مورد اينکوترمز توضیح داد :اينکوترمز مجموعه ای از
مقررات بین المللی برای تفسیر اصطالحات رايج مورد استفاده در تجارت
بین المللی است.
شايان ذكر است ،دراين همايش مدير كل بندر ودريانوردی خرمشهر ابراز
امیدواری كرد در سال جهاد اقتصادی ،با آشنايی به مبانی تجارت جهانی
و با توجه به اينکه مبادله كاال باعث رونق تجاری وفعالیتهای بندری
میشود ،گامهای بلندی دربندر خرمشهر برداشته شود.

نخستين قرارداد سرمايه گذاري
در بندر نوشهر

براي اولين بار در غرب مازندران با مشاركت بخش خصوصي ،سيلوي
غالت به منظور ترانزيت و
واردات غالت احداث ميشود.
به گزارش روابط عمومي ،اين سیلو
با ظرفیت ذخیره  50000تن
غالت ،در  2فاز و در بندر نوشهر
احداث خواهد شد كه احداث فاز
اول آن با ظرفیت  25000تن و فاز
دوم در سال سوم و با ظرفیت  25000تن پیش بیني گرديده است.
شايان ذكر است توسط اين سیلو ميتوان 360000 ،تن غالت در سال
ترانزيت نمود.
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افزايش ترانزيت كاالهای نفتی از منطقه ويژه اقتصادي
بندر امام خمينی

شناور سازی كشتی های مغروقه
در آبراه خور موسی
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تصويب و ابالغ بندر نوشهر به عنوان
منطقه ويژه اقتصادي

با تصويب و ابالغ بندر نوشهر به عنوان منطقه ويژه اقتصادي ،اين
بندر نقش مهمي در اشتغال و حمل ونقل كاال ايفاخواهد كرد.
به گزارش روابط عمومي ،مديركل بنادر و دريانوردي استان مازندران ضمن
بیان مطلب فوق در گفت و گو با خبرنگار شبکه خبر گفت :تسهیالتي كه
منطقه ويژه اقتصادي دارد باعث ميشود تجار با فراغت بیشتر و با امکانات
فراهم تري بتوانند كاالهاي شان را به بندر بیاورند و در آن جا تفکیک كنند
و نیز كاالهاي شان را براي جاهاي مختلف مصرف و همینطور از تسهیالت
نگهداري كاال در منطقه ويژه اقتصادي بندر نوشهر استفاده كنند .وي درادامه
اظهار داشت :مصوب شده حدود  200هکتاراز اراضي حاشیه جنوبي شهر
بندري نوشهر به احداث بندر خشک اختصاص پیدا كند 25 ،میلیارد تومان
اعتبار اولیه براي اين كار پیش بیني شده تا بتوانیم ظرف يک و دو سال آينده
اين مصوبه را عملیاتي كنیم.

خطوط دريايي مسافري در بندر نوشهر
راه اندازي مي شود
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مديركلبنادرودريانوردياستان
مازندران (بندر نوشهر) از راه
اندازي خطوط دريايي مسافري
و تفريحي كشتي ميرزا كوچك
خاندربندرنوشهرخبرداد.
"سیدنبي سیدپور" تحقق اين
مهم را در راستاي اجراي طرح
گردشگري دريايي با سرمايه
گذاري بخش خصوصي دانست
و افزود :خوشبختانه با تدابیراتخاذ
شده اين كشتي براي جابه جايي
مسافران و گردشگران از اين بندر
به ساير بنادر مازندران درنظر
گرفته شده است وي ظرفیت
جابه جايي مسافراين كشتي را
بیش از 260نفر اعالم و اضافه كرد:
اين كشتي عالوه بر ارائه سرويس
دهي به مسافران درمسیرهاي ياد
شده ،درحاشیه و امتداد سواحل نیز
متناسب با برنامههاي گردشگري و
دريايي به مسافران و گردشگراني
كه قصد گشت دريايي داشته
باشند ،خدمات ارائه ميدهد.
مديركل بنادرودريانوردي مازندران
با اشاره به گردشگرپذيري و
ورود شمار چشمگیر مسافران

و گردشگران به اين مناطق،
بر لزوم همکاري بیش از پیش
مسووالن درجهت فراهم سازي
زيرساختهاي گردشگري دريايي
در استان مازندران تاكید كرد.
سید پور افزايش شناورهاي
مسافري دريايي و تفريحي
درسواحل اين استان را مستلزم
همکاري نهادهاي مربوط دراين
بخش دانست و افزود :در جهت
ايجاد زيرساختهاي مسافربري،
توافقات اولیه با يکي از سرمايه
گذاران بخش خصوصي صورت
گرفته كه امیدواريم به زودي شاهد
شکل گیري حوضچه ،اسکله و
پهلوگیري كشتي مسافربري میرزا
كوچک خان در بندر نوشهر باشیم.

تمديد گواهينامه های سيستم مديريت يكپارچه
در منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني

گواهينامههای سيستم مديريت يكپارچه
 ))IMSاداره كل بنادر و دريانوردی استان
خوزستان براي سه سال ديگر تمديد
گرديد.
به گزارش روابط عمومی ،با انجام سومین دوره
ممیزی مراقبتی سیستم مديريت يکپارچه
 ،))IMSگواهینامههای سیستم مديريت
يکپارچه بر مبنای استانداردهای ISO 9001:
2008,ISO14001:2004,OHSAS18
 001:2007تمديد اعتبار گرديد.
معاون طرح و توسعه اداره كل بنادر و
دريانوردی استان خوزستان با اشاره به اينکه
بندر امام خمینی به عنوان يکی از بنادر
استراتژيک ملی و منطقه ای با بهره گیری
از نیروی انسانی متخصص و متعهد و استفاده
بهینه از ظرفیت های عملیاتی اقدام به ارائه
خدمات دريايی و بندری برای صاحبان كاال
و كشتی و نیز تايید صالحیت دريانوردان
متقاضی گواهینامه های بین المللی دريانوردی
می نمايد ،خاطر نشان كرد :اين بندر به منظور
ارتقاء سطح خدمات ،انطباق با استانداردهای
مديريتی ياد شده را به صورت يکپارچه در
دستور كار قرار داده است.
جهانگیر نجاتي در ادامه در خصوص اهداف
كالن اين سیستم به مشتری گرايی و
ارتقای سطح كیفیت خدمات و افزايش
میزان پاسخگويی ،افزايش ظرفیت و توان
عملیاتی قابل بهره برداری از طريق تامین
منابع و زير ساختهای مناسب ،ارتقای بهره
وری كل عوامل با تاكید بر نیروی انسانی و

سرمايه در جهت استفاده بهره ور از امکانات
موجود ،ارتقای سطح ايمنی بندری و دريايی
از طريق حذف يا كاهش ريسک خطرات
ناشی از خدمات دريايی و بندری ،پیشگیری
از مصدومیت و بیماری و بهبود عملکرد ايمنی
و بهداشت شغلی اشاره كرد.
وي همچنین از پیشگیری آلودگی های
محیط زيست به منظور ارتقای سطح حفاظت
از سواحل و محیط زيست دريايی ،رعايت
قوانین و مقررات الزم االجرای مرتبط با
محیط زيست ،كنوانسیونهای بین المللی،
توانمندسازی و توسعه منابع انسانی از طريق
برنامه ريزی و اجرای منسجم دوره های
آموزشی ،جذب مشاركت سرمايه گذاری های
داخلی و خارجی و تداوم برنامه و سیاستهای
خصوصی سازی و بهبود مستمر و اثر بخش
سیستم مديريت يکپارچه  ،IMSبه عنوان
ديگر اهداف اين سیستم ياد كرد.

