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 يونس غربالي مقدم 

استفاده بهینه از انرژی همواره یکي از ویژگي هاي صنعت کشتیراني بوده است و در بنادر نیز، مدیریت انرژي در چند دهه اخیر 
بسیار ساده تر و سریع تر از سایر بخش هاي صنعتي با هدف افزایش بازده انرژی و گسترش فعالیت های سبز و سازگار با محیط 
زیست مورد توجه قرار گرفته است. با این همه در سایه چالش هاي بحران انرژی و رویکرد به حمل و نقل پایدار و پاک، مسئله 

کارایي انرژي در صدر مباحث دانشگاهي، مالحظات فنی و سیاستگزاری های حمل و نقل دریایی جاي گرفته است.  
کشور ما نیز از قاعده فوق مستثنی نبوده و البته با وقفه زمانی و به دنبال توجه جامعه جهانی به کارایی انرژی، مباحث 
استفاده بهینه از این منابع مهم اقتصادی را در صدر برنامه های دانشگاهی، نشریات علمی قرار داده و نهادی را به نام سازمان 
بهینه سازی مصرف سوخت تأسیس کرده است و نقطه عطف این مالحظات که به طور جدی مورد توجه قرار گرفته، بند ق تبصره 

2 بودجه سال 1393 می باشد.
 مطابق این قانون به وزارت نفت اجازه داده است تا به منظور بهینه سازی مصرف انرژی کشور 100 میلیارد دالر اعتبار طی 
10 سال آینده به طرح هایی که منجر به صرفه جویی در مصرف سوخت گردد، تخصیص داده شود. اعتبار مورد اشاره جدای از اینکه 
بخش حمل و نقل دریایی خواهد توانست چه سهمی را به خود اختصاص دهد و یا بخش های خصوصی فعال در این زمینه در طی 
سال های آتی به چه میزان خواهند توانست آن را جذب نمایند به نکته ظریف و مهمی اشاره دارد و آن تجاری سازی صرفه جویی در 

کشور است. به عبارت دیگر اعتبار یاد شده تشویق و پاداش برای طرح های صرفه جویی در مصرف سوخت محسوب می شود.
در این رابطه نظر به اینکه مصرف سوخت بیش از نیمي از کل هزینه هاي عملیاتي کشتي را به خود اختصاص مي دهد، همواره 
در کانون توجه صرفه جویی ها بوده است و از این رو مالکان و کاربران کشتي ها در جهت کسب حداکثر بازده از سوخت مصرفي 
خود تالش مي کنند. صرف نظر از این کارایي، این بخش همواره تحت فشار براي یافتن شیوه هاي بهتر و تازه تر براي بهبود فعالیت 
خود، مخصوصاً به علت افزایش مداوم قیمت سوخت به سر مي برد. نگراني هاي زیست محیطي نیز به توجه بیشتر کارایي انرژي که 
در صنایع کشتیراني به عنوان عامل انتشار تقریباً 3 درصد CO2 ساالنه در جهان منجر شده است، تاکید دارد. چرا که پیش بیني 
مي شود در صورت عدم اقدام مناسب، این میزان تا سال 2050 دو یا سه برابر افزایش یابد. به عالوه، ساختار تجارت کانتینري در 

سال هاي اخیر به دلیل رشد کانتینرهای یخچالی و ضرورت تأمین انرژی آن تحوالت بارزی پیدا کرده است.
با این همه، افزایش نرخ سوخت در سال های اخیر، سخت گیرانه ترشدن مقررات انتشار مواد آلوده کننده محیط زیست و 
پیش بینی بحران انرژی در سال های آتی، توجه به کارایي آن را به این صنایع بازگردانده  است و این بخش حسب شرایط اقتصادی 
اقدامات داوطلبانه ای نیز در این زمینه اتخاذ نموده و سرمایه گذاری های عمده ای در خصوص فناوری های کارایی انرژی انجام داده  
است. تغییرات فناوری در صنایع کشتیرانی و منابع جایگزین نیرو مانند گاز طبیعی مایع شده )LNG( یا سلول های سوخت در 

حال اجرا و تدابیر عملیاتی از این قبیل در این صنعت در حال انجام است.
مصرف انرژی در عملیات بندری و فعالیت های مرتبط با آن نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. بسیاری از بنادر به سرعت به 
نیازهای فناوری جدید در بخش کشتیرانی، واکنش مثبت نشان داده اند و اقدام به ایجاد پایانه های گازطبیعی مایع و سوخت های 
زیستی یا استفاده از برق ساحل نموده اند. پایانه ها در اقصی نقاط دنیا در حال تغییر وضعیت خود از اتکا به سوخت های فسیلی به 
سمت برق هستند و این تالش ها با به کارگیری منابع تجدیدپذیر، تعامل با سایر شیوه های حمل و نقل و افزایش مسئولیت پذیری 

در مصرف منابع به کارایی انرژی کمک می کند. 
بدین ترتیب مدیریت انرژی، بنادر و پایانه ها را در کانون شبکه ای پیچیده از جریان های انرژی قرار می دهد و چنانچه مدیران 
با رویکردی  باشند،  تامین و مصرف آن در مجموعه های تحت مدیریت خود داشته  بخش های دولتی و خصوصی به چگونگی 
هماهنگ می توان ضمن صرفه جویی قابل توجه در مصرف انرژی، چشم انداز کاری جدیدی در بهره گیری از انرژی های نوین و 
سازگار با محیط زیست در قالب بنادر سبز فراهم ساخت. بنادر سبز در سواحل شمالي و جنوبي کشورمان نمایشگاهي بي همتا 

براي معرفي مجموعه توانمندي هاي فني و زیست محیطي متخصصان ایراني خواهند بود.

بنادر سبز، هماهنگي صنعت با محیط زیست
گام اول: مدیریت مصرف انرژي
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دیدار مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي با رئیس سازمان بین المللي 
هیدروگرافي

 ســـایت خبـــري ســـازمان بنـــادر ودریانـــوردي: در دومیـــن روز اجـــالس فـــوق 
ـــت  ـــن نشس ـــیه ای ـــه ودر حاش ـــوي فرانس ـــي در موناک ـــازمان هیدروگراف ـــاده س الع
آقـــاي  ســـعید نـــژاد مدیـــر عامـــل ســـازمان بنـــادر ودریانـــوردي ایـــران بـــا 
ــي  ــن المللـ ــازمان بیـ ــس سـ ــرت وارد« )ROBERT WARD( رئیـ ــاي »رابـ آقـ
ـــس  ـــوده رئی ـــر آزم ـــاي دکت ـــه آق ـــدار ک ـــن دی ـــرد. در ای ـــدار ک ـــي دی هیدروگراف
ســـازمان نقشـــه برداري کشـــور نیـــز حضـــور داشـــت، مدیـــر عامـــل ســـازمان 
بـــا ارایـــه خالصـــه اي از فعالیت هایـــي جمهـــوري اســـالمي ایـــران در مـــورد 
تهیـــه نقشـــه هاي الکترونیکـــي دریایـــي )ENC( و چارت هـــاي منطقـــه اي 
دریایـــي راپمـــي و همچنیـــن موضوعـــات مربـــوط بـــه ایمنـــي دریانـــوردي و 
تعـــداد کنوانســـیون هاي دریایـــي کـــه جمهـــوري اســـالمي ایـــران بـــه آنهـــا 
ـــادر  ـــازمان بن ـــر س ـــه بهت ـــناخت هرچ ـــه ش ـــه ب ـــایلي ک ـــت ومس ـــده اس ـــق ش ملح
ـــز  ـــوردي نی ـــي دریان ـــد. ایمن ـــه فرمودن ـــه ایشـــان ارائ ـــم شـــود را ب ـــوردي خت ودریان
ـــر کل  ـــتقبال دبی ـــورد اس ـــه م ـــود ک ـــدار ب ـــن دی ـــه در ای ـــه مســـایل مطروح از جمل
ـــنهاد داد  ـــرکل IHO پیش ـــت. دبی ـــرار گرف ـــي ق ـــي هیدروگراف ـــن الملل ـــازمان بی س
ـــطح  ـــن س ـــد و تاتعیی ـــزر وم ـــروه ج ـــي در کار گ ـــرگان ایران ـــان و خب ـــا کارشناس ت
ـــنهاد  ـــد و پیش ـــرکت نماین ـــود ش ـــزار مي ش ـــیلي برگ ـــده در ش ـــاه آین ـــه م آب ک
هـــاي خـــود را بـــه آن کمیتـــه ارایـــه دهنـــد. همچنیـــن پیشـــنهاد دبیـــر اول 
IHO و مســـاعدت مهنـــدس ســـعید نـــژاد مقـــرر شـــد تـــا در جلســـه بعـــدي 

ـــده در  ـــاه آین ـــج م ـــا پن ـــه ت ـــي ک ـــي راپم ـــه دریای ـــي منطق ـــیون هیدروگراف کمیس
ـــور  ـــران حض ـــالمي ای ـــوري اس ـــي از جمه ـــود، هیات ـــزار مي ش ـــارات برگ ـــور ام کش
ـــی  ـــئولیت هماهنگ ـــه مس ـــه ب ـــا توج ـــوع ب ـــن موض ـــت ای ـــند. اهمی ـــته باش داش
چارت هـــاي بیـــن المللـــي و چارت هـــاي الکترونیکـــي منطقـــه خلیـــج فـــارس 

ـــود. ـــد ب ـــدان خواه ـــران دو چن ـــوی ای ـــان از س ـــاي عم و دری

ضرورت هماهنگی دو جانبه برای به 
روز رسانی نقشه های هیدرو گرافق 

D e a r  M r  G h a r b a l i
Thank you for your email in which you ask a number of questions about the 
outcomes of the 5th Extraordinary Hydrographic conference.
Here are my answers.

1-The fifth conference on IHO was held in Monaco –France last week. Did 
the conference provide new guidelines on the Hydrography area? If so, 
How this new guidelines affect the activity of member countries as well 
as business? 
The Conference, which is the equivalent of an Assembly in other intergov-
ernmental organizations, such as the UN, was held in Monaco.  Monaco is 
a country in its own right.  It is not part of France.  The IHO has been based in 
Monaco since 1921.
The principal outcomes of the Conference were a recognition by the 66 out of 
82 Member States that attended the Conference, that there is an unstoppable 
move by national geospatial agencies from making maps and charts to being 
the providers of maritime geospatial information as part of Maritime Spatial Data 
Infrastructures (MSDI).  MSDI, in turn must be part of the national and regional 
spatial data infrastructures.
The Conference also recognised the important role that industry plays in both the 
development of IHO standards but also in the IHO capacity building programme 
and in the provision of services to Hydrographic Offices in many countries.
The Conference recognised that alternative ways of collecting depth information 
must be considered as a way to obtain depth data in many parts of the world 
that are unsurveyed and for which no depth data exists.  Crowd-sourcing using 
commercial ships on normal voyages and satellite derived bathymetry were 
both considered.  The Conference directed that a working group be established 
to provide guidelines for crowd-sourced bathymetry.
The Conference received information on e-Navigation and its potential impact 
on Hydrographic Offices.

  2-There was some news that there are serious problems in the existing 
Hydrographic maps of Persian Gulf region. What’s your advice for re -
moving these obstacles mitigates potential risks which affects vessels 
and seafarers?
Like many other parts of the world, there are parts of the Persian Gulf that are 
either unsurveyed or the existing surveys are very out of date.  At the same time, 
there is also a requirement to improve the exchange of information between 
all countries so that the latest available information can be included in official 
charts.  The IHO has encouraged the establishment of Regional hydrographic 
commissions in order to help with coordination and the exchange of technical 
information and to encourage cooperation between States across regions.
Your region is covered by the ROPME Sea Area Hydrographic Commission 
(RSAHC) . The Islamic Republic of Iran currently holds the Vice Chair position 
in the RSAHC.  Iran is also the coordinator for the international charting (INT 
chart) schemes for the whole of the region.  These are important positions of 
leadership and coordination and I am pleased to say that these roles are being 
performed well.
Both the IHO crowd-sourced bathymetry programme and commercial satellite 
derived bathymetry will have a part to play in improving knowledge of the depths 
in the Persian Gulf.  I know that Saudi Arabia has already used satellite derived 
bathymetry to obtain a first level of depth data for the country.  It has then used 
more conventional survey methods to obtain detailed information in the keys 
areas identified from satellite data. 

 3-In the area of Hydrography, What are the main fields that I.R. of Iran can 
contribute more effective?
As one of the developed maritime nations in the region with a mature capability 
in both hydrography and nautical cartography, I am very pleased at the level of 
involvement of the representatives of the IR of Iran in the work of the IHO.  As 
well as making many very valuable and relevant contributions to the discussions 
in the Conference, Iran is taking an important role in the RSAHC, providing 
leadership and support to the other States in the region as they further develop 
their own national capabilities.  This has been demonstrated in the coordination 
on the regional INT Chart and ENC schemes and the liaison with neighbouring 
coordinators and other involved national Hydrographic Offices.  
The IR of Iran was the first Chair of the RSAHC and has continued to support the 
succeeding Chairs as well as providing valuable input across a broad spectrum 
of issues during all RSAHC meetings.  I am keen for the IR of Iran to continue 
this level of participation and hope it can be extended to other bodies of the IHO, 
where the IR of Iran can make a valuable contribution across a wide variety of 
topics in the future work of the IHO.  The IR of Iran has a long established and 
well developed training capability, it would be a significant contribution if some 
of the spare capacity or resource could be made available to the IHO Capacity 
building programme.

Robert Ward
President International Hydrographic Organization
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سازمان  کنفرانس  پنجمین  دریا:  و  بندر 
در  گذشته  هفته  هیدروگرافي  بین المللي 
موناکو فرانسه برگزار  شد. آیا این کنفرانس 
دستورالعمل جدیدي در حوزه هیدروگرافي 
این  صورت،  این  در  رساند؟  تصویب  به 
دستورالعمل جدید چه تأثیراتي بر فعالیت 

کشورهاي عضو و شرکت ها خواهد داشت؟
جلسات  معادل  که  سازمان  کنفرانس  آخرین 
مانند  دیگر  بین المللي  سازمان هاي  در  مجمع 
سازمان ملل متحد است در موناکو برگذار شد. 
مستقل  کشوري  موناکو  که  است  ذکر  شایان 
است و بخشي از فرانسه محسوب نمي شود. مقر 
سازمان بین المللي هیدروگرافي از سال 1921 در 

این کشور واقع شده است. 
یکي از نتایج اصلي کنفرانس اخیر این بود که 
در  حاضر  عضو   82 میان  )از  عضو  کشور   66
جلسه( اذعان داشتند که سازمان هاي جغرافیایي 
چارت هاي  و  نقشه ها  تهیه  عوض  در  کشورها، 
دریایي،به صورت عمده اي به دنبال ارائه اطالعات 

 )MSDI( جغرافیایي دریایي به عنوان بخشي از زیرساخت هاي اطالعات فضایي دریایي
هستند. MSDI نیز در مقابل باید در زیرساخت داده هاي ملي و منطقه اي کشورها در این 
خصوص گنجانده شود. این کنفرانس همچنین نقش بارز صنایع در تدوین استانداردهاي 
IHO، مشارکت در طرح ظرفیت سازي آن و ارائه خدمات به دفاتر هیدروگرافي در بسیاري 

از کشورها را به رسمیت شناخت.
به عالوه، کنفرانس اذعان داشت؛ شیوه هاي جایگزین باید براي جمع آوري اطالعات به 
عنوان راهکاري براي تعیین عمق در نقاطي از دنیا به کار گرفته شوند که فاقد اطالعات 
الزم درخصوص عمق هستند. استفاده از اطالعات به دست آمده از کشتي هاي تجاري 
در سفرهاي عادي و بررسي ماهواره اي از گزینه هاي مطرح شده در این خصوص بودند. 
کارگروهي توسط کنفرانس موظف به تدوین دستورالعملي در خصوص گزینه استفاده از 
کشتي هاي تجاري شد. کنفرانس همچنین اطالعاتي درخصوص ناوبري الکترونیکي و 

تأثیر بالقوه آن بر دفاتر هیدروگرافي را دریافت و بررسي کرد.
بندر و دریا: اخباري درخصوص مشکالتي جدي درباره نقشه هاي هیدروگرافي 
موجود براي منطقه خلیج فارس مطرح شده است. توصیه شما براي حذف این 

موانع و تقلیل ریسک هاي بالقوه براي کشتي ها و دریانوردان چیست؟
مانند بسیاري از نقاط دنیا، بخش هایي از خلیج فارس فاقد اطالعات معتبر یا به روز است 
و در عین حال، کشورها باید  اطالعات خود را با یکدیگر مبادله نمایند تا آخرین اطالعات 
موجود درنقشه هاي رسمي گنجانده شوند. سازمان بین المللي هیدروگرافي همواره از 

تشکیل کمیسیون هاي منطقه اي هیدروگرافي 
جهت هماهنگي و تبادل اطالعات فني و ترغیب 

کشورها برای همکاري حمایت نموده است.
کمیسیون   پوشش  تحت  شما  منطقه 
 )RSAHC( هیدروگرافي منطقه دریایي راپمي
حال  در  ایران  اسالمي  جمهوري  و  دارد  قرار 
هماهنگي  و  کمیسیون  این  معاونت  حاضر، 
طرح هاي نقشه کشي بین المللي )INT Chart( را 
براي کل منطقه برعهده دارد. این دو مسئولیت 
خوشحالم  و  است  کمیسیون  این  در  بزرگي 
اعالم نمایم؛ کشور شما به خوبي از عهده اجراي 
وظایف خود بر آمده است. هردو راهکار استفاده از 
کشتي هاي تجاري و ماهواره ها براي عمق سنجي 
مي توانند نقش بارزي در ارتقاء اطالعات موجود 
من  و  باشند  داشته  منطقه  این  درخصوص 
مي دانم که عربستان سعودي هم اینک نیز از 
ماهواره ها براي جمع آوري سطح اول اطالعات 
بهره مي برد، در حالي  براي کشور خود  عمق 
که از شیوه هاي بررسي قراردادي براي کسب 
اطالعات دقیق تر در نقاط کلیدي شناسایي شده به کمک اطالعات ماهواره اي نیز استفاده 

مي کند. 
بندر و دریا: جمهوري اسالمي ایران در چه زمینه هایي در حوزه هیدروگرافي 

مي تواند بیشترین کمک و تأثیر را داشته باشد؟
توانمندي  داراي  و  منطقه  در  دریایي  توسعه یافته  از کشورهاي  یکي  عنوان  به  ایران 
هیدروگرافي نقشه برداري دریایي، مشارکت بسیار رضایت بخش در فعالیت هاي IHO  و در 
کنار شرکت مؤثر و ارزشمند در مذاکرات کنفرانس، عملکردي مشابه نیز در RSAHC، به 
منظور هدایت و حمایت از سایر کشورها در جهت ارتقاء ظرفیت هاي ملي خود به نمایش 
 ،ENC و INT Chart گذاشته است. این مسئله به وضوح در هماهنگي طرح هاي منطقه اي
و همکاري با هماهنگ کننده هاي مناطق مجاور و دفاتر هیدروگرافي کشوري ذي ربط قابل 

مشاهده است. 
این کشور اولین دوره ریاست RSAHC را برعهده داشت و پس از آن نیز با ارائه کمک هاي 
ارزشمند در تمامي موارد موردنظر و بررسي این کمیسیون، رؤساي بعدي این مجمع را 
یاري نموده است. امیدوارم ایران به فعالیت پرشور خود در این خصوص ادامه دهد و نیز 
توجه خود را به سایر زیربخش هاي IHO نیز گسترش دهد تا بتواند در سایر زمینه ها، 
اثربخش و مفید واقع شود. این کشور همچنین از توان آموزشي منسجم و باسابقه اي 
برخوردار است و مایه مسرت خواهد بود اگر بخشي از توان یا منابع خود در این خصوص 

را در اختیار طرح ظرفیت سازي IHO قرار دهد. 

رابرت وارد  رئیس سازمان بین المللی هیدرو گرافی در گفتگوی اختصاصی با بندر و دریا : 

ایران کشور توسعه یافته دریایي منطقه و داراي توانمندي 
هیدروگرافي و نقشه برداري است
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نشست تخصصی راهکارهای کاهش مصرف سوخت در بخش حمل و نقل دریایی

وزش باد بر بادبان های قرن 21
با توجه به اهمیت کاهش مصرف انرژی، در سال های اخیر این مسئله در مورد شناورها و کشتی ها نیز مطرح شده است. هزینه سوخت یکی از بخش های 
مهم و تأثیرگذار در هزینه های شناورها است. در واقع شاخص مصرف انرژی در کشتی ها میزان مصرف سوخت است و راهکارهای کاهش مصرف سوخت 
در شناورها باید مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد. اصالح بدنه و ملحقات، برای بهبود هیدرودینامیک کشتی در کاهش مقاومت و مصرف سوخت مؤثر 
است اما تنها راه حل، کاهش مقاومت شناور نیست. کارکرد سیستم رانش و ماشین آالت اصلی شناور باید در وضعیت مطلوب باشد تا حداقل مصرف را داشته باشد. 
همچنین افزایش بازدهی سیستم تهویه و سایر تأسیسات اثرقابل مالحظه ای در کاهش مصرف برق و در نتیجه سوخت یک شناور دارد. در برخي شناورها می توان با 
کاهش مصرف برق الزم برای روشنایي و استفاده از وسایل کم مصرف تر از مصرف سوخت کاست. درنهایت مدیریت صحیح انرژی در کشتی، انتخاب مسیر دریانوردی با 
توجه به وضع آب و هوا و اتوماسیون می تواند در کاهش مصرف سوخت تأثیر قابل مالحظه ای داشته باشد. در همین خصوص با توجه به تأکید مدیرعامل سازمان بنادر و 
دریانوردی مبنی بر تدوین راهکارهای مناسب به منظور کاهش مصرف سوخت، دراین حوزه با مشارکت بخش های غیردولتی و همچنین امکان بهره مندی بخش های 
خصوصی فعال در این زمینه از تخصیص اعتبارات مندرج در بودجه های سنواتی در 10 سال آینده، نشستی تخصصی تحت عنوان راهکارهای کاهش مصرف سوخت در 
بخش حمل و نقل دریایی به کوشش ماهنامه »بندر و دریا« ترتیب داده شد تا راه های بهینه سازی مصرف انرژی در شناورها و کشتی های موجود شناسایی و بررسی شود. 

در این نشست همچنین روش های مختلفی که برای کاهش مصرف سوخت کشتی در طی سال های اخیر مورد استفاده قرار گرفته، مرور و بررسی شده است.

  سیامک صحرايی 
درياي ايمن مديركلعملياتو

دريانورد و بنادر سازمان

  ابراهیم حسن پور 
نامه دورگواه هاو ادارهثبتكشت رئي

سازمانبنادرودريانورد درياي

  بیژن خصوصی 
كارشناسارشد و مقام قائم
آسيا بند رده سسه م

  حسن سوری 
ايران اسالم جمهور بازنشستهكشتيران

وتحريريهماهنامهبندرودريا وع

  حسن تیمورتاش 
انجمن و اتحاديه دبيركل
ايران مالكانكشت نف

  محمود رضا حق دوستی 
سسهآموزش مديرعاملم

ايران اسالم جمهور كشتيران

  امیرمسعود رضوان پناه 
سرپرستواحدكنوانسيونهاومقررات
ايرانيان سسهردهبند م درياي

  حسن رضا صفری 
بند رده سسه مديرعاملم

ايرانيان

  ايرج روزخوش 
راهنماي عملياتو مدير

فارس خليج شركتهدايتكشت

شرکت کنندگان نشست
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بنـدر و دریـا: در سـال های اخیـر، جامعـه جهانـی در زمینه 
کاهش مصرف سـوخت مجموعه اقدامات گسـترده ای را در 
بخش هـای مختلـف به ویـژه در حمـل و نقل دریایـی انجام 
داده اسـت. ایـن اقدامات را چگونـه ارزیابـی می کنید و چه 
درس هایـی را می تـوان بـرای آینـده بخش دریایی کشـور 

آموخت؟

زمانی برای شیوه های نو
حســـن تیمورتـــاش: در بحـــث نفتکش هـــا مـــا دومیـــن نـــاوگان حمـــل 
و نقـــل خاورمیانـــه را در اختیـــار داریـــم. بـــه علـــت مســـائل ژئوپولتیـــک 
باالخـــص در عـــراق و اوکرایـــن قیمـــت نفـــت خـــام براســـاس شـــرایط 
ـــزان  ـــه می ـــه دوم 2014 ب ـــه ماه ـــالً  در س ـــت، مث ـــر اس ـــال تغیی روز در ح
2/6در صـــد افزایـــش داشـــته و در مقابـــل ذغـــال ســـنگ 5/7 درصـــد و 
گاز 9/6درصـــد کاهـــش داشـــته اســـت. همچنیـــن بـــرآورد مـــا بـــرای 
چشـــم انـــداز 1404، پانصـــد فرونـــد کشـــتی اقیانـــوس پیمـــا اســـت و 
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه هـــم اکنـــون بیـــش از 150 فرونـــد کشـــتی 
در کشـــتیرانی جمهـــوري اســـالمي ایـــران و 66 فرونـــد هـــم در شـــرکت 
ملـــي نفتکـــش ایـــران داریـــم. امـــا مســـئله ایـــن اســـت کـــه آیـــا مـــی 
ـــد  ـــل باش ـــای قب ـــد خریده ـــش مانن ـــن بخ ـــا در ای ـــای م ـــم خریده خواهی
ـــم  ـــه ه ـــن ک ـــا ای ـــم؟ ی ـــل کنی ـــابق عم ـــیاق س ـــبک و س ـــان س ـــه هم و ب
ـــرح  ـــوخت مط ـــرف س ـــش مص ـــردن و کاه ـــه ک ـــث بهین ـــی بح ـــون وقت اکن
ــن  ــردن ایـ ــرای عملی کـ ــدی را بـ ــای جدیـ ــم و ترفندهـ ــود؛ بیاییـ می شـ
مهـــم اتخـــاذ کنیـــم. ترفندهایـــی کـــه در نهایـــت نـــاوگان ملـــی مـــا در 
ـــوخت  ـــت س ـــث کیفی ـــل بح ـــد، مث ـــد ش ـــع خواه ـــرژی از آن منتف ـــث ان بح
ـــه  ـــوزش نحـــوه صرف ـــي، آم ـــاوگان مل ـــازي ن ـــر 1درصـــد، نوس ـــولفور زی ـــا س ب
ـــتفاده  ـــا اس ـــور ب ـــین موت ـــان و مهندس ـــراي فرمانده ـــوخت ب ـــا در س جویي ه

روز. تکنولوژي هـــاي  از 

کاربرد تکنولوژی روز
ـــرف  ـــش مص ـــه کاه ـــوژی روز در زمین ـــتفاده از تکنول ـــوش: اس ـــرج روز خ ای
ـــتی هایی را در  ـــون کش ـــم اکن ـــت. ه ـــدی اس ـــم و کلی ـــیار مه ـــوخت بس س
کشـــورمان مشـــاهده می کنیـــم کـــه بیـــش از 30 تـــا 40 ســـال ســـن 
داشـــته و ژنراتورهـــای آنهـــا نیمـــی از یـــک اتـــاق 60 متـــری را اشـــغال 
ـــی  ـــطح بین الملل ـــون در س ـــم اکن ـــه ه ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــد. ای می کنن
ـــاد  ـــارم ابع ـــک چه ـــا ی ـــوم و ی ـــک س ـــا ی ـــه ب ـــد ک ـــود دارن ـــی وج ژنراتورهای
ـــوژی  ـــش و تکنول ـــتفاده از دان ـــن اس ـــد. بنابرای ـــازده دارن ـــر ب ـــور دو براب مذک
ـــوردی  ـــی دریان ـــازمان بین الملل ـــن س ـــری قوانی ـــه کارگی ـــن ب روز و همچنی
ـــع  ـــت. در واق ـــر اس ـــا مؤث ـــوخت موتوره ـــرف س ـــی و مص ـــان، کارای در راندم
هـــم تکنولـــوژی و هـــم کنوانســـیون ها حـــرف اول را در کاهـــش مصـــرف 

ــد. ــوخت می زننـ سـ

به انرژی های جایگزین بهای کمی دادیم
ـــل،  ـــوخت گازوئی ـــا س ـــی م ـــل دریای ـــل و نق ـــور: در حم ـــن پ ـــم حس ابراهی
ـــدار  ـــد، مق ـــوخت ها دارن ـــن س ـــه ای ـــکالتي ک ـــم. مش ـــن داری ـــازوت و بنزی م
ـــود  ـــد ب ـــوار خواه ـــیار دش ـــود دارد. بس ـــا وج ـــه در آنه ـــت ک ـــولفوری اس س
کـــه مـــا بخواهیـــم بـــه اســـتانداردی کـــه اتحادیـــه اروپـــا بـــرای ایـــن 

ســـوخت ها تعریـــف کـــرده برســـیم. 
ـــن  ـــه همی ـــت وب ـــام اس ـــش و اتم ـــال کاه ـــیلی در ح ـــوخت های فس س
دلیـــل جامعـــه جهانـــی دســـت بـــه جایگزینـــی ایـــن ســـوخت ها زده و 
روی آنهـــا کارهایـــی را انجـــام داده انـــد. آنهـــا همچنیـــن از انرژی هـــای 
ـــا  ـــد. اینه ـــن منظـــور اســـتفاده کـــرده ان ـــادی و خورشـــیدی بدی هســـته ای، ب
انرژی هـــای جایگزینـــی هســـتند کـــه در ســـطح بیـــن المللـــی اســـتفاده 
ـــا داده  ـــا به ـــه آنه ـــدک ب ـــم و ان ـــیار ک ـــا بس ـــور م ـــی در کش ـــوند ول می ش
ــوخت هاي  ــن سـ ــه ایـ ــتیابي بـ ــه دسـ ــر هزینـ ــرف دیگـ ــود. از  طـ می شـ

ـــت. ـــیار باالس ـــن بس جایگزی

سازمان بنادر و دریانوردی بر تعمیرکاران نظارت داشته باشد
ـــناورهای مان  ـــوخت ش ـــرف س ـــم در مص ـــا بخواهی ـــر م ـــي: اگ ـــژن خصوص بی
ـــا از  ـــوخت م ـــه س ـــم ک ـــد بدانی ـــه اول بای ـــم؛ در درج ـــل کنی ـــود حاص بهب
ـــن  ـــا ای ـــد. کم ـــدا کن ـــر پی ـــد تغیی ـــت و بای ـــول نیس ـــورد قب ـــی م ـــر جهان نظ
ـــی  ـــوخت فعل ـــا س ـــا را ب ـــناورهای م ـــا ش ـــور ه ـــیاری از کش ـــون بس ـــه اکن ک
ـــن  ـــن اولی ـــد. بنابرای ـــول نمی کنن ـــران قب ـــت ای ـــی نف ـــرکت مل ـــدی ش تولی

ـــم. ـــه کنی ـــناورهای مان را بهین ـــوخت ش ـــه س ـــت ک ـــن اس کار ای
مســـئله بعـــدی بهبـــود کار موتورهـــای دریایـــی اســـت. متأســـفانه 
ـــی  ـــا قدیم ـــای آنه ـــع آن، موتوره ـــه تب ـــناورها و ب ـــر ش ـــا اکث ـــور م در کش
ـــه  ـــادی ب ـــیار زی ـــوخت بس ـــتی س ـــوده و نش ـــادی ب ـــودگی زی و دارای فرس
ـــرد.  ـــاال خواهـــد ب ـــد. مجمـــوع ایـــن عوامـــل مصـــرف ســـوخت را ب همـــراه دارن
ـــش  ـــتیم کوش ـــف هس ـــدی موظ ـــات رده بن ـــوان مؤسس ـــه عن ـــا ب ـــن م بنابرای
کنیـــم، شـــناورها بـــه خصـــوص شـــناورهای قدیمـــی مرتبـــاً تعمیـــر و 

ســـرویس دهی شـــوند.
ـــا  ـــر م ـــال حاض ـــت. درح ـــرکاران اس ـــر کار تعمی ـــارت ب ـــر نظ ـــه دیگ نکت
ـــی  ـــای دریای ـــرکاران موتوره ـــم. تعمی ـــره ای نداری ـــدان خب ـــرکاران چن تعمی
ـــه  ـــا ب ـــند. م ـــته باش ـــوز داش ـــوردی مج ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــتی از س بایس
عنـــوان مؤسســـات رده بنـــدی و همچنیـــن ارگان هـــای ذی ربـــط بایـــد 
ـــم  ـــد ببینی ـــم. بای ـــرار دهی ـــد ق ـــون و تأیی ـــورد آزم ـــی را م ـــرکاران دریای تعمی
ـــر  ـــه ه ـــیم ک ـــته باش ـــه داش ـــد توج ـــر. بای ـــا خی ـــتند ی ـــن کاره هس ـــا ای آنه
موتوریســـتی نمی توانـــد تعمیـــرکار موتورهـــای شـــناورهای دریایـــی هـــم 

ـــد. باش
مســـئله دیگـــر ایـــن اســـت کـــه نظافـــت بدنـــه کشـــتی بایـــد بـــه 
موقـــع صـــورت گیـــرد چـــرا کـــه رعایت نکـــردن ایـــن مســـئله قطعـــا 

موجـــب کاهـــش ســـرعت کشـــتی خواهـــد شـــد.
ـــی  ـــه صورت ـــد ب ـــتی بای ـــت کش ـــه باالس ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــئله دیگ مس
صحیـــح انجـــام شـــود، شـــافت پروانـــه بـــه درســـتی عمـــل کنـــد و ســـکان بـــه 
ـــتی  ـــه کش ـــاخت بدن ـــی و س ـــا طراح ـــر اینه ـــالوه ب ـــرد. ع ـــرار گی ـــتی ق درس

ـــود. ـــد ب ـــذار خواه ـــر گ ـــیار تأثی ـــوخت بس ـــرف س ـــم روی مص ه

باید تکنیکالی عمل کنیم
حســـن ســـوری: بحـــث بهینه ســـازی و پاییـــن آوردن مصـــرف ســـوخت 
ــی  ــازمان بین المللـ ــوص سـ ــه خصـ ــه، بـ ــا همـ ــن روزهـ ــناورها ایـ در شـ
ــی  ــای خصوصـ ــه آقـ ــور کـ ــت. همان طـ ــرده اسـ ــران کـ ــوردی نگـ دریانـ
فرمودنـــد؛ مـــا بایـــد تکنیکالـــی بـــه ایـــن مســـائل بپردازیـــم. بـــا توجـــه 
بـــه وضعیـــت فعلـــي شـــناورها، تمیـــز کـــردن پروانـــه و بدنـــه کشـــتی 
ـــرف  ـــازی مص ـــا در بهینه س ـــر روی دری ـــکاک بهت ـــاد اصط ـــور ایج ـــه منظ ب
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ـــا  ـــت. اینه ـــد داش ـــزایی خواه ـــهم به س ـــوخت س س
ــم  ــاًل می توانیـ ــه فعـ ــتند کـ ــی هسـ راه حل هایـ
ــا  ــوخت از آنهـ ــرف سـ ــردن مصـ ــم کـ ــرای کـ بـ
بهـــره بگیریـــم. اعمـــال قوانیـــن و کنتـــرل آنهـــا 
ـــاي  ـــري راهکاره ـــه کارگی ـــت وب ـــوزش درس ـــا آم ب
تکنیکـــي، راه چارهـــاي الزم بـــراي رســـیدن بـــه 
ایـــن هـــدف یعنـــی بهینـــه ســـازي مصـــرف ســـوخت 

اســـت. 

بهینه سازی مصرف برای ما لوکس است
ـــه  ـــت در مقایس ـــم اس ـــان حاک ـــه در جه ـــی ک ـــری: نگاه ـــا صف ـــن رض حس
ـــدار  ـــک مق ـــود دارد، ی ـــوخت وج ـــئله س ـــه مس ـــران ب ـــه در ای ـــی ک ـــا نگاه ب
ـــت و  ـــرژی و نف ـــع ان ـــه مناب ـــه ب ـــن ک ـــل ای ـــه دلی ـــا ب ـــت. م ـــاوت اس متف
پتروشـــیمی دسترســـی داریـــم، معمـــوالً ایـــن طـــور مســـائل همچـــون 
بهینه ســـازی مصـــرف ســـوخت را لوکـــس می بینیـــم و یـــا شـــاید بحـــث 
ـــوخت  ـــرف س ـــازی مص ـــی بهینه س ـــم. زمان ـــام نمی دهی ـــی روی آن انج خاص
ـــته  ـــی داش ـــگاه خوب ـــوع ن ـــن موض ـــه ای ـــه ب ـــود ک ـــر می ش ـــا میس ـــرای م ب
ـــیون ها و  ـــق کنوانس ـــی از طری ـــی، اجبارهای ـــه جهان ـــرف جامع ـــیم و از ط باش
ـــی در پاســـخ  ـــی جامعـــه جهان ـــه طـــور کل ـــا اعمـــال شـــود. ب ـــرای م قوانیـــن ب
بـــه بحـــث بحـــران ســـوخت و مباحـــث پیرامـــون آن، بـــه ســـمت ecoship هـــا 
ـــوردی  ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــه در س ـــری ک ـــیمنار اخی ـــی رود. در س ـــش م پی
ـــورت  ـــه ص ـــد و ب ـــه ش ـــوع ارائ ـــن موض ـــه ای ـــع ب ـــی راج ـــد، مباحث ـــزار ش برگ
ـــد،  ـــش آم ـــه پی ـــؤالی ک ـــیمنار س ـــن س ـــد. در ای ـــه ش ـــه آن پرداخت ـــل ب کام
ـــکال  ـــور اکولوژی ـــه منظ ـــیدند ک ـــتان می پرس ـــی دوس ـــه بعض ـــود ک ـــن ب ای
ـــر  ـــه آن فک ـــا ب ـــون م ـــه اکن ـــع ecoship ک ـــکال؟ درواق ـــا اکونومی ـــت ی اس
ـــکال  ـــم اکولوژی ـــی رود، ه ـــمت آن م ـــه س ـــی ب ـــه جهان ـــم و جامع می کنی
اســـت هـــم اکونومیـــکال. ایـــن فی الواقـــع ecoship اســـت چراکـــه مـــا در 
کشـــتی هایی کـــه در مـــورد آن صحبـــت مـــی کنیـــم، مباحـــث مالـــکان 
eco�  کشـــتي، بـــازار و محیـــط زیســـت را داریـــم. بنابرایـــن وقتـــی مـــا از

ship هـــا صحبـــت می کنیـــم یعنـــی اکولوژیـــکال و اکونومیـــکال شـــیپ. 