افزايش  15درصدی عمليات كانتينری
در بندر شهيد رجايی

تخليه و بارگيری كانتينر در بندر شهيد
رجايی طی دوماهه اول سال جاری از 15
درصد رشد برخوردار بوده است.
به گزارش روابط عمومی ،طی دو ماهه فروردين
و ارديبهشت ماه امسال 459 ،هزار و TEU 138
كانتینر در بندر شهید رجايی تخلیه و بارگیری
شد كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال
گذشته رشد  15درصدی را نشان میدهد.
كل میزان تخلیه و بارگیری كاال در اين بندر 12
میلیون و  313هزار و  812تن میباشد كه اين
رقم نسبت به دو ماه مشابه سال قبل  10درصد
افزايش يافته است.
از مجموع عملیات انجام شده در اين بندر،
 7میلیون و  406هزار و  681تن مربوط به
كاالهای غیر نفتی و  4میلیون و  907هزار و
 131تن مربوط به مواد نفتی میباشد.
همچنین در اين مدت يک میلیون و  563هزار و

 5تن انواع مواد نفتی از طريق بندر شهید رجايی
به خارج از كشور صادر شد كه با رشد چشمگیر
 117درصدی مواجه بوده است .آمار مشابه سال
قبل  720هزار و  588تن بوده است.
واردات مواد نفتی از اين بندر به  244هزار 802
تن رسید كه اين میزان در مقايسه با مدت مشابه
سال گذشته ،با كاهش  63درصدی روبرو شده
است.
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گواهينامه استاندارد سيستم مديريت يكپارچه
تمديد شد

اداره كل بندر و دريانوردي خرمشهر برای
ششمين سال پياپی موفق به تمديد و
اعتبار دهی گواهينامه بينالمللی سيستم
مديريت يكپارچه ()imsگرديد.
به گزارش روابط عمومی ،معاون طرح
وتوسعه اداره كل بندر و دريانوردی خرمشهر
ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت :به
منظور بررسی وضعیت استقرار ،اثر بخشی و
بهبود مداوم سیستم يکپارچه ( ،)imsاصول
بینالمللی  2008-iso9001-2004-isoو
 OHSA,Si 2007-8001در بندر خرمشهر،
توسط ممیزين شركت  BVموردارزيابی و
اعتباردهی قرارگرفت.
سعید پويان راد درباره برنامه های اداره كل
بندر و دريانوردی خرمشهر در زمینه مديريت
يکپارچه ( )imsافزود :اين اداره كل از سال
 1385تا كنون با بهره مندی از نیروی انسانی
متخصص و متعهد و استفاده بهینه از منابع
و ظرفیت های عملیاتی و اولويت قرار دادن
اصول  3استاندارد اخذ شده ،بصورت يکپارچه
در كلیه فرآيندهای بندر ،منطبق با اهداف
و خط مشی سیستم به ارتقاء سطح خدمات
دريايی و بندری پرداخته كه رضايت مندی
صاحبان كاال و شناورها را در پی داشته
است.
وی درباره اهداف پیاده سازی سیستم مديريت
يکپارچه در بندر خرمشهر گفت :از اهداف
كالن پیاده سازی سیستم مديريت يکپارچه
می توان؛ مشتری گرايی ،باال بردن سطح

كیفی خدمات ،افزايش میزان پاسخگويی،
رشد بهره وری عوامل در جهت استفاده
بهینه از امکانات،افزايش توان عملیاتی و
ظرفیت بندر ،ارتقاءسطح ايمنی محیط كار
و بهداشت شغلی ،پیشگیری از آلودگی های
زيست محیطی با رعايت الزامات وقوانین و
مقررات ملی و بین المللی و نیز توسعه زير
ساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات را
برشمرد.
معاون طرح وتوسعه اداره كل بندر و
دريانوردی خرمشهر همچنین ابراز امیدواری
كرد :با شناسايی نقاط ضعف و قوت و ارائه
راه حل های مناسب جهت بر طرف نمودن
عدم انطباق ها و ارتقاء سطح كیفی توسط
متخصصان در راستای بهبود مستمر سیستم
مديريت يکپارچه ( ،)imsبرای يک سال ديگر
رشد و شکوفايی روز افزون بندر خرمشهر ،به
عنوان بزرگترين بندر آزاد تجاری كشور را
شاهد باشیم.

دمونتاژ جرثقيل هاي ريلي ساحلي  15تني توسط
تيم اعزامي از بندر نوشهر

سه دستگاه جرثقيل ريلی ساحلی از بندر
امام خميني به بندر نوشهر انتقال داده شد .به
گزارش روابط عمومي ،معاون فني و نگهداري اداره
كل بنادر و دريانوردي استان مازندران در خصوص
اين خبر افزود :در راستاي جذب و ارتقاء سرمايه
گذاري بخش خصوصي و افزايش توان عملیاتي در
بندر نوشهر ،سه دستگاه جرثقیل ريلی ساحلی از
بندر امام خمیني به بندر نوشهر انتقال داده شد.
احمد مهرزاد گفت :دمونتاژ اين سه دستگاه جرثقیل
توسط تیم متخصص اداره كل بنادر و دريانوردي
استان مازندران و بمدت  35روز كاري انجام گرديد.
وي اشاره كرد :حدود 90درصد قطعات
جرثقیلها وارد بندر نوشهر شده و مابقي آن نیز
در آينده نزديک به بندر نوشهر خواهد رسید.
معاون فني و نگهداري بندر نوشهردر خصوص
مزيت انتقال اين جرثقیلها به بندر نوشهر
گفت :با انتقال اين سه دستگاه جرثقیل به بندر

نوشهر ضمن حفظ سرمايههاي بالقوه سازمان و
جلوگیري از فرسايش تجهیزاتي ،عملیات تجهیز
ساير بنادر نیز انجام ميگیرد .وي در ادامه اشاره
كرد :جرثقیلهاي ريلي ساحلي بکرا با ظرفیت
اسمي  15تن ،ضمن ارتقاء شاخصهاي تخلیه و
بارگیري از بروز هرگونه آلودگي زيست محیطي
و صوتي در بندر نوشهر جلوگیري ميكند.

مدير كل بنادر و دريانوردی
استان هرمزگان گفت :در
سال جاری بيش از  4هزار
ميليارد ريال سرمايه گذاری
در بندر شهيد رجايی محقق
خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ،علی
اكبر صفايی افزود :در سال
گذشته  2هزار و  570میلیارد
ريال عقد قرارداد و سرمايه
گذاری در مجتمع بندری
شهید رجايی صورت گرفت.
وی گفت :با الحاق  2هزار و  400هکتار به بندر شهید رجايی
فرصت های سرمايه گذاری جديدی در اين بندر فراهم می شود.
صفايی با اشاره به جايگاه ارزشمند بندر شهید رجايی در منطقه و در
جهان گفت :يکی از مهمترين عوامل رونق اقتصادی ،توسعه تجارت
بین المللی است كه زمینه ساز اين امر ،توسعه و بهره گیری از دانش
و تجهیزات روز در بندر شهید رجايی می باشد.
مديركل بنادر و دريانوردی استان هرمزگان خاطرنشان كرد :در چشم
انداز  20ساله ای كه برای بندر شهید رجايی طراحی شده است
حركت در مسیر جهانی شدن و گرفتن سهم بیشتر از حمل و نقل
دريايی در منطقه در دستور كار قرار دارد.
وی افزايش درآمد و سودآوری ،افزايش جذب سرمايه گذار ،اجرای
پروژه های مصوب سفر هئیت دولت ،ارتقا ايمنی در بندر شهید
رجايی ،توسعه فناوری اطالعات و توسعه اشتغال پايدار را از جمله
برنامه سالجاری عنوان كرد.

تخليه و بارگيری بيش از  16ميليون تن
كاال در بنادر هرمزگان

طی ماههای فروردين و ارديبهشت امسال ،بيش از  16ميليون
تن كاال در بنادر هرمزگان تخليه و بارگيری شد.
به گزارش روابط عمومی ،طی دوماه ابتدای امسال  16 ،میلیون و
 719هزار و  480تن كاال در بنادر هرمزگان تخلیه و بارگیری شد
كه از رشد 11درصدی در مقايسه با مدت مشابه سال  89برخوردار
است.
از كل عملیات صورت گرفته در بنادر استان 9 ،میلیون و  392هزار و
 343تن مربوط به كاالهای غیرنفتی و  7میلیون و  327هزار و 137
تن آن به مواد نفتی اختصاص دارد كه به ترتیب يک و  28درصد
رشد نشان می دهد.
همچنین در همین مدت  3میلیون و  189هزار و  331تن كاالی
غیرنفتی به خارج از كشور صادر شد .در اين مدت صادرات مواد نفتی
با افزايش  38درصدی مواجه بود و رقم آن به  3میلیون و  207هزار
و  997تن رسید.
همچنین طی اين مدت 3 ،میلیون و  9هزار و  437نفر از طريق بنادر
مسافری استان جابجا شدند كه  41درصد نسبت به مدت مشابه سال
گذشته رشد داشته است.
مجموع عملیات كانتینری در بنادر استان  459هزار و TEU 195
بوده كه  14/4درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته را دارا
بوده است.
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برای ششمين سال پياپی در بندر خرمشهر

جذب بيش از  4هزار ميليارد ريال
سرمايه گذاری در بندر شهيد رجايی
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راه اندازی راه بندهای تقاطع ريلی با
جاده های داخلی بندر شهيد رجايی

يك فروند كشتي تجاري در بندرانزلي به ناوگان كشتيراني
كشور پيوست

معاون دريايی و بندری اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان از آغاز
به كار راه بندهای تقاطع ريلی با جادههای داخلی در بندر شهيد
رجايی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ،اله مراد عفیفی پور در اين باره گفت :با توجه به
تردد روزانه بیش از  8هزار دستگاه انواع خودرو سبک و سنگین در محوطه
بندر شهید رجايی و همچنین تردد قطار در بندر ،برنامه ريزی در جهت ايجاد
راه بند در تقاطع خطوط ريلی بندر با جادههای داخلی انجام شد.
وی هدف از اجرای اين طرح را افزايش ضريب ايمنی ،جلوگیری از تصادفات و
ترافیک ناشی از آن عنوان كرد و افزود :پیش از اين شاهد بروز تصادفاتی میان
قطار و كشندهها بوديم كه گاها منجر به بروز ترافیکهای سنگین و طوالنی در
بندر میشد كه با اجرای اين طرح ،اين اقدام اصالح و بهبود میيابد.
معاون دريايی و بندری اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان تصريح كرد:
همچنین اجرای اين طرح در افزايش بهره وری بندر نیز تاثیر گذار خواهد بود.
وی اعتبار ساخت اين راه بندها را بیش از  600میلیون ريال عنوان كرد و
افزود :بر اساس اين طرح 12 ،راه بند در  3تقاطع اصلی ريلی و جاده ای
احداث شده است.
عفیفی پور خاطرنشان كرد :اين اقدام با همکاری راه آهن هرمزگان ،واحدهای
مهندسی و عمران و اداری مالی اداره كل و تعدادی از ترمینال اپراتورهای
فعال بخش خصوصی اجرا شد.

مدير كل بنادر و دريانوردي استان گیالن در آيین افتتاح كشتي “دريا دل يک” با بیان اينکه در
سال جديد كه به فرمايش مقام معظم رهبري سال جهاد اقتصادي نام گذاري گرديد ،بايد شاهد
تحول اقتصادي در كشور باشیم ،گفت :همه مسؤولین و مردم بايد عزم خود را براي رسیدن به
اين هدف جزم كنند.
وي اظهار امیدواري نمود كه كشتي “دريا دل يک” كه با اهداف اقتصادي خريداري شده رونق
اقتصادي را براي شهرستان ،استان و كشور در برداشته باشد و با خريد كشتی های ديگر ،پرچم
جمهوري اسالمي ايران در همه آب هاي جهان به اهتراز درآيد.
معاون سیاسي امنیتي استانداری گیالن نیز در اين مراسم بر به كارگیري نیروهاي بومي و
متخصص در فعالیت هاي اقتصادي و دريايي تاكید كرد و يکي از راه های ايجاد امنیت را
استفاده از نیروهاي محلي دانست و افزود :مديران بايد نسبت به اشتغال و به كارگیري افراد
بومي و متخصص در زمینه هاي اقتصادي حساسیت داشته باشند  ،وي يادآور شد :در صورت
نبود نیروي متخصص بايد ضمن آموزش  ،از ساير افراد بومي استفاده كرد.
شايان ذكر است ،كشتي “دريا دل يک”  90متر طول  12 ،متر عرض  4/5 ،متر آبخور  ،با
ظرفیت حمل دوهزار و 800تن كاال و با اعتبار  18میلیارد ريال از كشور روسیه خريداري شده
كه با راه اندازي آن براي  15نفر بطور مستقیم اشتغال ايجاد شده است.

انتصاب فرمانده ی جديد گارد
و انتظامات بنادر استان گلستان

بندر «خواجه نفس» باعث توسعه تجارت غالت
شمال مي شود
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طی مراسمی ،از سوی سربندر دار رحمت اله قنبرزاده ،فرمانده
ی گارد سازمان بنادر و دريانوردی ،طيبی برای مدت  3سال به
عنوان فرمانده ی گارد اداره بنادر و دريانوردی استان گلستان
منصوب شد.
در اين مراسم كه با حضور هیاتی از سازمان بنادر و دريانوردی و جمعی
از دست اندر كاران و كاركنان اداره بنادرودريانوردي استان گلستان در
محل تاالر كنفرانس اين اداره برگزار شد ،زين العابدين بازياري مدير
بنادر و دريانوردی استان گلستان ،در خصوص وضعیت اداره تحت
مديريت خود و گارد بندری آن طي سال های اخیر توضیحاتي ارائه
نمود و از گارد بنادر به عنوان ضابطان اصلی قضايی ياد كرد.
در ادامه ی مراسم ،سر بندردار سوم طیبی ،فرمانده ی جديد گارد اداره
بنادر و دريانوردی استان گلستان نیز ،طی سخنان كوتاهي اظهار داشت
كه نهايت مساعي خود را به منظور انجام ماموريت های محوله سازماني
به كار خواهد گرفت.
در پايان اين مراسم هیات مذكور پس از بازديد از بندر تركمن و اسکله
های مربوطه ،اين بندر را به مقصد بندر امیر آباد ترک كرد.
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يك فروند كشتي تجاري با سرمايه گذاري بخش خصوصي توسط شركت كشتيراني
دريادالن جاويد خزر به نام “دريا دل يك” توسط جمعي از ايثارگران با حضور معاون
سياسي  -امنيتي استانداري گيالن ،امام جمعه و فرماندار شهرستان بندرانزلي ،مدير
كل بنادرو دريانوردي استان گيالن و جمعي از مسؤولين شهرستان و استان ،در
بندرانزلي به ناوگان كشتيراني كشور در درياي خزر پيوست.