ــای  ــن ویژگی هـ ــد؟ ایـ ــی دارنـ ــه ویژگی هایـ ــتی ها چـ ــن کشـ ــب ایـ خـ
کشـــتی ها بـــه صـــورت خـــاص دوســـتدار محیـــط زیســـت اســـت و از 
ــیار باالیـــی می تواننـــد کار کننـــد. دوســـتدار  ــا راندمـــان بسـ طرفـــی بـ
محیـــط زیســـت بودن یعنـــی ایـــن کـــه آلودگی هـــای مختلـــف هـــوا را 
ـــادی  ـــتدار اقتص ـــتند. دوس ـــو هس ـــد، جوابگ ـــاد کنن ـــت ایج ـــن اس ـــه ممک ک
یعنـــی ایـــن کـــه ســـوخت کمتـــری مصـــرف می کننـــد. بهینه ســـازی در 

ـــه  ـــه شـــناورها، پروان پاشـــنه شـــناورها، خطـــوط بدن
هایـــی کـــه بـــا تکنولـــوژی دقیـــق تـــر طراحـــی 
ـــنه ای  ـــای دش ــتفاده از پروانه ه ــوند و اسـ می شـ
کـــه در شـــناورهای نظامـــی وجـــود دارنـــد، 
ســـرعت را در پـــی داشـــته و درنتیجـــه موجـــب 
ــن  ــود. بنابرایـ ــوخت می شـ ــرف سـ ــش مصـ کاهـ
eco�  بنـــده معتقـــدم کـــه دنیـــا دارد بـــه ســـمت

ship هـــا بـــرای مصـــرف ســـوخت مـــی رود کـــه 

ـــا االن از طریـــق قوانیـــن و مقـــررات  بخشـــی از آن ت
ـــیون ها  ـــر در کنوانس ـــی دیگ ـــده و بخش ـــال ش اعم
و الحاقیه هـــای مرتبـــط بـــا آن، اعمـــال می شـــود 

ــی  ــد پیش بینـ ــاً بایـ ــم حتمـ ــی آن را هـ و مابقـ
ـــن  ـــا از همی ـــه م ـــت ک ـــر اس ـــن بهت ـــم. بنابرای کنی
ـــم و  ـــش بروی ـــات پی ـــن تحقیق ـــا ای ـــم گام ب االن ه
ـــم  ـــا کنی ـــدی ایف ـــش مفی ـــم نق ـــم ه ـــااهلل بتوانی انش
ـــرای اجـــرای  و هـــم ایـــن کـــه آمادگـــی الزم را ب
ایـــن کنوانســـیون ها و مقـــررات داشـــته باشـــیم.

دنیا به سمت سوخت های هیدروژنی می رود
ـــتی: مؤسســـه آموزشـــی  ـــق دوس ـــا ح ـــود رض محم
کشـــتیرانی ج.ا.ا عضـــو دانشـــگاه های بین المللـــی 
دریانـــوردی اســـت و هرســـاله در اجـــالس رؤســـای دانشـــگاه ها شـــرکت 
ــود،  ــام می شـ ــرفته انجـ ــورهای پیشـ ــه در کشـ ــی کـ ــد. پروژه هایـ می کنـ
در ایـــن اجـــالس هـــا ارائـــه می شـــود. مـــا بـــا شـــرکت در ایـــن 
ــوزش دریایـــی و  ــای آمـ ــا در زمینه هـ ــه دنیـ ــی را کـ ــات, تحقیقاتـ جلسـ
یـــا پیشـــرفت هایی کـــه در زمینـــه کشـــتی ها و صنایـــع دریایـــی انجـــام 
ــات راجهـــت  ــد ایـــن تحقیقـ ــرار داده و چکیـ ــی قـ ــورد بررسـ ــده، مـ شـ
بومی ســـازی در کشـــور عزیزمـــان بـــه کارشناســـان ذی ربـــط در داخـــل 
ـــوزش  ـــطه آن آم ـــه واس ـــه ب ـــی ک ـــی از دالیل ـــم, یک ـــال می دهی ـــور انتق کش
ـــطح  ـــتیرانی در س ـــی کش ـــه آموزش ـــور در مؤسس ـــاری کش ـــوردی تج دریان
ــا در ایـــن جلســـات اســـت. در  ــاتید مـ ــرار دارد؛ شـــرکت اسـ باالیـــی قـ
ـــت،  ـــرح اس ـــان مط ـــروز در جه ـــه در ام ـــرژی ک ـــران ان ـــث بح ـــا بح ـــاط ب ارتب
موضوعاتـــی در اجـــالس رؤســـای دانشـــگاه های دریایـــی بین المللـــی در 
ـــای  ـــط آق ـــه توس ـــن مقال ـــه مهمتری ـــد ک ـــرح ش ـــی مط ـــره جنوب ـــور ک کش
ـــس  ـــی دانشـــمند و رئی ـــوب امان ـــور یعق ـــل افغانســـتان پروفوس ـــدان اه فیزیک
ـــرای  ـــه ب ـــد ک ـــه ش ـــورک ارائ ـــی نیوی ـــگاه دریای ـــی در دانش ـــروه تخصص کارگ
اینجانـــب بســـیار جالـــب و چالـــش برانگیـــز بـــود. پـــروژه ایشـــان در خصـــوص 
ـــور  ـــان ط ـــود و هم ـــده ب ـــتی های آین ـــرای کش ـــی ب ـــوخت های هیدروژن س
ــک و  ــای کوچـ ــوخت ها در موتورهـ ــوع سـ ــن نـ ــد ایـ ــالع داریـ ــه اطـ کـ
ـــی را  ـــث جالب ـــت. مباح ـــواب داده اس ـــوب ج ـــی خ ـــبک خیل ـــای س موتوره
ـــن  ـــای او ای ـــرد. ادع ـــی ک ـــرح م ـــوب مط ـــور یعق ـــش پرفس ـــال پی ـــه س س
ـــا  ـــی ت ـــای دیزل ـــرژی موتوره ـــران ان ـــای بح ـــه بحث ه ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــود ک ب
ده ســـال دیگـــر از روی کشـــتی ها برداشـــته می شـــود و نتیجـــه احتـــراق 
ـــی  ـــی ج ـــم ال پ ـــی و ه ـــم ال ان ج ـــیلی، ه ـــوخت های فس ـــه س ـــل کلی کام
 CO2 اســـت کـــه ایـــن CO2 و هـــم ســـوخت های ســـنگین مـــازوت گاز
خـــودش گاز گلخانـــه ای اســـت و در اصـــل دنیـــا را دارد خفـــه می کنـــد. 
قـــرار بـــر ایـــن بـــود CO2 را گیاهـــان، جلبـــک و پالنکتون هـــا بگیرنـــد و 
ـــفانه در  ـــی متأس ـــد ول ـــل کنن ـــیژن تبدی ـــه اکس ب
ـــا  ـــای دنی ـــه ج ـــا درهم ـــردن اینه ـــن ب ـــال از بی ح
هســـتیم. در هرصـــورت موتـــور دیـــزل محکـــوم 
بـــه شکســـت اســـت. در زمینـــه موتورهـــای 
احتـــراق داخلـــی، پیشـــرفت هایی اتفـــاق افتـــاده 
و مصـــرف موتورهایـــی کـــه تـــا کنـــون ســـاخته 
ـــد و  ـــر می آی ـــا پایین ت ـــاله در خودروه ـــده هرس ش
ـــی  ـــتخوش تغییرات ـــوخت دس ـــش س ـــوژی پای تکنول
ـــد  ـــال می کن ـــروژه ای را دنب ـــکا پ ـــت. آمری ـــده اس ش
ـــز  ـــور نی ـــن کش ـــوردی ای ـــگاه های دریان ـــه دانش ک
منتظـــر نتیجـــه ایـــن تحقیقـــات هســـتند. ایـــن 

حسن تیمور تاش:
بیايیم و ترفندهای جديدی را برای 
عملی کردن اين مهم اتخاذ کنیم. 

ترفندهايی که در نهايت ناوگان ملی ما 
در بحث انرژی از آن منتفع خواهد شد

ايرج روز خوش:
 استفاده از تکنولوژی روز در زمینه 

کاهش مصرف سوخت بسیار مهم و 
کلیدی است

حسن تیمور تاش

8  سال بیست و نهم  شماره 213   مهــر 1393



ـــد  ـــرای تولی ـــدروژن ب ـــتفاده از هی ـــه اس ـــروژه ک پ
ـــو  ـــزار کیل ـــا 30ه ـــک کشـــتی ت ـــاز ی ـــورد نی ـــرق م ب
ـــای  ـــتی ه ـــون روی کش ـــم اکن ـــد ه ـــی باش وات م
تجـــاری جـــواب داده اســـت. اکنـــون صحبـــت از 
هزینـــه بـــاالی آن پیل هایـــی اســـت کـــه از آب 
ـــد و از درون  ـــی کن ـــت م ـــدروژن را دریاف ـــا هی دری
ـــق  ـــد. طب ـــد می کن ـــرق تولی ـــور داده و ب ـــود عب خ
ـــون  ـــدود 900 میلی ـــزی ح ـــی چی ـــن اطالعات آخری
ــت  ــاز جهـ ــورد نیـ ــرق مـ ــد بـ ــرای تولیـ دالر بـ
ـــه  ـــود ک ـــه می ش ـــوان هزین ـــو وات ت ـــزار کیل 30ه

ـــت  ـــن اس ـــی ای ـــت. پیش بین ـــاد اس ـــیار زی ـــاری بس ـــتی تج ـــک کش ـــرای ی ب
کـــه تـــا چنـــد ســـال آینـــده چینی هـــا دوبـــاره شـــروع بـــه ارزان ســـازی 
ایـــن پیل هـــا کننـــد و پیش بینی هـــا روی 200 میلیـــون دالر اســـت کـــه 
ـــه  ـــه ک ـــق آنچ ـــن طب ـــرد. بنابرای ـــه ک ـــا را تهی ـــه پیل ه ـــن هزین ـــا ای ـــوان ب بت
ـــروژه موتورهـــای  ـــن پ ـــی کـــه در چندی ـــر تحقیقات ـــا ب ـــده اطـــالع دارم و بن بن
ـــه  ـــی ب ـــور دیزل ـــر موت ـــه دیگ ـــد ک ـــر می رس ـــه نظ ـــام داده ام؛ ب ـــی انج دیزل
واســـطه آلودگی هـــای زیســـت محیطـــی نفس هـــای آخـــر را می کشـــد. 

طراحی یک استراتژی پالن
ـــده  ـــال آین ـــا 8 س ـــا 7 ی ـــرژی ت ـــران ان ـــوع بح ـــی: موض ـــیامک صحرای س
چالـــش هایـــی را بـــه دنبـــال خواهـــد داشـــت. از طـــرف دیگـــر در دنیـــا 
ـــک  ـــوان ی ـــون بت ـــاید از اکن ـــتند. ش ـــز هس ـــه نی ـــای بهین ـــال راهکاره بهدنب
اســـتراتژی پـــالن بـــرای ایـــن مســـئله طراحـــی و تـــدارک ببینیـــم. بایـــد چـــه 
ـــرفت  ـــمت پیش ـــه س ـــان ب ـــی، خودم ـــطح مل ـــه در س ـــان و چ ـــطح جه در س
ـــه  ـــی و چ ـــه صورت ـــه چ ـــم ب ـــا بدانی ـــم ت ـــت کنی ـــتیرانی حرک ـــت کش صنع
اســـتفاده ای از ایـــن ســـوخت می شـــود و دغدغه هـــا چیســـت؟ یکـــي از 
موضوعـــات در صنعـــت کشـــتیراني کیفیـــت خـــود ســـوخت اســـت کـــه 
دوســـتان بـــه خوبـــی بـــه آن اشـــاره کردنـــد. آلودگـــی محیـــط زیســـت 
کـــه از مصـــرف ســـوخت ایجـــاد مي شـــود، یـــک نگرانـــی اســـت کـــه در 
آینـــده بایـــد دنبـــال راهـــکاری بـــرای آن بگردیـــم تـــا محیـــط زیســـت 
ـــورهای  ـــوص در کش ـــه خص ـــان ب ـــطح جه ـــیم. در س ـــته باش ـــالم تری داش س
ـــطح  ـــع س ـــود. درواق ـــتان می ش ـــن داس ـــه ای ـــژه ای ب ـــه وی ـــکاندیناوی توج اس
و ارزش توقعـــات مـــردم آنهـــا از میلیاردهـــا میلیاردثروتـــی کـــه از ایـــن 

قضیـــه کســـب می شـــود، بـــه مراتـــب باالتـــر اســـت. 
ـــل اســـت.  ـــل و نق ـــه حم ـــودن و هزین ـــدی بحـــث اقتصـــادی ب بحـــث بع
ـــن  ـــا ای ـــرد، آن هـــم ب ـــه مـــی ب ـــد ببینیـــم هـــر واحـــدی چـــه مقـــدار هزین بای

ـــر  ـــاً گران ت ـــه روز قطع ـــه روز ب ـــت ســـوخت ک وضعی
ـــب  ـــر و تقل ـــت آن پایین ت ـــطح کیفی ـــود وس می ش
ـــت  ـــائلی اس ـــا مس ـــد. اینه ـــش می یاب ـــم افزای آن ه
ـــا  ـــتیرانی م ـــت کش ـــه صنع ـــده ب ـــاً در آین ـــه قطع ک
ـــرد.  ـــد ک ـــار وارد خواه ـــناورها فش ـــن ش ـــه مالکی و ب
ـــاره  ـــی اش ـــی خوب ـــای خیل ـــه راهکاره ـــتان ب دوس
ــن  ــود مالکیـ ــی از آن را خـ ــه بخشـ ــد کـ کردنـ
ــن بحـــث  ــن بیـ ــد. در ایـ ــع کننـ ــد رفـ می تواننـ
خـــزه تراشـــی و بســـیاری از موضوعـــات دیگـــر هـــم 
وجـــود دارد و بایـــد روی ســـاختار و عدم کارایـــی 
ـــد.  ـــاال ببرن ـــی را ب ـــا کارای ـــود ت ـــال آن کار ش و امث

ـــرعت  ـــث، س ـــر از مباح ـــی دیگ ـــه یک ـــن زمین در ای
اســـت. یکـــی از چالش هایـــی کـــه بعضـــاً بـــرای 
کشـــتی های کانتینـــری بـــه وجـــود آمـــد، ایـــن 
بـــود کـــه می خواســـتند بـــه ســـرعت 24 نـــات 
ـــع  ـــند. درواق ـــت، برس ـــادی اس ـــرعت اقتص ـــه س ک
بـــا یـــک نـــات اضافه کـــردن بـــه ایـــن ســـرعت، 
ــن  ــود. ایـ ــر می شـ ــه برابـ ــوخت سـ ــرف سـ مصـ
مصـــرف ســـوخت ماننـــد خـــودرو نیســـت کـــه 
از ســـرعت 100 کیلومتـــر تـــا 110 کیلومتـــر در 
ســـاعت یـــک دهـــم مصـــرف ســـوخت اضافـــه 
شـــود. در زمـــان دانشـــجویی بنـــده ایـــن توفیـــق نصیـــب شـــد کـــه در 
مرکـــز تحقیقـــات شـــرکت وارتســـیال، مـــن ویـــن دبلیـــو و رولزرویـــس و 
یکـــی از قســـمت هاي آنهـــا کـــه روی کارایـــی propeller بـــود را ببینیـــم 
ـــا  ـــود. م ـــب ب ـــی جال ـــم خیل ـــاً برای ـــده و واقع ـــام ش ـــی انج ـــه کارهای ـــه چ ک
ـــوی  ـــی ق ـــز تحقیقات ـــک مرک ـــا ی ـــات آنه ـــتفاده از تجربی ـــا اس ـــم ب می توانی
ـــه  ـــم ک ـــمتی بروی ـــه س ـــم و ب ـــتارت کار را بزنی ـــیم؛ اس ـــته باش ـــوب داش و خ
ـــه  ـــم و آن را ادام ـــتفاده کنی ـــرده اس ـــدا ک ـــار پی ـــه انتش ـــان ک ـــات آن از تجربی
ـــه خوبـــی روی ایـــن قضیـــه اقـــدام کنیـــم.  ـــر نشـــده و می توانیـــم ب دهیـــم. دی
اکنـــون در دنیـــا ســـوخت هایی همچـــون ال ان جـــی و ال پی جی کلیرهـــا 
ـــا  ـــتی ها، ناوه ـــری کش ـــک س ـــوند. ی ـــرح می ش ـــن مط ـــوان جایگزی ـــه عن ب
ـــر  ـــی دیگ ـــد. یک ـــی دارن ـــوخت اتم ـــه س ـــتند ک ـــی هس ـــتی های جنگ و کش
از گزینه هـــا انـــرژی هیـــدروژن و ســـوخت اتمـــی اســـت کـــه واقعـــاً دارد 
ـــرح  ـــه مط ـــن قضی ـــی در ای ـــث ایمن ـــک بح ـــی ی ـــود ول روی آن کار می ش
ـــد  ـــورد آن وجـــود دارد. بای ـــش بســـیار جـــدی در م ـــک چال ـــوز ی اســـت و هن
ـــن  ـــد، از بی ـــد می کن ـــادر را تهدی ـــتی و بن ـــه کش ـــک را ک ـــن ریس ـــد ای بتوانن

ـــود. ـــتفاده ش ـــه اس ـــورت بهین ـــه ص ـــا از آن ب ـــد ت ببرن

فـوق  توضیحـات  بـه  توجـه  بـا  اکنـون  دریـا:  و  بنـدر 
برمی گردیـم بـه عملکردها. عملکـرد در بخش کشـتیرانی، 
مؤسسـات رده بنـدی، کارخانجات کشـتی سـازی، طراحان 
کشـتی کـه در بخـش بدنـه فعالیـت دارنـد، موتـور و... و 
همچنیـن سـازمان بنـادر و دریانـوردی بـه عنـوان متولی 
اجـرای مؤثـر کنوانسـیون های بیـن المللـی. با ایـن وصف 
می خواهیـم عملکـرد را از تمامـی عزیـزان از سـه منظـر 

بپرسـیم. سیاسـتگذاری، فنـی مهندسـی و اقتصـادی. 
در ابتـدا از جنـاب تیمورتـاش کـه اشـاره فرمودنـد به 
تعـداد 500 فرونـد کشـتي اقیانـوس پیما که 
بایـد تـا چشـم انـداز 1404 در جمع نـاوگان 
ملي داشـته باشـیم، بپرسـیم. آیا ایـن موارد 
و  شـده  گنجانـده  سیاسـتگذاری  حـوزه  در 
برنامه ریزی و تولید آن مشـخص شـده است؟

جایگزینی یکباره سوخت چالش آفرین است
حســـن تیمورتـــاش: اگـــر واقعیـــت را بخواهیـــد 
ــازمان  ــه سـ ــی کـ ــی از گله مندی هایـ ــر. یکـ خیـ
بنـــادر و دریانـــوردی و جامعـــه دریایـــی کشـــور 
ــن  ــدم تدویـ ــن عـ ــد، همیـ ــزان دارنـ از برنامه ریـ

ابراهیم حسن پور:
 سوخت های فسیلی در حال کاهش 
و اتمام است وبه همین دلیل جامعه 

جهانی دست به جايگزينی اين 
سوخت ها زده و روی آنها کارهايی را 

انجام داده اند

بیژن خصوصی:
 اولین کار اين است که سوخت 

شناورهای مان را بهینه کنیم

بیژن خصوصی

سال بیست و نهم  شماره 213  مهــر 1393    9



ـــت.  ـــم اس ـــه پنج ـــور در برنام ـــي کش ـــه دریای برنام
ـــون نتوانســـتند  ـــه تاکن ـــل اســـت ک ـــن دلی ـــه همی ب

ایـــن مســـائل را جـــا بیاندازنـــد.
ـــث  ـــده بح ـــه بن ـــی ک ـــال وقت ـــوان مث ـــه عن ب
ــي از  ــت یکـ ــه مي توانسـ ــاژ کـ ــر تنـ ــات بـ مالیـ
ــا  ــاوگان ملـــي مـ ــي نـ ــول دریایـ ــن اصـ مهم تریـ
در برنامـــه پنجـــم باشـــد را بـــا آقـــای وکیلـــی، 
معاونـــت مالیات هـــاي مســـتقیم مطـــرح کـــردم؛ 
ایشـــان گفتنـــد کـــه مـــا یـــک طـــرح کالن 
مالیاتـــی را در ســـطح کشـــور طراحـــی کرده ایـــم 

ـــس  ـــاژ تک ـــا تن ـــه م ـــد ک ـــت داری ـــما درخواس ـــاال ش ـــت. ح ـــده اس ـــام ش و تم
ـــط  ـــوده و فق ـــر نب ـــال امکان پذی ـــفانه امس ـــه متأس ـــم ک ـــرح بیاوری ـــزو ط را ج
ـــاژ  ـــرا تن ـــم. چ ـــرا کنی ـــي و اج ـــازي بررس ـــورت مج ـــه ص ـــم آن را ب مي توانی
ـــه  ـــد ک ـــن عقیده ان ـــر ای ـــا ب ـــد؟ آنه ـــرح کرده ان ـــی مط ـــاوگان مل ـــس را ن تک
ـــذا  ـــت. ل ـــال اس ـــدوداً 24 س ـــا ح ـــي م ـــاوگان مل ـــر ن ـــر عم ـــال حاض در ح
ـــم  ـــت، بیایی ـــد اس ـــه 25درص ـــد ک ـــر درآم ـــات ب ـــت مالی ـــوض پرداخ در ع
5درصـــد پرداخـــت کنیـــم و از 20درصـــد باقـــي مانـــده 5 درصـــد بـــراي 
ـــاوگان اســـتفاده کنیـــم کـــه هـــر دوی  آمـــوزش و 15 درصـــد را در نوســـازی ن
ـــم  ـــیار مه ـــوزش بس ـــث آم ـــتند. بح ـــر هس ـــوخت مؤث ـــرف س ـــا در مص اینه
اســـت، بـــه عنـــوان مثـــال یـــک کاپیتـــان آزمـــوده می دانـــد کـــه اگـــر 
ـــتی او  ـــر کش ـــت س ـــی پش ـــرود وقت ـــی ب ـــور موس ـــال خ ـــه کان ـــد ب می خواه
ـــا  ـــل را ب ـــوده و در نتیجـــه 60 مای ـــد ب ـــات ســـرعت م ـــد باشـــد 3ن ـــان م جری
ـــع  ـــی درواق ـــرد، یعن ـــد ک ـــت خواه ـــد حرک ـــا آب م ـــرش ب ـــت س ـــات پش 3 ن
ـــه را اگـــر در  ـــن قضی ـــس ای ـــن برعک ـــد. همچنی ـــل می ده آب دارد او را ه
ـــا آب جـــذر حرکـــت کنـــد و آب در ســـینه اش باشـــد،  ـــم وقتـــی ب نظـــر بگیری
نتیجـــه ایـــن می شـــود کـــه 6 مایـــل در ســـاعت اختـــالف حرکـــت دارد؛ 
ـــاد.  ـــان آب، ب ـــن جری ـــر گرفت ـــا درنظ ـــتقیم ب ـــیر مس ـــق مس ـــبه دقی محاس
در خصـــوص اســـتفاده از گاز ال ان جـــی الزم بـــه ذکـــر اســـت، اســـتفاده 
ـــواری  ـــز کار دش ـــوز نی ـــه س ـــای دوگان ـــی در خودروه ـــی حت از گاز ال ان ج
ـــا  ـــطح دنی ـــانی در س ـــتگاه سوخت رس ـــی 400 ایس ـــه طورکل ـــت. ب ـــده اس ش
ـــناورها  ـــی را در ش ـــوخت ال ان ج ـــم س ـــر بخواهی ـــن اگ ـــود دارد. بنابرای وج
جایگزیـــن کنیـــم، واقعـــاً چنـــد ایســـتگاه ال ان جـــی در ســـطح جهـــان 
ـــا  ـــر م ـــذا اگ ـــیم. ل ـــته باش ـــتر نداش ـــا بیش ـــج ت ـــا پن ـــار ی ـــاید چه ـــم؟ ش داری

ـــاره روی بحـــث ال ان جـــی  ـــم بحـــث را یکب بخواهی
ـــه  ـــش مواج ـــن چال ـــا ای ـــاً ب ـــم، طبیعت ـــر دهی تغیی
ـــم. ـــوخت گیری کنی ـــا س ـــه از کج ـــد ک ـــم ش خواهی

ـــئله ال ان  ـــر مس ـــا اگ ـــه م ـــن ک ـــه دوم ای نکت
جـــی را برطـــرف کنیـــم، یـــک بحـــث گاز مایـــع 
ـــد  ـــن گاز بای ـــرای ای ـــت. ب ـــرح اس ـــم مط ـــان ه مت
ـــود.  ـــه ش ـــر گرفت ـــناورها درنظ ـــی در ش ـــک جای ی
 TEU  1500 حـــدود  درکشـــتی های  مثـــاًل 
نزدیـــک بـــه 50 کانتینـــر گنجایـــش حجـــم 
ــک  ــد در یـ ــه بایـ ــت کـ ــان اسـ ــازن گاز متـ مخـ
ســـفر از آن اســـتفاده شـــود. ایـــن ســـه درصـــد 
ــما از  ــرد. یعنـــی وقتـــی شـ ــم کاالرا مي گیـ حجـ
ال ان جـــی اســـتفاده می کنیـــد، عمـــاًل حجـــم و 
ـــش  ـــما کاه ـــل ش ـــل و نق ـــش حم ـــزان گنجای می

پیـــدا می کنـــد. 

کشتی سازها به سیستم های جدید تجهیز شوند
ـــه دو قســـمت  ـــرج روزخـــوش: ایـــن موضـــوع را ب ای
تقســـیم می کنـــم. بحثـــی کـــه ایـــران دارد و 
ـــه رو  ـــا آن روب ـــا شـــاید ب بحثـــی کـــه کشـــورهای دنی
باشـــند. موضـــوع در کشـــورهاي مصرف کننـــده ؛ 
کاهـــش مصـــرف ســـوخت و در پـــي آن کاهـــش 
ـــران  ـــه ای ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــت. ای ـــه اس هزین
اگـــر در ایـــن چالـــش وارد می شـــود، عـــالوه بـــر 
ـــت  ـــا در نهای ـــز مطـــرح اســـت. ام ـــر نی ـــع و ذخای ـــظ مناب ـــوق، حف موضـــوع ف
ـــه  ـــوخت. در نتیج ـــرف س ـــش مص ـــدف دارد؛ کاه ـــک ه ـــوع ی ـــر دو موض ه
ـــودن  ـــز ب ـــم؛ مجه ـــما گفت ـــش اول ش ـــه پرس ـــخ ب ـــه در پاس ـــور ک ـــان ط هم
بـــه تکنولـــوژی روز و اســـتفاده از موتورهـــای ســـاخته شـــده بـــا دانـــش 
ـــارت  ـــق تج ـــاً رون ـــرد و نهایت ـــن میزگ ـــدف ای ـــه ه ـــتیابی ب ـــرای دس روز، ب
ـــن  ـــتیراني و مالکی ـــرکت هاي کش ـــه ش ـــب ک ـــن ترتی ـــد. بدی ـــک می کن کم
ـــت  ـــن رعای ـــوند. همچنی ـــب مي ش ـــش ترغی ـــن بخ ـــرمایه گذاري در ای در س
کنوانســـیون ها همـــان طـــور کـــه آقـــای خصوصـــی خیلـــی از مـــوارد را 
فرمودنـــد، در کاهـــش مصـــرف ســـوخت بســـیار مؤثـــر اســـت. بحـــث طراحـــی 
بدنـــه هـــم اکنـــون بـــه حـــدی رســـیده کـــه طراحـــان در پـــي تغییـــر در ابعـــاد 
ـــا  ـــي باالســـت ســـنگین هســـتند. ام ـــا و شـــاید حت و حـــذف باالســـت تانک ه
ـــوردي مدنظـــر  در طراحـــي، تعـــادل و حرکـــت ایمـــن کشـــتي در زمـــان دریان
ـــب  ـــي مناس ـــان و کارای ـــوع راندم ـــن موض ـــه ای ـــود و نتیج ـــد ب ـــا خواه آنه
ـــي  ـــاي مطالعات ـــود. طرح ه ـــد ب ـــرف خواه ـــش مص ـــه کاه ـــور و در نتیج موت
دیگـــري وجـــود دارد هماننـــد اســـتفاده از بادبـــان و یـــا قـــرار دادن هـــوا 
ـــودش  ـــاي خ ـــه در ج ـــکاک ک ـــردن اصط ـــم ک ـــراي ک ـــه و آب ب ـــن بدن بی
ـــا  ـــه م ـــت ک ـــم اس ـــه مه ـــن نکت ـــه ای ـــاره ب ـــه اش ـــت. البت ـــث اس ـــل بح قاب

ـــم.  ـــي داری ـــیار قدیم ـــنتي بس ـــاوگان س ـــک ن ی
ـــه و  ـــوع دو قیمت ـــم؛ موض ـــد از آن بگذری ـــا نبای ـــه واقع ـــث دوم را ک بح
ـــان را  ـــن مســـئله تجارتم ـــودن ســـوخت در کشـــور ماســـت. ای ـــه ب ســـه قیمت
ـــه  ـــه هم ـــده ک ـــه ای وارد ش ـــه مرحل ـــرار داده و ب ـــر ق ـــت تأثی ـــدت تح ـــه ش ب
ـــت،  ـــه جـــای ایجـــاد خالقی ـــی ب ـــع فعل ـــن منب ـــا از ای ـــن هســـتند ت ـــال ای دنب
ـــدت  ـــه ش ـــوع ب ـــن موض ـــد. ای ـــن کنن ـــود را تأمی ـــع خ ـــاوگان مناف کار و ن
ـــت.  ـــرده اس ـــاال ب ـــز ب ـــا را نی ـــوخت م ـــرف س مص
قبـــاًل در جلســـه ســـتاد مبـــارزه بـــا قاچـــاق کاال و ارز 
ـــه  ـــک نرخ ـــوخت ت ـــت س ـــه قیم ـــنهاد دادم ک پیش
ـــت  ـــه مدیری ـــي یاران ـــا ترتیب ـــل، ب ـــود و در مقاب ش
ـــل  ـــرخ حم ـــات در ن ـــدام ثب ـــن اق ـــه ای ـــود. نتیج ش
کاال و فعـــال شـــدن اتحادیه هـــا بـــود و از ســـوء 

اســـتفاده جلوگیـــري مي شـــود.
نکتـــه بعـــدی ایـــن کـــه کشتی ســـازها بـــه 
ـــش  ـــوند و بخ ـــز ش ـــوژي روز مجه ـــش و تکنول دان
تحقیقـــات خـــود را فعـــال نماینـــد. در ایـــن 
ـــناوران  ـــت ش ـــس اداره ثب ـــه رئی ـــي ک ـــتا زمان راس
ـــي  ـــق ایران ـــه موف ـــزي از دو مؤسس ـــودم، در ممی ب
بخـــش تحقیقـــات را خـــوب و فعـــال دیـــدم 
کـــه امیـــدوارم کـــه صنعـــت دریایـــی ایـــران در 

حسن رضا صفر ی: 
بهینه سازی در پاشنه شناورها، خطوط 

بدنه شناورها، پروانه هايی که با 
تکنولوژی دقیق تر طراحی می شوند و 
استفاده از پروانه های دشنه ای که در 
شناورهای نظامی وجود دارند، سرعت 

را در پی داشته و درنتیجه موجب 
کاهش مصرف سوخت می شود

محمود رضا حق دوستی:
 موتور ديزلی به واسطه آلودگی های 
زيست محیطی نفس های آخر را می 

کشد
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ــش،  ــن بخـ ــات در ایـ ــازي ها و مؤسسـ کشتي سـ
ــد. ــرمایه گذاري کننـ ــتر سـ بیشـ

کمترین بودجه به بخش تحقیقات اختصاص داده می شود
ـــش  ـــوع دو بخ ـــن موض ـــور: ای ـــن پ ـــم حس ابراهی
دارد. یـــک بخـــش ایـــن اســـت کـــه مـــا در 
استاندارد ســـازی ســـوخت می خواهیـــم بـــا آن 
ـــد  ـــرض کنی ـــاًل ف ـــیم. مث ـــگ باش ـــوی آب هماهن س
مـــا می خواهیـــم بـــه اروپـــا برویـــم، لـــذا بایـــد 
ـــس  ـــاکس و ناک ـــث س ـــر بح ـــا نظی ـــتاندارد اروپ اس

ـــش مصـــرف  ـــر کاه ـــا بحـــث دیگ ـــم. ام ـــت کنی ـــائل را رعای ـــور مس ـــن ط و ای
ســـوخت اســـت. 

ـــد  ـــا چن ـــد ت ـــه فرمودن ـــتی ک ـــای حـــق دوس ـــش آق ـــه فرمای ـــخ ب در پاس
ـــه  ـــول را ب ـــن ق ـــم، ای ـــار بگذاری ـــی را کن ـــوخت دیزل ـــد س ـــر بای ـــال دیگ س
شـــما می دهـــم کـــه تحقـــق ایـــن موضـــوع بـــه ایـــن ســـادگي نبـــوده و 
مـــا تـــا ســـال هاي ســـال از دیـــزل اســـتفاده خواهیـــم کـــرد، بنابرایـــن 
قطعـــاً مـــا بـــا ایـــن نـــوع ســـوخت، ســـال های ســـال درگیـــر خواهیـــم 
ـــتفاده  ـــوژی روز اس ـــم از تکنول ـــا بخواهی ـــه م ـــت ک ـــخت اس ـــی س ـــود. خیل ب
ـــن  ـــا همی ـــد ب ـــن بای ـــم. بنابرای ـــازی کنی ـــاده س ـــور پی ـــرده و آن را در کش ک

داشـــته های خودمـــان بـــه فکـــر بهینه ســـازی ســـوخت باشـــیم.
بـــه اعتقـــاد بنـــده کشتی ســـازی ها بایـــد در بخـــش طراحـــی 
تشـــویق شـــوند. مـــا در کشـــور طـــراح کشـــتی داریـــم ولـــی متأســـفانه 
ـــات اختصـــاص داده  ـــه بخـــش تحقیق ـــه ب ـــن بودج ـــل، کمتری ـــه عم در مرحل
ـــه  ـــه صنعـــت اضاف ـــام تحقیقـــات ب ـــه ن می شـــود یعنـــی از دانشـــگاه چیـــزی ب
نمی شـــود. ایـــن در حالـــی اســـت کـــه دانشـــگاه ها مرجـــع تحقیقـــات 
ــه  ــی جداگانـ ــش تحقیقاتـ ــد بخـ ــم بایـ ــازی ها هـ ــتند و کشتی سـ هسـ
ـــود  ـــاًل وج ـــی اص ـــن موضوع ـــل چنی ـــفانه در عم ـــی متأس ـــند ول ـــته باش داش

ـــدارد.  ن

بنـدر و دریـا: جنـاب خصوصی دولـت یکصد میلیـارد دالر 
در بودجه هـای سـنواتی طی 10 سـال آینـده تخصیص داده 
تـا اگر بخـش خصوصـی بتوانـد صرفه جویی هـای از طریق 
کاهـش مصـرف سـوخت انجـام دهـد، معـادل آن پرداخت 
نمایـد. سـؤال این اسـت که بخـش دریایی کشـور می تواند 

چـه سـهمی از ایـن مبلـغ داشـته 
؟  شد با

وام ها به نیازمندان واقعی نرسید
عقـــب  بـــه  کمـــی  خصوصـــی:  بیـــژن 
ــوردی در  ــادر و دریانـ ــازمان بنـ ــردم. سـ برمی گـ
ده ســـال گذشـــته کوشـــش کـــرده شـــناورهای 
ســـنتی را برچینـــد و بـــه همیـــن جهـــت یـــک 
بودجـــه کالن حـــدود 200 میلیـــارد تومانـــی 
ــه  ــا بـ ــق بانک هـ ــه از طریـ ــه کـ ــر گرفتـ در نظـ
شـــود  پرداخـــت  لنج هـــا  ایـــن  مالک هـــای 
تـــا شـــناورهای فلـــزی جایگزیـــن آنهـــا شـــوند 
ولـــی متأســـفانه ایـــن کار بـــه دالیـــل مختلفـــی 

موفقیـــت آمیـــز نبـــود. فی الواقـــع خیلی هـــا 
جلـــوی ایـــن مســـئله ایســـتادند چـــرا کـــه بـــا 
شـــناورهای ســـنتی بـــزرگ شـــده اند و نســـل ها 
ــر  ــرف دیگـ ــد و از طـ ــرده بودنـ ــم کارکـ ــا هـ بـ
ــاال  ــات بـ ــه از ســـوی مقامـ ــم نفوذهایـــی کـ هـ
در جریـــان بـــود، موجـــب شـــد تـــا کار صـــورت 
ــت  ــه دسـ ــول بـ ــن پـ ــه ایـ ــه و در نتیجـ نگرفتـ
اشـــخاص نیازمنـــد واقعـــی نرســـد. یعنـــی ایـــن 
وجـــه بـــه لنج دارهـــا داده نشـــد و آن وجوهـــی 
هـــم کـــه داده شـــد، متأســـفانه بـــا نفـــوذ بـــه 
دیگـــران اختصـــاص پیـــدا کـــرد و بـــه همیـــن دلیـــل ایـــن پـــروژه بـــا 
موفقیـــت انجـــام نشـــد. ایـــن در حالـــی اســـت کـــه اگـــر ایـــن پـــروژه 
ـــاق  ـــن اتف ـــدند و ای ـــن می ش ـــد جایگزی ـــناورهای جدی ـــد ش ـــق می ش موف
ـــر  ـــیار تأثی ـــت بس ـــوخت می توانس ـــرف س ـــش مص ـــئله کاه ـــورد مس در م
گـــذار باشـــد. شـــناورهای مـــا اکثـــراً شـــناورهای کوچـــک و زیـــر 500 
یـــا 1000 جـــی تـــی هســـتند کـــه مصـــارف ســـوخت بســـیار زیـــادی 
ـــن  ـــئولیت ای ـــود. مس ـــه ش ـــناورها توج ـــن ش ـــه ای ـــد ب ـــن بای ـــد. بنابرای دارن
ـــازمان  ـــن س ـــت از ای ـــه نیاب ـــوردی و ب ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــا س ـــات ب توجه
مؤسســـات رده بنـــدی اســـت. مـــا ســـعی می کنیـــم خودمـــان را برابـــر 
ـــود دارد،  ـــه وج ـــی ک ـــه قوانین ـــوالس و بقی ـــل، س ـــی مارپ ـــرارت جهان مق
ـــق  ـــن تطبی ـــن قوانی ـــا ای ـــناورهای مان را ب ـــم ش ـــش کنی ـــق داده و کوش وف
ـــن  ـــرای ای ـــی ب ـــم. ول ـــش دهی ـــوخت را کاه ـــرف س ـــم مص ـــا بتوانی ـــم ت دهی
کارهـــا ابـــزار نیـــاز اســـت و دســـتگاه هایی الزم داریـــم کـــه در کشـــور 
ـــن  ـــا در ای ـــده ت ـــب ش ـــا موج ـــم ه ـــن تحری ـــع ای ـــد. در واق ـــود ندارن وج
زمینـــه بـــا مشـــکالت زیـــادی مواجـــه شـــویم. اکنـــون در ایـــران فقـــط 
ـــن  ـــه ای ـــود دارد ک ـــی وج ـــواج آب ـــوس ام ـــوان اقیان ـــرکت تحـــت عن ـــک ش ی
ــای مخـــرب وارد  ــدازه گیـــری گازهـ ــرای کنتـــرل و انـ ــتگاه ها را بـ دسـ
ـــتگاه ها  ـــن دس ـــه ای ـــتیم ک ـــن نیس ـــوز مطمئ ـــا هن ـــه م ـــت. البت ـــرده اس ک
بـــه درســـتی عمـــل می کننـــد یـــا خیـــر. بنابرایـــن بـــرای بهبـــود ایـــن 
ــا  ــا مـ ــوند تـ ــته شـ ــا برداشـ ــن تحریم هـ ــاهلل ایـ ــتی انشـ ــئله بایسـ مسـ
ـــان را  ـــته، کارم ـــدم برداش ـــن راه ق ـــر در ای ـــورهای دیگ ـــد کش ـــم مانن بتوانی
اجرایـــی کنیـــم و شـــناورهای مان را بهبـــود دهیـــم. جنـــاب روز خـــوش 
ــد  ــدا بایـ ــود، ابتـ ــاخته شـ ــناوری سـ ــد شـ ــی می خواهـ ــد؛ وقتـ فرمودنـ
ـــایز  ـــا س ـــب ب ـــوری مناس ـــاً موت ـــپس دقیق ـــود و س ـــی ش ـــت آن طراح ماک
ــناوری  ــاًل شـ ــود. مثـ ــی شـ ــناور پیش بینـ آن شـ
کـــه موتـــور 1000 اســـب قـــدرت الزم دارد، 
بـــه غلـــط موتـــور 2000 اســـب قـــدرت روی آن 
می گذارنـــد چراکـــه ســـوخت دولتـــی ارزان تـــر 
ــوردی  ــادر و دریانـ ــازمان بنـ ــه سـ ــت. البتـ اسـ
یـــک پیش بینی هایـــی کـــرده و طبـــق طـــول و 
ـــای  ـــد موتوره ـــن نمی توانن ـــناور، مالکی ـــرض ش ع
قوی تـــر بگذارنـــد. آن چیـــزی کـــه در ایـــن 
زمینـــه در دنیـــا پیش بینـــی شـــده ایـــن اســـت 
ـــی  ـــا طراح ـــب ب ـــد متناس ـــتی بای ـــور کش ـــه موت ک
ـــن  ـــده ای ـــم در آین ـــا ه ـــر م ـــد و اگ ـــتی باش کش
ــی از  ــوی خیلـ ــم، جلـ ــت کنیـ ــئله را رعایـ مسـ

ــود. ــه می شـ ــی گرفتـ ــائل منفـ مسـ

سیامک صحرائی:
 آلودگی محیط زيست که از مصرف 
سوخت ايجاد مي شود يک نگرانی 

است که در آينده بايد دنبال راهکاری 
برای آن بگرديم تا محیط زيست سالم 

تری داشته باشیم

 حسن تیمور تاش:
يکی از گله مندی هايی که سازمان 

بنادر و دريانوردی و جامعه دريايی از 
برنامه ريزان کشور دارند، عدم تدوين 
برنامه دريايي در برنامه پنجم است 

محمود رضا حق دوستی
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هرجا که آلودگی است باید قوانین مارپل حاکم شود
حســـن ســـوری: صرفه جویـــی راه حـــل اصلـــي 
و اساســـي مـــا بـــرای بهینه ســـازی مصـــرف 
ســـوخت اســـت. ایـــن صرفه جویـــی بـــا آمـــوزش 
صحیـــح امکان پذیـــر اســـت. لـــذا از هـــم اکنـــون 
بایـــد آمـــوزش درســـت افـــراد را مـــد نظـــر قـــرار 
دهیـــم تـــا واقعـــاً درک کننـــد؛ ایـــن ســـوخت و 
ـــئله را  ـــن مس ـــی دارد. ای ـــه ارزش ـــی چ ـــاده حیات م
ـــد درک کننـــد. بنـــده خـــودم  ـــا بای ـــوان و افســـر م مل
ـــن  ـــه ســـابقاً گرفت ـــاد دارم ک ـــه ی ـــودم و ب ـــورد ب دریان

ـــرد  ـــه می ک ـــی توج ـــر کس ـــود و کمت ـــادی ب ـــاًل ع ـــر کام ـــک ام ـــوخت ی س
ـــج و  ـــه در کال ـــود ک ـــن ب ـــل ای ـــاید دلی ـــت. ش ـــی چیس ـــاده حیات ـــن م ـــه ای ک
ـــد.  ـــرح نمی ش ـــورد مط ـــن م ـــی در ای ـــم، مباحث ـــه درس می خواندی ـــی ک محل
ـــدم  ـــه ش ـــال ها متوج ـــس از س ـــروز پ ـــده ام ـــه بن ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
ـــوزش را از  ـــن آم ـــن ای ـــت. بنابرای ـــا اس ـــه معن ـــه چ ـــوخت ب ـــازی س بهینه س
ـــد  ـــتیرانی بای ـــی کش ـــات آموزش ـــم و مؤسس ـــروع کنی ـــد ش ـــون بای ـــم اکن ه
ـــد.  ـــرج دهن ـــه خ ـــتری ب ـــیت بیش ـــود حساس ـــراد خ ـــوزش اف ـــه آم ـــبت ب نس
ـــی  ـــن آلودگ ـــراي قوانی ـــه اج ـــبت ب ـــد نس ـــدی بای ـــات رده بن ـــن مؤسس همچنی
ــا دقـــت  ــئله را بـ ــتي ها ایـــن مسـ ــا در کشـ ــال آنهـ مارپـــلiopp  و اعمـ
بیشـــتری دنبـــال کننـــد، بـــه طـــوری کـــه هرجـــا آلودگـــی اســـت؛ بایـــد 
ـــن اســـت  ـــل حاکـــم شـــود و هـــر کجـــا آلودگـــي اســـت نشـــانه ای قوانیـــن مارپ
ـــا از مؤسســـات  ـــن تنه ـــد. ای ـــي رخ مي ده ـــاده حیات ـــن م ـــاً نشـــت ای ـــه قطع ک
ـــرایط  ـــن ش ـــل ای ـــن الزم در مقاب ـــال قوانی ـــا اعم ـــه ب ـــد ک ـــدی برمی آی رده بن
ـــي ناشـــي از نشـــت ســـوخت  ـــري از آلودگ ـــزه و ب ـــي پاکی ـــا آب های بایســـتند ت
ـــه  ـــتند ک ـــی هس ـــا راه حل های ـــوارد تنه ـــن م ـــیم. ای ـــته باش ـــتي ها داش کش
ـــوخت را  ـــرف س ـــاًل مص ـــا فع ـــری آنه ـــه کار گی ـــت و ب ـــا رعای ـــم ب ـــا می توانی م

بـــا آمـــوزش درســـت بهینه ســـازی کنیـــم.

ارزش حرارتی متفاوت سوخت در بنادر 
محمـــود رضـــا حـــق دوســـتی: از ســـال 92 بنـــده یـــک پروپـــوزال در رابطـــه 
ـــل  ـــر عام ـــان؛ مدی ـــدس قرب ـــای مهن ـــت آق ـــی خدم ـــروژه تحقیقات ـــک پ ـــا ی ب
ـــت.  ـــرار گرف ـــان ق ـــتقبال ایش ـــورد اس ـــه م ـــه دادم ک ـــتی ارائ ـــرکت کش ش
ـــک  ـــال 83 ی ـــتیرانی از س ـــی کش ـــه آموزش ـــه در مؤسس ـــب ک ـــن ترتی ـــه ای ب
ـــدازی  ـــتی ها راه ان ـــوخت کش ـــه س ـــرف بهین ـــوان، دوره مص ـــت عن دوره تح
ـــز  ـــی را نی ـــای اصل ـــرل موتوره ـــای کنت ـــش دوره ه ـــال پی ـــا از 14 س ـــد. م ش
ـــی  ـــا آن تیم ـــه ب ـــتم ک ـــن را داش ـــار ای ـــم. افتخ ـــدازی کردی ـــروع و راه ان ش
کـــه کار می کـــردم، یـــک دســـتگاه کنتـــرل بســـازیم و بـــرای آن ثبـــت 
ـــن را  ـــوخت و روغ ـــرل س ـــا کنت ـــط ب ـــای مرتب ـــا دوره ه ـــرم. م ـــراع بگی اخت

ـــر در  ـــون 855 نف ـــرده و تاکن از ســـال 83 شـــروع ک
ـــه  ـــذا در زمین ـــد. ل ـــرکت نمودن ـــا ش ـــن دوره ه ای
چگونگـــی انجـــام تنظیمـــات آمادگـــی ذهنـــی را 
ـــورت  ـــن ص ـــه ای ـــی ب ـــروژه تحقیقات ـــن پ ـــد. ای دارن
ـــه  ـــه ب ـــن ک ـــه ای ـــت ب ـــا عنای ـــه ب ـــود ک ـــد ب خواه
ــای  ــات موتورهـ ــام تنظیمـ ــی انجـ ــم چگونگـ علـ
جدیـــد دســـت یافتـــه ایـــم، انتظـــار داریـــم کـــه 
ـــا  ـــتی را ت ـــور کش ـــوخت موت ـــرف س ـــم مص بتوانی

حـــدود 2درصـــد پاییـــن بیاوریـــم. نکتـــه بســـیار 
مهـــم ایـــن اســـت کـــه ســـوختی کـــه در بنـــادر 
مختلـــف دریافـــت می کنیـــم، ارزش حرارتـــی 
متفـــاوت دارنـــد. ســـوختی کـــه در بندرعبـــاس 
ــد،  ــتی ها می دهنـ ــه کشـ ــادر بـ ــایر بنـ ــا سـ و یـ
ارزش حرارتـــی آن حـــدود MJ/kg 40 اســـت، 
در حالـــی کـــه ایـــن موتـــور بـــا 42/7 ابتـــدا در 
ـــت.  ـــده اس ـــل ش ـــم و تحوی ـــازنده تنظی ـــه س کارخان
حـــال ایـــن ســـؤال پیـــش می آیـــد کـــه وقتـــی 
تنظیمـــات ایـــن ســـوخت براســـاس 42/7 بـــوده، 
ـــم  ـــی ه ـــه تنظیمات ـــم و هیچ گون ـــوخت 40 را درون آن می ریزی ـــه س چگون
ـــم،  ـــل آورده ای ـــه عم ـــه ب ـــی ک ـــق تحقیقات ـــم؟ طب ـــام نمی دهی روی آن انج
ــات تخصصـــی توســـط  ــتیرانی ایـــن تنظیمـ ــر شـــرکت های کشـ در اکثـ
پرســـنل انجـــام نمی شـــود و مـــا می خواهیـــم بـــه صـــورت عملـــی و بـــا 
تکیـــه برداشـــته های علمـــی خـــود ایـــن تنظیمـــات ســـامانه ســـوخت را 
ـــرکت  ـــا از ش ـــذا م ـــم. ل ـــرار دهی ـــی ق ـــورد بررس ـــج آن را م ـــام داده و نتای انج
ـــه و  ـــن مؤسس ـــاتید ای ـــه اس ـــه ب ـــم ک ـــت کردی ـــتی درخواس ـــت کش مدیری
ـــویم.  ـــات ش ـــن تنظیم ـــا وارد ای ـــد ت ـــازه دهن ـــر اج ـــدس ناظ ـــان مهن آقای

مـــا بایـــد بـــرای مدیریـــت مصـــرف ســـوخت کشـــتی ها نـــرم افـــزار 
داشـــته باشـــیم تـــا بدانیـــم کشـــتی ها در دریـــا چـــه مقـــدار مصـــرف 
ســـوخت لحظـــه ای دارنـــد. شـــرکت Maersk line مدتـــی اســـت کـــه بـــا 
همـــکاری دانشـــگاه نیوکاســـل انگلســـتان بـــا محصـــوالت یـــک شـــرکت 
ـــتی های  ـــتگاه ها روی کش ـــن دس ـــب ای ـــال نص ـــرژی، در ح ـــوان ان ـــت عن تح
تحـــت مالکیـــت خـــود هســـتند. هـــدف از ایـــن کار ثبـــت و مانیتـــور مصـــرف 
لحظـــه ای ســـوخت اســـت و دیتـــا را از طریـــق ارتباطـــات اینترنتـــی بـــه 
ـــوخت  ـــرف س ـــت مص ـــد مدیری ـــا بتوانن ـــد ت ـــال می دهن ـــزی انتق اداره مرک
ـــداری و  ـــد خری ـــروژه نیازمن ـــن پ ـــام ای ـــت انج ـــا جه ـــد. م ـــال نماین را اعم
ـــان را  ـــج تنظیماتم ـــم نتای ـــا بتوانی ـــتیم ت ـــابه هس ـــتگاه های مش ـــب دس نص
بـــه ســـرعت بررســـی و ثبـــت نماییـــم کـــه موضـــوع از طریـــق شـــرکت 

ـــت. ـــی اس ـــال بررس ـــتی در ح ـــت کش مدیری
ــرف  ــد کاهـــش مصـ ــدود 2درصـ ــزی حـ ــه اول چیـ ــاید در وهلـ شـ
ـــه 100  ـــتی ک ـــک کش ـــی ی ـــد ول ـــر نرس ـــه نظ ـــی ب ـــم بزرگ ـــوخت، رق س
ـــون  ـــر اکن ـــود و اگ ـــش می ش ـــن کاه ـــن 2 ت ـــرف دارد، ای ـــن در روز مص ت
650 دالر حـــدوداً قیمـــت هـــر تـــن ســـوخت را درنظـــر بگیریـــم، مـــا 
روزانـــه حـــدود 1300 دالر صرفه جویـــی بـــرای هـــر کشـــتی خواهیـــم 
داشـــت کـــه اگـــر اقـــدام مشـــابه جهـــت کلیـــه کشـــتی های نـــاوگان 
کشـــور انجـــام پذیـــرد؛ ســـاالنه میلیون هـــا دالر صرفه جویـــی ارزی 
ـــی و  ـــته جمع ـــالش دس ـــا ت ـــم ب ـــه بتوانی ـــم ک ـــت. امیدواری ـــم داش خواهی
ـــتای  ـــی در راس ـــاف اله ـــر الط ـــه ب ـــا تکی ـــتکار ب پش
ــش از  ــتی ها بیـ ــوخت کشـ ــه سـ ــش هزینـ کاهـ

ـــیم. ـــر باش ـــش مؤث پی

مهم ترین چالش کشتی غلبه بر مقاومت 

هیدرودینامیکی است
امیـــر مســـعود رضـــوان پنـــاه: کارهایـــی 
وجـــود دارد کـــه از همیـــن فـــردا می شـــود روی 
کشـــتی ها اعمـــال کـــرد. طبـــق تحقیقـــی کـــه 

 ايرج روز خوش:
طرح هاي مطالعاتي همانند استفاده از 
بادبان و يا قراردادن هوا بین بدنه و آب 
براي کم کردن اصطکاك وجود دارد 

ابراهیم حسن پور:
بايد با همین داشته های خودمان به 

فکر بهینه سازی سوخت باشیم

حسن سوری
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بنـــده کـــردم مـــی توانیـــم درصـــد کـــم کـــردن 
ـــا در  ـــیم. م ـــته باش ـــتی ها داش ـــوخت را روی کش س
 anti corrosive coating ـــک ـــر drydock ی ه
ـــمی  ـــاده س ـــک م ـــه ی ـــم ک ـــتی می گذاری ـــر کش زی
اســـت و در حـــال رانـــش و حرکـــت کشـــتی، ســـاتع 
Bar- )می شـــود و نمی گـــذارد آن بارنیکل هـــا 

ـــت  ـــاً هف ـــا تقریب ـــبند. م ـــه بچس ـــه بدن nickles(ب
ــک  ــن تکنیـ ــم از ایـ ــاه می توانیـ ــت مـ ــا هشـ یـ
ـــه  ـــاده ب ـــن م ـــاً چســـبندگی ای ـــم. طبیعت ـــره ببری به
ـــه کشـــتی، ســـرعت کشـــتی را کاهـــش خواهـــد  بدن

داد و مســـلماً بـــرای رســـیدن بـــه آن ســـرعتی کـــه می خواهیـــم داشـــته 
ـــه  ـــی ک ـــن چالش ـــم. مهم تری ـــرف کنی ـــتری مص ـــوخت بیش ـــد س ـــیم، بای باش
ـــان  ـــا هم ـــی ی ـــت هیدرودینامیک ـــر مقاوم ـــه ب ـــت، غلب ـــتی اس ـــر راه کش س
اصطـــکاک اســـت. مـــا می توانیـــم در دورههـــای معیـــن، مثـــاًل ســـاالنه و 
ـــدا  ـــه ج ـــوبات را از بدن ـــن رس ـــتگاه ها ای ـــری دس ـــک س ـــا ی ـــاله و... ب یک س
ـــش  ـــد، کاه ـــار درص ـــا چه ـــک ت ـــاً ی ـــد تقریب ـــل می توان ـــن عم ـــم، ای کنی

ـــد. ـــته باش ـــی داش ـــوخت را درپ ـــرف س مص
 sea مـــورد دیگـــر اینکـــه مـــا می توانیـــم در دورههـــای مشـــخص
ـــده  ـــدار خنک کنن ـــر از sea chest مق ـــم. اگ ـــز کنی ـــان را تمی chestهایم
ــه و  ــاال رفتـ ــا بـ ــع دمـ ــود، بالطبـ ــتی نشـ ــتم کشـ ــتی وارد سیسـ درسـ
ــر فیلترینـــگ مناســـب  ــره بگیریـــم. اگـ نمی توانیـــم از کارایـــی موتوربهـ
ــا را بـــه خوبـــی وارد سیســـتم  باشـــد و بتوانیـــم ازsea chest، آب دریـ
ـــر  ـــورد نظ ـــرعت م ـــه س ـــر ب ـــوخت کمت ـــرف س ـــا مص ـــم ب ـــم، می توانی کنی
برســـیم و طبیعتـــاً میـــزان آالیندگـــی هـــم کمتـــر خواهـــد شـــد. یـــک 
ســـری مـــوارد هـــم وجـــود دارد کـــه می تـــوان در drydock باکمـــک 
طراحـــان محتـــرم آنهـــا را انجـــام داد. یـــک نمونـــه خیلـــی بـــارز ایـــن 
ــال و  ــوان مثـ ــه عنـ ــت. بـ ــه sluggishment of autopilot اسـ قضیـ
ـــتی  ـــک کش ـــم ی ـــتی می دیدی ـــا روی کش ـــی وقت ه ـــخصی بعض ـــه ش تجرب
چندیـــن مایـــل دورتـــر، به صـــورت مارپیـــچ حرکـــت می کنـــد کـــه ایـــن 
ـــر  ـــان sluggishment of auto-pilot اســـت. اگ ـــت هم ـــاق در حقیق اتف

mak-  ـــه ـــی ک ـــر اســـاس دورههای autopilot را ب
ــه روز  ــرا بـ ــرم افزارآنـ ــم نـ ــد، بتوانیـ er می گوینـ
ـــل  ـــن معض ـــد ای ـــد در ص ـــر ص ـــم دیگ ـــانی کنی رس

را در ایـــن خصـــوص نخواهیـــم داشـــت.

موتورهای با تکنولوژی روز شناسایی و 

بومی سازی شود
ســـیامک صحرایـــی: مـــا بـــرای ایـــن کار بایـــد 
ـــه  ـــدت ب ـــا در دراز م ـــه دنی ـــن رابط ـــم، در ای ببینی
چـــه ســـمتی حرکـــت می کنـــد و در تکنولـــوژی 
چـــه چیزهایـــی می آینـــد و چـــه مـــواردی 
ــن  ــه ورودی در ایـ ــده و IMO چـ ــن شـ جایگزیـ

قضیـــه خواهـــد داشـــت.
ــا  ــدت یـ ــاه مـ ــه اول در کوتـ ــده در وهلـ بنـ
میـــان مـــدت تأکیـــد جـــدی روی جلوگیـــری از 

ــوخت دارم.  ــاق سـ قاچـ
مـــورد بعـــدی بحـــث آمـــوزش اســـت کـــه فـــوق 
ـــح  ـــگ صحی ـــد فرهن ـــاً بای ـــم اســـت. واقع ـــاده مه الع

ـــر  ـــن اگ ـــود. مالکی ـــوزش داده ش ـــردن آم مصرف ک
بداننـــد درصـــد ایـــن آمـــوزش و فرهنگ ســـازی 
ــب  ــی در جیـ ــا صرفه جویـ ــد بـ ــدر می توانـ چقـ
ـــن باشـــید روی  ـــاط داشـــته باشـــد، مطمئ ـــا ارتب آنه
ایـــن آمـــوزش هزینـــه خواهنـــد کـــرد. بنابرایـــن 

آمـــوزش می توانـــد شـــالوده ایـــن کار باشـــد.
ایجـــاد بســـتر مناســـب بـــرای صرفه جویـــی 
خیلـــی مهـــم اســـت. چـــه از بعـــد تکنیـــکال و 
مکانیـــکال اش و چـــه از بعـــد مالـــی. همچنیـــن 
ایـــن حمایـــت مالـــی کـــه االن دولـــت گذاشـــته 
خیلـــی تأثیـــر دارد. مـــا بایـــد ایـــن بســـتر را ایجـــاد کنیـــم. بـــه عنـــوان 
ـــدن  ـــت و مع ـــه وزارت صنع ـــت ب ـــط زیس ـــنهادی از محی ـــراً پیش ـــال اخی مث
و تجـــارت شـــده بـــود مبنـــی بـــر ایـــن کـــه آلودگـــی محیـــط زیســـت 
 four stroke خیلـــی بـــاال اســـت و بایـــد بـــا two stroke موتورهـــای
ـــم:  ـــم و گفتی ـــه کردی ـــد تهی ـــاال بلن ـــه ب ـــک نام ـــم ی ـــا ه ـــوند. م ـــا ش جابج
آیـــا بســـتر آن رادیده ایـــد؟ پیـــش نیازهـــا را دیده ایـــد؟ زمینـــه را ایجـــاد 
 four stroke ـــد ـــه تولی ـــد ک ـــی کردی ـــد داخل ـــت از تولی ـــد؟ حمای کرده ای
ـــا  ـــد ت ـــاد کن ـــزه ایج ـــه انگی ـــت ک ـــوری اس ـــت آن ط ـــا قیم ـــود؟ آی بومی ش
ـــا شـــما  ـــم؟ آی ـــه جـــای آن بگذاری ـــور چهارزمان ـــم و موت ـــوض کنی ـــوررا ع موت

قطعـــات یدکـــی آن را تأمیـــن کرده ایـــد؟ و...
ـــص  ـــوژی تخصی ـــن تکنول ـــه ای ـــود ب ـــه را می ش ـــن بودج ـــی از ای بخش
داد. بایـــد توجـــه داشـــت کـــه موتورهـــای کوچک تـــر بـــا حجـــم و وزن 
ـــر  ـــرف پایین ت ـــتر و مص ـــدرت بیش ـــر، ق ـــان باالت ـــی و راندم ـــر، کارای کمت
ـــرد  ـــایی ک ـــا را شناس ـــن موتوره ـــو ان ای ـــد. میت ـــود دارن ـــازار وج ـــم در ب ه
ـــه  ـــود ب ـــن خ ـــود. ای ـــازی ش ـــا بومی س ـــرد ت ـــوژی را وارد ک ـــن تکنول و ای
ـــدت  ـــاه م ـــده در کوت ـــاد بن ـــه اعتق ـــود. ب ـــد ب ـــی خواه ـــار مل ـــی، افتخ نوع
ـــن  ـــرژی جایگزی ـــه ان ـــی ک ـــا زمان ـــام داد و ت ـــا را انج ـــن کاره ـــود ای می ش
ـــم.  ـــره کنی ـــرژی را ذخی ـــی از ان ـــورت بخش ـــن ص ـــه ای ـــم ب ـــد، می توانی بیای
ـــن در  ـــد؟ مالکی ـــام دهن ـــد انج ـــی می توانن ـــه کارهای ـــن چ ـــا مالکی ام
ـــته  ـــرح داش ـــد ط ـــوخت می توانن ـــت س ـــه مدیری ـــوزش و ورود ب ـــه آم زمین
ـــه  ـــی اســـت ک ـــوع مهم ـــاً موض ـــن واقع ـــند و ای باش
دوســـتان بـــه درســـتی بـــه آن اشـــاره کردنـــد. 
بایـــد آن کاری کـــه شـــرکت maersk در ایـــن 
ــه و  ــرداری، مطالعـ ــو بـ ــام داده الگـ ــه انجـ زمینـ
بومـــی ســـازی شـــده تـــا از آن اســـتفاده شـــود. 
ـــوخت را  ـــت س ـــه مدیری ـــم maersk چگون ببینی
ـــی  ـــه کارهای ـــه چ ـــن زمین ـــد و در ای ـــام می ده انج
ـــن  ـــرای ورود ای ـــم ب ـــت ه ـــه دول ـــرده اســـت. البت ک
ــد حمایـــت  ــاً بایـ ــال آن قطعـ ــوژی و امثـ تکنولـ
کنـــد تـــا ایـــن تکنولوژی هایـــی کـــه می تواننـــد 
ــوارد را  ــایر مـ ــوخت و سـ ــرف سـ ــان مصـ راندمـ
ـــازی  ـــده و بومی س ـــور ش ـــد، وارد کش ـــه کنن بهین
ــه  ــما انعـــکاس داد کـ ــریه شـ ــر نشـ ــوند. اگـ شـ
مـــا 5 ســـال دیگـــر بحـــران ســـوخت خواهیـــم 
ـــک  ـــم ی ـــت و ه ـــت اس ـــک فرص ـــم ی ـــت، ه داش
ـــد  ـــش می توانن ـــم چال ـــه چش ـــن ب ـــش. مالکی چال
ـــه  ـــن قضی ـــرده و در ای ـــگاه ک ـــوع ن ـــن موض ـــه ای ب
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ورود کننـــد. بحـــث آمـــوزش را می شـــود در 
ــد  ــون بایـ ــم اکنـ ــکاس داد. از هـ ــریات انعـ نشـ
زمینـــه  ایـــن  در  صحیحـــی  فرهنگ ســـازی 
ــه و  ــااهلل مصـــرف بهینـ ــه انشـ ــود کـ ــاد شـ ایجـ
افزایـــش راندمـــان و مدیریـــت ســـوخت انجـــام 

ـــرد. گی
ــوخت  ــص سـ ــث تخصیـ ــر بحـ ــه آخـ نکتـ
اســـت. در حـــال حاضـــر بـــرای تخصیـــص 
ســـوخت، بخشـــی از مســـافت در نظـــر گرفتـــه 
شـــده و ســـوخت مشـــخصی بـــه یـــک شـــناور 

ـــی  ـــد روان ـــل از بع ـــن عم ـــه ای ـــت ک ـــه داش ـــد توج ـــا بای ـــود. ام داده می ش
تأثیـــر ســـویی روی رفتـــار انســـانی می گـــذارد. چـــرا کـــه هـــر کشـــتی 
هـــر انحرافـــی کـــه از مســـیر خـــود داشـــته باشـــد؛ ماننـــد جنـــگ یـــا 
بـــرای نجـــات جـــان افـــراد، از پوشـــش بیمـــه ای اش خـــارج نمی شـــود. 
ـــده  ـــت داده ش ـــدر اهمی ـــراد چق ـــان اف ـــه در نجـــات ج ـــن قضی ـــه ای ـــاً ب واقع
اســـت؟ کشـــتی ها در شـــرایط فعلـــی وقتـــی ببیننـــد مصـــرف ســـوخت 
زیـــاد می شـــود، بـــرای نجـــات افـــراد اقـــدام نمی کننـــد و ایـــن امـــر 
ــه و  ــوال رفتـ ــر سـ ــتانه زیـ ــار انسان دوسـ ــا رفتـ ــود تـ ــب می شـ موجـ
ازبیـــن بـــرود. رفتـــار خوبـــی کـــه از دیربـــاز از قدیمی هـــا بـــرای مـــا 
الگـــو بـــوده اســـت. بنابرایـــن الزم اســـت پیش بینی هایـــی بـــرای ایـــن 

ــد. ــته باشـ ــود داشـ ــا وجـ قضیه هـ

کاهش مصرف سوخت باید به تجارت تبدیل شود
حســـن رضـــا صفـــری: بنـــده ســـعی می کنـــم فرمایشـــات آقـــای روز 
خـــوش را مقـــداری تکمیل تـــر کنـــم. مـــا اگـــر بخواهیـــم یـــک راهـــکار 
ـــه ایـــن مســـئله و حـــل آن داشـــته باشـــیم،  ـــرای پرداختـــن ب کلـــی و کالن ب
ـــش  ـــت. چال ـــوع چیس ـــن موض ـــی ای ـــش کالن و اساس ـــم چال ـــد ببینی بای
ـــرژی در  ـــه ان ـــا بهین ـــوخت ی ـــه س ـــرف بهین ـــوع مص ـــی موض کالن و اساس
ـــن  ـــتند. اول ای ـــی هس ـــوع اساس ـــا دو موض ـــود اینه ـــه خ ـــت ک ـــران اس ای
کـــه مـــا کشـــور نفت محـــور هســـتیم و اقتصـــاد مـــا نیـــز نفت محـــور 
ـــی  ـــفانه بخش ـــت و متأس ـــور اس ـــت مح ـــادش نف ـــه اقتص ـــوری ک ـــت. کش اس
ـــه  ـــکل گرفت ـــت ش ـــارت نف ـــه تج ـــر پای ـــون ب ـــا اکن ـــی م ـــارت دریای از تج
ـــا  ـــز دارد ب ـــا نی ـــی م ـــاوگان دریای ـــی از ن ـــون بخش ـــن اکن ـــت. همچنی اس
ـــی ســـخت اســـت  ـــن خیل ـــد. بنابرای »ســـوخت«، تجـــارت غیرمرســـوم می کن
ـــم  ـــه ســـوخت، تجـــارت کنی ـــا ســـهمیه اضاف ـــک طـــرف ب ـــا از ی ـــاًل م کـــه مث

و از طرفـــی بگوییـــم شـــما بیاییـــد کاری کنیـــد 
ـــه  ـــذا ب ـــد. ل ـــت کنی ـــری دریاف ـــوخت کمت ـــه س ک
اعتقـــاد بنـــده ایـــن پدیـــده مهم تریـــن معضـــل 
بحـــث مـــا خواهـــد بـــود و بـــرای ایـــن قضیـــه 
پیشـــنهاد اساســـی کـــه مطـــرح می شـــود، ایـــن 
ـــد کاهـــش مصـــرف ســـوخت  ـــاً بای ـــه اتفاق اســـت ک
خـــود بـــه یـــک تجـــارت تبدیـــل شـــود. یعنـــی 
اگـــر مـــا کاهـــش مصـــرف ســـوخت را هـــم بـــه 
ـــن  ـــم ای ـــم، می توانی ـــل کردی ـــارت تبدی ـــک تج ی
مســـئله را حـــل کنیـــم. بـــرای ایـــن کـــه ایـــن 
ـــش  ـــرای کاه ـــی ب ـــک متول ـــد ی ـــد، بای ـــاق بیافت اتف
ـــر شـــما  ـــاًل اگ ـــم. مث ـــن کنی مصـــرف ســـوخت تعیی