مدير بنادر و دريانوردي استان گلستان
گفت :بهره برداري از بندر درحال احداث
«خواجه نفس» موجب توسعه تجارت غالت
در شمال كشور مي شود.
بنا براين به گزارش ،زين العابدين باز ياري افزود:
با بهره برداري از اين بندر ،قیمت تمام شده حمل
كاالها ،به ويژه انواع غالت از محل خريد تا مصرف،
كاهش به سزايي خواهد يافت.
وي اظهارداشت :بر اساس برنامههاي تدوين شده،
مقرر شد طي برنامه پنجم توسعه در صورت
آماده سازي بسترهاي مناسب تجاري،به میزان 4
میلیون تن غالت از استان گلستان ترانزيت شود
كه در صورت بهره برداري از بندر خواجه نفس،
رغبت تجار براي حمل و تجارت غالت از طريق
دريا افزايش مي يابد.
“بازياري» تصريح كرد :بهره برداري از اين بندر،

باعث كوتاه شدن مسیر ترانزيت ،تسريع در انجام
عملیات و ارائه خدمات بهینه در تخلیه و بار گیري
مي شود.
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رئيس اداره امتحانات و گواهينامههای
دريانوردی اداره كل بنادر و دريانوردی
هرمزگان ازصدور  51هزار و  455فقره
گواهينامههاي دريانوردي از زمان اجراي
كنوانسيون  95-STCWتا پايان سال
 89در اين استان خبرداد.
به گزارش روابط عمومی ،عزيزاله دلربا گفت :در
سال قبل 3 ،هزار و  351فقره شناسنامه دريانوردی
صادر و  244فقره نیز تمديد شده است.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری يک هزار و 792
نفرآزمون شايستگی دريانوردی ،اضافه كرد:
همچنین طی اين مدت  3هزار و  194فقره
گواهینامه شايستگی دريانوردی در سمتهای
مختلف صادر شد و يک هزار و  674فقره نیز
تمديد گرديد.
دلربا خاطرنشان كرد :در سال قبل 159 ،فقره
مجوز برگزاری دورههای آموزشی دريانوردی
برای مراكز آموزشی تحت نظارت اين اداره كل
از غرب تاشرق استان صادر و تمديد شده است.
وی گفت :به منظور ارائه تسهیالت براي ارباب
رجوع و تکريم دريانوردان گرامي ،مدارک
دريانوردي از قبیل گواهی مهارت ،گواهینامه
شايستگی و شناسنامههای دريانوردی پس از
صدور و يا تمديد از طريق پست به درب منزل
متقاضیان ارسال میگردد.
رئیس اداره امتحانات و گواهینامههای
دريانوردی اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان
افزود :در سال گذشته تعداد  7دستورالعمل و
رهنمود برگزاری دورههای آموزشی دريانوردی
در سمتهای عرشه و موتور و نیز ارتقا شرايط
مدرسین دورههای آموزشی دريانوردی توسط
كارشناسان اين اداره ويرايش شده و به تصويب
سازمان رسیده است.
وی در عین حال از اجرای  2طرح مطالعاتی
پروژه بهبود تجزيه و تحلیل هزينه برگزاری
دورههای آموزشی در استان هرمزگان و ارزيابی
اثربخشیآموزشهایدريانوردیبرایمتقاضیان
صدور گواهینامههای دريانوردی شناورهایGT

كمتر از  500طی اين مدت خبرداد.
دلربا تصريح كرد :طی سال گذشته ،برای
اولین بار در سطح استان ،اعطای مجوز و
نظارت بر برگزاری دورههای آموزشی اپراتوری
محدود ،كمکهای اولیه پزشکی و شناورهای
بقا و قايقهای نجات  GTباالی  500سفرهای
نامحدود صادر شد.
در ادامه رئیس اداره امتحانات و گواهینامههای
دريانوردی اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان
به برنامه ريزیهای انجام شده درجهت ارتقای
سطح آموزشهای دريانوردی در سطح استان
اشاره نمود واظهار داشت :با توجه به جايگاه
استان هرمزگان در صنعت دريانوردي كشور ،
برنامه ريزیهای الزم صورت گرفته تا كیفیت
آموزشهای ارائه شده توسط شركتهاي آموزشي
تحت نظارت هر سال ارتقا يابد كه ازجمله
ميتوان به تشويق وهدايت مراكز آموزشي به
سرمايه گذاري در زمینه برگزاري دورههاي
آموزشي براي كاركنان شناورهاي باالي 500
اشاره نمود.
دلربا در عین حال از پیشنهاد برای اصالح
شرايط ورود به برخی از دورههای آموزشی
خبرداد و افزود :بر اين اساس از سوی اداره
كل پیشنهاداتی در زمینه ارتقا شرايط ورود به
برخی از سمتهاي عرشه وموتور از جمله افسر
دوم و فرماندهی شناورهای چوبی زير  500و
كاربرموتورهاي دريايی زير  750كیلووات ارائه
گرديد كه به تصويب اداره كل استانداردها،
آموزش و گواهینامههای دريانوردی سازمان
بنادر رسیده است.

از ابتدای امسال تاكنون:

 853گواهينامه ي دريانوردی درهرمزگان صادر شد

رئيسادارهامتحاناتوگواهينامههایدريانوردی
اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان گفت :در
دو ماهه گذشته  305نفر در آزمون شايستگی
دريانوردی در استان شركت كردند.
به گزارش روابط عمومی ،عزيزاهلل دلربا گفت35 :
نفر در فروردين ماه و  270نفر در اردبیهشت ماه
سال جاری در اين آزمونها شركت كردند.
وی افزود :همچنین در اين مدت 853فقره
گواهینامه دريانوردی صادر شد كه  430فقره

آن در فروردين ماه و مابقی در ارديبهشت ماه
صادر گرديد.
دلربا تعداد گواهینامههای جانبی صادر شده را
 91فقره عنوان كرد و گفت :از اين میزان 51
فقره در ماه گذشته صادر گرديده است.
رئیس اداره امتحانات و گواهینامههای دريانوردی
اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان خاطرنشان
كرد :طی اين مدت  693فقره شناسنامه
دريانوردی صادر شد.

با رايزني وپيگيري هاي مدير منطقه ويژه اقتصادي بندر
اميرآباد  ،توافقنامه احداث بزرگترين سيلوي غالت بنادر
شمال كشور ،با ظرفيت  250هزار تن در بندر اميرآباد امضا
شد .
به گزارش روابط عمومي ،با توجه به آغاز پروژه سرمايه گذاري عظیمي
كه جهت احداث پايانه غالت در بندر امام خمیني توسط سرمايه گذار
مزبور صورت گرفته است و با توجه به اهمیت استراتژيک منطقه
ويژه ي اقتصادي بندر امیرآباد و جايگاه آن در كريدور حمل و نقلي
شمال – جنوب ( ،)NOSTRACگفت وگوها جهت احداث اين
سیلو و استقرار تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیري غالت دراين منطقه
آغاز شد كه در ابتداي خرداد ماه سال جاري منجر به امضاي تفاهم
نامه اي مابین مديرمنطقه ويژه ي اقتصادي بندر امیرآباد و نمايندگان
سرمايه گذاراين پروژه گرديد.
گفتني است بندر امیرآباد از بنادر نسل سومي كشور است كه تالش
دارد با جذب سرمايه گذاري ها به ايجاد فرصت هاي شغلي در منطقه
وتوسعه ي سواحل شمالي كشور كمک نمايد.
منطقه ويژه ي اقتصادي بندر امیرآباد اين بار نیز با جذب اين پروژه ي
بزرگ اقتصادي حدود  500فرصت شغلي مستقیم و غیرمستقیم در
منطقه ايجاد خواهد كرد .