از بنـــده بپرســـید در امـــر وام گیـــری بـــرای ســـاخت 
شـــناور چـــه منابعـــی وجـــود دارد، بالفاصلـــه اولیـــن 
ــم  ــد می گویـ ــم می رسـ ــه ذهنـ ــه بـ ــی کـ جایـ
ـــع  ـــعه صنای ـــدوق توس ـــره ارزی، صن ـــدوق ذخی صن
ـــا  ـــد. ام ـــده، وام می دهن ـــوه اداره ش ـــی و وج دریای
ـــدوق  ـــته از صن ـــون توانس ـــی تاکن ـــه کس ـــاً چ واقع
ـــناور  ـــاخت ش ـــرای س ـــی ب ـــع دریای ـــعه صنای توس
ــفانه  ــت متأسـ ــن اسـ ــت ایـ ــرد؟ واقعیـ وام بگیـ
ـــن  ـــت. ای ـــده اس ـــن کار نش ـــه ای ـــق ب ـــی موف کس
ـــز  ـــای حـــق دوســـتی روی می ـــه االن آق طرحـــی ک
ـــه  ـــون چ ـــاً اکن ـــود. واقع ـــه می ش ـــن قضی ـــامل ای ـــم ش ـــت ه ـــته اس گذاش
کســـی می توانـــد و جـــرأت دارد طرحـــش را مطـــرح کـــرده و بـــرود از 
ـــرد.  ـــوخت وام بگی ـــرف س ـــش مص ـــی و کاه ـــرای کار تحقیقات ـــل ب ـــن مح ای
ـــه  ـــل را ب ـــن مح ـــد ای ـــا بتوان ـــم ت ـــن کنی ـــی تعیی ـــک متول ـــد ی ـــن بای بنابرای
ـــد  ـــه می خواهن ـــد ک ـــرار بده ـــرادی ق ـــار اف ـــده  در اختی ـــهیل ش ـــورت تس ص
ـــد کاری  ـــا بای ـــد. م ـــوخت کار کنن ـــرف س ـــازی مص ـــش و بهینه س در کاه
ـــود.  ـــارت ش ـــه تج ـــل ب ـــوخت تبدی ـــرف س ـــرای مص ـــوزش ب ـــه آم ـــم ک کنی
ـــم  ـــن دوره ای می توان ـــدن چنی ـــا گذران ـــم ب ـــر ببین ـــی اگ ـــده نوع ـــی بن یعن
درآمـــد داشـــته باشـــم، از همیـــن فـــردا در ســـازمان طراحـــی و اجـــرا 
ـــه  ـــن زمین ـــه در ای ـــی ک ـــای تحقیقات ـــروژه ه ـــا پ ـــوری ب ـــد ط ـــم. بای می کن
ـــد،  ـــی ش ـــرح معرف ـــن ط ـــی ای ـــه وقت ـــود ک ـــورد ش ـــوند، برخ ـــف می ش تعری
ـــروژه  ـــد و پ ـــن محـــل وام و تســـهیالت بگیری ـــد از ای ـــم بروی ـــه بگویی بالفاصل
را انجـــام دهیـــد. پروژه هـــای طراحـــی، بهینه ســـازی در زمـــان راهبـــری 
و مهم تـــر از همـــه پروژه هـــای حمایتـــی نیـــز هـــم بایـــد بـــه همیـــن 
 IMO ـــرف ـــه از ط ـــدی ک ـــات جدی ـــه الزام ـــا در زمین ـــند. م ـــورت باش ص
اعمـــال می شـــود، مثـــاًل فـــالن دســـتگاه را بایـــد روی شـــناورها نصـــب 
ـــر  ـــالوه ب ـــه ع ـــم ک ـــم، می بینی ـــام دهی ـــات را انج ـــالن اقدام ـــا ف ـــم ی کنی
ـــن  ـــود. بنابرای ـــام می ش ـــت انج ـــا مقاوم ـــر اینه ـــه در براب ـــتن هزین دربرداش
مـــا عـــالوه بـــر تعییـــن متولـــی بـــرای پروژه هـــای تحقیقاتـــی، بایـــد 
از حمایـــت الزمـــه هـــم در پروژه هـــا برخـــوردار باشـــیم. از طرفـــی بـــا 
توجـــه بـــه توضیحاتـــی کـــه بنـــده خدمـــت شـــما عـــرض کـــردم مـــا 
ـــن  ـــه در ای ـــی ک ـــررات بین الملل ـــم مق ـــم، بتوانی ـــت کنی ـــر و دق ـــی هن خیل
ـــع  ـــا قط ـــم. م ـــاده کنی ـــت را پی ـــرا اس ـــته و الزم االج ـــود داش ـــه وج زمین
ـــی  ـــررات بین الملل ـــر از مق ـــتر و فرات ـــد بیش ـــم و نبای ـــن نمی توانی ـــه یقی ب
بـــرای خودمـــان وضـــع و اعمـــال کنیـــم چـــرا کـــه در ایـــن صـــورت از 
آن ســـوی بـــام می افتیـــم. بـــه عنـــوان مثـــال، 
االن ســـازمان محیـــط زیســـت بـــدون اطـــالع از 
ـــی  ـــر نفتکش ـــرده ه ـــالم ک ـــی اع ـــن بین الملل قوانی
وارد ایـــران شـــود، بایـــد دوجـــداره باشـــد 
ــیون  ــه کنوانسـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ــا ایـ امـ
بین المللـــی اعـــالم کـــرده مثـــاًل نفتکش هایـــی 
ــد،  ــری دارنـ ــت باربـ ــن ظرفیـ ــا 600 تـ ــه تـ کـ
می تواننـــد تـــک جـــداره باشـــند و از 600 تـــن 
ــند و از ــداره باشـ ــد دو جـ ــن بایـ ــا 5000 تـ  تـ
double ــتی ــز بایسـ ــاال نیـ ــه بـ ــن بـ 5000 تـ
high باشـــند. مالکـــی کـــه می گویـــد قوانیـــن 
ملـــی دریایـــی شـــدیدتر از قوانیـــن بین المللـــی 
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اســـت، مســـلماً در مقابـــل برخـــی قوانیـــن 
ــر  ــا بـ ــرا مـ ــرد. چـ ــد کـ ملـــی مقاومـــت خواهـ
ــه در  ــم کـ ــرار داریـ ــی اصـ ــردن قوانینـ پیاده کـ
ـــب،  ـــوند! خ ـــاده نمی ش ـــم پی ـــا ه ـــای دنی ـــچ ج هی
ـــت  ـــم مقاوم ـــکان ه ـــاً مال ـــد قطع ـــن باش ـــر چنی اگ
می کننـــد و می گوینـــد اینهـــا بـــرای خودشـــان 
ـــن  ـــد. بنابرای ـــاد کرده ان ـــی را ایج ـــائل و قوانین مس
اگـــر مـــا بـــرای ایـــن قضیـــه متولـــی نداشـــته 
ـــی  ـــه متول ـــد. البت ـــی نمی افت ـــچ اتفاق ـــیم، هی باش
هـــم نبایســـتی ایجـــاد کنیـــم. پیشـــنهاد بنـــده 

ـــات  ـــد. مؤسس ـــی باش ـــد دولت ـــاً نبای ـــی قطع ـــن متول ـــه ای ـــت ک ـــن اس ای
ـــرف  ـــش مص ـــارت کاه ـــر تج ـــد در ام ـــان می توانن ـــه خودش ـــدی ک رده بن
ســـوخت دخیـــل شـــوند و برایشـــان علـــم دانـــش و تحقیقـــات درآمـــد 
ـــه کار  ـــاز ب ـــل آغ ـــوند. اوای ـــن کار ش ـــی ای ـــد متول ـــد، می توانن ـــته باش داش
وجـــوه اداره شـــده کـــه کمیتـــه اداره وجـــوه اداره شـــده ای در ســـازمان 
ـــتند وام  ـــه می خواس ـــناورهایی ک ـــت، ش ـــود نداش ـــوردی وج ـــادر و دریان بن
ـــان  ـــرفت فیزیکی ش ـــد و پیش ـــدی می آمدن ـــات رده بن ـــه مؤسس ـــد، ب بگیرن
ـــن  ـــه ای ـــی ک ـــا از زمان ـــد ام ـــم، وام می گرفتن ـــد می کردی ـــا تأیی ـــه م را ک
کمیتـــه آمـــده برویـــد تحقیـــق کنیـــد و ببینیـــد کـــه رونـــد حرکتـــی 
ـــی  ـــه در بروکراس ـــت. چراک ـــده اس ـــد ش ـــب کن ـــه مرات ـــده ب ـــوه اداره ش وج
دولتـــی قـــرار گرفتـــه اســـت. بنابرایـــن یـــک متولـــی، نبایـــد وظیفـــه 
ـــی  ـــل ها و روال بروکراس ـــا اش ـــم ب ـــه بخواهی ـــد ک ـــته باش ـــی داش حاکمیت

دولتـــی در ایـــن قضیـــه وارد شـــویم. 

بنـدر و دریـا: اکنـون در دور پایانـی می خواهیـم راجـع به 
چالش هـا صحبت کنیـم، ضمـن اینکه در خـالل صحبت ها 
برخـی چالش هـا مطرح شـد. لـذا خواهـش این اسـت که 
خیلـی کوتـاه و بـا جمع بنـدی اگر چالـش دیگـری مطرح 

بفرمایید. اسـت، 

تحریم نمی گذارد با تکنولوژی روز هماهنگ باشیم
ـــته  ـــه دس ـــه س ـــوم را ب ـــد س ـــاه ران ـــی کوت ـــده خیل ـــوش: بن ـــرج روزخ ای
تقســـیم می کنـــم.  و صنعتـــی  فرهنگـــی  اقتصـــادی،  چالش هـــای 
چالش هـــای صنعتـــی، بحـــث تحریـــم اســـت کـــه مـــا را در وضعیتـــی 
ـــت  ـــوژی روز جه ـــا آن تکنول ـــان را ب ـــم خودم ـــاید نتوانی ـــه ش ـــرار داده ک ق

کاهـــش ســـوخت هماهنـــگ کنیـــم.
ــوزش  ــث آمـ ــم بحـ ــی هـ ــش فرهنگـ چالـ
اســـت کـــه دوســـتان از ابتـــدای جلســـه بـــه آن 
اشـــاره کردنـــد. واقعـــاً اگـــر آمـــوزش در بخـــش 
کشتی ســـازی، هدایـــت و راهبـــری و همچنیـــن 
ـــه  ـــح وارد قضی ـــورت صحی ـــه ص ـــی ب ـــش طراح بخ
ـــن  ـــی در ای ـــیار خوب ـــک بس ـــد کم ـــود، می توان ش

ـــد.  ـــه باش زمین
در مـــورد چالش هـــای اقتصـــادی بایـــد 
عـــرض کنـــم کـــه مـــردم ساحل نشـــین و 
ــرار  ــا امـ ــق دریـ ــر از طریـ ــن در جزایـ همچنیـ
ـــد  ـــوص بای ـــن خص ـــذا در ای ـــد. ل ـــاش مي کنن مع

بـــا بررســـي دقیـــق و کارشناســـي اقـــدام شـــود 
ــد.  ــته باشـ ــي نداشـ ــي در پـ ــات منفـ ــه تبعـ کـ
ـــک  ـــق ت ـــوخت از طری ـــرف س ـــردن مص ـــه ک بهین
ـــه  ـــر روش پرداخـــت یاران ـــا تغیی نرخـــي شـــدن و ی
ـــوق  ـــدف ف ـــه ه ـــیدن ب ـــد در رس ـــوخت مي توان س
کمـــک کنـــد. البتـــه هرگونـــه تغییـــر اساســـي 
ـــس  ـــات را در پ ـــي تبع ـــي و آموزش ـــامل فرهنگ ش
دارد. امـــا حاصـــل آن مي توانـــد در راه رســـیدن 
ـــا  ـــر م ـــذا اگ ـــد. ل ـــد باش ـــي مفی ـــدف نهای ـــه ه ب
در ایـــن ســـه بخـــش بتوانیـــم فعـــال باشـــیم و 
در ســـطح اســـتانداردهاي بین المللـــي قـــرار بگیریـــم بـــه هـــدف خـــود 

نزدیـــک شـــده ایم. 

فرمول فائو اشتباه است
ــای  ــه زیرالیه هـ ــد بـ ــا بایـ ــدم مـ ــده معتقـ ــاش: بنـ ــن تیمورتـ حسـ
ـــای  ـــتآنها، بحث ه ـــون داس ـــم. اکن ـــد، بپردازی ـــاره ش ـــه اش ـــه ای ک مجموع
ـــاید  ـــد. ش ـــرح ش ـــت مط ـــا هس ـــه م ـــه آرزوي هم ـــی ک ـــی و هدف های آرمان
ـــم  ـــاال ببینی ـــا ح ـــد. ام ـــدا نکن ـــق پی ـــما تحق ـــول ش ـــه ق ـــت ب ـــچ وق ـــم هی ه
ـــادی  ـــداد زی ـــود تع ـــرایط موج ـــت. در ش ـــه اس ـــان چگون ـــرایط موجودم ش
شـــناورهای زیـــر ســـه هـــزار داریـــم کـــه مثـــل پیـــکان 57 مصـــرف 
سوخت شـــان باالســـت و ایـــن چالشـــی اســـت کـــه مـــا بـــا آن مواجـــه 

هســـتیم و بایـــد در نوســـازي آنهـــا نیـــز تفکـــر کنیـــم.
ـــت.  ـــوخت اس ـــت س ـــودن قیم ـــه ب ـــه گان ـــث س ـــا بح ـــب دوم م مطل
ـــان  ـــه ای 500توم ـــه یاران ـــان، نیم ـــم 250 توم ـــه ای داری ـــوخت یاران ـــا س م
ـــر  ـــه دیگ ـــک مقول ـــت. ی ـــان اس ـــدوداً 2700 توم ـــه ح ـــم ک ـــگ ه و بانکرین
ـــوط  ـــت، مرب ـــه اس ـــا آن مواج ـــوردی ب ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــاًل س ـــه عم ک
می شـــود بـــه تقاضاهایـــی کـــه از ایـــن ســـازمان می شـــود. بـــه عنـــوان 
مثـــال یـــک کشـــتی کـــه قـــدرت موتـــورش بـــه طـــور معمـــول 1000 
اســـب بخـــار اســـت، تقاضـــا می شـــود کـــه بـــا تبدیـــل آن بـــه 1500 

ـــود.  ـــت ش ـــار موافق ـــب بخ اس
ـــم؛ 50  ـــل کنی ـــی ح ـــه طریق ـــت را ب ـــازي قیم ـــان س ـــر یکس ـــا اگ م
درصـــد مســـائل اتـــالف ســـوخت در خلیـــج فـــارس، دریـــاي عمـــان و 
دریـــاي خـــزر را حـــل خواهیـــم کـــرد. شـــرکت پخـــش فرآورده هـــای 
نفتـــی یـــک نـــرم افـــزار حـــدود دوســـال و نیـــم پیـــش هماننـــد نـــرم 
افـــزار تســـهیل و واگـــذاري ســـوخت بـــه خودروهـــا در ســـطح کشـــور 
ـــن  ـــرا ای ـــم چ ـــی نمی دان ـــت. ول ـــرده اس ـــه ک تهی
ــن  ــم ایـ ــود. علي رغـ ــی نمي شـ ــزار اجرایـ نرم افـ
ـــت.  ـــاده اس ـــزار آم ـــرم اف ـــن ن ـــد ای ـــه 90 درص ک
ـــر  ـــکولی، مدی ـــای کش ـــا آق ـــه ای ب ـــی جلس ـــا حت م
ــای  ــش فرآورده هـ ــرکت پخـ ــبق شـ ــل اسـ عامـ
ــن  ــم ایـ ــت کردیـ ــتیم و درخواسـ ــی، داشـ نفتـ
ــد  ــا 50درصـ ــد تـ ــدازي نماینـ ــزار را راه انـ نرم افـ
در  بی جهـــت  کـــه  ســـوخت هایی  قضایـــای 
خلیج فـــارس و در بیـــن کشـــتی ها رد و بـــدل 
مي شـــود، حـــل شـــود. در شـــرایط فعلـــي 
ــدوداً 980دالر در  ــوخت حـ ــن سـ ــر تـ ــه هـ کـ
منطقـــه خلیـــج فـــارس بـــه فـــروش مي رســـد، 

 حسن رضا صفری:
کاهش مصرف سوخت را بايد به يک 

تجارت تبديل کنیم. برای اين که 
اين اتفاق بیافتد بايد يک متولی برای 

کاهش مصرف سوخت تعیین کنیم

 ايرج روز خوش:
چالش های صنعتی بحث تحريم است 
که ما را در وضعیتی قرار داده که شايد 
نتوانیم خودمان را با آن تکنولوژی روز 
جهت کاهش سوخت هماهنگ کنیم
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بـــه یـــک ســـری شـــرکت های خـــاص بـــه 
ــود  ــر دالر داده می شـ ــان هـ ــت 2560 تومـ قیمـ
و بـــه شـــرکت هاي خارجـــی هـــم همیـــن 
980 دالر ولـــي بـــا دالر آزاد ارائـــه مي شـــود 
کـــه نمی گـــذارد ایـــن مســـئله بـــه درســـتي در 
خلیـــج فـــارس و دریـــای عمـــان حـــل شـــود. 
ـــع  ـــند و ذی نف ـــی فروش ـــت را م ـــان نف ـــا خودش آی
هســـتند؟ چـــون ایـــن مســـائل روشـــن نیســـت، 
دریانوردهـــای مـــا هـــم آلـــوده شـــده اند. یـــک 
ـــای  ـــث موتوره ـــارس بح ـــج ف ـــا در خلی ـــل م معض

ــاد اســـت. یـــک  ــاده زیـ ــان فوق العـ ــه سوخت شـ ــر 3000 اســـت کـ زیـ
ـــم  ـــده نمی دان ـــه بن ـــو«، ک ـــول »فائ ـــام فرم ـــه ن ـــد ب ـــت کردن ـــول درس فرم
ـــر اســـاس  ـــه ب ـــه و توســـط چـــه کســـی درســـت شـــد ک ـــول چگون ـــن فرم ای
ـــن  ـــرای ای ـــد ب ـــا مجبورن ـــای م ـــد دریانورده ـــد؟ و بع ـــوخت می دهن آن س
ـــا ترفندهـــای مختلـــف، ورود پیـــدا کننـــد و ســـازمآنهاي  ـــد ب کـــه کـــم نیاورن
ـــل از  ـــا قب ـــد. م ـــه کنن ـــد مقابل ـــف بای ـــای مختل ـــا ترفنده ـــز ب ـــي نی دولت
ـــت  ـــتیم. دول ـــکلی نداش ـــا مش ـــد در دری ـــش بیای ـــران پی ـــن بح ـــه ای ـــن ک ای
ـــه ای  ـــورت یاران ـــه ص ـــن ب ـــا م ـــی، بی ـــوخت می خواه ـــو س ـــد ت ـــد بگوی بیای
مثـــاًل ده هـــزار لیتـــر بـــه تـــو می دهـــم. حـــاال اگـــر ســـوخت آزاد هـــم 
می خواهـــی، مـــن خـــودم بـــه شـــما کمـــی ارزان تـــر می دهـــم. چـــرا 
ـــن  ـــاً م ـــر. طبیعت ـــت بگی ـــا از دول ـــری، بی ـــاق بگی ـــوخت قاچ ـــی س می خواه
ـــن  ـــه ای ـــرم؛ اوالً ب ـــوخت بگی ـــت س ـــه از دول ـــت ک ـــم اس ـــه نفع ـــک ب مال
ـــیب  ـــن آس ـــای م ـــه موتوره ـــت و ب ـــز اس ـــوخت تمی ـــن س ـــه ای ـــت ک عل
ــد،  ــی نمی گویـ ــروی انتظامـ ــت و نیـ ــن باالسـ ــر مـ ــاً سـ ــد. دومـ نمی زنـ
بنـــده ســـوخت قاچـــاق اســـتفاده می کنـــم. در نتیجـــه ایـــن معضـــل در 
ـــن  ـــود. بنابرای ـــن می ش ـــز روش ـــه چی ـــود و هم ـــل می ش ـــارس ح ـــج ف خلی
ـــم. ـــل کنی ـــی را ح ـــائل فعل ـــم مس ـــم می توانی ـــرج بدهی ـــه خ ـــر ب ـــر تدبی اگ

شناورهای فرسوده را جایگزین کنیم
ـــا در  ـــه ب ـــم ک ـــع می کن ـــن صـــورت جم ـــه ای ـــه را ب ـــی: قضی ـــژن خصوص بی
ـــن روی  ـــم. بنابرای ـــوزش داری ـــا معضـــل آم ـــی م ـــاوگان داخل ـــن ن نظـــر گرفت
ـــه  ـــن زمین ـــه در ای ـــانی ک ـــود. کس ـــه ش ـــی توج ـــد خیل ـــوزش بای ـــث آم بح
ـــتیرانی اســـت  ـــل کش ـــز آموزشـــی مث ـــی مراک ـــد، یک ـــک کنن ـــد کم می توانن

ـــق  ـــن از طری ـــه مالکی ـــانی ب ـــالع رس ـــری اط و دیگ
ـــوند  ـــوت ش ـــه دع ـــتی ک ـــن کش ـــه و مالکی اتحادی
و ایـــن آمـــوزش را دیـــده و خودشـــان داوطلـــب 
ــون  ــود همچـ ــتی خـ ــتگاه های کشـ ــود دسـ بهبـ
ــن  ــع و از ایـ ــه موقـ ــرات بـ ــردن، تعمیـ داک کـ

ـــوند. ـــل ش قبی
 مســـئله بعـــدی کـــه فکـــر می کنـــم بـــرای 
ـــناورهای  ـــی ش ـــا واجـــب اســـت. جایگزین کشـــور م
ـــز  ـــم ج ـــی نداری ـــچ راه ـــا هی ـــت. م ـــوده ماس فرس
ــن  ــوده را جایگزیـ ــناورهای فرسـ ــه شـ ــن کـ ایـ
کنیـــم. مـــا االن شـــناورهایی در نـــاوگان داریـــم 
ـــد،  ـــر کردن ـــا 70 ســـال عم ـــه 60 ت ـــن ک ـــا ای ـــه ب ک
هنـــوز هـــم فعالیـــت می کننـــد. ایـــن شـــناورها 
مقـــرون بـــه صرفـــه نیســـتند و بنابرایـــن فکـــر 

ــوان  ــه عنـ ــد بـ ــادر بایـ ــازمان بنـ ــم سـ می کنـ
ــرح  ــاره طـ ــئول، دوبـ ــی و مسـ حاکمیـــت دریایـ
ــناورهای  ــنتی و شـ ــناورهای سـ ــی شـ جایگزینـ
کوچـــک را مطـــرح کـــرده و آنهـــا را جایگزیـــن 

کنـــد.

در آموزش حاضر به هزینه نیستیم
حســـن ســـوری: دوســـتان بـــه درســـتی بـــه 
ـــد  ـــا اول بای ـــد. م ـــاره فرمودن ـــائل اش ـــی از مس خیل
ـــه  ـــی را درمنطق ـــاده حیات ـــن م ـــت ای ـــوی نش جل
ـــاي  ـــله راه چاره ـــک سلس ـــم ی ـــن مه ـــه ای ـــیدن ب ـــراي رس ـــه ب ـــم ک بگیری
ـــت  ـــگاه مدیری ـــي ن ـــه یعن ـــا آن ســـوي قضی ـــه شـــده اســـت. ام تکنیکـــي ارائ
ـــاب حـــق دوســـتی هـــم  ـــه آمـــوزش اســـت. جن و تفکـــر مدیریتـــی نســـبت ب
ـــه  ـــر ب ـــی حاض ـــث آموزش ـــک بح ـــرای ی ـــه ب ـــد ک ـــنگ فرمودن ـــی قش خیل
 forward و aft ـــل ـــد مث ـــا بای ـــران م ـــر مدی ـــن تفک ـــتند. ای ـــه نیس هزین
کشـــتی trim شـــود. ایـــن دیـــد وتفکـــر اگـــر trim شـــود، کشـــتی حرکـــت 
بـــه ســـوي بهینـــه ســـازي ســـوخت به درســـتي باالنـــس می شـــود و راه 
ـــا  ـــران م ـــذا مدی ـــوردد. ل ـــدف را درمي ن ـــن ه ـــه ای ـــیدن ب ـــراي رس ـــود ب خ
ـــد  ـــرایطی مانن ـــار آن ش ـــد و در کن ـــرمایه گذاری کنن ـــوزش س ـــد روی آم بای
ـــرار  ـــر ق ـــناور مدنظ ـــر ش ـــورد ه ـــم در م ـــورت منظ ـــه ص ـــتی را ب داک کش
ـــم  ـــم بتوانی ـــر می کن ـــرایط، فک ـــن ش ـــت ای ـــال درس ـــورت اعم ـــد. در ص دهن
ـــه  ـــکل بهین ـــه ش ـــتي ها را ب ـــوخت کش ـــرف س ـــه مص ـــیم ک ـــی برس ـــه جای ب
ـــت  ـــال درس ـــداري واعم ـــر ونگه ـــار تعمی ـــوزش در کن ـــم. آم ـــن آوری ای پایی
ـــان  ـــه هدف م ـــا را ب ـــفر م ـــول س ـــتي در ط ـــس کش ـــراي باالن ـــي ب پارامترهای

یعنـــي صرفه جویـــي در ایـــن مـــاده حیاتـــي نزدیک تـــر مـــي کنـــد.

کشتی دارها با مصرف سوخت باال نمی توانند رقابت کنند
محمـــود رضـــا حـــق دوســـتی: فکـــر می کنـــم کـــه همـــه مســـائل 
ــرل  ــث کنتـ ــوخت و بحـ ــت سـ ــه مدیریـ ــث برنامـ ــد. مبحـ ــرح شـ مطـ
ســـوخت را بایـــد هـــر شـــرکتی بـــرای خـــودش مدیریـــت کنـــد. 
ـــوز  ـــا هن ـــتند. خیلی ه ـــز هس ـــو مجه ـــتم اک ـــه سیس ـــای 2014 ب خودروه
اطـــالع ندارنـــد کـــه بـــا زدن ایـــن دکمـــه اکـــو چـــه اتفاقـــی می افتـــد. 
ـــن  ـــد. بنابرای ـــمت رفتن ـــن س ـــه ای ـــور ب ـــازنده های موت ـــام س ـــره تم باالخ
ـــتی  ـــرای کش ـــور روز و 2014 را ب ـــر موت ـــما اگ ش
ـــوخت  ـــرف س ـــن مص ـــد، کمتری ـــه کنی ـــود تهی خ
ـــر  ـــال حاض ـــذا در ح ـــد داد. ل ـــما خواهن ـــه ش را ب
ـــت.  ـــی اس ـــیار قدیم ـــناورهای بس ـــا ش ـــش م چال
ـــه شکســـت  ـــوم ب ـــده محک ـــه در آین ـــناورهایی ک ش
ــری 14  ــتی های کانتینربـ ــاًل کشـ ــتند. عمـ هسـ
هـــزار تـــی ای یـــو و باالتـــر در حـــال ورود بـــه 
ـــی  ـــده جابجای ـــام ش ـــه تم ـــتند، هزین ـــت هس صنع
هـــر تـــی ای یـــو آن از یـــک تـــی یـــو ای 
کشـــتی 3000 تـــی ای یـــو کـــه مثـــاًل از ژاپـــن 
ــیار  ــد بسـ ــاس بیایـ ــدر عبـ ــه بنـ ــد بـ می خواهـ
کشـــتی های  وعمـــاًل  درمی آیـــد  پایین تـــر 
ســـوخت  مصـــرف  به واســـطه  کوچک تـــر 
ـــد.  ـــت کنن ـــد رقاب ـــاًل نمی توانن ـــر اص ـــبی باالت نس
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ـــتند  ـــان نتوانس ـــا مصرف ش ـــی ب ـــای 747 قدیم ـــه هواپیماه ـــور ک همان ط
ـــی  ـــت هواپیمای ـــه صنع ـــد و از گردون ـــت کنن ـــد رقاب ـــای جدی ـــا هواپیماه ب
ـــر  ـــن فک ـــه ای ـــد ب ـــم بای ـــا ه ـــتی دارهای م ـــره کش ـــدند. باالخ ـــذف ش ح
ـــا  ـــد. م ـــت کنن ـــد رقاب ـــاال نمی توانن ـــوخت ب ـــرف س ـــا مص ـــه ب ـــد ک بیافتن
ـــص  ـــا تخص ـــناورهای اقیانوس پیم ـــوخت ش ـــرف س ـــش مص ـــه کاه در زمین
ــت.  ــر اسـ ــا راحت تـ ــرای مـ ــر بـ ــتی های کوچک تـ ــه کشـ ــم و البتـ داریـ
ـــی  ـــا هماهنگ ـــد، ب ـــاز کن ـــالم نی ـــتی اع ـــکان کش ـــه مال ـــت اتحادی ـــر وق ه
ـــار  ـــم مدرســـان مؤسســـه آموزشـــی کشـــتیرانی را در اختی ـــه تی ـــن اتحادی ای
ســـایر شـــرکت ها قـــرار می دهیـــم. ســـمینار آموزشـــی ســـوخت یـــک 
روز کامـــل وقـــت می گیـــرد تـــا افـــراد یـــاد بگیرنـــد کـــه در وضعیـــت 
ـــد  ـــل بگیرن ـــتی تحوی ـــدون کاس ـــت و ب ـــوخت را درس ـــه س ـــود چگون موج
ـــه دارد و  ـــا هزین ـــه اینه ـــه هم ـــد. البت ـــت کنن ـــرف و مدیری ـــت مص و درس
ـــن  ـــه ای ـــد ب ـــک شـــرکت بای ـــر ی ـــم اســـت و مدی ـــه مه ـــر اســـت ک ـــن تفک ای

ـــد.  ـــگاه کن ـــزام ن ـــکل ال ـــه ش ـــه ب قضی

ذهنیت مدیران باید تغییر کند
ـــی  ـــه کار موقع ـــم ک ـــرض کن ـــه ع ـــده خالص ـــری: بن ـــا صف ـــن رض حس

درســـت می شـــود کـــه ذهنیـــت مدیـــران تغییـــر کنـــد. 
بـــا توجـــه بـــه فرمایشـــات کاپیتـــان تیمورتـــاش مـــا هـــم اکنـــون 
ـــی  ـــن ناش ـــم و ای ـــه داری ـــی را در منطق ـــوخت اضاف ـــا س ـــارت ب ـــث تج بح
ـــی  ـــائل و چیدمان ـــاد، مس ـــدم اعتم ـــور و ع ـــان ام ـــح متولی ـــرد صحی از عملک
ـــه  ـــم، مؤسس ـــاًل می گویی ـــت. مث ـــتیم، اس ـــه گذاش ـــن عرص ـــا در ای ـــه م ک
ـــا  ـــالن کاره ـــه ف ـــا اتحادی ـــاز و ی ـــی، قطعه س ـــه آموزش ـــدی، مؤسس رده بن
ـــا  ـــن کاره ـــام ای ـــه انج ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــا واقعی ـــد. ام ـــام دهن ـــد انج را بای
ـــن کار را در ســـطح کالن  ـــم ای ـــا اگـــر بخواهی ـــن م ـــر اســـت. بنابرای ـــه ب هزین
انجـــام دهیـــم بایـــد کاهـــش مصـــرف ســـوخت را بـــه تجـــارت تبدیـــل 
ـــت  ـــتگاه های تس ـــه دس ـــه ک ـــه گرفت ـــرکت تأییدی ـــک ش ـــون ی ـــم. تاکن کنی
ــه دو شـــرکت  ــد. البتـ ــرده و روی آن کارکننـ ــران کـ آلودگـــی را وارد ایـ
ـــد  ـــی بای ـــد. ول ـــام دهن ـــن کار را انج ـــا ای ـــتند ت ـــالش هس ـــم در ت ـــر ه دیگ
ـــه  ـــرون ب ـــش مق ـــر برای ـــن ام ـــد ای ـــر ندان ـــه آن شـــرکت اگ توجـــه داشـــت ک
ـــب  ـــد؟ خ ـــن کاری می کن ـــه چنی ـــدام ب ـــا اق ـــر، آی ـــا خی ـــت ی ـــه اس صرف
ــا بایـــد در مملکتـــی کـــه  معلـــوم اســـت کـــه نمی کنـــد. بنابرایـــن مـ
نفت محـــور هســـتیم کاهـــش مصـــرف ســـوخت را بـــه تجـــارت تبدیـــل 

ـــز  ـــی، مراک ـــز تحقیقات ـــرای مراک ـــارت ب ـــم. تج کنی
ــرداری،  ــره بـ ــان بهـ ــارت در زمـ ــی، تجـ طراحـ
ــر  ــی. اگـ ــارت حمایتـ ــی و تجـ ــارت آموزشـ تجـ
مـــا اینهـــا را انجـــام دهیـــم ایـــن عمـــل موفـــق 
ـــال  ـــد س ـــورت چن ـــن ص ـــی در غیرای ـــود ول میش
ـــدم  ـــی از ق ـــینیم و قدم ـــاز می نش ـــا ب ـــر اینج دیگ

ــود. ــته نمی شـ برداشـ

اولین و آخرین آیتم هزینه است
ابراهیـــم حســـن پـــور: مـــا بـــرای ایـــن کـــه 
مصـــرف ســـوخت را کاهـــش دهیـــم یـــا بهینـــه 
ــه  ــم توجـ ــه مهـ ــه نکتـ ــه سـ ــد بـ ــم، بایـ کنیـ
ـــزه  ـــث انگی ـــت، دوم بح ـــث قیم ـــک بح ـــم. ی کنی

ــت. ــازی اسـ ــری بسترسـ و دیگـ

 امـــا بـــه چـــه شـــکل؟ می خواهیـــم ســـوخت جایگزیـــن بیاوریـــم. 
ــت؟ در  ــدر اسـ ــا چقـ ــت مـ ــوخت جایگزین در مملکـ ــه سـ ــی هزینـ ولـ
دنیـــا بـــرای خیلـــی از کشـــورها هزینـــه مهـــم نیســـت. وقتـــی شـــما 
ـــتند  ـــل هس ـــا دخی ـــی از آیتم ه ـــازید، خیل ـــتی بس ـــک کش ـــد ی می خواهی
و یکـــی از آنهـــا هزینـــه اســـت امـــا در ایـــران بـــراي مالکیـــن اولیـــن و 
ـــورهای  ـــه در کش ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــت. ای ـــه اس ـــم هزین ـــن آیت آخری
ــای  ــی از آیتم هـ ــرار دارد و خیلـ ــدي قـ ــت بعـ ــه در اولویـ ــر، هزینـ دیگـ
دیگـــر در الویـــت قـــرار دارنـــد. بنابرایـــن بـــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه در 
مملکـــت مـــا هزینـــه حـــرف اول را می زنـــد، از ســـوخت های جایگزیـــن 
ماننـــد انـــرژی خورشـــیدی یـــا ســـوخت های دیگـــر بـــه دلیـــل اینکـــه 
ـــی  ـــا زمان ـــود. ت ـــی نمی ش ـــتقبال چندان ـــت، اس ـــی باالس ـــا خیل ـــه آنه هزین
ــد و  ــت مي کننـ ــت دریافـ ــوخت ارزان قیمـ ــناورها سـ ــکان شـ ــه مالـ کـ
ــد،  ــت مي باشـ ــز دولـ ــوخت نیـ ــده سـ ــی تحویل دهنـ ــتم دولتـ در سیسـ
مســـلماً کســـی دنبـــال راهـــکار جدیـــد نخواهـــد رفـــت. مـــا دو مطلـــب 
ـــت  ـــی بحـــث ســـوخت ارزان در مملک ـــم. یک ـــد را داری ـــانی دارن ـــه همپوش ک
ـــاالی  ـــه ب ـــث هزین ـــری بح ـــت و دیگ ـــترس اس ـــانی در دس ـــه آس ـــه ب ـــا ک م
ـــا  ـــوند، م ـــس نش ـــن دو باالن ـــه ای ـــی ک ـــا زمان ـــت. ت ـــن اس ـــوخت جایگزی س

ـــت. ـــم رف ـــو نخواهی جل
مـــورد دیگـــر بحـــث بســـتر ســـازی اســـت. یـــک مثـــال را آقـــای 
ــی  ــورد جایگزینـ ــی در مـ ــا قانونـ ــه یـ ــد؛ بخش نامـ ــی فرمودنـ صحرایـ
ـــه آمـــد، ایـــن جایگزینـــي خـــوب اســـت  ـــا دو زمان ـــه ب موتورهـــای چهـــار زمان
ـــه و  ـــوخت آن بهین ـــرف س ـــم مص ـــری دارد و ه ـــی باالت ـــم کارای ـــون ه چ
ـــتر آن  ـــوب بس ـــی خ ـــری دارد. ول ـــی کمت ـــن آلودگ ـــت و همچنی ـــر اس کمت
ـــک  ـــه ی ـــد ک ـــع کردن ـــون وض ـــک قان ـــد ی ـــذا آمدن ـــود. ل ـــده ب ـــم نش فراه
ســـال هـــم هســـت اجرایـــی شـــده ولـــی اجـــراي آن بـــا ســـختي هاي 
ـــراه  ـــناورها هم ـــکان ش ـــر مال ـــرف دیگ ـــون و از ط ـــراي مجـــري قان ـــادي ب زی
ـــداد  ـــا تع ـــمالی م ـــد ش ـــر بان ـــال در سرتاس ـــراي مث ـــه ب ـــت. چراک ـــوده اس ب
ـــم.  ـــه نداری ـــور چهارزمان ـــرگاه موت ـــک تعمی ـــی ی ـــم ول ـــق داری ـــادي قای زی
ــد،  ــاق مي افتـ ــن اتفـ ــع ایـ ــی مواقـ ــد. خیلـ ــتر آن را ندیدنـ ــی بسـ یعنـ
ـــی  ـــاوری اجرای ـــم بی ـــون ه ـــما قان ـــد، ش ـــم نباش ـــه فراه ـــی زمین ـــی وقت یعن
ـــام  ـــات انج ـــده و تحقیق ـــم ش ـــتر فراه ـــد اول بس ـــن بای ـــود. بنابرای نمی ش
می شـــد و ســـپس اقـــدام می شـــد. بـــا ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی 
ـــد  ـــم نش ـــورت ه ـــت، مش ـــرا اس ـــور اج ـــه منظ ـــه ب ـــن قضی ـــی ای ـــه متول ک
ـــد  ـــد و گفتن ـــز آم ـــی روی می ـــک قانون ـــاره ی و یکب

ـــد. ـــرا کنی ـــن را اج ای
بنـدر و دریـا: از تمامـی عزیزانـی کـه قـدم 
رنجه فرمودنـد و دعوت ماهنامـه بندر و دریا 
را پذیرفته کمال تشـکر و قدردانی می شـود. 
امید اسـت نتیجـه این طوفان فکـری؛ مبنای 
راهبردهـای اساسـی و ارزشـمند در تدویـن 
برنامه هـای مدیریت سـوخت در حمـل و نقل 
دریایی بـرای بخش هـای دولتـی و خصوصی 

کشـور باشد.