بازديد سردار سرلشگر پاسدار
دكترصفوي از بندرانزلي

سردار سر لشكرپاسدار دكتر رحيم صفوي به همراه  30تن
از دانشجويان كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي دانشگاه
عالمه طباطبايي و شهيد بهشتي ضمن بازديد از بندرانزلی با
توانمندي هاي اين اداره كل آشنا شدند.
در اين بازديد مديركل بنادرودريانوردي استان گیالن ضمن بیان
جايگاه بندرانزلي و تاريخچه فعالیتهاي بندري آن اظهار داشت :در
سال گذشته كه به فرمايش مقام معظم رهبري سال همت مضاعف و
كار مضاعف نامگذاري شده بود اين اداره كل به موفقیت ها و جايگاه
ويژه اي رسید .وي افزود :در سال جهاد اقتصادي نیز اهداف كوتاه
مدت و بلند مدتي را جهت رونق اقتصادي استان و كشور در دستور
كار داريم و از همه ظرفیت ها براي رسیدن به اين اهداف استفاده
خواهیم كرد .
سردار سرلشگر پاسدار دكتررحیم صفو ی نیز در اين بازديد عنوان
نمود :نسبت به بازديدي كه در سال  1387از بندرانزلي داشتم امروز
شاهد تحوالت بزرگي دراين بندر هستم .
وي همچنین گفت :امیدوارم زير ساخت هاي الزم براي اتصال اين
بندر به استان هاي مركزي و ونیز سواحل خلیج فارس و درياي عمان
توسط دولت محترم برنامه ريزي و هرچه سريع تراجرايي شود.
سردار سرلشگر پاسدار دكتررحیم صفو ی درادامه اظهار داشت:
بدون ترديد اتصال محور شمال به جنوب و اتصال كشورهاي آسیاي
مركزي و قفقاز خصوصاً به منظور صدور انرژي و منابع طبیعي ( خام)
اين منطقه به كشورهاي مصرف كننده ،بزرگترين جهاد اقتصادي
مي تواند باشد.
شايان ذكر است سردار سرلشکر پاسدار دكتررحیم صفوي و
دانشجويان همراه بازديدي كامل از محوطه ها و طرح توسعه بندري
و موج شکن هاي جديد بندر انزلي داشتند.
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صدور گواهينامه هاي دريانوردی درهرمزگان از مرز
 50هزارگذشت

توافقنامه سرمايه گذاري احداث سيلوي
 250هزار تني غالت در بندر اميرآباد
امضا شد
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با مشارکت موثر ارگانهاي ذینفع

رييس امور دريايی ادارهی كل بنادر و دريانوردی استان بوشهر ،از برگزاری
موفقيت آميز مانور اطفای حريق ،مقابله با آلودگی و جست و جو و نجات
دريايی در بندر عسلويه خبر داد.
"محمد قاسمی" كه فرماندهی عملیات دريايی اين مانور را بر عهده داشت،
در گفت وگو با خبرنگاران گفت ":با توسعه ی مجتمع های پتروشیمی و گاز
و تنوع محصوالت تولید شده در منطقه ی عسلويه و همچنین ،افزايش تردد
كشتی های ورودی به منطقه ،اداره ی كل بنادر و دريانوردی استان بوشهر
و شركت پايانه ها و مخازن پتروشیمی ،به عنوان ارگان های موظف به
عملیات اطفای حريق ،مقابله با آلودگی و جست وجو و نجات دريايی،
نقش مهمی در رويارويی با شرايط اضطراری و ايجاد هماهنگی برای
مواجهه با اين شرايط دارند".
وی با اشاره به اهمیت ايمنی در برابر سوانح آتش سوزی ،افزود":
آتش سوزی در بندر عسلويه و مخازن پتروشیمی از حوادثی
است كه در هر زمان و مکاني كه شرايط وقوع آن فراهم شود،
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می تواند در مدت كوتاهی صدمات بسیار جبران ناپذيری به تاسیسات،
تجهیزات و زيرساخت های بندری وارد كند و باعث خسارات و تلفات
مالی و جانی فراوانی شود ".
"قاسمی" ،آشنايی با نقاط ضعف و قوت نیروها و تجهیزات ،ارتقای سطح
هماهنگی با سازمانهای حاضر در منطقه و همچنین ،افزايش هماهنگی
میان گروههای زمینی ،دريايی و هوايی را از مهم ترين اهداف اجرای اين
مانور مشترک دانست و گفت ":در اين مانور ،تجهیزات مقابله با آلودگی و
تجسس و نجات دريايی ،سیستمهای اطالع رسانی و سیستمهای اطفای
حريق ،به بهترين شکل مورد ارزيابی و آزمايش قرار گرفتند".
به گفتهی ريیس امور دريايی ادارهی كل بنادر و دريانوردی استان بوشهر،
در اين مانور كه با پوشش هوايی يک فروند بالگرد و در حوضچهی بندر

پتروشیمی پارس انجام شد ،بر اساس سناريوی تعیین شده و در مراحل
زمانی مختلف ،نشت مواد از مخازن و آتش سوزی مخازن پتروشیمی،
آتش سوزی شناورهای كنار اسکله ،ايجاد آلودگی نفتی در دريا ،غرق
شدن قايق موتوری عبوری از منطقه عسلويه و سقوط افراد به آب ،اجرا و
همگی موارد با واكنش سريع نیروهای عمل كننده مهار شد.
"قاسمی" ،با تقدير از دستگاه های شركت كننده در اين مانور يادآور
شد" :عالوه بر واحدهای عملیاتی اداره ی كل بنادر و دريانوردی استان
بوشهر و اداره ی بندر و دريانوردی عسلويه ،سازمان هايی همچون:
شركت پايانه ها و مخازن پتروشیمی ،منطقه ی ويژه اقتصادی انرژی
پارس جنوبی و آتش نشانی بندر پتروشیمی پارس نیز ،در اين مانور
حضور فعال داشتند■".
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آشنایي با یك نویسنده دریایي()15
جوزف کنراد
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"جوزف كنراد"( ،)Joseph Conradداستاننويس شهیر انگلیسی ،كه
نام واقعیاش "جوزف تئودور كنراد كورژنیوفسکی" بود ،سوم دسامبر سال
1857میالدي در لهستان تحت حکومت روسیه به دنیا آمد .پدرش مردي
اديب ،نمايشنامهنويس ومترجم آثارفراوان فرانسوی و انگلیسی از جمله آثار
ويلیام شکسپیر و چارلز ديکنز به لهستانی بود  -دو نويسندهای كه بعدها
بر پسرش تاثیر شگرفی گذاشتند -و به سبب فعالیتهای میهنپرستانه
ضمن جنگ با روسیه ،به اين كشور تبعید شد .مادر جوزف بر اثر فرسودگی
از رنجهای دوران تبعید ،در سی و چهار سالگی درگذشت و تربیت جوزف
در  ،1869پس از مرگ پدر ،به عمويش سپرده شد .كنراد در نوجوانی
تمايل خود را به دريانوردی ابراز كرد و در  ،1874در هفده سالگی وارد
اين حرفه شد .به بندر مارسی فرانسه رفت و چندين سال با كشتیهای
بازرگانی ،درياها و اقیانوسها را پیمود و نهتنها با دريانوردان معاشرت كرد،
بلکه موقعیت آن را نیز يافت كه در محیط اشرافی فرانسه رفت و آمد
كند .او بر اثر مطالعهی فراوان به زبانهاي لهستانی و فرانسوی ،بر معلومات
خود افزود و پس از آن ،ناگهان ،بیآن كه كلمهای انگلیسی بداند ،در سال
 1878مارسی را به قصد انگلستان ترک كرد .در انگلستان نیز ،مدتها روي
كشتیهای تجاری روزهای خودرا سپري كرد; از معبرهای خطرناک گذشت
و از بیماری شايع وبا جان سالم به در برد; اما به بیماری روماتیسم دچار
شد .در  ،1886به تابعیت انگلستان درآمد و به رماننويسی روی آورد .كنراد
پس از آن كه در  1895به مقام فرماندهی كشتی رسید ،از شغل خود دست
كشید تا همهی وقتش را صرف نوشتن كند.
اولین رمانش را در  ،1895با عنوان "ديوانگی المه ير" (Alamyer’s
 )Follyمنتشركرد كه زمینهی آن را محله غمانگیزی در برونئي تشکیل
میداد .قهرمان داستان" المهير" ،تنها اروپايی است از مردم هلند ،كه به
قصد دست يافتن به ثروتی رؤيايی به اين جزيره قدم میگذارد .ازدواج
او با دخترخواندهی يک دزد دريايی و پیدا كردن دختری به نام" نینا"،
از دست رفتن ثروت پدر همسر و حوادث بیشمار و سرخوردگی فراوان
و فرار يگانه دخترش كه تنها ثروت واقعی او بود ،و سرانجام تنهايی مطلق،
همه ضربههای دردناكی هستند كه "المهير" را به جنون مبتال ميكنند و
سرانجام او را به مرگی غمانگیز ميكشانند .داستان از جاذبه ي بسیاري
برخوردار است و اگرچه زبان انگلیسی برای كنراد زبانی بیگانه تلقی میشد
و اورا ضمن نوشتن ،با دشواریهای فراوان روبرو میكرد ،اما با كوششی
ستايشآمیز موفق به فراگرفتن كامل زبان و انتخاب سبکی خاص شد كه
كتابش را با موفقیت بسیار همراه كرد و او را بر آن داشت تا همهی آثار خود
را به زبان انگلیسی بنويسد .در  1896میالدي ،با زنی انگلیسی ازدواج كرد
و در انگلستان مقیم شد و به رغم بیماری روماتیسم و دشواریهای مادی،
شاهکارهايش را انتشار داد كه همه شامل تجربههای شخصی و حوادث
گوناگون دريانوردي و وقايعی بودند كه او در ضمن سفر به سرزمینهای دور
و بیگانه با آنها روبه رو شده بود.
دومین داستان بزرگ كنراد به نام "رانده از جزاير" (An Outcast of
 )the Islandsدر  1896انتشار يافت .طبیعت بیگانه و اسرارآمیز دياری
دوردست ،پس زمینهی شگفتانگیز اين داستان را میسازد كه در آن
زندگی بدوی و بومی ،مردی اروپايی را از زنی اهل جزيره كه مورد عالقهاش

احمدرضا زريو

بود ،دور و بیگانه نگه میدارد.
"سیاهپوست كشتی نارسیسوس" (The Nigger of the
،)Narcissusمنتشر شده در سال ،1897از بهترين رمانهای كنراد است
كه با وجود خصوصیتهای متضادش ،از هماهنگی بسیاري برخوردار است
و در آن ،حالت شاعرانه و ذوق داستان پردازی حماسی ديده میشود.
داستان از تجربههای كنراد در دريا مايه گرفته است و زندگی سیاهپوستي
تنها وبیمار را در میان مسافران كشتی نشان میدهد كه چگونه از طرفی،
با سرفههای وحشتناک خود آرامش مسافران را برهم میزند و همه را
خشمگین میسازد ،تا آن جا كه به چشم حقارت و كینه به او مینگرند
و از طرف ديگر ،بر اثر سايه مرگی كه بر سرش افتاده بود ،احساس ترحم
و مسئولیت را در همه بیدار میكند; چنان كه در جريان وقوع طوفان،
میكوشند كه او را از اتاقکش كه در شرف انهدام است ،نجات بخشند .اين
بهتزدگی و تضاد احساس ،همچنان در طول سفر ادامه میيابد تا آن كه
مرگ سیاهپوست بیمار ،به همهی مشاجرهها پايان میدهد و زندگی به حال
عادی بازمیگردد .اين داستان ،از بهترين آثار كنراد به شمارمیآيد.
از آثار مهم ديگر او ،داستان "لرد جیم" ( ،)Lord Jimنوشته شده در
سال1900میالدي ،سرگذشت جوانی انگلیسی است كه به زندگی
ماجراجويانه اي دل بسته و با كشتی كهنهای ،عدهای را به سفر میبرد
و در لحظهای كه ظاهرا ً كشتی رو به غرق شدن میرود ،محل كارخود
را ترک میكند و به اين ترتیب ،از بحران وجدان،در آستانهی عذاب قرار
میگیرد ،اما سرانجام با مرگ شرافتمندانهای ،ننگ خود را جبران میكند.
"دل تاريکی" ( ،1906 ،)Heart of Darknessنیز از مهم ترين آثار
كنراد به شمار میآيد كه همهی تمهیدات هنری او را در نويسندگی در
بردارد ،خاصه توصیف طبیعت بکر ،وحشی و ابهامآمیز آن ،همه حواس
خواننده را به خود معطوف میدارد و او را در دنیايی هیجانآمیز فرو میبرد.
گويی جنگل با همه غوغاها و اسرار خاموشش در كنار او زندگی میكند.
"طوفان" ( ،1903)Typhoonاز تجربهی سفر دريايی كنراد به شرق دور
مايه گرفته است .داستان به سبب عرضهی مستقیم حوادث و مبارزه با
طوفانی كه در دريای چین ،كشتی را به خطر انداخته است و روح آرام
وخاموش و متانت ناخدا در برابر اين حادثه ،را به حد يک حماسه آفرين
میرساند ،از اهمیت شايان توجه ای برخوردار است ".آندره ژيد" ،اين رمان
را به زبان فرانسوی ترجمه كرد و نمونه ای از همکاری دو نويسنده بزرگ
را ارائه داد" .مأمور مخفی" ( ،1907 ،)The Secret Agentمجموعهی
داستان كوتاه "جوانی" ( ،1902 ،)Youthشامل سه داستان" ،آينه دريا"
( 1906 )The Mirror of the Seaو "شمهای از خاطرات" (Some
 ،1912)Reminiscencesاز ديگر آثار كنراد به شمار ميروند.
كنراد مرد معجزههاست ،كسی كه اص ً
ال لهستانی است اما موفق شده در
شمار بهترين نثرنويسان انگلیسی درآيد .ادراكی كه در تعادل و رعايت همه
جوانب دارد ،به او امکان میدهد كه هم خواننده عادی را خشنود نگه دارد
و هم خواستهای اهل فن و ادب را برآورده سازد .كنراد اگرچه با قدرتی
انکارناپذير در آثار خود دريا را به هزاران شکل وصف میكند ،اما هدف واقعی
او چیز ديگری است .او میخواهد اسرار و كنه روح بشر را در میان اشیای
محسوس و قابل لمس آشکار سازد و رموز سرنوشت و فشار عاطفی را به