 محمود رضا حق دوستی:
ما در زمینه کاهش مصرف سوخت 
شناورهای اقیانوس پیما تخصص 
داريم و البته کشتی های کوچک تر 

برای ما راحت تر است 

 ابراهیم حسن پور:
با توجه به اين که در مملکت ما هزينه 
حرف اول را می زند، از سوخت های 
جايگزين مانند انرژی خورشیدی يا 

سوخت های ديگر به دلیل اين که هزينه 
آنها خیلی باالست، استقبال چندانی 

نظر شما چیست؟نمی شود
با ما همراه شوید با پیامک:100088190630 

bandarvadarya@pmo.ir یا



تحقیق لویدز لیست از سامانه هاي تصفیه گاز خروجي
مقدمه

با الزم االجرا شدن آخرین بخش از مقررات كنترل انتشار مواد در اول ژانویه 2015، سطح 
مجاز گوگرد موجود در سوخت هاي دریایي، یا انتشار آن از موتورهاي كشتي در مناطق كنترل 
انتشار )ECA( ظرف دو سال آینده به 0/1 درصد خواهد رسید. در مرحله بعد )2020( 
 نیز، سطح مجاز انتشار گوگرد در خارج از مناطق كنترل انتشار )یعني تمام نقاط دنیا( از 

3/5 درصد تا 0/5 درصد كاهش خواهد یافت. 
به منظور همگام شدن با این تحوالت، مالكان كشتي ها باید در برخي موارد حساس 
تصمیم گیري نمایند، مانند این كه آیا باید از كشتي هایي با مصرف سوخت داراي گوگرد 
كمتر استفاده نمایند، آیا از سامانه هاي تصفیه گاز خروجي در كشتي هاي خود بهره ببرند 

و یا برروي ناوگان گازي سرمایه گذاري نمایند.
گاز  در  موجود  مازاد  اكسیدگوگرد  گرفتن  كمک  به  خروجي  گاز  تصفیه  سامانه هاي 
خروجي، به كشتي ها اجازه مي دهند از سوخت هایي با میزان گوگرد باالتر از سطح مجاز 
استفاده نمایند و در عین حال از الزامات جدید نیز پیروي نمایند. اما آیا متولیان صنایع 

كشتیراني، استفاده از این سامانه ها را راهكاري مناسب مي دانند؟ 
در طول ماه فوریه، شركت لویدز لیست تحقیقي اینترنتي به منظور گردآوري دیدگاه هاي 
صنایع كشتیراني درباره سامانه هاي تصفیه گاز خروجي انجام داد. بیش از 190 نفر در 

این تحقیق شركت كردند و پاسخ هاي آنها در زیر ارائه شده است.

شركت كنندگان در این تحقیق

غیره

مراجع قانونگذار، انجمن هاي 
صنعتي یا سایر مراجع ذینفع 

شركت هاي طراحي یا تولید فن آوري

اجاره كنندگان كشتي ها

مالكان كشتي ها یا سایر ارگان هاي 
مسئول فعالیت تجاري شناورها

آیا شما نگران تاثیرات تحوالت آتي میزان گوگرد موجود در سوخت یا انتشار اكسید هاي گوگرد هستید؟

30 درصد: خیر70 درصد: بله

% 40

% 7

% 20

% 15

% 28

بیشترین دغدغه شما درباره چیست؟
59 درصد

 انطباق در داخل مناطق كنترل انتشار

16 درصد

هر دو مورد

كاهش حد مجاز گوگرد در سراسر جهان

26 درصد

بیشترین مشكالت ناشي از تحوالت سال 2015 متوجه كدام بخش است؟

73 درصد
مالكان كشتي ها

14 درصد
 اجاره كنندگان

13 درصد
هر دو

را  بصرفه ترین شناور  نهایت  در  »اجاره كنندگان  مشاور:  یک 
نهایي  مصرف كنندگان  به  را  هزینه ها  افزایش  بار  و  انتخاب 
منتقل خواهند نمود. اما وضعیت براي شركت هاي كشتیراني 
دشوار است و بسیاري از آنها بدون هیچ اقدامي، منتظر تحوالت 
آنها بسیار مخرب  براي فعالیت  آتي هستند كه ممكن است 
باشد. در مقابل، آنها باید بهترین راهكار را با توجه به شرایط 
مالي ضعیف موجود در این صنعت و ناپایداري قوانین و مقررات 
انتخاب نمایند. گزینه هایي مانند سامانه هاي تصفیه گاز خروجي 
نیاز به سرمایه گذاري دارند، اما گزینه هاي محتاطانه اي مانند 
سوخت هاي تقطیري یا گاز طبیعي مایع ممكن است بهترین راه 
حل براي این مشكل نباشند. قانون گذاران باید وظیفه خود را 
بدرستي انجام دهند، با خط مشي آیمو همسو باشند و تمامي 

راهكارهاي موجود را ارتقا دهند.«  
یک نماینده موسسه رده بندي: »مالكان باید در حوزه فن آوري 
راهكارها را جستجو نمایند و اجاره كنندگان نیز هزینه سوخت 

را برعهده بگیرند.«

نظر شركت كنندگان
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تحقیق لویدز لیست از سامانه هاي تصفیه گاز خروجي

به اعتقاد شما، كدام راهكارها براي چالش هاي ناشي از مقررات كاهش انتشار اكسید گوگرد مناسب هستند؟

سوخت هاي تقطیري

44 درصد
2015

22 درصد
2020 و بعد

گاز طبیعي  

20 درصد
2015

50 درصد
2020 و بعد 

:

سامانه هاي تصفیه گاز خروجي  

55 درصد
2020 و بعد

57 درصد

یک مشاور: »استفاده از این سامانه ها مي تواند براي بسیاري از كشتي هاي موجود، 
خصوصًا براي حركت در مناطق كنترل انتشار مناسب باشد، اما اندازه و وزن آنها همچنان 
مشكل ساز خواهد بود. براي ساخت كشتي هاي جدید، بهتر است به گزینه LNG توجه 
شود، اما گنجاندن سامانه هاي تصفیه گاز خروجي در مرحله طراحي مي تواند مشكالت 
موقت  راهكارهاي  عنوان  به  تنها  تقطیري  سوخت هاي  نماید.  برطرف  را  آنها  اندازه 

قابل استفاده هستند.«
یک مالک كشتي: »با توجه به این كه هنوز شواهدي از عملكرد مطمئن سامانه هاي تصفیه 
گاز خروجي در این زمینه در دست نیست، سوخت هاي تقطیري بهترین گزینه محسوب 
مي شوند. امیدواریم گزینه هاي استفاده از گاز طبیعي یا سامانه هاي تصفیه گاز خروجي 

نیز در آینده موفقیت بیشتري بیابند، اما در این مرحله نمي توان به آنها اطمینان كرد.«

نظر شركت كنندگان

نظر شركت كنندگان

در خصوص سامانه هاي تصفیه گاز خروجي، چه تضمین هایي )در مقام مالک، شركت  كشتیراني یا اجاره كننده( به شما پیشنهاد 
مي شود یا شما )در مقام تامین كننده این سامانه ها( ارائه مي كنید؟ )چند پاسخ(

تضمین مكانیكي

عملكرد مناسب

مناسبت براي استفاده

سهولت استفاده

انطباق با الزامات زیست محیطي

هیچ كدام

25 درصد

36 درصد

28 درصد

22 درصد

49 درصد

38 درصد

از  بلندمدت  استفاده  براي  الزم  خاطر  اطمینان  مسئول،  مقامات  كه  صورتي  در 
)یا  این سامانه ها  با دستورالعمل كنوني  را مطابق  گاز خروجي  سامانه هاي تصفیه 
نسخه هاي بعدي و بروز شده آن( ایجاد نمایند، آیا مایل به سرمایه گذاري زودهنگام 

در این زمینه هستید؟

74 درصد: بله

26 درصد: خیر

به اعتقاد شما، عدم پیروي از الزامات چه پیامدهایي 
خواهد داشت؟ )چند پاسخ(

تغییر مسیرها 

هیچ

پیامدهاي بالقوه درنظر گرفته نشده اند 

تسهیل دستورالعمل هاي قانوني

غیره

42 درصد

11 درصد

27 درصد

12 درصد

20 درصد

نبود  صورت  »در  قانونگذار:  یک 
با  انطباق  عدم  براي  جدي  پیامدهاي 

پیروي  آنها  از  مرجعي  هیچ  الزامات، 
نخواهد كرد.«

یک مالک و اجاره كننده: »مسیرهاي تجاري 
مناطق  در  كشتیراني  خدمات  كاهش  با 

بخش  در  اشتغال  كاهش  و  انتشار  كنترل 
دریایي و بندري تغییر خواهد كرد. پیامدهاي 

اجتماعي و اقتصادي نیز هنوز بدرستي از سوي 
آیمو یا اتحادیه اروپا بررسي و تعیین نشده اند.«

این  زائدات  تخلیه  شما،  تردد  محل  بندر  صاحب  كشورهاي  دارید  اطمینان  آیا 
سامانه ها را مي پذیرند؟

69 درصد: خیر31 درصد: بله
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با حضور  از ماه ها پیگیری برای دریافت مجوز دریایی، طی مراسمی  سرانجام پس 
مسوولین استانی از هفتمین بندر تجاری استان خوزستان بهره برداری گردید.

طی این مراسم که  با حضور استاندار خوزستان، معاونین ایشان، مدیر کل بنادر و 
دریانوردی استان خوزستان به همراه جمعی از مقامات اقتصادی و بازرگانی این استان و 
شهرستان شادگان، روز دوشنبه پنجم آبان ماه سال جاری برگزار شد، »بندر شادگان« 
به عنوان هفتمین بندر تجاری استان خوزستان پس از تکمیل مراحل ساخت و ساز آن 
و دریافت مجوزهای قانونی الزم  به عنوان بخشی از اسکله های مجتمع بندری امام 

خمینی)ره( وارد فاز عملیاتی شد.
این بندر محلی در حاشیه ی شهرستان شادگان و در کیلومتر 45 جاده بندر امام 
خمینی)ره( به آبادان و در سواحل خور ابوخضیر که 27 کیلومتر تا دهانه ی خور موسی 
فاصله دارد، واقع شده است و از طریق یک جاده دسترسی به طول 14 کیلومتر به اتوبان 

بندر امام خمینی )ره( – آبادان متصل می گردد.
مهندس»سعداله عبدالهی« مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان طی سخنانی 
در این مراسم  با تشریح ویژگی های این بندر و مزایای بهره برداری از آن، از حمایت ها 
و پشتیبانی دکتر مقتدایی استاندار خوزستان و همکاری مسوولین محلی در خصوص 
تسریع بهره برداری از بندر شادگان تقدیر کرده و اظهار داشت: بی گمان عملیاتی شدن 
بندر شادگان بدون تأکیدات و حمایت های استاندار تالشگر استان خوزستان میسر نمی 

شد.
هفتمین بندر تجاری استان خوزستان که در مساحتی بالغ بر سه هکتار و با هزینه ای 
افزون بر 400 میلیارد ریال تکمیل شده است، مشتمل بر 3 پست اسکله از نوع شمع و 
عرشه بتنی به طول 103 متر و عرض 12 متر،دو پل دسترسی به طول 24 متر و عرض 

14 متر است.
با ظرفیت پذیرش  و  اسکله حداقل 4 متر در شرایط جزر  با عمق  بندر محلی  این 
شناورهای زیر 500 تن، گنجایش تخلیه و بارگیری حدود 100 هزار تن در سال را دارد 
و رونق کسب و کار و تجارت در شهرستان شادگان از اهم اهداف بهره برداری از آن به 

شمار می آید.
برخورداری از 10000مترمربع بارانداز ،330 متر مربع سایت اداری، 1200 مترمربع انبار 
مسقف، 230متر مربع ساختمان گمرک و مخابرات، 75 متر مربع ساختمان گارد، 62 
مترمربع ساختمان دیزل ژنراتور، 115 متر مربع ساختمان آتش نشانی  و اورژانس  و 17 
متر مربع ساختمان توزین به همراه تجهیزات مربوطه و 35 متر مربع ساختمان پمپ ها 
همچنین مخزن هوایی و زمینی، از ویژگی های فیزیکی و فنی این بندر به شمار می آید.
 مهندس سعداله عبداللهی، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره به عمق 
مناسب در این آبراه که در شرایط جزر کامل از 4 متر کمتر نخواهد شد، اظهار داشت: 
با توجه به ابعاد این اسکله و وضعیت آبراه آن، این اسکله آمادگی پذیرش شناورهای زیر 
500تن را که مبادرت به حمل کاالهای متفرقه و  همراه مسافر می نمایند،خواهد داشت.
وی به فعالیت تدریجی و گسترش گام به گام عملیات تخلیه و بارگیری در این اسکله 
ی جدید اشاره کرده و تصریح کرد: با افزایش تعداد شناورهای ورودی و استقبال بیشتر 
صاحبان کاال از این بندر،تجهیزات تخلیه و بارگیری مناسب تأمین و مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت.
عبداللهی افزود: بهره برداری از بندرشادگان که با سرمایه گذاری 350 میلیارد ریالی 
سازمان بنادر و دریانوردی خوزستان انجام شده  موجب رونق تجارت، کسب و کار و 

افزایش امنیت مرزی در منطقه شادگان خواهد شد.
عملیات احداث ابنیه و زیرساخت های بندرشادگان سال گذشته به پایان رسید اما تاکنون 
فعالیت های بندری آن به دلیل عدم صدور مجوز بین المللی آغازنشده بود که طی این 
مراسم این بندر رسما وارد فاز عملیاتی شده و با پهلوگیری شناورهای زیر 500 تن در 

این بندر ،عملیات تخلیه و بارگیری کاال انجام می شود. 
توانمندی ها و ظرفیت های پسکرانه ی بندر شادگان:

شهرستان شادگان بیش از 300 فروند لنج صیادی و تجاری فعال وبیش از 650 قایق 
صیادی فعال دارد و دو رودخانه عظیم کارون و جراحی ازکنارآن می گذرند . همچنین 
دارای 2 خور متصل به دریا به نام های ابوخضیر و دورق است که قابل کشتیرانی می 

بهره برداری از بندر شادگان
 گام دیگر بنادر خوزستان برای رونق تجارت استانی
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اختصاص 100 میلیارد دالر اعتبار به طرح های 
ارائه شده برای صرفه جویی در مصرف سوخت 

وبالگ تین نیوز، محمد سعیدنژاد | در قانون بودجه امسال 
)93( پیش بینی شده که دولت 100 میلیارد دالر اعتبار طی 
10 سال آینده، به طرح های ارائه شده برای صرفه جویی در 
مصرف سوخت، تخصیص دهد. روش تخصیص این بودجه به 
این صورت است که پروژه هایی که پیش بینی کاهش مصرف 
سوخت دارند، به وزارت نفت ارائه می شوند و وزارت نفت نیز 
سوختی را که طی این طرح ها، در آینده صرفه جویی خواهد 
شد، پیش خرید می کند که در این رابطه، تشکیل کمیته ای با 
ریاست وزیر نفت در دست اقدام است. 
در برخی بخش ها از جمله راه آهن، ارقامی که صرفه جویی 
می شود به طور سنتی معلوم و مشخص است، مثال راه آهن 
ادعا می کند که اگر ناوگان افزایش یابد، حمل بار از طریق 
جاده کاهش می یابد و در نتیجه به میزان مشخصی، کاهش 
مصرف سوخت خواهیم داشت.
برای بخش دریایی نیز راهکارهایی پیشنهاد می شود به 
عنوان مثال تغییر سایر شناورهای کوچک، همچنین در 
جلسه اخیر با وزیر نفت و وزیر راه، نظر آقای زنگنه این بود که 
اگر بتوانیم تغییر سوخت شناورها را به LNG داشته باشیم، 
به دلیل هزینه بسیار کمتری که نسبت به سایر سوخت ها 
دارد، منجر به صرفه جویی خواهد شد.
در این قانون پیش بینی شده که این بودجه، صرفا به بخش 
خصوصی داده می شود و به بخش دولتی تعلق نمی گیرد و اگر 
بخش خصوصی پیشنهاداتی برای سرمایه گذاری در زمینه 
بهبود شیوه مصرف سوخت به ما ارائه کنند، این شرکت ها را 
به وزارت نفت معرفی خواهیم کرد تا منابع را دریافت کنند. 

آموزش دریانوردي در کشور رو به تعطیلي است

خبرگزاري تین نیوز: معاون فني بازرگاني کشتیراني 
جمهوري اسالمي ایران در نشست صنایع دریایي در توسعه 
اقتصادي واجتماعي سواحل کشور در جلسه ستاد توسعه فن 
آوري و صنایع دانش بنیان دریایي گفت: دشمن از شش سال 
پیش اقتصاد کشور را در سه بخش اصلي بانک ها، سیستم 
مالي، نفت، وحمل و نقل دریایي هدف قرار داده است.90 
درصد تجارت جهاني توسط 88 فروند کشتي اقیانوس پیما 
انجام مي گیرد که حجم آن 102 میلیارد تن است وبیش از یک 
ونیم میلیون دریانورد بر روي این کشتي ها فعالند که سهم 
کشور فیلیپین سي درصد از این تعداد است. وي با بیان ایکه 
مسئولین آموزش عالي کشور کجا هستند اظهار داشت: 

باشند. 
شادگان دارای تاالب بین المللی به نام "شادگان " با 537هزار هکتار وسعت است که به 

تنهایی یک سوم مساحت تاالب های کشور را شامل می شود.
این شهرستان با داشتن حدود 2 میلیون و 500 هزار اصله نخل خرما , رتبه اول کشور را 
ازاین حیث داراست  و ساالنه 60 هزارتن خرما به کشورهای همسایه خلیج فارس ازطریق  

بندرعباس و دیگربنادر صادر می کند.
تثبیت تراکم جمعیت و ایجاد جمعیت مولد از رهگذر فعالیت بنادر در مرزهای آبی:

دکتر عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان رونق کسب وکار درمنطقه مرزی شادگان , 
تثبیت جمعیت منطقه با ایجاد تعلق خاطر و ارتقاء سطح امنیت مرزی را از اهداف مهم 
راه اندازی بندرشادگان عنوان کرد و گفت:  برآیند مهم این طرح  همانا تمرکز جمعیت 
در مرزهای استان با حس تعلق خاطراست. مردم  این مناطق مدافعان بدون سالح نظام 
هستند.  آنان مردمان غیوری هستند  که این غیرت را در دوران انقالب و دفاع مقدس 

نشان داده اند.
مقتدایی نقش تمرکز و تثبت جمعیت را در تقویت مرزهای بین المللی موثردانست و 
گفت : تجربه جنگ تحمیلی نشان می دهد که هرجا تراکم جمعیت بود، دشمن زمین 

گیرشد.
استاندار خوزستان  گفت: خوزستان هم اکنون قوی تری و ملی ترین مرزهای کشور را 
داراست. با رونق اقتصادی و ایجاد کسب وکار و درآمد برای جمعیت فعال این مناطق و 
نیز تثبت و تمرکز جمعیت، وضعیت  مرزهای استانی و بین المللی بیش از پیش  تقویت 

و امنیت اقتصادی را برای مردم منطقه به ارمغان خواهد آورد.
مقتدایی شاه بیت اثرات مهم اجرای اینگونه طرح ها ی اقتصادی درنقاط مرزی خوزستان 
را تقویت مرزها با تراکم جمعیت مولد و شاغل عنوان کرد و گفت: این طرح ها چون همراه 

با درآمد و آسایش است برای مردم تولید امنیت و ایجاد تعلق  خاطر می کند.
استاندار خوزستان افزود: با راه اندازی بندرشادگان تحول مهمی دراقتصاد منطقه، امنیت 

مرزها، تثبیت جمعیت و بخش بازرگانی و نیز احیای تاالب شادگان شاهد خواهیم بود.
  مقتدایی افزود: بعداز این به سراغ هندیجان خواهیم رفت و با فعالیت بندر هندیجان، 

شاهد رونق اقتصادی و امنیت دراین منطقه بندری خوزستان خواهیم بود.
دکترعبدالحسن  استاندار خوزستان به منظور برخورداری مردم، حصول رونق اقتصادی و 
نیز ارتقا سطح امنیت مرزی منطقه با توجه به داشتن 55 کیلومتر مرز دریایی شهرستان 
شادگان با عراق، نسبت به راه اندازی بندرشادگان دراسرع وقت و با رعایت مقررات قانونی 

تاکید داشتیم.
   مقتدایی گفت: مقدمات کار با مشارکت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، 
نیروی انتظامی اعم از مرزبانی و اداره گذرنامه، اداره کل گمرک و سایردستگاه ها با بهره 

گیری ازامکانات موجود اجرایی شده است.
  فاز اول بندر شادگان دارای بیش از 3 هکتار مساحت است و کل مساحت زمین تملک 

شده این بندر حدود  30 هکتاربالغ می شود.
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هم زمان با نگرانی ها مبنی بر دچارشدن ائتالف دو جانبه مرسک و MSC به 
سرنوشت ائتالف سه جانبه پیشین و بازشدن پای قانونگذاران چینی به صحنه، 
این دو شرکت اقیانوسنورد اقدام به انتشار فهرستی از بیست و یک سرویس 
بندری در چارچوب »توافق نامه تبادل کشتی در مسیر شرق و غرب )موسوم 

به VSA(« کردند. 
انتظار می رود در این راستا تعداد 185 فروند کشتی با مجموع ظرفیت 2,1 

میلیون تی ای یو به کارگرفته شود. 
نام برخی از ترمینال های اختصاصی در لیست زمان بندی این سرویس ها 

نیامده است؛ شاید به این دلیل که هنوز برخی قراردادهای کارگران بارانداز بندر 
نهایی نشده یا این که این دو شرکت مرسک و MSC قصد ندارند با ایجاد ائتالف 

دوجانبه با جماعت قانونگذار )چینی(رودررو شوند. 
اروپای  به  آسیا  برای مسیر  فعاًل  احوال، شش سرویسی که  این  با همه 
شمالی برنامه ریزی شده، نیازمند این است که شرکت های حامل، بنادر مرکزی 
قوی خود را وارد جریان کنند؛ البته بجز ویلهلم شیون )Wilhelm shaven(که 
به نظر می رسد تصمیم دارد دو سفر به بنادر مهم با آبخور باال را در هفته دریافت 
کند. هنوز نمی توان گفت کدام بندر در این قائله برنده است و کدام یک بازنده. 

ایجاد ائتالف دوجانبه تبادل بندر 
برای 21 سرویس جدید

 مايک واکت 
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دانشگاه علوم دریانوردي چابهار تبدیل به دانشگاه علوم پایه 
شده است که بازار کاري هم براي آن وجود ندارد وآموزش 
دریایي ما منحصر به دانشگاه آزاد دریانوردي خارک شده 
است وبه دلیل هزینه هاي تحمیلي آموزش یاد شده به نحو 
الزم صورت نمي گیرد.

افزایش دو برابري معامالت 
تجاري در منطقه آزاد چابهار

خبرگزاري تسنیم: مدیر عامل منطقه آزاد چابهار گفت: در 
هفت ماه سال 93در مقایسه با مدت مشابه سال 92 مبادالت 
تجاري وبازرگاني منطقه آزاد چابهار از افزایش ورشد دو برابري 
برخوردار بوده است.

برقراري خط جدید دریایي 
اروپا - آسترا خان – آستارا

خبرگزاري ایلنا: با ورود نخستین کشتي 5000 تني روسي خط 
جدید دریایي بین اروپا وبندر استراخان روسیه در شمال کشور 
برقرار شد. این کشتي که 140 متر طول دارد ومتعلق به کشور 
روسیه است پس از 21 روز نخستین محموله از نوع MDF خام را 
از اروپا به ایران منتقل کرده است. کشتي یاد شده سوم مهرماه 
از اروپا بارگیري کرده پس از عبور از دریاي سیاه، خلیج ازو، 
رودخانه ولگادون و دریاي خزر در بندر چند منظوره آستارا 
پهلو گرفته است. الزم به ذکر است که بندر آستارا اولین بندر 
خصوصي کشور است که شرکت )بنادر ودریانوردي کاوه (با 
سرمایه گذاري چهارصد میلیارد ریالي مسئولیت آن را به عهده 
گرفته است. این کشتي در ردیف یکي از بزرگترین کشتي هاي 
دریاي خزر است که با توجه به طول کشتي یاد شده ورود این 
کشتي بازتاب بسیاري داشته است.

راه اندازي شهر لجستیکي خلیج فارس

خبرگزاري تین نیوز: مهم ترین فعالیت سازمان بنادر ودریانوردي 
در راه اندازي شهر لجستیکي خلیج فارس در اراضي موصوف 
به 2400 هکتاري اراضي پشتیباني بندر شهید رجایي مي باشد 
که امید است با حمایت هاي دولت و توان بخش غیر دولتي این 
مجموعه راه اندازي شود.

این اقدام مرسک و MSC در جمع کردن رقبای شدید و دیرینه در یک 
جا قماری است که یک سر آن ممکن است برد باشد و یک سر آن باخت. این 
دو که روی کاغذ قصد دارند هزینه های پایه را یکسان نگه دارند، شاید در آینده 
ترجیح دهند از این مسئله به عنوان تکنیکی برای ضربه فنی کردن ائتالف های 

رقیب که هزینه های واحد باالتری دارند، استفاده کنند.
افزون بر مسیر آسیا به اروپای شمالی، که سهمی بالغ بر 32 درصد از کل 
ظرفیت اشتراکی را به خود اختصاص می دهد، این دو شرکت از طریق ایجاد 
بار پنج سرویس دیگر میان آسیا و مدیترانه و چهار  این  ائتالف میان خود، 
سرویس میان آسیا و ساحل غربی ایاالت متحده و دو حلقه از آسیا به ساحل 
شرقی ایاالت متحده از طریق کانال سوئز و پاناما و سه سرویس میان اروپای 
شمالی و ایاالت متحده در منطقه آن سوی اقیانوس اطلس )transatlantic(و دو 

سرویس نیز میان مدیترانه و ایاالت متحده برقرار خواهند کرد. 
مرسک در این باره مدعی است به واسطه حذف برخی حرکت های اضافی، 
میزان اثر اختالالت احتمالی برای مشتریان شان بسیار کم خواهد شد؛ پدیده ای 
که شرکت های کشتیرانی آن را لوداستار )Loadstar(می نامند و همواره از آن 

گالیه دارند. 
به گفته این شرکت: به واسطه وجود هم پوشانی در خدمات رسانی بندری، 
شبکه ما سبب شده آثار ناشی از اختالالت احتمالی به حداقل ممکن خود 
برسد. از دیگر مزیت های این شبکه این است که شانگهای را به صورت مستقیم 
به دریای سیاه متصل می کند؛ مانند اتصال مستقیمی که جدیداً از فرانسه )لو 

هاور – Havre Le(و سوئد )گوتنبرگ(به بنادر ژاپن ایجاد شده است. 
در همین حال شرکت MSC با تبلیغ جمله دیه گو آپونته؛ مدیرعامل این 
شرکت مبنی بر این که »توافق نامه تبادل کشتی در مسیر شرق و غرب در پی 
ارتقای سطح خدمات به مشتریان در مسیرهای شرق- غرب است.« برخالف 

گذشته، این بار روی خوشی به رسانه ها نشان داد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد:» این توافق نامه زمینه اتحاد میان بنادر را 
)call of ports( تقویت کرده و ضمن ایجاد شمار بیشتری از بنادر واقع در مسیر

مدت زمان ترانزیت را بهبود می بخشد.«
وی همچنین اظهار داشت:»داشتن یک برنامه منسجم زمانی در گروی 
افزایش شمار سفرهای هفتگی است.« آقای پونته در حالی این اظهارات را بیان 
می کند که این شرکت پایین ترین رتبه ها را به لحاظ انسجام برنامه زمانی دارد 

و از این لحاظ شرکت مرسک رتبه باالیی دارد.
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نرم افـــزاری  محصـــوالت  از  کاملـــی  مجموعـــه   ”ABB“ شـــرکت 
ــتی را  ــوخت کشـ ــرف سـ ــد مصـ ــه می تواننـ ــت کـ ــوده اسـ ــد نمـ تولیـ
به طوربی ســـابقه ای تـــا بیســـت درصـــد کاهـــش دهنـــد. نمونـــه کارهـــا 
ـــیون  ـــتم های اتوماس ـــرد ABB در سیس ـــه ف ـــر ب ـــص منحص ـــاس تخص براس
دریایـــی، سیســـتم های برقـــی و سیســـتم های پیشـــرانش ســـاخته 
شـــدهاند و بـــرای نظـــارت و بهینه ســـازی همـــه محصـــوالت مصـــرف 
ــات  ــول عملیـ ــوخت در طـ ــرف سـ ــای مصـ ــرژی و فرآیندهـ ــده انـ کننـ

ــد. ــرار می گیرنـ ــتفاده قـ ــورد اسـ ــتی مـ کشـ
ـــه در  ـــناوری ک ـــزار ش ـــط 70 ه ـــان توس ـــارت جه ـــد از تج ـــدود 90درص ح
ـــود. ـــام می ش ـــغولند، انج ـــت مش ـــه فعالی ـــی ب ـــتیرانی بین الملل ـــت کش صنع

ســـوخت، هزینـــه شـــماره یـــک همـــه ایـــن کشـــتی ها اســـت. هزینـــه 
ـــروز  ـــتی ک ـــک کش ـــه ی ـــد کل هزین ـــا 40 درص ـــا 30 ت ـــر ب ـــوخت براب س
و حـــدود 50 تـــا 60 درصـــد از کل هزینـــه در بیشـــتر کشـــتی های 
تجـــاری را تشـــکیل می دهـــد. تنهـــا یـــک درصـــد کاهـــش در مصـــرف 
ســـوخت بـــه معنـــای ســـاالنه 50 هـــزار دالر صرفه جویـــی بـــرای یـــک 
ــرای  ــال بـ ــی در سـ ــزار دالر صرفه جویـ ــا 300 هـ ــط و تـ ــر متوسـ فله بـ
ـــرب  ـــت ض ـــم را در بیس ـــن رق ـــت. ای ـــزرگ اس ـــر ب ـــتی کانتینرب ـــک کش ی
کنیـــد و رقـــم نجومـــی صرفه جویی هـــای احتمالـــی و کاهـــش انتشـــار 

گاز گلخانـــه ای دیاکســـیدکربن را محاســـبه کنیـــد.
ـــزاری  ـــوالت نرم اف ـــل از محص ـــه کام ـــک مجموع ـــاخت ی ـــق س ABB از طری

کـــه همـــه فرآیندهـــای مصـــرف انـــرژی و عملیـــات شـــناور را تحـــت 
نظـــارت و کنتـــرل قـــرار داده و بهینه ســـازی می کننـــد، بـــه زودی ایـــن 
ـــد  ـــدل خواه ـــت ب ـــه واقعی ـــوخت را ب ـــرف س ـــم در مص ـــی عظی صرفه جوی

ـــاخت. س
ایـــن فرآیندهـــای مصـــرف انـــرژی در تمـــام وجـــوه عملیاتـــی کشـــتی 
ــش،  ــنایی، HVAC )گرمایـ ــرانش، روشـ ــتم پیشـ ــد و سیسـ ــود دارنـ وجـ
تهویـــه و تهویـــه مطبـــوع( و عوامـــل خارجـــی مصـــرف انـــرژی )ماننـــد 
ـــوب در  ـــود رس ـــور کشـــتی و وج ـــدرت مان ـــا،، ق ـــات دری ـــواج، جریان ـــاد، ام ب

ــوند. ــامل می شـ ــه( را شـ بدنـ
 ABB ــزار ــه در نرم افـ ــی کـ ــی دقیقـ ــش و آگاهـ ــه دانـ ــه بـ ــا توجـ بـ
جمـــع آوری شـــده، مالـــکان و اپراتورهـــا از محـــل اســـتفاده هـــر قطـــره 
ســـوخت و ایـــن موضـــوع کـــه آیـــا ایـــن ســـوخت بـــه نحـــو احســـن و 
ـــت.  ـــد داش ـــر خواهن ـــر، خب ـــا خی ـــت ی ـــده اس ـــرف ش ـــه مص ـــور بهین ـــه ط ب
ـــه  ـــش آگاهـــی نســـبت ب ـــش موجـــب افزای ـــن دان ـــه ای ـــر از همـــه اینک مهمت
فرآیندهـــای مصـــرف انـــرژی در کشـــتی شـــده و امـــکان معیارســـازی و 

ــازد. ــر می سـ ــدام مقتضـــی را میسـ اقـ

کاهش بیست درصدی مصرف سوخت با 
کشتی های هوشمند!
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تخلیه وبارگیري 44 میلیون تن کاال در بندر بوشهر

خبرگزاري تسنیم: مدیر کل بنادر ودریانوردي بوشهر از تخلیه 
وبارگیري 44 میلیون وصد هزار تن کاال در بنادر استان بوشهر خبر 
دادکه در مقایسه با مدت مشابه رشد چشمگیري داشته است. در 
این راستا خارک با 29/3 میلیون تن بیشترین حجم تخلیه و بارگیري 
را به خود اختصاص داده است. وي تصریح کرد: با روندي که در پیش 
است رونق اقتصادي در استان بوشهر افزایش خاصي خواهد داشت 
وطرح هاي مهم اقتصادي،اسکلت سازي وتوسعه بنادر در استان، در 
حال اجرا مي باشد. جزیره نگین یکي از طرح هاي مهم پس کرانه اي 
در بندر بوشهر است که افق توسعه بندر بوشهر درآن پیش بیني شده 
است ومطالعات طرح جامع آن نیز تکمیل گردیده است.

جهش ده برابري ترانزیت غیر 
نفتي در بندر شهید رجایي

خبرگزاري مانا: مدیر کل بنادر ودریانوردي هرمزگان از جهش 10 
برابري ترانزیت غیر نفتي در بندر شهید رجایي خبر داد. وي گفت: 
از ابتداي سال مالي تا کنون حدود سه میلیون تن کاال از طریق 
بزرگترین بندر تجاري کشور ترا نزیت شد. وي از رونق عملیات 
ترانشیپ براي تبدیل بندر شهید رجایي به )بندر کانوني (منطقه 
خبر داد.

کشتي وفاي 2 در بندر انزلي به آب انداخته مي شود

خبرگزاري فارس: کشتي یاد شده که براي انجام تعمیرات اساسي 
وارد کارخانه کشتي سازي شهداي هفتم آذر نیروي دریایي ارتش 
شده بود به زودي به آب انداخته خواهد شد. الزم به ذکر است که 10 
میلیارد تومان براي احداث کشتي سازي فوق هزینه شده است. در 
این کارخانه امکان ساخت شناورهاي فایبر گالس و تفریحي فراهم 
شده است.

 تسهیل تجارت فرامرزي با تصویب طرح تفصیلي 
وارد فاز اجرایی شد 

روزنامه جهان اقتصاد: در جلسه اي که با حضور علي اصغر توفیق 
معاون وزیر صنعت یکپارچه سازي تجارت فرامرزي وارد فاز 
اجرایي شد در این جلسه بر توسعه نرم افزاري بعه عنوان گام اصلي 
رسیدن به این هدف تاکید گردید. براین اساس کدینگ کاال و 
خدمات جانبي آن وارد فاز اجرایي شد.