محیط زندگی دريانوردان منتقل كند و زندگی دريايی را سنگ محکی برای
نمايان ساختن درون كسانی قرار دهد كه زندگی را دور از همه ،در تبعید و
طرد و در ترس دايم از مرگ سپری میكنند.
و سرانجام داستان"دزد دريايی"( ،)The Roverآخرين اثر كامل نويسنده
است كه در  1922-1921نوشته شد و در دسامبر  1923انتشار يافت .كنراد
همیشه آرزو داشت داستانی بنويسد كه در آن فضای حوضهی مديترانه را
در زمان ناپلئون توصیف كند .ماجرای كتاب ،در مرحلهی حاد جنگ فرانسه
و انگلستان روی میدهد ،كه او امکان آن را میيابد تا همدلی يکسانی
نسبت به فرانسه و انگلستان ابراز كند .در اين اثر ،دريانورد پیری را میبینیم
كه آرزويی جز آسايش ندارد؛ ولی به سبب همت مردانهاش ،سرانجام به
ماجرای تازهای كشانده میشود كه زندگی خود را در آن از دست میدهد.
شايد كنراد در اين اثر خواسته است مخصوصاً "پايان يک زندگی دريايی را
توصیف كند :دريانورد و كشتی كه ايام پرماجرا و دردناكی داشتهاند ،ولی
ديگر آرزويی جز آرامش ندارند" .و به اين ترتیب ،قهرمانان شکستناپذير،
پرتوان و حادثهجوی كنراد ،بر خستگی و نومیدی غلبه میكنند.
شايد مهمترين چیزی كه جوزف كنراد را در زندگی رنج میداد ،زمانهايی
بود كه نمیتوانست بنويسد .اين دوره كه اغلب از آن بهعنوان "توقف
نويسنده" نام برده میشود ،حالتی است كه نويسنده ،ايدهای به ذهنش
نمیرسد و ننوشتن عذابش میدهد .كنراد زمانهای بسیاری دچار اين
عارضه میشد ،هر چند كه هر بار پس از چند وقت ،دوباره چیز جديدی
مینوشت .كنراد از نويسندگان زيادی تاثیر گرفته ،اما "ويلیام شکسپیر"
يکی از مهمترين آن نويسندگان است" .شک" و "دودلی" ،دو مشخصهی
بارز شکسپیری داستانهای جوزف كنراد است" .چارلز ديکنز" او را با زاويه
ديد شخصیتها شیفته كرد و تحت تاثیر قرار داد .وی همچنین از آموزههای
ادبی "گوستاو فلوبر" بسیار بهره برد.
با اين همه ،كنراد هنوز هم نويسندهای مردم پسند نیست و شايد اين به
خاطر عبارتهای به دور از احساسگرايی و البته شکگرای او باشد؛ اما با
توجه به حجم آثارش ،هنوز اين سوال وجود دارد كه چرا كنراد مردم پسند
نیست؟ بسیاری از خوانندگانی كه برای اولین بار به سراغ كنراد میروند،
آثارش را سخت توصیف میكنند .گاهی اين بهانه را میآورند كه انگلیسی
زبان مادریاش نبوده و زبان دوماش بوده( ،در واقع زبان سوماش ،چون او
سالها قبل از آن كه انگلیسی ياد بگیرد فرانسه میدانسته و آثار فلوبر را
مطالعه كرده است .لهستانی هم زبان اولش بوده) است .به هر حال ،اين
سوال هر پاسخی كه داشته باشد ،اغلب منتقدان ادبی هم آثارش را با عبارت
"مبهم" توصیف میكنند .برخی هم میگويند" :سر در نیاوردم ".و يا حتی
"حوصله زيادی میخواهد ".و يا چنین چیزهايی.
"برتراند راسل" ،فیلسوف بزرگ انگلیسي ،خود را از ستايندگان كتابهاي
كنراد ميداند و ميگويد :در هنگام صحبت ،هیچ چیز در سکناتش نبود كه
به نحوي دريا را القا كند .سراپا يک لهستاني اشرافي بود و احساسش به دريا
و به انگلستان ،نوعي عشق شاعرانه بود –عشقي با فاصله ي معین ،بدان
حد كه شاعرانه بودنش را كدر نکند .عشق او به دريا از سالهاي نخست
زندگي اش آغاز شده بود ،وقتي با والدينش در میان گذاشت كه ميخواهد
حرفه ملواني را پیشه كند ،البته آنها تشويقش كردند كه به نیروي دريايي
اطريش بپیوندد ،اما او ماجرا ميخواست و درياهاي استوايي و رودخانههاي
غريب محصور با جنگلهاي تاريک و نیروي دريايي اطريش ،مجال دست
يافتن به اين آرزوها را به او نميداد.
"راسل" ،در بین نوشتههاي او ،داستان "دل تاريکي" را ،جامعتر از همه و
بیان گر فلسفه او در باب زندگي بیان ميكند و معتقد است قويتر از همهی
اينها ،عشق او به انگلستان و نفرتش از روسیه بوده است ،كه از هر دو در
"مأمور مخفي" سخن رفته است .نفرت از روسیه ،چه از نوع تزاري و چه
انقالبي ،با قدرت تمام در آثارش به بحث كشیده شده است .و بيالتفاتياش
به روسیه از آن گونه بود كه در فرهنگ مردم لهستان ريشهی سنتي دارد.
اين بی التفاتی تا بدان پايه بود كه نه به تولستوي ارج مينهاد و نه به