ـــات  ـــرل عملی ـــیون و کنت ـــتم اتوماس ـــش از 3000 سیس ـــون بی ABB تاکن

ـــان ABB از  ـــوده و متخصص ـــدازی نم ـــان راه ان ـــر جه ـــی را در سراس دریای
22 مرکـــز خدمـــات در سراســـر جهـــان ایـــن سیســـتم ها را نگهـــداری 

نمـــوده و خدمـــات پشـــتیبانی مـــورد نیـــاز را فراهـــم می کننـــد.
ــد.  ــی می نامـ ــمند دریایـ ــازی هوشـ ــی را یکپارچه سـ ــن توانایـ ABB ایـ

ـــی  ـــاوری دریای ـــه فن ـــه زمین ـــر س ـــرد ABB در ه ـــر به ف ـــص منحص تخص
)سیســـتم های رانشـــی کـــه شـــناورها را بـــه تحـــرک وامی دارنـــد، 
و  می کننـــد  تأمیـــن  را  آنهـــا  نیـــروی  کـــه  برتـــر  سیســـتم های 
سیســـتم های اتوماســـیون کـــه آنهـــا را کنتـــرل می نماینـــد( ایـــن امـــر 

ـــت.  ـــاخته اس ـــر س را میس
ایـــن تخصـــصABB را قـــادر ســـاخته اســـت کـــه راه حل هایـــی ارائـــه 
ـــای  ـــات و داده ه ـــد و اطالع ـــودی برخوردارن ـــی عم ـــه از یکپارچگ ـــد ک ده
ـــردازش  ـــع آوری و پ ـــزا و سیســـتم های کشـــتی را جم ـــه اج ـــی از هم دریافت
می کننـــد و از ایـــن طریـــق بینـــش و دانـــش الزم در خصـــوص شـــناور 
و فرآیندهـــای مصـــرف انـــرژی آن را بـــرای مالـــکان و اپراتورهـــا فراهـــم 
میکننـــد. محتـــوای ایـــن محصـــوالت جامـــع اســـت و شـــامل کنتـــرل 
ــات  ــناور و اطالعـ ــت شـ ــد، مدیریـ ــیون فرآینـ ــق؛ اتوماسـ ــزار دقیـ و ابـ
ــا  ــه و اپراتورهـ ــتیبانی از خدمـ ــاوره و پشـ ــتم های مشـ ــری؛ سیسـ ناوبـ
در تصمیم گیـــری؛ سیســـتم های مدیریـــت نـــاوگان و گزارشـــدهی کـــه 
ـــد  ـــران مجـــاز )مانن ـــار کارب ـــی را در اختی ـــان واقع ـــای زم ـــات و داده ه اطالع

ــد. ــد، می باشـ ــاحلی(قرار می دهـ ــت سـ ــد و مدیریـ ــران ارشـ افسـ

بهره وری فوق العاده انرژی )بازدهی فوق العاده انرژی(
هوشـــمند  محصـــوالت  کـــه  اســـت  نمـــوده  پیش بینـــی   ABB

یکپارچه ســـازی دریایـــی تـــا ســـال 2015 آمـــاده خواهنـــد شـــد. 
ـــتند  ـــترس هس ـــاده و در دس ـــون آم ـــم اکن ـــوالت ه ـــن محص ـــیاری از ای بس
ـــط  ـــال، خ ـــرای مث ـــته اند. ب ـــی داش ـــات دریای ـــزایی روی عملی ـــر به س و تأثی
ـــرای  ـــرژیABB را ب ـــت ان ـــتم مدیری ـــگ، سیس ـــدی وایکنی ـــتیرانی فنالن کش
ـــرژی  ـــاده ان ـــره وری فوقالع ـــت به ـــا قابلی ـــد ب ـــافربری جدی ـــناور مس ـــک ش ی
)EMMA( انتخـــاب کـــرده اســـت کـــه موجـــب خواهـــد شـــد میـــزان 

انتشـــار گازهـــای گلخانـــه ای تقریبـــاً بـــه صفـــر برســـد. 
ـــی  ـــگ: »یک ـــط وایکنی ـــروژه در خ ـــر پ ـــرگ- مدی ـــری گرانب ـــه ک ـــه گفت ب
از اولویت هـــای اصلـــی در خـــط وایکینیـــگ، کاهـــش انتشـــار گازهـــای 
ــت.  ــتی ها اسـ ــاوگان کشـ ــوخت نـ ــرف سـ ــش مصـ ــه ای و کاهـ گلخانـ
ــزار نظارتـــی مناســـب بودیـــم کـــه به طـــور  ــال یـــک ابـ ــا بـــه دنبـ مـ
خـــودکار مصـــرف ســـوخت را تنظیـــم کنـــد و کار بـــا آن بـــه آســـانی 
ـــرژی  ـــاده ان ـــره وری فوقالع ـــتم به ـــه سیس ـــد. در نتیج ـــی باش چراغ راهنمای

ــد.« ــاب اول می شـ ABB انتخـ

ABB از طریـــق یـــک مرکـــز جهانـــی ســـاماندهی هوشـــمند اطالعـــات 

و کنتـــرل شـــناور )VICO(کـــه واقعـــاً از حضـــوری جهانـــی برخـــوردار 
اســـت، فعالیت هـــای یکپارچه ســـازی هوشـــمندانه دریایـــی خـــود را 
ــف  ــوع مختلـ ــالABB ،2011 در کل 350 نـ ــد. در سـ ــت می کنـ مدیریـ
ـــی  ـــواع گوناگون ـــه ان ـــناور را ب ـــرل ش ـــت و کنت ـــیون، مدیری ـــتم اتوماس سیس
از شـــناورها شـــامل؛ کشـــتی های حفـــاری، دیگ هـــای حفـــاری جـــک 
ـــت. ـــافربری، فروخ ـــناورهای مس ـــی و ش ـــتیبانی دریای ـــناورهای پش آپ، ش
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خطـوط کشـتیرانی مرسـک درنظـر دارد به منظـور باالبردن ظرفیت کشـتیرانی 
خـود بـه میـزان TEU 425,000 در بـازه پنـج سـاله پیـش رو سـاالنه سـه 
میلیـارد دالر صرف سـفارش کشـتی هایی بـا این ظرفیـت نماید. قرار اسـت این 
کشـتی ها در سـال هـای 2017 و 2019 تحویـل این شـرکت شـوند. ایـن اقدام 
باعـث می شـود شـرکت یادشـده کـه بزرگترین شـرکت حمـل و نقل جهـان به 

شـمار مـی آیـد همـگام با شـرایط روز بـازار پیـش برود. 
سـورن اسـکو، مدیرعامـل مرسـک، در کپنهـاگ اظهـار داشـت:» تـا سـال 
2017 نیـاز بـه ظرفیـت سـازی داریـم و بـرای تحقـق این امـر بایـد تصمیمات 
ویـژه ای اتخـاذ کنیـم کـه الزم اسـت در خصـوص بخـش سـرمایه گذاری ، طـی 
سـال های پیـش رو صـورت دهیـم، ایـن خبـر بی تردیـد باعـث افزایـش تعجـب 
بسـیاری در ایـن عرصـه می شـد؛ عرصـه ای کـه آقای اسـکو نیـز معتقد اسـت با 

مسـئله تنـاژ اضافه روبروسـت. 

"اسـکو" خاطرنشـان کـرد: » مسـئله مـازاد ظرفیت مشـکالت عدیـده ای را برای 

ایـن صنعـت پدید آورده و سال هاسـت تـوازن عرضه و تقاضا را بر هم زده؛ سـعی 
مـا بایـد این باشـد که این وضعیـت را بـه حالتی پایدار برسـانیم.« 

رقـم 425,000 تـی ای یو ظرفیتی اسـت معـادل 30 کشـتی 14,000 تی 
ای یـو. شـرکت مرسـک درنظـر دارد این میزان سـرمایه گذاری را صرف کشـتی، 
بهسـازی و بخـش کانتینـری نماید. بنابرایـن تصمیم، حداقل ظرفیـت هر یک از 

کشـتی های ایـن شـرکت 10,000 تی ای یو تعیین شـده اسـت. 
بازارهـای  روز   « مناسـبت  بـه  تحلیل گـران  و  خبرنـگاران  در جمـع  وی 
سـرمایه ای« کـه ایـن شـرکت هر سـال برگـزار می کند، تأکیـد کـرد:» البته این 
میزان سـرمایه گذاری، بسـیار قابل مالحظه اسـت و برای درک بهتر این مسـئله 
الزم اسـت عـرض کنـم کل میزان گردش مالی ما در سـال گذشـته 3,7 میلیارد 
دالر بـوده و گـردش امسـال هم چندان فرقی با سـال گذشـته نخواهد داشـت.«
این شـرکت چشـم به پایین آوردن هزینه های ناشـی از مسـیرهای شـرق به 
غرب و اسـتفاده بهینه از کشـتی های E Triple خود، پایین آوردن سـرعت، افزایش 

سـی درصـدی در pairs port و نیـز باالبردن حجم مراجعات کشـتی دارد. 

سرمایه گذاری ساالنه 3 میلیارد دالری مرسک
و سفارش کشتی های جدید
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توانمندي چابهار

سرویس خبري مناطق آزاد: نماینده مردم چابهار گفت: اگر 
محدودیت هاي گمرکي در این بندر برداشته شود خیلي 
از محورهاي دیگر حوزه هاي اقتصادي و صنعتي تقویت 
مي شوند. وي خاطر نشان کرد: با توجه به پتانسیل باالي 
شهرستان چابهار مردم منطقه براي صادر کردن کاالهاي خود 
به کشورهاي حاشیه خلیج فارس با مشکل روبرو هستند. در 
حالیکه بندر چابهار دروازه بین المللي جنوب شرق کشور با 
توانمندي معادل ده برابر بندر شانگهاي چین است.

خارج سازي کشتي هاي مغروغه از آب هاي 
خرمشهر 

سایت خبري سازمان بنادر ودریانوردي: مدیر کل بنادر و 
دریانوردي خرمشهر در برنامه زنده تلوزیوني 45 دقیقه اي 
گفتگو با مرکز آبادان از خارج سازي 50 فروند کشتي مغروغه 
از سطح آب هاي کارون وشش فروند از سطح آب هاي اروند 
خبر داد. وي همچنین از اختصاص هفتصد هکتار زمین در 
شلمچه براي احداث بندر خشک خبر داده است.

انتقال دو دستگاه جرثقیل موبایل ساحلی از 
بنادر امام خمینی و شهیدرجایی به چاه بهار 

جهت باال بردن سرعت تخلیه و بارگیری در بندر چاه بهار 
دو دستگاه جرثقیل موبایل ساحلی صد تنی و هشتاد تنی 
از بنادر امام خمینی و شهیدرجایی به بندر شهید بهشتی 
چاه بهار منتقل گردیدند.

نشست هم اندیشی برای یافتن 
راهکارهای مناسب جهت رفع 
چالشهای دریانوردی صنعت ایران 

با حضور معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیران ستادی 
سازمان بنادر و مسئوالن ارشد دریایی و بندری هفت استان 
ساحلی کشور طی دو روز به میزبانی استان هرمزگان به 
عنوان )پایتخت مسافرتهای دریایی ( ایران برگزار می شود.

وی خاطـر نشـان کـرد:» بـا 2M می توانیـم هـم بهتـر تولیـد کنیـم و هـم 
هزینه هـای خـود را پاییـن بیاوریـم. با این اوصاف خواهیم توانسـت سـاالنه 350 
میلیـون دالر صرفه جویـی کنیـم. البتـه این رقم فعال بـرای 2015 معـادل 250 
میلیـون دالر اسـت. تحقـق ایـن هدف در گـروی عوایدی اسـت که طـی ده ماه 
حاصـل خواهیـم کـرد و صرفه جویی هایـی اسـت کـه از ابتـدای هـر سـال آغـاز 

خواهد شـد.«
آقای اسـکو عنوان کرد؛ شـرکت کشتیرانی مرسـک در این چرخه نامطلوب 
و غیرعادالنـه حمل ونقـل کانتینـری بـا چالش های اساسـی روبروسـت. نرخ های 
رو بـه کاهـش و متزلـزل کنونـی، بـه حمل کننـدگان انگیـزه سـرمایه گذاری در 
کشـتی های بـزرگ را داده و ایـن امـر منجر به افزایش میزان سـفارش کشـتی ها 
و افزایـش میـزان عرضـه ظرفیـت در بـازار شـده و نـرخ هـای کرایـه را کاهـش 

است.  داده 
طـی دهـه اخیـر ظرفیـت اسـمی ایـن شـرکت سـاالنه رشـدی بالغ بـر ده 
درصـد را تجربـه کـرده و تقاضاهـا بـه ایـن شـرکت نیـز 6 درصد باالرفته اسـت. 
یـازده درصـد از نـاوگان حمـل و نقـل در جهـان در همین بـازه زمانی سـفارش 
داده شـده اسـت. اسـکو همچنیـن گفـت انتظـار مـی رود شـکاف کنونـی میـان 
عرضـه و تقاضـا تـا سـال آینـده تداوم پیـدا کند امـا بعـد از آن یک رونـد نزولی 
را طـی خواهـد کـرد. از سـال 2004 بدین سـو حجم کاری این شـرکت سـاالنه 

2,1 درصـد افت داشـته اسـت. 
مسـیر شـرق به غرب از جمله مسـیرهای مشکلزاسـت و در بازه میان مدت 
نیـز رشـد چندانی نداشـته؛ میزان ورودی کشـتی های کانتینری بـزرگ از طریق 
ایـن مسـیرها انـدک بـوده و ترمینال هـای بیشـتری در ایـن مسـیر فعـال انـد؛ 
شـرکت هـای حمل در این مسـیر دسـت بـاال را دارنـد و معموال تفـاوت چندان 

میـان کاال و خدمات قائل نیسـتند. 
مدیـر عامـل مرسـک گفـت: »تجـارت از طریـق مسـیر شـرق به غـرب که 
بخـش عمـده ای از حجـم کاری مـا را بـه خـود اختصـاص می دهـد، متاسـفانه 
چنـدان مطلـوب نیسـت و این صنعت همچنـان رو به کاهش هزینه هـا می رود.« 
وی بـه همـراه تنـی چنـد از مدیران این شـرکت بر اسـتراتژی این شـرکت 
در باالبـردن موقعیـت خـود در بـازار و غلبـه بر رقبـا تاکید کردنـد. مدیریت این 
شـرکت انتظـار دارد رشـدی بالـغ بـر 8,5 درصد را از قبل سـرمایه گـذاری میان 
مـدت خـود حاصـل کننـد. ایـن میـزان رشـد عوایـد فزاینـده ای را نصیـب ایـن 

شـرکت خواهـد کرد. 
اسـکو گفـت:» قیمت هـا رو بـه کاهش اسـت و این مسـئله فشـار زیـادی را 
بـه شـرکت های بـزرگ فعـال در ایـن عرصـه وارد کـرده اسـت. ما باید سیسـتم 
کاری خـود را بـه سـمتی هدایـت کنیـم که هم بقای خـود را حفـظ کنیم و هم 

از عهـده ایـن کاهـش قیمت هـا برآییم.«
جاکـوب استاشـولم، مسـئول ارشـد اسـتراتژی، امـور مالـی و تحـوالت این 
شـرکت نیـز خاطـر نشـان کـرد کـه شـرکت در مواجهـه بـا ایـن شـرایط باید تا 
می توانـد هزینه هـای خـود را کـم کنـد به طـوری که دخلـش از خرجش بیشـتر 
شـود. اتفاقا یکی از انگیزه های اصلی شـرکت مرسـک، مسـئله مدیریت هزینه و 

سـامان دهـی بـه ظرفیت خود اسـت. 
امـا وی از سـوی دیگـر اشـاره کـرد گرچـه عملکـرد ایـن شـرکت در حـال 
حاضـر نقایصـی دارد امـا ایـن نقایـص ارتباطـی بـه افزایـش متوسـط کشـتی ها 
نـدارد. وی گفـت میانگیـن آمارهـای ایـن شـرکت از لحـاظ تـی ای یـو، فاصلـه 
چندانـی بـا میانگیـن کل بـازار کـه 4,688 اسـت، نداشـته و صرفا اندکـی باالتر 
اسـت. در حـال حاضـر شـرکت هیونـدای مرچنـت ماریـن بزرگترین شـرکت از 
لحـاظ داشـتن میانگیـن انـدازه کشـتی اسـت. آمارهای این شـرکت بـه 6,289 

تـی ای یـو می رسـد. 
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یعنی  اوج خود  به  تا سال 2018  بنادر سراسر جهان  ترافیک کانتینری در 
840 میلیون تی ای یو می رسد. بنا به اعالم شرکت مشاوره کشتیرانی دروری 

)Drewry( آفریقا و چین رشد بیشتری را تجربه خواهند کرد. 
آهنگی  رو  پیش  ساله  پنج  شاخص طی  این  رشد  میزان  لحاظ حجمی،  از 
معادل 5,6 درصد خواهد داشت. این در حالی  است که این آهنگ رشد در 
سال 2013 به میزان 3,4 درصد بود. بنا به پیش بینی که در لندن صورت 
گرفته، میانگین استفاده از حمل و نقل کانتینری نیز در سال 2018 رشدی 
بالغ بر 75 درصد پیدا خواهد کرد؛ در حالی که رشد این شاخص در حال 

حاضر 67 درصد است. 
بنادردرسطح  از عملکرد ساالنه   Drewry تازه ترین گزارش شرکت  بر اساس 
بازیگران  رفته  رفته  بخش،  این  و سودآوری  رشد  افزایش سرعت  با  جهان، 

تازه ای روانه این عرصه خواهند شد. 
 Drewry شرکت  در  بنادر  امور  ارشد  تحلیلگر  دیویدسون،  نیل  گفته  به 
افزایش سرعت رشد آن رفته رفته به  »عملکرد فعلی این صنعت به همراه 
سمت شکل گیری بازارهای جدید و نقل و انتقاالت و ادغام ها و نیز بازشدن 

عرصه برای فعالیت های تازه پیش می رود.«
وی افزود: »فعاًل این سرمایه گذاران هستند که بیشترین فعالیت را دارند و 
اغلب آنها به واسطه حاشیه سود EBITDA )درآمد قبل از سود، مالیات، کسر 
هزینه مصرف و استهالک(که رقمی بین 20 تا 45 درصد است جذب این 

صنعت شده اند.«

نام های »چاینا مرچنت هولدینگز  به  به خرید دو شرکت  اقدام  این شرکت 
اینترنتشنال« و »فرانس بولر گروپ« کرده است و همچنین اضافه کردن آنها 
به 24 اپراتور کانتینری خود که فعالیت جهانی دارند. سایر اپراتورها نیز مانند 
گالفتینر و اپراتور ترکیه ای یلپورت نیز سرگرم توسعه خود بوده و سخت در 

تالش اند، رتبه جهانی کسب کنند. 
وضعیت پنج رتبه اول جهان از لحاظ شاخص TEU طی این سال ها تغییر 
وارد چاینا مرچنت که در رتبه پنجم  تازه  به جز شرکت  نکرده  پیدا  خاصی 

قرار دارد. 
شرکت PSA سنگاپور، دارنده 8,2 درصد از بازار جهان به واسطه داشتن 20 
درصد از سهام شرکت هنگ کنگی هایچینسون که 7 درصد از بازار جهانی را 

در دست دارد، بار دیگر در رتبه اول قرار گرفت. 
رتبه سوم به شرکت »ترمینال های APM« اختصاص دارد. این شرکت 5,5 
درصد از بازار جهانی را در دست دارد و از این لحاظ از شرکت World DP و 
شرکت چاینا مرچنت که به ترتیب 5,1 درصد و 3,6 درصد از بازار جهانی را 

به خود اختصاص داده اند، پیش است. 
بنادر و اپراتورهای ترمینالی در حال حاضر شاهد چند موج کلیدی در این 

صنعت هستند که از آن جمله می توان به انشعاب های گسترده اشاره کرد. 
از جمله نمونه های آن عبارتند از بزرگترشدن کشتی های کانتینری، افزایش 
همگرایی خطوط کشتیرانی، افزایش سریع تعداد اپراتورها و مالکان ترمینال 
در سطح جهان، افزایش شمار سرمایه گذاران و اتوماسیون شدن امور ترمینالی. 

افزایش 840 میلیونی )تی ای یو(حجم ترافیک کاالی بسته بندی

در بنادر تا سال 2018
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در این نشست که بیش از صد نفر از مسئولین یاد شده 
حضور دارند راهکارهای موجود برای رفع چالشهای صنعت 
دریانوردی کشور نقد و بررسی خواهد شد.

کشتی ) ADABANAH ( متعلق به کره ی 
جنوبی بندر شهید باهنر را ترک کرد 

کشتی یاد شده ی فوق که حامل 183 دانشجوی دریایی 
و 21 مقام دولتی و 42 خدمه بود روز جمعه 93/8/2 بندر 
شهید باهنر را به مقصد استانبول ترکیه ترک گفت.
هدف از این سفر تبادالت فرهنگی و اقتصادی بین دو 
کشور ایران و کره بود .

مراسم آغاز به کار سومین دوره ی 
مسابقات ملی شناورهای هوشمند 

آقای دکتر جهاندیده معاون امور بندری و مناطق ویژه 
سازمان بنادرودریانوردی ضمن اعالم حمایت مالی و 
معنوی سازمان از علم و فناوری گفت: سازمان از این 
رویداد بزرگ حمایت می کند وی همچنین گفت با توجه به 
سند چشم انداز 1404 می بایست 50 هزار ثبت علمی و 10 
هزارثبت بین المللی در کشور ایجاد و در 11 سال آینده به 
کشور اول منطقه بدل شویم.

تاکید رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
منطقه ازاد کیش بر توسعه دریا محور 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه ی آزاد کیش 
در حاشیه ی بازدید از غرفه ی منطقه ی اقتصادی 
ویژه بندر شهیدرجایی در ششمین نمایشگاه معرفی 
فرصتهای اقتصادی کشور طی مصاحبه ی اختصاصی با 
خبرنگار واحد اطالعات و اخبار روابط  عمومی اداره ی 
کل بنادرودریانوردی استان هرمزگان بر ضرورت توجه 
مسئوالن کشور به توسعه ی دریا محور به عنوان یک از 
راهکارهای رونق و شکوفایی اقتصادی کشور تاکید کرد 
ایشان ضمن اشاره به سهم 90 درصدی حمل و نقل دریایی 
در صنعت حمل و نقل جهان گفت: مسیر ترقی اقتصادی 
و پیشرفت کشور از دریا و ساحل می گذرد و می بایست 
با انجام مطالعات الزم از این پتانسیل و ظرفیت به خوبی 
استفاده کنیم.

راه اندازی 
مرکز داوری دریایی

 در دبی
 دبی: یک مرکز داوری جهت رسیدگی به دعاوی دریایی بر اساس موازین بین المللی 
در دبی راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این مرکز، ارتقای موقعیت کشور امارات و 

تبدیل آن به مرکزی برای فعالیت های دریانوردی در جهان بوده است. 
این مرکز روز گذشته توسط شیخ حمدان بن محمد بن رشید المکتوم، ولیعهد و 
رئیس شورای اجرایی دبی، گشایش یافت. فعالیت اصلی این مرکز، رسیدگی به دعاوی 

مربوط به مبادالت بازرگانی دریایی خواهد بود. 
این اقدام بیانگر تعهد دبی در ایجاد مرکزی کامال حقوقی در بخش دریانوردی با 
هدف ایجاد، ساماندهی و تقویت هر چه بیشتر موقعیت کشور امارات در سطح جهان 
است. سلطان بن سلیمان، رئیس شرکت بنادر، گمرکات و منطقه آزاد دبی و رییس 
انجمن دریانوردی دبی )DMCA( از اقدام شیخ حمدان در گشایش این مرکز که از 

نظر حقوقی یکی از ارکان اساسی صنعت دریانوردی به شمار می آید، قدردانی کرد. 
این مرکز که نخستین مرکز در نوع خود به شمار می آ  ید؛ وظیفه رسیدگی و 
حل و فصل دعاوی ناشی از تبادالت بازرگانی دریایی در منطقه خاورمیانه بر اساس 

چارچوب ها و موازین حقوقی را برعهده خواهد داشت. 
با توجه به جایگاه اساسی داوری در مسائل دریانوردی، گشایش این مرکز تأثیر 

به سزایی در روند تنوع بخشی و تکامل صنعت دریایی خواهد داشت. 
این اقدام همچنین دبی را به یک عامل کلیدی در صنعت دریانوردی تبدیل 
از جمله  ارتقا خواهد بخشید. خدمات داوری دریایی  و موقعیت آن را در جهان 
فعالیت های عمده و کلیدی در بخش دریانوردی و عاملی برای توسعه این صنعت 

در دبی به شمار می آید. 
سایر  و  سوخت  عرضه  کشتیرانی،  بخش  در  الزم  قوانین  و  مقررات  وضع 
قراردادهایی که در دبی منعقد شده و احتمال بروز اختالف میان طرفین آن وجود 

دارد به عهده انجمن دریانوردی دبی خواهد بود. 
از جمله دیگر وظایف این مرکز عبارت  است از؛ رسیدگی و رفع دعاوی ناشی از 
عقود ترهین کشتی، قراردادهای حمل کاال، قراردادهای فروش کشتی های دست دوم، 
قراردادهای ساخت و تعمیر کشتی، قراردادهای بیمه و تمدید بیمه، مسائل مربوط به 

سوانح دریایی، عملیات امداد و نجات و نیز دعاوی مربوط به ضرر و اضرار.



به رغم این که در غرب آفریقا و خلیج فارس، نرخ اجاره سوپرتانکر و اندازه محموله 
ها از بندری به بندر دیگر متفاوت است، نرخ های جهانی در حالت دوگانگی به سر 

می برد.
 پالتس در گفتگو با یکی از مالکان VLCC اظهار داشت: »بسیاری از مالکان 
تمایل به سفرهای کوتاه دارند چون غیر از این، باید رنج مسافت ها ی طوالنی را با 

نرخ پایین قبول کنند.« 
به گفته همین منبع، یک نهاد چارترینگ در کره جنوبی در گفتگو با پالتس 
گفت کشتی هایی که به طور مثال مجبور به انجام سفرهای بلند از غرب آفریقا تا 
چین می شوند تا فرارسیدن سفر بعدی دو ماه در حالت معطلی به  سر می برند و 
اگر این زمان مصادف شود با تقاضای فصلی برای نفت خام که معموالً در زمستان 
ایجاد می شود، قیمت ها به شدت افزایش پیدا می کند. به گفته همان منبع، مالکان 
کشتی تمایل دارند در دوره بعدی افزایش نرخ، کشتی های خود را در خلیج فارس 

نگه دارند. 
منبع متعلق به مالکان کشتی اعالم کرد در ماه سپتامبر 2013 نزدیک به 
140 فروند کشتی از خلیج فارس و دریای سرخ به مقصد شرق و غرب بارگیری 

کردند. این تعداد اما ممکن است در چهارماهه بعدی تکرار شود. 
منبع دیگری به نقل از یکی از مالکان VLCC اعالم کرد:»اجاره کنندگان 
کشتی، ماه سپتامبر گذشته دوباره به انبارکردن نفت خام پرداختند. امسال این 
کار در اواخر ماه نوامبر و دسامبر انجام می شود. این کار باید پیش از هر گونه 
افزایش نرخ صورت گیرد. منتظر بودن بسیار معقول تر از ثابت ماندن بر نرخ های 

پایین فعلی به نظر می رسد.«
یکی از فعاالن بازار می گوید؛ مالکان کشتی در حال حاضر نزدیک به 6,500 
دالر در روز از مسیر خلیج فارس به خاور دور عاید می شوند؛ این در حالی است که 
کشتی هایی که تا یک ماه قبل نرخ ثابتی داشتند درآمدشان از این مسیر 26,500 

دالرآمریکا بود. معلوم می شود عواید این مسیر به شدت کاهش پیدا کرده است. 
با نرخ های فعلی، مالکان کشتی عوایدشان از مسیر غرب آفریقا به خاور دور 
19,000 دالر آمریکا در روز است. اما کسی تمایل به این ندارد زیرا نمی داند که 
وضعیت نرخ ها در ماه بعد چگونه است و چقدر باال می رود. همین مسائل تغییراتی 
را در الگوی سفرهای دریایی ایجاد کرده است. به طورطبیعی، هرچه مسیرهای 
سفر کوتاهتر باشد، نرخ های جهانی آنها نیز در حد باال قرار دارد زیرا معموال 

 VLCC دورخیز صاحبان
برای افزایش نرخ در خلیج فارس
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نرخ های یکسان )flat( قدری پایین هستند هر چند که االن این طور نیست. به 
گفته پالتس،الیزابت اول آنجلیکوسیس یک شبه از این لحاظ توسط SPC در رده 
w34 قرار داده شد. این رده بندی مربوط به تاریخ هفتم اکتبر می شود یعنی زمانی 

که این کشتی عازم خلیج فارس به سنگاپور بود. 
مالکان، دالالن و اجاره کنندگان کشتی می گویند؛ انتظار می رود سفرهای 

خلیج فارس به خاور دور نیز در همین سطح باشد. 
به گفته یکی از دالالن VLCC در توکیو، مدت زمان سفر از خلیج فارس 
به سنگاپور 32 روز طول می کشد. بعد از طی این مدت، کشتی برای سفر بعدی 

آماده می شود. 
به گفته پالتس، نرخ های VLCC در خلیج فارس به واسطه افزایش عرضه و 

ضعیف بودن تقاضا، امسال حد پایین را داشت.
به گفته دالالن، مجموع شمار کشتی های فعال در ماه آگوست در حد 123 
فروند برآورد شد که 17 فروند در مسیرهای غرب و 106 فروند در مسیرهای شرق 
تردد دارند، در حالی که در ماه جوالی تعداد کل کشتی های فعال 122 فروند و 
در ماه ژوئن 107 فروند بود. اکنون نگاه ها به ماه اکتبر دوخته شده؛ تا به حال 44 

فروند کشتی کار بارگیری را آغاز کرده اند. 
یکی از دالالن کشتی های مسافری ضمن رصدکردن بازارهای VLCC بیان 
داشت؛ عرضه چهارهفته ای کشتی نه روز با افت قابل مالحظه روبرو شد. وی با 
بیان این که در حال حاضر تا پایان دهه دوم ماه اکتبر، 83 کشتی مشغول به 
کار خواهند بود، گفت:» این هفته قدری پرترددتر خواهد بود اما نرخ افزایش پیدا 

نمی کند زیرا فعاًل عرضه از لحاظ تناژ در حد باالیی قرار دارد.« 
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بهینه ســازی شــکل بدنــه بعنــوان ابــزاری جهــت افزایــش بهــره وری ســوخت کشــتی ها، هــر روز بیشــتر در جامعــه دریایــی بــه رســمیت شــناخته 
می شود. هنگام ارزیابی بهینه سازی شکل بدنه، مالک کشتی می تواند 3 گزینه زیر را مدنظر قرار دهد: 
1.استاندارد موجود برای شکل بدنه و سیستم پیشرانه که توسط کارخانه کشتی سازی پیشنهاد شده را بپذیرد.

2.اشکال بدنه موجود که ترجیحاً به نحو مناسبی بهینه سازی شده اند را مناسب با نیازهای عملیاتی خود تغییر دهد.
3.طرح جدیدی ایجاد کند.

ــرمایه ای ســاخت  ــی در مخــارج س ــب، صرفه جوی ــازی اســت اغل ــه ی کشتی س ــتاندارد پیشــنهاد شــده توســط کارخان ــرح اس ــه انتخــاب ط ــک ک ــه ی گزین
ــن  ــی ای ــده اند ول ــازی ش ــه بهینه س ــد تیغ ــای چن ــه و فن ه ــکل بدن ــتاندارد، ش ــتی های اس ــن کش ــیاری از ای ــه در بس ــود ک ــب می ش ــناور را موج ش
بهینه ســازی معمــوالً فقــط بــه شــرایط طــرح و اندکــی نیــز بــه شــرایط زمــان باالســت یــا خدمــات دیگــر مربــوط می شــود. عملکــرد هیدرودینامیکــی بــا 
تغییــر در آبخــور، و ســرعت کشــتی بــه میــزان قابــل توجهــی تغییــر خواهــد کــرد، بــا ایــن وجــود امــکان دارد ایــن شــرایط عملیاتــی بــه طــور کامــل اصــال 

مــورد توجــه قــرار نگیــرد.
ــرای آبخــور،  ــرای مثــال، تعــدادی از ترکیبــات مختلــف و محتمــل عملیاتــی ب ــرای شــرایط خدماتــی خــاص )ب ــا انتخــاب گزینــه2، بهینه ســازی طــرح ب ب

بخش 1

بهینه سازی شکل بدنه

کارایی شناور و صرفه جویی در مصرف سوخت
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تریــم و ســرعت و طــول مــدت ســرویس های آنها(امکان پذیــر خواهــد بــود. 
فرآینــد بهینه ســازی معمــوالً شــامل اصــالح و تغییــر طــرح قســمت جلــوی 
ــد،  ــز باش ــنه نی ــکل پاش ــامل ش ــد ش ــود و می توان ــتی می ش ــه کش بدن
ــار ســنگین،  ــل ب ــه دلی ــزان غوطــه وری در آب ب بخصــوص هنگامی کــه می
ــه  بیــش از حــد باشــد. گزینــه ســوم امــکان بهینه ســازی ویژگی هــای بدن
کشــتی و فــن چنــد تیغــه و سیســتم مولــد نیــرو را بطــور همزمــان میســر 
ــد  ــز خواه ــناور نی ــرمایه ای ش ــه س ــش هزین ــب افزای ــا موج ــازد، ام می س
ــه اســت  ــل توجی ــی قاب ــط هنگام ــوم فق ــه س ــر صــورت، گزین ــد. در ه ش
کــه پــای ســفارش مجموعه هــای بســیار بــزرگ در میــان باشــد، کارخانــه 
ــداده  ــول پیشــنهاد ن ــل قب ــتاندارد قاب ــورد نظــر طــرح اس ــازی م کشتی س
ــی  ــی منطق ــای عملیات ــش هزینه ه ــق کاه ــه از طری ــران هزین ــد، جب باش
ــای  ــد ویژگی ه ــژه نیازمن ــرویس های وی ــه س ــرای ارای ــتی ب ــا کش ــد ی باش
منحصــر بفــرد  باشــد. در ایــن بخــش معیارهایــی بــرای ارزیابــی بهــره وری 
ــروز و  ــازی ام ــاری کشتی س ــرای معم ــود ب ــای موج ــده و روش ه ــه ش ارای

ــه شــرح داده شــده اســت.  ــه و پروان بهینه ســازی شــکل بدن
ــره وری  ــش به ــور افزای ــه منظ ــد ب ــکان بای ــه مال ــم ک ــی ه ــن نکات در ضم
ــور  ــه ط ــد ب ــرار دهن ــر ق ــه مدنظ ــکل بدن ــی ش ــگام ارزیاب ــوخت در هن س
اجمالــی ذکــر شــده اســت. محتــوای ایــن بخــش از قــرار ذیــل می باشــد:

بهینه سازی ویژگی های کشتی:
ـ اندازه، ظرفیت کشتی 

ـ سرعت خدمات)سرویس(
ـ ابعاد اصلی

اندازه کشتی ظرفیت

صرفه جویی ها

در کشتی های کانتینربر افزایش اندازه از4500 
بهTEU 8000 تقریبًا موجب 25درصد کاهش 

در مصرف سوخت برای سیستم پیشرانه 
می گردد. )که برحسب مصرف سوخت به ازای 

هر تن- مایل دریایی که بار حمل می شود 
محاسبه می گردد(. افزایش اندازه از8000 به 
TEU 12500 تقریبًا موجب 10درصد کاهش 

در مصرف سوخت خواهد شد.

نوع کشتی

همه کشتی ها، بیشترین صرفه جویی ها برای 
کشتی های سریع السیر و قابل توجه ترین 

صرفه جویی ها برای شناورهای کوچکتر اتفاق 
می افتد.

کشتی های جدید 
موجود

همه کشتی ها

هزینه

 TEU 8000 افزایش اندازه کشتی از4500 به
تقریبًا موجب 15درصد کاهش در هزینه 

ساخت خواهد شد )این هزینه برحسب دالر 
آمریکا برای هر TEU محاسبه می شود(

سرعت خدمات 

صرفه جویی ها

در کشتی های کانتینربر TEU4500و بزرگتر، یک 
گروه دریایی کاهش سرعت موجب کاهش 12 تا15 
درصدی مصرف سوخت سیستم پیشرانه خواهد 
شد. در نفت کش ها با کاهش یک گره دریایی از 

سرعت، مصرف سوخت حدود17تا22 درصد کاهش 
می یابد.

همه انواعنوع کشتی

همه کشتی هاکشتی های جدید موجود

هزینه
اگر موتورهای کوچکتر انتخاب شوند، تا حدودی در 

هزینه ساخت صرفه جویی خواهد شد.

ابعاد اصلی

صرفه جویی ها

افزایش نسبت طول/ عرض کشتی و یا افزایش طول 
و کاهش ضریب بلوک بندی می تواند موجب کاهش 

3تا5 درصدی مصرف سوخت سیستم پیشرانه 
گردد.

همه انواعنوع کشتی

کشتی های جدیدکشتی های جدید موجود

هزینه

در مقایسه با عرض یا عمق کشتی، طول کشتی 
بعد گران قیمت تری محسوب می شود. برای مثال، 

هنگامی که در یک نفت کش افراماکس طول/ عرض 
از 5/5 به 5/7 افزایش می یابد و سرعت و حجم بار 
 KO0ثابت نگاه داشته می شود، هزینه ساخت حدود

تا 1 درصد افزایش می یابد.

بهینه سازی مقاومت بدنه و افزایش بهره وری سیستم پیشرانه

صرفه جویی ها
پیش بینی می شود با بهینه سازی بیشتر شکل بدنه 
و پروانه ها، مصرف سوخت سیستم پیشرانه بین 

5تا8 در صد کاهش خواهد یافت.

همه انواعنوع کشتی

کشتی های جدیدکشتی های جدید موجود

هزینه
تست مدل مولتی پاس و برنامه های CDF برای 

هر نوع شناور بین 200/000 تا500/000 دالر هزینه 
خواهد داشت.

سال بیست و نهم  شماره 213  مهــر 1393  33



ابزارهای ویژه متحده الشکل ساختن خط دنباله کشتی و کاهش 
مقاومت جریان ها

صرفه جویی ها
0 تا5 درصد کاهش در مصرف سوخت سیستم 

پیشرانه

قابلیت اجراء
بسیار مناسب برای مشکالت هیدرودینامیکی 

موجود شناخته شده

همه کشتی های متوسط و کم سرعتنوع کشتی

کشتی های جدید و بروز رسانی شدهکشتی های جدید موجود

هزینه
بسته به نوع ابزار، اندک تا متوسط- اندک. هزینه 

نت می تواند مساله ساز باشد.

بخش 2

ابزارهای صرفه جویی
 در انرژی

تاکنــون بــا اســتفاده از پدیده هــای فیزیکــی کــه معمــوالً در فرآینــد طراحــی نرمــال یــا عوامــل ثانویــه شــناخته می شــوند یــا هنــوز کامــاًل 
ــا  ــتی ها ی ــوب کش ــد مطل ــر از ح ــای پایین ت ــرژی در طرح ه ــرد ان ــالح عملک ــت اص ــی جه ــیار مختلف ــای بس ــده اند، ابزاره ــناخته نش ش
بهبــود ارتقــاء طرح هــای اســتاندارد بهینــه یــا تقریبــًا بهینــه، مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. در ایــن بخــش انــواع ابزارهــا کــه بیشترشــان تــا 

امروز، روی بهبود اثربخش نیروی محرکه پروانه متمرکز هستند، مورد مطالعه قرار گرفته است.
ــه موجــب کاهــش  ــی منجــر شــده اســت ک ــه ســاخت مجموعــه ابزارهای ــر ب ــه توســعه ها و پیشــرفت های اخی ــر اســت ک ــن وجــود، الزم بذک ــا ای ب

ــاد خواهنــد شــد. ــرژی خورشــید و ب ــع طبیعــی موجــود از قبیــل ان ــرداری از مناب ــا بهره ب ــه ی مقاومــت اصطکاکــی بدن
بعضی از این ابزارها در این بخش مورد بررسی قرار گرفته اند.

ابزارهای پیش از چرخش

صرفه جویی ها
2 تا6 درصد کاهش در مصرف سوخت سیستم 

پیشرانه

قابلیت اجراء
باید هماهنگ با پروانه و همه ابزارهای پس از 

چرخش مربوطه طراحی شود.

همه انواعنوع کشتی

کشتی های جدید/ 
موجود

کشتی های جدید و بروز رسانی شده

بسته به نوع ابزار، متوسط- اندکهزینه

محتوای این بخش از قرار ذیل می باشد:
 -)PID(دستگاه های بهبود نیروی محرکه
ابزارهــای ویــژه متحده الشــکل ســاختن خــط دنبالــه کشــتی و - 

کاهنــده جدایــی جریــان
 - Pre-Swirl-Devices ابزارهای پیش از چرخش
 -Past-Swirl-Devices ابزارهای پس از چرخش
پروانه های پر بازده- 
کاهش اصطحکاک پوسته - 
روانکاری هوایی - 
تهیه بافت ویژه برای سطح بدنه- 
انرژی های تجدید پذیر- 
بادی- 
خورشیدی - 
سازگاری- 
ویژگی های طرح کشتی/ نوع کشتی- 
سازگاری متقابل- 

همــه ایــن ابزارهــا بــرای کاهــش مصــرف ســوخت سیســتم پیشــرانه در 
ــته  ــکاک پوس ــش اصط ــای PID و کاه ــده اند. فناوری ه ــه ش ــر گرفت نظ
ــرانه  ــتم پیش ــان سیس ــش راندم ــا افزای ــه و ی ــت بدن ــش مقاوم ــا کاه ب
موجــب کاهــش مصــرف ســوخت می شــود. منابــع انــرژی تجدیدپذیــر 

ــداری شــده می شــود. ــن بخشــی از ســوخت خری جایگزی
بســیاری از ایــن ابزارهــا از ســازگاری متقابــل برخــوردار نیســتند یــا بــرای 
همــه انــواع کشــتی ها کاربــرد ندارنــد بعضــی از ابزارهــای مــورد بحــث در 
ایــن بخــش در حــوزه انرژی هــای تجدیدپذیــر قــرار می گیرنــد و بــا توجــه 
بــه وضعیــت فعلــی علــم و فنــاوری هنــوز قابــل اجــرا و اســتفاده نیســتند. 
ــه شــدت در  ــرای ایفــای نقــش مهــم و عمــده در صنایــع ب ایــن ابزارهــا ب
ــت و  ــیار باالس ــا بس ــرد آنه ــه کارب ــه هزین ــرا ک ــتند، چ ــرد هس ــال نب ح
ــرژی  ــرف ان ــی در مص ــای صرفه جوی ــن ابزاره ــام ای ــازی و ادغ یکپارچه س
بــا طــرح و عملیــات کشــتی ها کار دشــواری اســت. در اغلــب مــوارد 
ــر در  ــای تجدیدپذی ــرداری از انرژی ه ــدم بهره ب ــب ع ــایل موج ــن مس ای
ــتفاده  ــه ریســک اقتصــادی اس ــی ک کشــتی ها می شــود، بخصــوص هنگام
از آنهــا از لحــاظ کمــی قابــل تعییــن نباشــد )ایــن مشــکلی اســت کــه بــرای 

ــود دارد.( ــد وج ــای جدی ــتر فناوری ه بیش
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ابزارهای پس از چرخش

صرفه جویی ها
2 تا6 درصد کاهش در مصرف سوخت سیستم 

پیشرانه

قابلیت اجراء
باید هماهنگ با پروانه و ابزارهای پیش از چرخش 

مربوطه طراحی شود.

همه انواعنوع کشتی

کشتی های جدید/ 
موجود

کشتی های جدید و بروز رسانی شده

هزینه
بسته به نوع ابزار، متوسط- اندک. هزینه نت 

می تواند مساله ساز باشد.

پروانه های پربازده

صرفه جویی ها
3 تا10 درصد کاهش در مصرف سوخت سیستم 

پیشرانه

قابلیت اجراء
باید مطابق با ویژ گی های هیدرودینامیک پاشنه و 

پروفایل عملیاتی کشتی طراحی شود.

همه انواعنوع کشتی

کشتی های جدید/ 
موجود

کشتی های جدید و بروز رسانی شده

بسته به نوع ابزار، متوسط- اندکهزینه

روانکاری هوایی

صرفه جویی ها
بیش از 10درصد کاهش در مصرف سوخت سیستم 

پیشرانه

قابلیت اجراء
این فناوری هنوز به تایید نرسیده و برای استفاده 

تجاری تحت مطالعه و پژوهش قرار دارد.

نوع کشتی
در اصل، برای همه انواع کشتی ها، اما در عمل هنوز 

اطالعات بسیار ناچیزی درباره قابلیت اجرای آن 
وجود دارد.

کشتی های جدید/ 
موجود

عمومًا فقط برای کشتی های جدید کاربرد دارد. 
برای کشتی های بروز رسانی شده نیز امکان پذیر 

است، اما می تواند بسیار پرهزینه باشد.

متوسط تا زیاد، هزینه نفت نامشخص است.هزینه

بافت سطح بدنه

صرفه جویی ها
نامشخص. احتماالً باعث بیش از 5 تا10 
درصد صرفه جویی در مصرف سوخت 

سیستم پیشرانه نخواهد شد.

قابلیت اجراء
این فناوری هنوز ناشناخته است )تحت 

مطالعه قرار دارد(

نوع کشتی
در اصل، برای همه کشتی ها اما عماًل 

هنوز مشخص نیست.

کشتی های جدید/ 
موجود

کشتی های جدید و بروز رسانی شده

هزینه
پیش بینی می شود هزینه این فناوری 

اندک تا متوسط باشد. هزینه نت 
نامشخص است.

باد

صرفه جویی ها

موجب می شود مصرف سوخت سیستم پیشرانه 
بیش از 30درصد کاهش یابد، اما عملکرد کلی به 
شدت تحت تاثیر پروفایل عملیاتی کشتی قرار 

دارد.

قابلیت اجراء
این فناوری به سر حدکمال رسیده است. قابلیت اجرای 
آن به روساخت ها و پروفایل های عملیاتی کشتی محدود 

می شود.

نوع کشتی
برای همه انواع کشتی های کم سرعت. آرایش 

و کاربری عرشه می تواند کاربرد واقعی بعضی از 
ابزارها را به شدت محدود سازد.

کشتی های جدید/ 
موجود

کشتی های جدید و بروز رسانی شده

متوسط. هزینه نت هنوز نامشخص است.هزینه

خورشیدی

کاهش مصرف سوخت نهاییصرفه جویی ها

قابلیت اجراء
این فناوری به حد کمال رسیده، اما قابلیت اجرای 

آن بسیار محدود است.

همه انواعنوع کشتی

کشتی های جدید/ 
موجود

کشتی های جدید و بروز رسانی شده

متوسط. هزینه نت می تواند مساله ساز باشد.هزینه
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بخش3

بهینه سازی سازه و ساخت سازه های سبک
کاهش وزن سازه تاثیر بسزایی روی نیروی مورد نیاز برای شناورهای کوچکتر و سریعتر دارند.

ــزرگ از طریــق جانشین ســازی بدنه هــا موجــب افزایــش تنــاژ بارگیــری کشــتی می شــود و در  ــاری ب ــرای شــناورهای ب بهینه ســازی وزن ســازه ب
ــی  ــواد غیرآهن ــق اســتفاده از م ــای سریع الســیر، کاهــش craft Light -Lightship از طری ــردد.در قایق ه ــل می گ ــان حمــل ونق ــش راندم نتیجــه موجــب افزای

بــرای دســتیابی بــه اهــداف مــورد نظــر ضــروری اســت و می توانــد تاثیــر بســزایی روی مصــرف ســوخت داشــته باشــد.
در ایــن بخــش فعالیت هــای جــاری در زمینــه اســتفاده از مــواد مســتحکم تر در کشــتی های بــاری و آن انــدازه از کاهــش Lightship کــه موجــب 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــث ق ــورد بح ــود، م ــوخت می ش ــرف س ــازی مص بهینه س
محتویات این بخش از قرار ذیل می باشد:

 )HTS(استفاده از فوالد مستحکم تر
تانکرها )نفتکش ها(- 
شناورهای فله بر- 
کشتی های کانتینربر- 
 -)HTS(صرفه جویی های وزنی ناشی از استفاده از فوالد مستحکم تر
تاثیر احتمالی استفاده از  HTS روی ظرفیت باربری- 
تاثیر احتمالی استفاده از  HTS روی مصرف سوخت- 
کامپوزیت و سایر مواد غیرآهنی- 
اســتفاده صحیــح از HTS ابــزاری مناســب و موثــر بــرای کاهــش - 

ــود،  ــم ش ــت تنظی ــدی درس ــب بلوک بن ــر ضری ــت. اگ ــه اس وزن و هزین
ــود. کاهــش عــددی در میــزان مصــرف ســوخت مشــهود خواهــد ب

در شــناورهایی کــه از تنــاژ بارگیــری محــدوی برخوردارنــد )ماننــد تانکرهــا 
ــت نگــه داشــته شــود،  ــب بلوک بنــدی ثاب ــر(، اگــر ضری و شــناورهای فله ب

تنــاژ بارگیــری افزایــش خواهــد یافــت.

)HTS( استفاده از فوالد مستحکم تر

صرفه جویی ها

ده درصد HTS بیستر می تواند وزن فوالدی را 1/5 تا 
2درصد کاهش دهد. برای کشتی هایی که از لحاظ 

تناژ بارگیری با محدودیت مواجه هستند،0/2 تا 0/3 
درصد افزایش در تناژ بارگیری و بار مفید کشتی 
قابل تحقق است. به همین ترتیب، مصرف سوخت 

به ازای هر تن بار نیز 0/2 تا 0/5 درصد کاهش 
خواهد یافت.

همه انواعنوع کشتی

کشتی های جدید/ 
موجود

جدید

هزینه

با افزایش HTS، هزینه ساخت کاهش خواهد یافت، 
چرا که صرفه جویی ناشی از کاهش وزن فوالد آنقدر 
 HTS  هست که همه افزایش هزینه برای استفاده از

به جای فوالد نرم را جبران کند.
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بخش 4

فناوری ماشین آالت 
فناوری های موجود برای افزایش بهره وری انرژی موتورهای اصلی و کمکی باید از نقطه نظر منبع اصلی انرژی )سوخت(مورد بررسی دقیق قرار بگیرند. 
شناورهای تجاری بزرگ از قدیم، ازنفت کوره سنگین )HFO(که سوخت ته مانده نفت نیز نامیده می شود استفاده می کنند. HFO یکی ازمحصوالت 
جانبی حاصل از عملیات پاالیش سنتی است و معموال حاوی مواد بسیار چسبناکی است که از فرآورده های نفتی تصفیه شده تر، حذف می شوند. مقررات جدید 
)IMO( ترکیبات نیتروژن و گوگرد )SOX  و NOX) و همچنین CO2 به عنوان یک گاز گلخانه ای شناخته شده است. با کاهش استفاده از نفت کوره یا افزایش 

بهره وری سوخت می توان میزان )CO2( را کاهش داد. کاهش )NOX( به بهبود فرآیند احتراق منوط می باشد. IMO یک طرح قانونی جهت کاهش انتشار گاز 
گلخانه ای NOX در صنعت کشتی رانی را به اجرا گذاشته است. اولین مرحله در کاهش. NOX تحت عنوان TIRERI IMOشناخته می شود. که در سال 2000 
اجرایی شد. مرحله دوم در سال 2011 الزم االجرا شد و در پی بیست درصد کاهش بیشتر نسبت به سطح توصیه شده بود. مرحله سوم به دنبال کاهش هرچه 
بیشتر انتشار NOX است و انتظار می رود با اجرای آن در مناطق مشمول کنترل انتشار گازهای گلخانه ای ACAS میزان انتشار تا 80 درصد کاهش یابد. به نظر 
می رسد برای پیروی ازمقررات TIRERI موتورها باید پذیرای نوآوری های جدید باشند و نوعی سیستم پاکسازی را در خود جای دهند. الزم به ذکر است که چنین 
سیستم هایی روی بهره وری کلی اثر سو دارند. میزان سولفور موجود درگازهای گلخانه ای شناور با میزان سولفور موجود در نفت کوره ارتباط مستقیمی دارد. از 
مقررات IMO در رابطه با کاهش SOX کاهش محتوای سولفور در سوخت دریایی است. میزان مرزبندی کاهشNOX  و SOX. در شکل37 ارایه شده است.شرکت 
هایی که موثرترین استراتژی را مورد بررسی قرار دهند یا از مقررات مربوطه گازهای گلخانه ای IMO پیروی کنند از دیدگاه و چشم اندازی جامع برخوردار خواهند 
شد. با استفاده از سوخت های جایگزین نظیرLNC یا سایر فرآورده های متان می توان میزان SOX , NOX را کاهش داد اما هزینه هایی سرمایه ای افزایش خواهد 
یافت. در نهایت، استفاده از سیستم های تصفیه گاز خروجی )اسکرابر(امکان استفاده ازسوخت های محتوی سولفور بیشتری را در اختیار اپراتورها قرار می دهد 
اما در این حالت نیز هزینه اجرا و هزینه ناشی از بهره وری کلی سیستم وجود خواهد داشت. ادامه این بخش در سه قسمت اصلی تقسیم شده است: موتورهای 
اصلی وکمکی، بازیافت حرارت اتالف شده، ماشین آالت کمکی. در هریک از این بخش ها، کاربردی ترین و در دسترس ترین اقدامات و ابزارهای بهره وری انرژی 

قابل اعمال در ماشین آالت مورد بحث و مورد برسی قرار گرفته است. محتوای این بخش از قرار ذیل است:
محرک های اولیه – موتورهایی اصلی وکمکی 

- افزایش بهره وری انرژی موتوردیزل 
- ابزار اندازه گیری بهره وری انرژی موتور اصلی 

- کنترل و اندازه گیری عملکرد موتور اصلی
بازیافت حرارت اتالف شده

بازیافت گرمای گاز خروجی – بخار- 
 -Co2– بازیافت گرمای گاز خروجی 
تجهیزات جانبی - 
ژنراتور شفت )شفت ژنراتور(- 
تعداد و اندازه ژنراتورهای در حال سرویس کشتی ها - 
سایر تجهیزات جانبی - 
 -hvi3 گرمایش، تهویه وتهویه مطبوع
موتورها،پمپ ها و فن های دارای سرعت متغیر- 

ابزارهای اندازه گیری راندمان )بازده موتور اصلی(

صرفه جویی ها
هیچ صرفه جویی مستقیمی وجود ندارد، اما توانایی 

نظارت بر مصرف سوخت را افزایش می دهد.

قابلیت اجرا
برای موتورهای دیزلی کم سرعت یا سرعت متوسط 

قابلیت اجرا دارد

برای موتورهای جدید و موجودنوع کشتی

فقط برای موتورهای جدیدکشتی های جدید موجود

هزینه
20000 تا 75000 دالر برای کنتورها، کنترل و 

نمایشگرها

سنجش و کنترل عملکرد موتور اصلی

صرفه جویی ها
1 تا 2 درصد کاهش در  SPOF با میزان سازی موتور 

)تنظیم موتور(

در موتورهای دیزلی کم سرعت یا سرعت متوسطقابلیت اجرا

همه انواعنوع کشتی

موتورهای جدید و موجودکشتی های جدید موجود

هزینه

متغیر، بسته به قابل حمل بودن تجهیزات )این 
تجهیزات کم هزینه تر هستند(یا ثابت بودن آنها 

)پرهزینه تر هستند(، بین5000 تا 50000 دالر هزینه 
دارد.
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بخش 5

بهره وری سوخت کشتی های در حال کار
 

مهم ترین و کارآمدترین ابزارهایی که یک اپراتور برای بهبود عملکرد یک شناور در اختیار دارد، تصمیمات عملیاتی روزانه در خصوص چگونگی انجام 
سفر، انجام نت منظم و نظارت بر بهره وری مصرف سوخت است. هر سفر دریایی به منزله فرصتی برای بهینه سازی سرعت، یافتن امن ترین راه در 

آبهای آرام و اطمینان از برخورداری از بهترین آبخورو تدوین و تنظیمات جهت حفظ بهره وری در طول مسیر است. چرخه های منتخب نت )نگهداری وتعمیر(بر 
مقاومت ایجاد شده توسط بدنه وپروانه تاثیر می گذارد. نظارت دقیق و منظم بر مصرف انرژی در کل ناوگان می تواند ناکارآمدی را مشخص نماید و مکانیزم الزم 
جهت بهبود و ترقی مداوم را فراهم کند. به اشتراک گذاری اطالعات مربوط به مصرف انرژی در کل ناوگان حتی می تواند موجب رقابت بیشتر میان خدمه جهت 
ارتقای عملکرد انرژی شود. این تالشها با اهداف دستور العمل الزم االجرای IMOدر خصوص طرح های مدیریت بهره وری انرژی کشتی مستقیما در یک راستا قرار 
دارد. این دستورالعمل که به تازگی الزم االجرا شده یک چارچوب باال-پایین است که به موجب آن شرکت ها نسبت به حفاظت از انرژی متعهد می شوند. در این 
بخش، عوامل عملیاتی کلیدی که توجه به آن برای حفاظت از انرژی در کشتی ها و مدیریت همه جانبه بهره وری انرژی ضروریست، مورد بررسی قرار گرفته است. 
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بهینه سازی سرعت سفر دریایی

صرفه جویی ها
ده درصد کاهش در سرعت موجب تقریبًا 20درصد 
کاهش در مصرف سوخت سیستم پیشرانه خواهد 

شد.

نوع کشتی
همه انواع کشتی ها، اما بهبود بیشتر برای 

کشتی های سریع السیرتر اتفاق خواهد افتاد.

کشتی های جدید و موجودکشتی های جدید موجود

هزینه

هزینه ها پیچیده هستند و به تغییر در شرایط نت 
موتور، ارزش زمانی بار، کاهش تقاضای فرستندگان 

کاال برای کشتی کم سرعت تر و توافق های انجام 
شده در قرارداد اجاره کشتی در خصوص سرعت و 

سوخت بستگی دارد.

مسیریابی آب و هوایی اقلیم ها- انتخاب مسیر امن و دارای 
بهره وری انرژی

صرفه جویی ها
صرفه جویی تا حد زیادی به شرایط اقلیمی و 

طول مدت سفر بستگی دارد، اما در شرایط جوی 
نامساعد می تواند قابل توجه باشد.

نوع کشتی
همه انواع کشتی ها، اما بهبود بیشتر در مسیرهای 

طوالنی یا شرایط اقلیمی نامساعد رخ می دهد.

همه انواع کشتی هاکشتی های جدید موجود

هزینه

هزینه براساس هزینه سفر بعالوه هزینه خرید 
نرم افزار بستگی دارد. انواع متنوعی از سیستم ها 
وجود دارد، از نرم افزار پیش بینی و ضعیت آب و 

هوای بسیار ابتدایی گرفته تا سیستم های اطالعاتی 
پیچیده ای که بطور منظم بروز رسانی می شوند. 
هزینه در هر سفر بین 200 تا 1000 دالر می باشد.

بهینه سازی تریم/ آبخور

1 تا2درصد کاهش در مصرف سوخت پیشرانهصرفه جویی ها

نوع کشتی
همه انواع کشتی ها، اما بیشترین بهبودها برای 

کشتی های عازم مسیرهای طوالنی اتفاق می افتد.

کشتی های جدید و موجودکشتی های جدید موجود

هزینه

هزینه تهیه داده با استفاده از تست های مدل بین 
50000تا 100000 دالر است )برای همه کشتی هایی که 
طرح مشابه دارند هزینه یکسان می باشد(. هزینه 

استفاده موثر از داده ها حدود 500تا 5000 دالر برای 
هر کشتی می باشد. هزینه خدمات به هزینه انرژی 
مورد نیاز برای پمپ باالست و زمان برنامه ریزی بار 

جهت بهینه سازی توزیع بار محدود می شود.

بهبود اتو پایلوت ها

صرفه جویی ها
بیش از یک درصد کاهش در مصرف سوخت 

سیستم پیشرانه

نوع کشتی
همه انواع کشتی ها، اما بیشترین بهبود برای 

کشتی های عازم مسیرهای طوالنی در شرایط جوی 
نامساعد اتفاق می افتد.

همه انواع کشتی هاکشتی های جدید موجود

هزینه

اپراتور می تواند تنظیمات ساده ای برروی 
اتوپایلوت های الینر موجود انجام دهد )هزینه 

تقریبًا صفر است(. هزینه اتوپایلوت کاماًل سازگاری 
یافته که برای شرایط جوی بسیار نامساعد یا 

کشتی های دارای جهت ناپایدار قابل استفاده است 
حدود 2000 دالر می باشد.

رنگ های ضد رسوب بدنه

صرفه جویی ها

هنگامی که از این رنگ ها همزمان با پاکسازی برنت 
مناسب و سبزه بدنه استفاده شود، یک رنگ و 

پوشش بسیار با کیفیت می تواند تقریبًا موجب 3 تا 
4 درصد کاهش در مصرف سوخت سیستم پیشرانه 

شود. رنگ کردن مجدد یک بدنه زبر می تواند 
موجب 10 تا12 درصد کاهش در هزینه سوخت شود.

همه انواعنوع کشتی

همه انواعکشتی های جدید موجود

هزینه

پاکسازی کامل زبری بدنه و استفاده از پرایمر، ضد 
رنگ و ضد رسوب با کیفیت می تواند 10 دالر در 

مترمربع )در خاورمیانه بین6 تا17 دالر(یا در حدود 
300 دالر برای یک 33VL معمولی هزینه داشته 

باشد.

پاکسازی بدنه

صرفه جویی ها

تمیز کردن گل و لجن سبک می تواند موجب 7تا 9 
درصد کاهش در مصرف سوخت سیستم پیشرانه 

شود. پاکسازی گل و الی سنگین موجب بیش از 15 تا 
18درصد صرفه جویی خواهد شد و پاکسازی یک رسوب 
ماکروی سنگین به بیش از 20 تا 30 درصد صرفه جویی 

در مصرف سوخت منجر خواهد شد.

همه انواعنوع کشتی

کشتی های در حال سرویس دهیکشتی های جدید موجود

هزینه
پاکسازی بدنه توسط غواص ها یا ربات در خاورمیانه 
حدود1/5 تا2/5 دالر برای هر مترمربع هزینه دارد
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سامانه خنک كننده 
بهبودیافته:

مصرف برق را تا 25 درصد و 

مصرف سوخت را تا 1/5 درصد 

كاهش می دهد. 

سامانه بادبان خورشیدی:
 این سامانه تركیبی مصرف 

سوخت را تا 20 درصد كاهش 

می دهد.

تصفیه كننده 
گازخروجی: 

انتشار اكسیدهای گوگرد 
را تا 98 درصد كاهش 

می دهد.

پروانه و سامانه
 سكان پیشرفته:

 طراحی جدید مصرف سوخت 

را تا 4 درصد كاهش می دهد.

نازل سرعت: 
كارایی را در سرعت های باال 

افزایش و مصرف سوخت را 

تا 5 درصد كاهش می دهد.

رانش سبز: 
 »موتورهای دوگانه سوز«، »آب در 

سوخت«، »بازیافت گاز خروجی« و »فناوری 

سلول سوخت« انتشار اكسیدهای گوگرد 

را تا 100 درصد و اكسیدهای نیتروژن را 

تا 35 درصد كاهش می دهد.

چگونه بهترین کشتی سبز را بسازیم؟
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سامانه بادبان:
 این سامانه تركیبی مصرف 

سوخت را تا 30 درصد 

كاهش می دهد.

سامانه بادبان كایت:
 مصرف سوخت را 20 تا 

40 درصد در سال كاهش 

می دهد.

بدون آب توازن: 
مخزن طولی آب این 

كشتی نیازی به حمل آب 

توازن ندارد.

روانسازی بدنه با حباب:
 اصطكاك را كاهش، سرعت را 

افزایش و مصرف سوخت را تا 

10 درصد كاهش می دهد.

رنگ های بدنه بهبودیافته:
 با كاهش اصطكاك، مصرف 

سوخت را تا 8 درصد كاهش 

می دهد.

سامانه بدنه چندالیه:
 به بازیافت سبز كشتی ها 

كمک می كند.
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1. حرکت با سرعت پر بازده
هیچ شکی نیست که خوانندگان این ستون با وا ژه سرعت پایین 
آشنایی کامل دارند. سرعت پایین به سرعتی گفته می شود که 
کردن  کم  برای  راهبرد،  یک  عنوان  به  کشتیرانی  شرکت های 

میزان آلودگی هوا از آن استفاده می کنند.
در راستای هم ترازی با همین روش شرکت هایی که سرویس 
هدایت آب و هوایی را برای کشتی های تجاری ارائه می دهند، 
می توانند به فرمانده و تیم مدیرت کشتی در خشکی اطالعات 
کافی دهند تا کشتی ها بتواند با کمترین سرعت مورد نظر و نرخ 
ثابت تغییر سرعت مسیرهای خود را بپیمایند. بدین ترتیب این 

کشتی ها می تواند با داده های آب و هوایی کمترین تنظیم را در 
سیستم رانش کشتی داشته باشند و بتوانند بیشترین مزیت را 
از موتو ر کشتی به دست آورند و با مصرف بهینه به اندازه الزم 
از میزان سوخت مصرفی کم کرده و مقدار گازهای آلوده کننده 

کمتری نیز انتشار دهند. 
میزان  حتی  راهنمایی  هنگام  هوایی  و  آب  داده های  این 
سرعت مورد نظر را اعالم می کنند تا کشتی ها با ایمنی باالیی 
زمان رسیدن خود به مقصد را اعالم نماید. با تعیین کردن میزان 
سرعت جریان های دریایی و پیش بینی وضعیت آب و هوا در 
یک بازه ایمن، شرکت راهبری آب و هوا می تواند اطالعات بسیار 
مفیدی در اختیار فرمانده و مدیریت کشتی بگذارد تا آنها بتوانند 
بهترین و پر بازده ترین سرعت را در مسیر کشتی در سفر پیش 
رو به دست آورند. همچنین این داده باید به گونه ای باشد تا برنامه 
بارگیری و تخلیه کشتی را به هیچ وجه به هم نزند و کشتی طبق 

برنامه به بنادر مقصد برسد. 

و  مدت  طوالنی  در  هواشناسی  اطالعات  طبقه بندی   .2
استقرار یک برنامه راهبردی در تکنولوژی آب و هوایی

پنج روشی که می توان توسط آن
 میزان مصرف سوخت را در کشتی ها بین 5 تا 10 در صد کاهش داد

در زیــر پنــج روش کــه توســط کارکنــان Applied Weather Technology : AWT ارائــه شــده و بــا اســتفاده از آنهــا 
ــد  ــود. امی ــرح می ش ــش داد، مط ــد کاه ــا 10 در ص ــن 5 ت ــتی ها بی ــوخت را در کش ــرف س ــزان مص ــوان می می ت
اســت به کمک ایــن روش هــا بتــوان کمک شــایانی بــه کشــتی انجــام داد وبه میــزان قابــل مالحظــه ای از انتشــار 

گازهای مخرب و کربن به اتمسفر زمین کم کرد.
داده های آب و 
هوايی پارامتر مهم 
در تعیین مسیر 
برای صرفه جويی 
در مصرفت سوخت

  کاپیتان پرويز طوبايی  
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بسیاری ازفرمانده ها، از داده ها وپیش بینی هواشناسی کوتاه 
مدت برای مشخص کردن مسیر حرکت خود بهره می گیرند؛ 
با  این روش دارای مزایای فراوانی بوده و مانع برخورد کشتی 
می شود  آن  حرکت  مسیر  در  جوی  پایین  فشار  سیستم های 
از داده های هواشناسی کوتاه مدت بدون توجه به  اّما استفاده 
بلند مدت و حرکات موسمی منطقه و  پیش بینی هواشناسی 
بادهای به وجود آمده به راحتی می تواند کشتی را در طول مدت 

سفر، در شرایط سخت قرار دهد. 
در چنین مواقعی کشتی ها در سفرشان با تأخیر بسیار روبرو 
می شوند و میزان مصرف سوخت پیش بینی نشده زیادی خواهند 
و گازهای  انتشار کربن  میزان  راستای آن مسلماً  و در  داشت 
آالنده نیز باال می رود. این مشکل را می توان به کمک استفاده از 

داده های راهبردی بلند مدت هوا شناسی حل کرد. 
روش استفاده از مسیریابی آب و هوایی در پیش بینی کوتاه 
و بلندمدت، داده های هواشناسی فراوانی را به دست می دهد که 
به کمک آنها می توان ارزیابی درستی از بهترین مسیر با توجه به 
پایین نگه داشتن مصرف سوخت، کم کردن خسارات وارده به 

کشتی و سالمت آن را در طول سفر داشت. 
با داده ها و  از روش هدایت آب و هوایی کشتی  مخلوطی 
پیش بینی 16 روزه هوای منطقه تردد، ابزار مناسبی را برای رسیدن 
به این هدف به دست می دهد. اگرچه محل دقیق یک طوفان را 
نمی توان در طول 10 روز بدست آورد و پیش بینی کرد اّما دانستن 
مسیر حرکت طوفان، کلید حل این مشکل است. با دانستن میزان 
قدرت طوفان، زمان ایجاد آن و حرکت طوفان، فرمانده کشتی یا 
یک تحلیل گر مسیر یاب می تواند بهترین مسیر را مشخص کند. 
زمانی که کشتی به 3 تا 5 روز فاصله از طوفان رسید؛ می توان 
مسیر را نسبت به وضعیت منطقه به بهترین و پر بازده ترین روش 

تنظیم کرد.
3-تجزیه و تحلیل حرکات جریان های دریایی

فرماندهان می توانند مسیر خود را با جریان های دریایی هماهنگ 
به  کشتی  حرکت  روی  را  آنها  منفی  تأثیرات  میزان  و  کنند 

کمترین میزان آن برسانند. 

جریان های  جهت  می توان  کامپیوتری  جدید  داده های  با 
منطقه ای را تا سه ساعت بعد هم پیش بینی کرد. این قابلیت ها 
این امکان را می دهد که مسیر درست برای کشتی را به دقت 
بسیار حتی در مواقعی که جریانات دریایی به سرعت متغیر است، 
بدست آورد. این مدل جریانات دریایی امروز حتی برای عملیات 
جستجو و کمک به آسیب دیدگان بالیا در دریا استفاده می شود.. 
این داده ها امروزه به شرکت های هدایت کننده کشتی ها این امکان 
را می دهد تا مسیر اصلی جریان های دریایی را به دقت فراوان بدست 
آورند و استفاده درست از این جریان ها را برای انتخاب یک مسیر 
خوب برای کشتی ها مشخص کنند. یکی از مزایای مهم دانش حرکت 
جریان های دریایی، کمک به کشتیرانی ها در مسیرهای ساحلی است 
تا بتوانند میزان مصرف سوخت خود را به حداقل برسانند. در صورتی 

که در سال های قبل چنین امکانی در این مسیرها میسر نبود.
4- بازبینی گزارشات عملکرد کشتی

رسیدگی متناوب به عملکرد کشتی و تعمیر و نگهداری به موقع 
دستگاه های آن از دیگر روش های کنترل سوخت است.

با تجزیه و تحلیل سفر کشتی، میزان  پایان هر سفر  در 
سوخت مصرفی، مواردی که نیاز به نگهداری یا پاک سازی بدنه 
کشتی است، می توان به کاستی ها پی برد و در راه بهینه سازی 
سفر بعدی اقدام کرد. بدین ترتیب در طول مدت معین می توان 
به نتایج بسیار باالیی دست یافت.این روش ها برای کشتی امروزه 
بسیار حیاتی است و نتایج بسیار مطلوبی در کم کردن میزان 

انتشار کربن و گازهای آالینده از آن حاصل می شود.

5-مقایسه سیستم برنامه ریزی بارگیری و کم کردن سرعت 
نیازمند  اغلب  دریایی  هوای  و  آب  کننده  هدایت  شرکت های 
آگاهی از میزان سرعت از دست رفته در سفرهستند تا بتوانند 
داشتن  با  این شرکت ها  کنند.  تنظیم  را  بارگیری خود  برنامه 
کاسته شدن سرعت  میزان  و  هوایی  و  آب  تغییرات  تاریخچه 
می توانند تصویر مشخصی از مسیر حرکت کشتی بدست آورند. 

برای مثال برای کشتی که در خط بارگیری تابستانه خود 
از مسیر ونکور به سمت ژاپن در حرکت است، متأسفانه مشخص 
می شود که برنامه حرکتی تا قبل ازبارگیری نداشته است. شرکت 
مشخص کننده مسیر، مسیری را ارائه می دهد که 10 روز به سفر 
اضافه می کند اما این مسیر مورد قبول مدیران شرکت کشتیرانی 
دریایی  با چنان  در سفر مشخص شده کشتی  نمی گیرد.  قرار 
طوفانی بدی برخورد می کند که مجبور به سوختگیری مجدد 
در بندر هنولولو شده و سفر 23 روز اضافه تر از میزان برنامه ریزی 
طول می کشد و 70 درصد مصرف سوخت آن نیز افزایش می یابد.

با يک آگاهی از 
میزان زمان، قدرت 

و حرکت طوفان، 
فرمانده کشتی 

بهترين مسیر را 
مشخص می کند.

با داده های 
جديد کامپیوتری 

جريان های 
منطقه ای را می توان 

تا سه ساعت بعد 
پیشبینی کرد.
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از شــبکه بــرق خشــکی اســتفاده نماینــد. بــه پــاس ایــن 
ــزه  ــر 2011 »جای ــورگ در نوامب ــدر گوتنب ــا، بن موفقیت ه

ــود.  ــت نم ــرژی« را دریاف ــی ان جهان

آغاز کار

در ســال 1989، تغییراتــی روی دو فــری شــرکت اشــتنا به 
ــکاندیناویکا«  ــتنا اش ــکا« و »اش ــتنا گرمانی ــای »اش نام ه

ــود  ــان ب ــادر در جه ــن بن ــی از اولی ــورگ یک ــدر گوتنب بن
ــتی ها  ــرای کش ــکی ب ــاال را از خش ــاژ ب ــا ولت ــرق ب ــه ب ک
تأمیــن نمــود. ایــن فنــاوری، انتشــار آالینده هــای 
هــوا، گازهــای گلخانــه ای و آلودگــی صوتــی را بــه 
ــت محیطی  ــده زیس ــد ش ــرژی تأیی ــتفاده از ان ــت اس عل
ســوم  یــک  مجمــوع،  در  می رســاند.  حداقــل  بــه 
بــا  بنــدر می تواننــد  ایــن  بــه  ورودی  کشــتی های 
خاموش کــردن موتورهــای دیــزل خــود در کنــار اســکله، 

کاهش تأثیرات زیست محیطی عملیات بندری
 از طریق تأمین برق از خشکی

  آسا ويلسک  
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بندر گوتنبورگ 
يکی از اولین بنادر 

در جهان بود که 
برق با ولتاژ باال را 

از خشکی برای 
کشتی ها تأمین 

نمود.