داستايوفسکي.
اين امر كه تاكنون بیش از  50فیلم و سريال تلويزيونی از روی كارهای كنراد
اقتباس شده ،بیش از آن كه زياد به نظر برسد ،شگفت انگیز است .او در كنار
داستايفسکی و استیفن كینگ ،جزو معدود نويسندگانی است كه تا اين حد
مورد استقبال سینمايی قرار گرفته اند.
دايرهی اين اقتباس ،تنها مربوط و محدود به سینما و تلويزيون نمی شود.
تعداد بي شماري تئاتر ،موسیقی و حتی نقاشی بر اساس كارهای كنراد
شکل گرفته است .فضای تیره و تار آثار او و حس ماجراجويانهی آشکار و
پنهان درآنها و همچنین ،ضد قهرمانهای تر و تمیز آثارش ،میتواند هر
كارگردانی را به سوی اقتباس از آثار او سوق دهد.
می گويند اورسن ولز (سازندهی فیلم"همشهری كین") ،يکی از بزرگ ترين
آرزوهايش اين بودكه از رمان "دل تاريکی" كنراد اقتباس كند .او حتی يک
نمايشنامهی راديويی هم بر اساس كارهای كنراد تنظیم كرد اما به اعتراف
خودش ،در مقابل هیبت كتاب زانو زد و هیچ گاه نتوانست جرأت ساخت
اين اثر را به خود بدهد .سالها بعد ،فرانسیس فورد كاپوال (سازندهی فیلم
پدرخوانده) ،دست به حركتی ديوانه وار زد و با سرمايهی شخصی ،فیلم
عظیم "اينک آخرالزمان" را براساس رمان "دل تاريکی" ساخت و خود را
در ورطهی زيان مالی فرو برد .نتیجهی كار ،به يکی از شاهکارهای تاريخ
سینما تبديل شد و در كنارش ،به علت فروش بسیار پايین فیلم ،كارگردان
را ورشکسته كرد.
اين درجه از ريسک برای ساخت يک فیلم ،فقط يک چیز را میرساند ،اين
كه بدون شک ،كنراد يک جزيرهی گنج تمام نشدنی برای اهالی سینمايی
محسوب میشود؛ كسی كه از سال ،1919يعنی همان ابتدای سینما،
كلمههايش تبديل به نگاتیوهای متحرک شده اند.
كنراد ،اصوالً آدم بدبینی است .شخصیتهای داستانهای او همیشه
در موقعیتهای سخت و استخوان شکنی قرار میگیرند .بدبیاری پشت
بدبیاری ،سختی پشت سختی و همین طور همه چیزهای بدی كه فکرش
را بتوان كرد ،پشت سر هم رديف میشوند .شايد نشود گفت كه كنراد آدم
رمانتیکی است اما هم ذات پنداری ماليم و گاهی آشکارش با شخصیتها در
همه داستانهايش به چشم میخورد؛ شخصیتهايي ،كه همیشه میتوان
ردی از تضادهای مضحک در وجود آنها پیدا كرد؛ تضادهايي كه مرتب
در متن داستانها بیش تر و بیش تر میشوند.
اغلب مکانها و حتی اتفاقات در داستانهای او ،نمودهای
عینی دارند؛ گاهی تغییرات كوچکی در آنها ايجاد شده
و گاهی نه .در بیش تر داستانهای او ،مکان روی دادن
حوادث ،دريا و جزيره و گاهي نیز ،جنگل و خالصه
طبیعت وحشی است.
محال است نام جوزف كنراد را در اينترنت جست وجو
كنید و يکی از اولین نتايج،
تصوير قايقهای بادبانی نباشد؛
قايقهايی كه روزگاری او با
آنها عرش را زير پايش سیر
كرده است.
اين نويسنده دريايي ،در
سال 1924میالدي
بر اثر حملهی قلبی
درگذشت .يونسکو
به مناسبت يکصد و
پنجاهمین سالگرد
تولد او ،سال 2007
میالدی را سال
كنراد"
"جوزف
نامیده است■ .
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پرورش ماهی تيالپيای تك جنسی شده
( )Oreochromis niloticusبرای
نخستين بار در استان يزد با حضور مقامات
مسئول رونمايی شد.
به گزارش روابط عمومي موسسه تحقیقات
شیالت ايران ،در اين مراسم دكتر تقوی معاون
وزير و ريیس سازمان شیالت ايران ،دكتر مطلبی
ريیس موسسه تحقیقات شیالت ايران ،مهندس
فرهمند نماينده مردم بافق و نايب ريیس
كمیسیون كشاورزی مجلس شورای اسالمی،
دكتر ابرقويی ريیس سازمان جهاد كشاورزی
استان يزد و كارشناسان و محققین ذيربط
حضور داشتند.
در ابتداي مراسم ،آقای احمد بیطرف ريیس
ايستگاه تحقیقاتی ماهیان آب شور داخلی-
بافق ضمن خوش آمد گويی به مدعوين در
مراسم ،گزارشی در مورد ايستگاه بافق ،پیشینه
و فعالیتهای پژوهشی ،به ويژه در زمینه
پروژههای اجراء شده در خصوص تیالپیا و نتايج
كسب شده طی دو سال و نیم ورود اين گونه
جديد ارائه كرد.
سپس در ادامه برنامه آقايان دكتر ابرقويی،
دكتر تقوی ،دكتر مطلبی و مهندس فرهمند
به ايراد سخنرانی پرداخته و ضمن اجر نهادن
به فعالیتهای پژوهشی و دستاوردهای كسب
شده به وسیله محققین و كاركنان ايستگاه بافق،
نسبت به اهمیت و نقش اين گونه در آينده آبزی
پروری ايران تاكید كردند.
دكتر عباسعلی مطلبی ،رئیس موسسه تحقیقات
شیالت ايران با اعالم اين مطلب كه عالوه بر
يزد ،مطالعات زيست محیطی برای پرورش گونه
تیالپیا در پنج نقطه ديگر كشور نیز آغاز شده
است ،گفت :استانهای جنوبی از جمله كرمان،
مستعد پرورش تیالپیا ميباشند ،گونههای تک
جنسی شده تیالپیا به مقدار انبوه توسط موسسه
تحقیقات شیالت كشور آماده شده و در مزارع
پرورشی كه امکان رشد آنها وجود دارد ،با توجه
به نظر متقاضیان اعطا میشود.
رئیس موسسه تحقیقات شیالت ايران خاطرنشان

كرد :به تدريج كه ساختارهای الزم در زمینه
پرورش اين گونه جديد فراهم شود ،تکثیر آن
نیز به بخش خصوصی واگذار میشود.
وی تصريح كرد :موسسه تحقیقات شیالت كشور،
پتانسیلهایالزمبرایتولیدبیشاز 300هزارقطعه
بچه ماهی در وزن باالی  10گرم را دارد و پايلوت
استانيزدقابلتوسعهبهبیشازاينمقدارنیزهست.
دكتر مطلبي در ادامه يادآور شد :در اولین قدم 10
هزار قطعه بچه ماهی تک جنسی شده در وزنهای
 10و  50گرم با حضور مسئوالن شیالتی در استان
يزد و در استخرهای پرورشی رهاسازی میشود.
ویاظهارداشت:افزايشظرفیتتعدادقطعاتبچه
ماهیبستگیبهسیاستهایسازمانشیالتدارد.
رئیس موسسه تحقیقات شیالت ايران با بیان
اينکه ماهی تیالپیا دارای ارزش اقتصادی بسیار
بااليی است ،ياد آور شد :اين گونه طی گذشت
سه تا چهار ماه دارای وزنی معادل  300تا 350
گرم خواهد شد كه با توجه به كشش بازار
میتوان اوزان ديگری را نیز انتظار داشت.
وی در پايان سخنان خود تصريح كرد :در قالب
طرحی جامع ،ارزشهاي غذايی تیالپیا و تولید
فرآوردههای ناشی از آن در دست تهیه است.
در ادامه حاضرين از آزمايشگاه و سالنهای
پرورش و تکثیر بازديد كرده و با روند اجرای
پروژه آشنا شدند .در ادامه مراسم رونمايی
ورود تیالپیا به استخرهای خاكی در ايستگاه
تحقیقاتی ماهیان آب شور داخلی بافق كه با
دو تیپ تیالپیاي قرمز و آبی ماهی دار شده
بود ،مدعوين در مزرعه رنگین كمان (متعلق
به بخش خصوصی) حضور يافته و مراسم رها
سازی تیالپیا در استخر خاكی مردمی انجام
شد.
سپس تمامی حاضرين در مراسمی كه برای
طبخ تیالپیا در شهرستان بافق از سوی مديريت
شیالت استان برگزار شده بود ،شركت كردند.
درپايان مراسم ،جلسات تخصصی با حضور
كارشناسان و مسئولین در ايستگاه بافق تشکیل
و در مورد مسايل و مشکالت ايستگاه ،بحث و
تبادل نظر بعمل آمد■.