نقاط عطف

سال 2004 و 2008

ــاال  ــاژ ب ــا ولت ــان ب ــات OPS جه ــن تأسیس ــاح اولی افتت
ــه رو-رو( ــاری )در پایان ــناورهای تج ــرای ش ب

ــن فنــاوری را در  ــرروی ای هنگامــی کــه ســرمایه گذاری ب
ــی  ــه چندان ــادر توج ــایر بن ــم، س ــاز کردی ــال 2000 آغ س
بــه ایــن مســئله نداشــتند و مــا از معــدود بنــادر 
عالقه منــد بــه یافتــن راهــکار مناســب در ایــن خصــوص 
ــرایط  ــان، ش ــس از آن زم ــال پ ــون، 10 س ــم. اکن بودی
کامــاًل متفــاوت اســت و بنــادر و شــرکت های کشــتیرانی 

ــتند. ــاوری هس ــن فن ــال ای ــه دنب ــادی ب زی

جوایز زیست محیطی

سال 2004 و 2008

ــه،  ــن زمین ــود در ای ــت خ ــت فعالی ــه عل ــدر ب ــن بن ای
ــا را در  ــه اروپ ــیون اتحادی ــاک« کمیس ــای پ ــزه دری »جای
ســال 2004 و »جایــزه دریاهــای پــاک« لویــدز لیســت را 

ــود. ــت نم ــال 2008 دریاف در س

سرمایه گذاری عمده شرکت اشتنا 

سال 2008

ــی 2011،  ــال 2010 ال ــا س ــرد ت ــالم ک ــتنا اع ــرکت اش ش
تمامــی کشــتی های ایــن شــرکت در بنــادر اســکاندیناوی 

ــه فنــاوری OPS مجهــز خواهنــد شــد. ب

کمک هزینه سرمایه گذاری آب و هوا

سال 2008

ــرمایه گذاری آب  ــه س ــد کمک هزین ــق ش ــدر موف ــن بن ای
و هــوا را بــه منظــور تأمیــن بــرق در تمامــی اســکله های 
زیســت  محیــط  ســازمان  از  خــود  رو-رو  پایانــه 
ســوئد دریافــت نمایــد کــه 30 درصــد هزینه هــای 
ــد.  ــش می ده ــکله را پوش ــش اس ــرمایه گذاری در بخ س

OPS راه اندازی سایت

سال 2010

www.onshorepowersupply.( بــا راه اندازی ایــن ســایت
ــت  ــوص وضعی ــی درخص ــات بین الملل ــج تحقیق org(، نتای

ــرق  ــد از ب ــناور بتوانن ــن دو ش ــا ای ــت ت ــورت گرف ص
خشــکی بــا ولتــاژ پاییــن اســتفاده نماینــد. از آن زمــان، 
ــن  ــه 2000، اولی ــت و در ژانوی ــل یاف ــاوری تکام ــن فن ای
)OPS( ــکی ــرق خش ــه ب ــورگ ب ــدر گوتنب ــتی در بن کش
ــا  ــون ب ــت تاکن ــن فعالی ــد. ای ــل ش ــاال متص ــاژ ب ــا ولت ب
ــان  ــده می ــاوت عم ــت. تف ــته اس ــه داش ــت ادام موفقی
ــن اســت کــه تعــداد  ــاال در ای ــاژ پاییــن و ب ــا ولت ــرق ب ب
ــال از  ــان اتص ــدد و زم ــه 1 ع ــدد ب ــا را از 10 ع  کابل ه

20 دقیقه به حداکثر 5 دقیقه کاهش می دهد. 
ــرق  اولیــن ســرمایه گذاری خصوصــی در زمینــه تأمیــن ب
ــاال از خشــکی در ایــن بنــدر در اواخــر دهــه  ــا ولتــاژ ب ب
ــن  ــی از بزرگ تری ــزو )یک ــتورا ان ــرکت اش ــط ش 90 توس
تولیدکننــدگان کاغــذ و پالــپ در جهان(انجــام شــد، چــرا 
ــت  ــره فعالی ــام زنجی ــود تم ــل ب ــرکت مای ــن ش ــه ای ک
خــود از ســوئد تــا ســایر نقــاط اروپــا مطابــق بــا اصــول 
زیســت محیطی باشــد. گوتنبــورگ یکــی از بنــادری بــود 
کــه بــرای جــذب بــازار ایــن شــرکت بــا ســایرین رقابــت 
ــب ترین  ــبزترین« و مناس ــود »س ــدد ب ــرد و درص می ک

پیشــنهاد را بــه اشــتورا انــزو ارائــه نمایــد. 
ــدر از  ــت بن ــد وق ــرق ارش ــدس ب ــرگ، مهن ــای پرلیندب آق
ــه  ــنجی ارائ ــی و امکان س ــغول بررس ــش مش ــا پی مدت ه
ــتفاده از  ــوض اس ــکی، در ع ــتی ها از خش ــه کش ــرق ب ب
ــاور داشــت  ــه ب ــود، چــرا ک موتورهــای کمکــی کشــتی ب
ــده و  ــواد آالین ــار م ــدید انتش ــش ش ــه کاه ــن کار ب ای
ــن  ــود. بدی ــر می ش ــتی ها منج ــی از کش ــی صوت آلودگ
ــدام  ــن اق ــدر از ای ــراف بن ــت اط ــط زیس ــب، محی ترتی
ــدر  ــط بن ــز در محی ــرایط کاری نی ــد و ش ــع می ش منتف
ــن  ــق ای ــدر مواف ــای بن ــه بخش ه ــت. هم ــود می یاف بهب
ــیوه  ــن ش ــش رو، یافت ــش پی ــا چال ــد و تنه ــدام بودن اق
ــن  ــه همی ــود. ب ــن کار ب ــرای ای ــرا ب ــب و قابل اج مناس
علــت، همــکاری میــان مالــکان کشــتی ها، شــرکت 
 ،ABB ــرق کشــتیرانی کوبلفــرت و وگنبــورگ و شــرکت ب
ــد.  ــاز ش ــوئد آغ ــت س ــوی دول ــی از س ــا کمک هزینه های ب
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بنــادر مختلــف  کنونــی و طرح هــای آتــی OPS در 
جهــان منتشــر شــد. ایــن ســایت توســط بنــادر 
 IAPH گوتنبــورگ، انتــورپ، آمســتردام، هامبــورگ و
 اروپــا در قالــب »طــرح آب و هــوای بنــادر جهــان«
شــده  ایجــاد   )http://wpci.iaphworldports.org(

ــت. اس

افتتاح دومین تسهیالت OPS اروپا

سال 2011

بــرای  جدیــدی   OPS تســهیالت   ،2011 ژانویــه  در 
فری هــای شــرکت اشــتنا بیــن بنــادر گوتنبــورگ و کیــل 
ــه  ــرد ک ــه ف ــر ب ــت منحص ــن قابلی ــا ای ــد، ب ــاح ش افتت
ــاوب  ــرق متن ــز اســتاندارد ب می توانســت بســامد 50 هرت
ــه بســامد 60 هرتــز مــورد اســتفاده در اغلــب  ــا را ب اروپ
ــهیالت،  ــن تس ــاح ای ــا افتت ــد. ب ــل نمای ــتی ها تبدی کش
ــون دلار  ــه 1/71 میلی ــک ب ــرمایه گذاری نزدی ــا س ــه ب ک
توســط شــرکت اشــتنا و بنــدر گوتنبــورگ ایجــاد شــد، 
تمامــی 5 واحــد فــری مســافری و بــاری شــرکت اشــتنا 
می تواننــد در اســکله از بــرق خشــکی اســتفاده نماینــد. 

کاهش 98 درصدی مالیات برق خشکی

سال 2011

ــی  ــت مالیات ــوص معافی ــره درخص ــال مذاک ــس از 6 س پ
OPS، موفقیــت بزرگــی حاصــل شــد و دولــت ســوئد اجــازه 

یافــت از اول نوامبــر 2011، مالیــات بــرق دریافــت شــده از 
ــا 0/04 دالر( ــر ب ــوئد )براب ــرون س ــکی را از 0/28 ک خش

بــر کیلــووات ســاعت بــه 0/005 کــرون کاهــش دهــد. 
ایــن کاهــش مالیاتــی بــرق ارائــه شــده بــه کشــتی ها 
ــرکت های  ــرمایه گذاری ش ــد س ــد ش ــث خواه باع
کشــتیرانی درخصــوص ایــن فنــاوری افزایــش یافتــه 
ــمگیری  ــورت چش ــه ص ــیوه ب ــن ش ــتفاده از ای و اس

گســترش یابــد.

دریافت جایزه جهانی انرژی

سال 2011

ــورگ  ــدر گوتنب ــه OPS، بن ــات در زمین ــاس اقدام ــه پ ب
ــت  ــرژی« را دریاف ــی ان ــزه جهان ــر 2011 »جای در نوامب
عالی تریــن  بنــدر  ایــن  ترتیــب،  بدیــن  نمــود. 
افتخــار و در  بــا  را  جایــزه زیســت محیطی موجــود 
قبــال فعالیــت گســترده خــود در زمینــه کاهــش 
آلودگــی  و  گلخانــه ای  گازهــای  هــوا،  آالینده هــای 
ــا  ــرژی« ب ــی ان ــز جهان ــرد. »جوای ــب ک ــی کس صوت
ــرژی در  ــد ان ــاک و قابل تجدی ــع پ ــاء مناب ــدف ارتق  ه
5 گــروه خــاک، آتــش، آب، هــوا و جوانــان ارائــه 
می شــود. ایــن جوایــز از ســال 1999 اهــدا شــده و اکنــون 
بــه یکــی از شــاخص ترین جوایــز زیســت محیطی جهانــی 
بــدل شــده اســت. بنــدر گوتنبــورگ در گــروه هــوا موفق 

بــه کســب ایــن جایــزه شــد.

 DFDS Seaways
طرح های OPS خود را اعالم می کند

سال 2012

ــرای  ــود ب ــل خ ــز تمای ــرکت DFDS Seaways نی ش
ــاد  ــت محیطی و ایج ــت زیس ــن حرک ــه ای ــتن ب پیوس
امــکان اتصــال 6 فرونــد شــناور خــود بــه بــرق ســاحلی 
ــن  ــناورهای ای ــال ش ــا اتص ــت. ب ــوده اس ــالم نم را اع
ــه  ــک ب ــال 2013، نزدی ــا س ــامانه OPS ت ــه س ــرکت ب ش
40 درصــد کشــتی های ورودی بــه بنــدر گوتنبــورگ 
ــد.  ــتفاده نماین ــامانه OPS اس ــت از س ــد توانس خواهن

 بندر گوتنبورگ 
عالی ترين جايزه 
زيست محیطی 
موجود را با افتخار 
و در قبال فعالیت 
گسترده خود در 
زمینه کاهش 
آالينده های هوا، 
گازهای گلخانه ای 
و آلودگی صوتی 
کسب کرد.
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شرایط کنونی

در حــال حاضــر در بنــدر گوتنبــورگ، 10 شــناور مجهــز به 
اســتفاده از فنــاوری OPS و 5 اســکله قــادر بــه ارائــه این 
ــتی های  ــوم کش ــک س ــوع، ی ــتند. در مجم ــات هس خدم
ــردن  ــوش ک ــا خام ــد ب ــدر می توانن ــن بن ــه ای ورودی ب
موتورهــای دیــزل خــود در کنــار اســکله، از شــبکه بــرق 
ــده  ــرق تأمین ش ــن، ب ــد. همچنی ــتفاده نماین ــکی اس خش
ماننــد  زیســت محیطی،  تأیید شــده  شــیوه های  بــه 
شــرکت های  می شــود.  تولیــد  بــادی  توربین هــای 
ــن  ــک از ای ــرت و ترنس اتلنتی ــتنا، کوبلف ــتیرانی اش کش

ــد.  ــره می برن ــاوری به فن

گام های بعدی

جوانب  بررسی  جهت  امکان سنجی  مطالعه  یک  اخیراً 
در  فناوری  این  از  استفاده  اقتصادی  و  فنی  زیست محیطی، 

گوتنبورگ  بندر  در  شناورها  تمامی  برای  و  پایانه ها  تمامی 
www. سایت  در  به زودی  آن  نتایج  که  است  شده  انجام 
همچنین  بندر  این  بود.  خواهد  مشاهده  قابل   portgot.se

مایل است اولین پایانه رو-رو قادر به ارائه خدمات OPS به 
تمامی شناورهای ورودی در جهان بدل شود و این چشم انداز 

نیز در آینده نزدیک محقق خواهد شد. 
 OPS از سال 2011، بندر گوتنبورگ هدایت فعالیت درخصوص
شمال  دریای  پاک  »کشتیرانی  بین المللی  طرح  قالب  در  را 
کمک  به  است.  گرفته  )www.cnss.no(برعهده   »)CNSS(
آب  »طرح  در خصوص  زیادی  پیشرفت  است  امید  طرح،  این 
و هوای بنادر جهان«، عالوه بر موارد انجام شده تا این مرحله 
پیشنهادات  و  توصیه ها  ارائه  هدف  با  طرح  این  شود.  حاصل 
مناسب، تبادل تجربیات، و بحث درباره چگونگی ترغیب هرچه 
بیشتر بنادر و شرکت های خدمات بندری و کشتیرانی به ارائه 
یا استفاده از خدمات OPS اجرا می شود. استفاده از تجربیات 
پیشین )شامل نقاط قوت و ضعف کار(و نیز ایجاد این فناوری در 
بندر برگن برای کشتی های گردشی فعال در کشور نروژ برخی از 

فعالیت های انجام شده در قالب این طرح بوده اند.

يک سوم 
کشتی های ورودی 

به بندرگوتنبرگ 
می توانند با خاموش 

کردن موتورهای 
ديزل خود در کنار 

اسکله، از شبکه 
برق خشکی 

استفاده نمايند.
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وضعیـت سـطح بدنـه کشـتی کـه در زیـر آب قـرار دارد، 
تأثیـر قابـل توجهـی در راندمـان انـرژی کشـتی ها دارد. 
به طـور متوسـط 0/1 از مصـرف سـوخت جهانـی نـاوگان را 
می تـوان بـه بـدی وضعیت بدنـه و عملکـرد پروانه نسـبت 
داد. بـه عبـارت دیگـر در حـدود 30 میلیـون دالر هزینـه  
اضافـه بـرای قیمـت سـوخت و حـدود 0/3 درصد انتشـار 

کربـن بیشـتر ایجـاد می نمایـد.
تغییـر  باعـث  کشـتی  بدنـه  خزه بسـتن  و  زنگ زدگـی 
راندمـان سـوخت کشـتی ها خواهـد شـد. طبـق مطالعات 
جدیـد انجـام شـده، تردد کشـتی با بدنـه کثیـف، افزایش 
قابـل توجه سـوخت به میـزان 500.000 دالر سـالیانه هزینه 

داشـت.  برخواهد  در  اضافـی 
کثیفـی بدنه )کـه می تـوان از جلبک هـا ، خزه هـا، صدف ها 
و دیگـر گیاهـان وابسـته دریایـی کـه بـه بدنـه کشـتی  
می چسـبند، نـام برد(عالوه بـر افزایش هزینه هـا بزرگترین 
نگرانـی را بـرای مالکان کشـتی به وجـود مـی آورد. کثیفی 
بدنه کشـتی یـک عامـل مهـم در افزایش مصرف سـوخت 
می باشـد و افزایـش قیمـت سـوخت سـبب تمرکز بیشـتر 
مالکان کشـتی بـرای تمیز نگه داشـتن بدنه، شـده اسـت. 
گذشـته از تأثیـر آن بـر روی راندمـان سـوخت، کثیفـی 
بدنـه تهدیـد جـدی بـرای انتقـال گونه هـای مهاجـم بـه 
مناطـق جدیـد دریایـی خواهـد بـود. قوانین جدیـد و باال 
رفتـن قیمت سـوخت، صاحبـان کشـتی را مجبـور به رفع 
راهکارهایـی در مـورد کاهـش  پیـدا کـردن  و  مشـکالت 

هزینه هـای عملیاتـی کـرده اسـت.
در این راسـتا شـرکت های رنگ سـازی مختلفـی رنگ های 
بدنـه  بهبـود وضعیـت  بـرای کنتـرل کثیفـی و  جدیـدی 

به طوری کـه کرده انـد  معرفـی  کشـتی 
بـه  جدیـد  رنـگ  دو  اینترنشـنال،  رنگ سـازی  شـرکت 
  1100SR®Intersleek و   LPP  8000®Intercept نام هـای 

بـرای بهبـود راندمـان سـوخت معرفـی کـرده اسـت.
ایـن رنگ هـا کـه از نـوع بی ضـرر بـرای محیـط زیسـت 

جملـه: از  خواصـی  می رونـد  به شـمار  دریایـی 
)Release Slime( خاصیت دفع لجن و خزه را دارند -

- مقاوت باالیی در برابر حالل ها و اسید ها دارند.
سـطح  چـون  دارنـد.   Technologies  Release  Foul  -
رنـگ، بسـیار صـاف، لغزنـده و کم اصطـکاک اسـت، باعث 
می شـود خزه هـا، صدف هـا و... به سـختی به آن بچسـبند. 
حتـی اگـر چیـزی به بدنـه بچسـبد به راحتـی بعـد از چند 

روز جـدا خواهد شـد. 
- کاهش مصرف سوخت، کاهش خروج گاز کربن 

رنگ هـای فـوق الذکـر از مـارچ 2013 روی چندین کشـتی 
اسـتفاده  مـورد   Tanker و   RO-RO  ،LNG کانتینربـر 

قـرار گرفته اسـت. 
شـرکت paint marine Pettit بـه تازگی یـک رنگ جدید 
بنـام ECO Hydrocoat روانـه بازار کرده اسـت که فرمول 
ایـن رنـگ بر اسـاس پایـه آب بـا یک عضـو آفت کـش آلی 

)biocide Organic(در نظر گرفته شـده اسـت.
این رنگ خواص و مزایای ذیل را دارد:

- polishing self اسـت کـه باعـث عـدم تجمـع رنـگ و 
متعاقبـًا کاهـش هزینه هـای سـند بالسـت می شـود.

- بی ضرر برای محیط زیست
)technology ablative( دارای تکنولوژی الیه برداری -

)Release Slime( خاصیت دفع لجن و خزه را دارد -
- قابل استفاده در تمامی فصل ها

 - استفاده آسان 
- تمیز کردن آسان

- تقریبًا بی بو 
- بـدون مـس اسـت )بـر روی تمـام رنگ هـا بـدون هیـچ 

خطـری زده می شـود(و خطـر خورندگـی وجـود نـدارد.
- خاصیـت رنـگ بدنـه، علی الخصـوص زمانی که شـناور از 

آب بیـرون بیاید از بیـن نمی رود.
- در رنگ هـای متنوعی نظیر سـفید، آبی، سـبز و مشـکی 

سـاخته شـده و مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.
شـرکت رنگ سـازی Jotun یک راهـکار اجرایی بـرای باال 
بـردن راندمـان بدنـه و متعاقبـًا کاهـش سـوخت و گازهای 
گلخانـه ای ارائـه داده اسـت. با انتخـاب این راهـکار، انتظار 
مـی رود کـه راندمان رانش کشـتی تـا 15% افزایـش یافته و 
سـوخت و گازهـای گلخانه ای بـه میـزان 8/5% کاهش یابد، 
به نحـوی کـه برگشـت سـرمایه، حـدوداً کمتـر از یکسـال 

می باشـد. امکان پذیـر 
یـک قسـمت از راهکار اجرایـی فوق، معرفـی رنگ جدیدی 
 Quantum SEA به نام تجـاری Jotun از طـرف شـرکت
x 200 اسـت. شـرکت Jotun ادعـا کـرده اسـت کـه این 

رنـگ می توانـد راندمـان رانش را تـا 15% بهبود ببخشـد.
به تازگـی شـرکت کشـتیرانی نـروژی Eitzen ایـن رنگ را 
بـرای یکـی از کشـتی های خـود در ماه مـه 2013 اسـتفاده 
نمـوده و قرار اسـت ایـن رنگ را بـرای دومین کشـتی خود 

در ماه اکتبـر 2013 اسـتفاده نماید.

Eitzen said the coating is an easy way to im-

prove efficiency

نسل جدید رنگ های بدنه کشتی

 تردد کشتی با بدنه 
کثیف، افزايش قابل 
توجه سوخت به 
میزان 500.000 
دالر سالیانه هزينه 
اضافی در برخواهد 
داشت. 

  غالم عباس پورحق وردی  
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در پایانه های بنادر در سراسر دنیا، جرثقیل های قدیمی علت اصلی رکود و باال بودن هزینه خدمات هستند و هزینه انرژی برای این جرثقیل ها نیز به علت کارایی پایین 
موتورهایشان از حد عادی باالتر است. مدیران پایانه ها روز به روز بیشتر به این مسئله واقف می شوند و مسلماً تمایل به تعویض و ارتقاء جرثقیل های خود خواهند داشت. 
با این  همه، هزینه جایگزین نمودن آنها با جرثقیل های جدید در اغلب موارد بسیار باال است و به همین دلیل، پایانه ها اقدام به انجام تغییراتی در جرثقیل های قدیمی و 

تبدیل آنها به ابزارهایی جدید و کارآمد می کنند. این کار به افزایش تعداد کانتینرهای قابل جابجایی، تقلیل زمان بیکاری و کاهش هزینه های انرژی منجر خواهد شد. 

ارتقاء موفق جرثقیل های کنونی
ــد  ــی، ماننـ ــای قدیمـ ــی از فناوری هـ ــای کنونـ ــیاری از جرثقیل هـ  بسـ
شـــیوه های DC یـــا ring Slip�AC بهـــره می برنـــد کـــه هزینـــه 
نگهـــداری باالیـــی دارنـــد. بـــا ایـــن حـــال، در صـــورت تجهیـــز ایـــن 
موتورهـــا بـــه فناوری هـــای جدیـــد ماننـــد inverter�AC، تمـــام 
ـــی آن  ـــش مکانیک ـــود و بخ ـــض ش ـــد تعوی ـــل بای ـــی جرثقی ـــش الکتریک بخ
ـــی  ـــای الکتریک ـــی موتوره ـــاد عملیات ـــه ابع ـــرا ک ـــد، چ ـــر یاب ـــد تغیی ـــز بای نی

ــا نســـخه های قدیمـــی آن تفـــاوت زیـــادی دارد.  جدیـــد بـ
ــه  ــه و بـ ــئله یافتـ ــن مسـ ــرای ایـ ــکاری بـ ــر راهـ ــز وولفـ ــرکت فرانـ شـ
ـــاز  ـــج 3-ف ـــکویرل کی ـــلیپ رینگ و اس ـــای اس ـــاخت موتوره ـــی و س طراح
ـــه  ـــووات پرداخت ـــا 2/2 کیل ـــدرت 2 ت ـــه ق ـــا دامن ـــی ب ـــان سفارش غیرهم زم
اســـت. از ایـــن موتورهـــا در انـــواع جرثقیل هـــای فعـــال در تجهیـــزات 
باالبـــر و بخش هـــای دریایـــی اســـتفاده می شـــود. در صـــورت نیـــاز بـــه 
تغییـــر یـــک جرثقیـــل، شـــرکت وولفـــر می توانـــد موتـــور الکتریکـــی 
مناســـبی بـــا مشـــخصات خـــاص آن جرثقیـــل از قبیـــل بـــازده، وزن و 
ـــدازه  ـــب، ان ـــن ترتی ـــد. بدی ـــد نمای ـــی و تولی ـــاز طراح ـــورد نی ـــی م اینرس
ـــود  ـــه خ ـــت بهین ـــور در حال ـــی موت ـــه اینرس ـــع آن، لحظ ـــه تب ـــور و ب موت
ـــاز  ـــش نی ـــه کاه ـــی ب ـــه اینرس ـــش لحظ ـــن کاه ـــت. ای ـــد گرف ـــرار خواهن ق
موتـــور بـــه انـــرژی و کاســـته شـــدن مخـــارج ناشـــی از تأمیـــن انـــرژی 

ـــرد. ـــد ک ـــک خواه ـــر کم ـــه موردنظ ـــط پایان توس

طرح های سفارشی = صرفه جویی در انرژی، وقت و هزینه 
نیز  را  تجهیزات  به روزرسانی  مخارج  مجموع  انرژی،  هزینه های  کاهش  بر  عالوه 
می توان کاهش داد، زیرا شرکت وولفر از انعطاف مناسبی در زمینه ابعاد عملیاتی 
 AC مکانیکی برخوردار است. به عنوان نمونه، اگر یک موتور جدید اسکویرل کیج
با فریم 315 ساخته شود و موتور قدیمی تر با فریم 400 داشته باشد، معموالً الزم 
است کل بخش  ماشین آالت را تغییر داد زیرا پایه های موتور و نیز ارتفاع و ابعاد شفت 
متفاوت خواهند بود. به عالوه، ضروری است از یک کوپلینگ جدید استفاده شود 
و محفظه زیر موتور نیز دستخوش تغییراتی شود. با این حال، موتورهای ساخت 
شرکت وولفر نیاز به این مراحل ندارند، چرا که شرکت، موتوری با داده های الکتریکی 
فریم 315 با حداقل اینرسی و هزینه انرژی کاهش یافته ارائه می کند که در عین 
حال از ابعاد مکانیکی موتور قبلی )فریم 400(نیز برخوردار است و این کار با استفاده 
از یک محفظه فوالدی سفارشی انجام می شود. با این راهکار، ارتقاء موتور ظرف 
مدت یک روز انجام پذیر است، در حالی که سایر روش ها حداقل یک هفته به طول 
می انجامند. بدین ترتیب، افزایش سرعت ارتقاء موتور به معنای کاهش زمان توقف 
فعالیت جرثقیل خواهد بود. یکی از نمونه های فعالیت های اخیر در زمینه ارتقاء، 
استفاده از موتورهای جدید برای به روزرسانی میان مدت یک جرثقیل موریس در 
بندر فلیکستو بود. واحدهای کاری تبدیل نیروی GE Energy قرارداد انجام این 
کار و نیز جایگزینی هویست اصلی قدیمی )سیستم DC(با سیستم های جدید و 
فول AC را برعهده گرفت. شرکت وولفر موتورهای جدید هویست را برای این پروژه 

تهیه کرد و اجرای آن در ماه مارس 2012 به پایان رسید.

بازار نوین جرثقیل ها قوت می یابد
  کالوس اشپرکلماير  
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گزینه های کوچک تر با خنک کننده داخلی
این طراحی سفارشی برای طرح های دارای خنک کننده داخلی و نیز خارجی 
)مانند IP56(موجود است، بدین معنا که میزان رضایت بخشی از حفاظت مطابق 
با استاندارد بین المللی IP23 تأمین می شود. درصورت نیاز به انجام تغییرات 
در جرثقیل های RTG با موتور بیرونی، شرکت وولفر می تواند موتور جایگزین 
مناسب را تأمین نماید و یا برای جرثقیل های STS با موتور در داخل موتورخانه، 
وولفر از IP23 استفاده می کند، یعنی موتوری با خنک کننده داخلی که هوای 
خنک کننده به صورت مستقیم به داخل موتور و محل دارای حرارت هدایت 
می شود. با استفاده از موتور IP23، هوای داغ خروجی با سرعت بیشتری از موتور 
خارج می شود و 80 درصد توان بیشتر از موتورهای IP56 ساخت شرکت های 
دیگر با اندازه مشابه خواهد داشت. بدین ترتیب، شرکت وولفر موتورهای هویست 

کوچک تر دارای خنک کننده داخلی برای جرثقیل های STS ارائه می کند.

انطباق با الزامات دولتی
پایانه های ملزم به اجرای الزامات صرفه جویی انرژی مصوب دولت های خود نیز باید 
جرثقیل های خود را با هدف رسیدن به سطوح موردنظر تغییر دهند. اجزاء جدید 
می توانند با بهینه سازی نسبت انرژی موردنیاز و توان مفروض در این فرایند مؤثر 
باشند. شرکت وولفر، با بیش از 60 سال تجربه می تواند موتورهای الکتریکی با 
ویژگی های دقیقاً متناسب با نیاز این پایانه ها تولید نماید. در صورت ساخت موتور 
به شیوه ای مخصوص، لحظه اینرسی آن از موتورهای عادی پایین تر خواهد بود و 
در نتیجه، موتور به جریان کمتری برای شتاب گرفتن نیاز خواهد داشت. به کمک 
این جریان اولیه کمتر، تولیدکنندگان تجهیزات الکتریکی می توانند از مبدل های 
کوچک تر و کابل هایی با قطر کمتر استفاده نمایند که هزینه های سرمایه گذاری 
در پایانه و هزینه انرژی مورد نیاز در طول فعالیت موتورها را کاهش خواهد داد. 
به عالوه، بسته به نوع و مشخصات هر جرثقیل می توان از ترمزهای کوچک تر 

استفاده نمود. 

صرفه جویی چشمگیر در مصرف انرژی
برای بسیاری از جرثقیل ها، تعیین شده است که موتور هویست باید بتواند در 
مواقعی مقداری بار اضافی )مثاًل به میزان230 درصد توان به مدت 60 ثانیه(

را تحمل نماید. با گشتاور خروجی عادی برابر با 200 تا 250 درصد، موتورهای 
معمولی با اندازه تعیین شده نمی توانند این بخش کار را اجرا نماید و در نتیجه 
باید از فریم بزرگ تر، تنها برای این موارد بار اضافی استفاده شود. شیوه مخصوص 
ساخت موتورهای وولفر باعث می شود گشتاور خروجی تا 350 درصد افزایش 
یابد و موارد بار اضافی بدون نیاز به موتورهای بزرگ تر انجام شوند. این یکی 
دیگر از راهکارهای شرکت وولفر برای کمک به صرفه جویی در مصرف انرژی 
است، چرا که موتورهای کوچک تر به انرژی کمتری نیاز دارند. متخصصین شرکت 
وولفر، میزان مصرف انرژی را برای کل فرایند هویست محاسبه نمودند و دامنه 
صرفه جویی انرژی با کمک موتورهای وولفر در شرایط واقعی بین 2 تا 8 درصد 
بیشتر از موتورهای شرکت های دیگر به ثبت رسید. برای جرثقیل های دارای 2 
موتور هویست هزارکیلوواتی، صرفه جویی انرژی به میزان 2 درصد نیز می تواند 
چشمگیر باشد. درخصوص هزینه های سرمایه ای، ممکن است موتورهای سفارشی 
گران قیمت تر باشند، اما این اختالف در حقیقت چندان بارز نیست و وولفر تالش 
بازار نیز  می کند از عرصه رقابت برای قیمت مناسب نیز عقب نماند. واکنش 
به این حرکت مثبت بوده است و شرکت وولفر تاکنون موتورهای خود را به 
 ABB، TMEIC، GE Energy، ZPMC، Terex، شرکت هایی مانند
Cargotec، Liebherr و Doosan فروخته است. از پروژه های اخیر در این 
خصوص می توان موتورهای هویست برای 8 جرثقیل ZPMC در پروژه الندن 
گیت وی DPW، 6 جرثقیل ZPMC در پروژه امبرا پورت DPW و نیز 22 

دستگاه RTG برای همان پایانه نام برد. 
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کار بر روی پل فرماندهی کشتی
 )ship’s bridge(در سال 2025

ــه  ــواردی ک ــی م ــی حت ــای ویدئوی ــن نواره ــده در ای ــرح ش ــوارد مط ــب م اغل
ممکــن اســت دور از ذهــن و غیرمعمــول بــه  نظــر برســند، قابلیــت اجــرا شــدن 

ــتند.  ــی دارا هس ــاظ تکنولوژیک را از لح
ــاق  ــه در ات ــت ک ــی اس ــت کس ــمند، کار به دس ــتگاه های هوش در ایس
ــش  ــی )window bridge( نق ــل فرمانده ــره پ ــیند. پنج ــان می نش فرم
یــک نمایشــگر را برعهــده دارد کــه نــه تنهــا اطالعــات دریایــی را بــه اتــاق 
ــه مســیرهای کشــتی خــودی و کشــتی های  ــد بلک ــره می کن ــان مخاب فرم
ــای  ــدد فناوری ه ــه م ــتی ب ــه کش ــد. خدم ــان می ده ــز نش ــر را نی دیگ
موجــود ذهــن خــود را بــه موانــع و مشــکالت پیــش رو معطــوف می کننــد؛ 

ــودن  ــی ب ــی مثــل طوالن ــا چالش های ــن باشــد در مصــاف ب ــر از ای اگــر غی
مســافت و یــا اوضــاع جــوی بــه زانــو در خواهنــد آمــد. یــک آنالیــزور یــخ 
دریــا وجــود دارد کــه نشــان می دهــد آیــا یخبندانــی کــه در مســیر پیــش 
ــد  ــه آن خســارتی ایجــاد می کن ــاک اســت و ورود ب رو ایجــاد شــده خطرن
ــد،  ــدا می کن ــت پی ــتر اهمی ــزی بیش ــر چی ــه از ه ــده آنچ ــه. در آین ــا ن ی
ایــن اســت کــه دیده بــان دیــدگان خــود را بــه دریــا بــدوزد: یعنــی وقتــی 
ــان  ــرون و از هم ــد از بی ــد بتوان ــره بای ــت پنج ــک اس ــوا تاری ــرون ه بی

ــر دهــد و نگــذارد رشــته کار از دســت خــارج شــود.  تاریکــی، تصوی

کنترل از راه دور
 و آینده حمل و نقل دریایی

امــروزه هدایــت کشــتی های کانتینــری از طریــق کنتــرل از راه دور امــری 

ویدئوهای انیمیشین سه بعدی VTT و رولزرویس
 نمایشگر وضعیت دریانوردی این شرکت در سال 2025

بـه منظـور نمایـش دادن ابتکاراتـی که انتظار مـی رود در آینـده در زمینه دریانوردی حاصل شـوند، محققـان VTT در یک اقدام مشـترک 
بـا شـرکت رولزرویـس اقدام بـه تلفیق کارهـای پژوهشـی در ارتباط بـا فعالیت نیروی انسـانی )خدمـه(، مطالعـات آینده و مهـارت افزایی 
کاربـران کردنـد. در کارهـای طراحـی شـده، نـگاه اصلی رو به آینده اسـت و سـعی شـده آینـده دریانـوردی در بازه دسـت کـم یک دهه 

پیش رو در قالب ویدئو تصویر شود. این اقدام می تواند ایده ای نو در ذهن فعاالن این عرصه ایجاد کند. 
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شدنیاســت زیــرا فنــاوری موردنیــاز آن هماکنــون وجــود دارد امــا پیــش از 
ــد  ــد بای ــا کن ــه دری ــدون سرنشــین روان ــه کســی بخواهــد کشــتی ب آن ک
ــرل از راه دور«  ــد. »کنت ــن منظــور اخــذ کن ــرای ای مجوزهــای مختلفــی ب
ــه از آن  ــای خــاص ک ــا برخــی قابلیت ه ــه اســت ب ــک گزین ــت ی در حقیق
 s’ship( ــتی ــی کش ــل فرمانده ــرل از پ ــت کنت ــه قابلی ــوان ب ــه می ت جمل
ــه  ــن گزین ــرد. ای ــاره ک ــا اش ــرون از دری ــان در بی ــاق فرم ــا از ات bridge( ی

ضمــن ایــن کــه ســبب تقویــت ایمنــی و ســاده تر شــدن کارهــا می شــود، 
ــا می بخشــد.  ــز ارتق ــای شــرکت کشــتیرانی را نی ــی عملکرده ســطح کیف

یکی از موفق ترین پروژه های
FIMECC UXUS در سال 2013

ایــن پــروژه پــل فرماندهــی کشــتی )ship’s bridge( در قالــب برنامــه 
ــده(  ــتم های پیچی ــا سیس ــر در کار ب ــی کارب FIMECC UXUS )مهارت افزای

 � )Maaria Nuutinen( ــن ــا نوتین ــد. ماری ــرا ش ــال 2012-2013 اج در س
ــروژه  ــن پ ــای ای ــه ویژگی ه ــد: »از جمل ــاره می گوی ــه ـ در این ب ــر برنام مدی
می تــوان بــه داشــتن طراحــی پختــه، نــگاه روان شــناختی و عملیاتــی دقیــق 
و نیــز پیش بینــی تحــوالت تکنولوژیکــی آینــده اشــاره کــرد. تمامــی ایــن 
ــی جــذاب و اثرگــذار اجــرا  ــب یــک سلســله نوارهــای ویدئوی ــوارد در قال م
ــری  ــه در به کارگی ــن عرص ــاالن ای ــیاری از فع ــش بس ــام بخ ــده و اله ش

ــود.« ــه منظــور ایجــاد تحــول در آینــده خواهــد ب ــه خــود ب تجرب
ــردی و  ــای راهب ــاد تخصص ه ــرای ایج ــرای ب ــرآغازی ب ــه س ــن برنام ای

ــوده و هــدف از آن نشــان  ــزات )metals( و مهندســی ب ــه فل پیشــرو در زمین
دادن نــگاه رایــج و غالــب ایــن عرصــه پیرامــون عوامــل اصلــی موفقیــت در 

ــوان کارشناســی مؤسســات پژوهشــی اســت.  ــا اســتفاده از ت رقابــت ب
از  عبارتنــد  پــروژه  ایــن  در  اصلــی  شــرکت کنندگان  جملــه  از 
شــرکت های رولــز رویــس، VTT و دانشــگاه آلتــو. نوارهــای ویدئویــی 
ــت  ــه جه ــن شــرکت ب ــد شــرکت TrollVFX هســتند؛ ای ــدی تولی ســه بع
ــن« )Sky Iron(شــهرت دارد.  ــم »آســمان آهنی ــاری همچــون فیل ــد آث تولی
ــن و  ــس ماری ــروژه، VTT، رولزروی ــن پ ــری از ای ــش دیگ ــن در بخ همچنی
دانشــگاه تامپــر ســرگرم مطالعــه پیرامــون هدایــت کشــتی بــا کنتــرل از راه 

ــد.  ــان می ر  س ــه پای ــال 2015 ب ــروژه در س ــن پ ــتند. ای دور هس

ویدئوی پل فرماندهی 
 )tug bridge( یدک کش

رولزرویس آینده کنترلها ی این پل فرماندهی را نمایش می دهد:
ــب بخشــی از  ــوا را در قال ــی پرمحت ــوار ویدئوی ــن ن ــس ای ــرکت رولزروی ش
ــردن  ــزایی در باالب ــر به س ــه تأثی ــرده ک ــد ک ــروژه FIMECC UXUS تولی پ
مهــارت کاربــران در کار بــا برنامه هــا و سیســتم های پیچیــده داشــته 
ــز  ــی و متال ــت مهندس ــه قابلی ــارت خوش ــف عب ــت. )FIMECC مخف اس
 VTT ــی ــات تکنیک ــز تحقیق ــکاری مرک ــا هم ــن کار ب ــت.( ای ــد اس فنالن
فنالنــد و دانشــگاه هنــر، طراحــی و معمــاری آلتــو بیــن ســال هــای 2012 

ــت. ــورت گرف و 2013 ص
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کارآیی انرژی در کشتی ها 
چالش ها و فرصت ها

  ناصر کیوان راد  

کارشناس ارشد ايمنی و حفظ محیط زيست دريايی
سازمان بنادر و دريانوردی

افرایش میزان گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسید 
کربن در جو زمین و کاهش شدید وسعت جنگل ها 
دو عامل مهم در افزایش دمای زمین و تغییرات آب 
در  دلیل  همین  به  شده اند.  شناخته  هوایی  و 
سال های اخیر تالش زیادی برای دستیابی به مکانیسم های قابل قبول 
برای کاهش و کنترل استفاده از سوخت ها ی فسیلی شده است و در 
فعالیت های توسعه جهانی و اقدام برای پیشگیری از کاهش سطح 
جنگل های زمین از طریق بازسازی عرصه های جنگلی آسیب دیده و 
کنترل تخریب جنگل ها به عنوان مهم ترین دستور کار، پیش روی 

دولت ها می باشد. 
   سازمان بین المللی دریانوردی به عنوان متولی فعالیت های دریایی 
تالش دارد تا از طریق وضع معاهدات بین المللی سهمی از تالش های 
جهانی مربوط به کاهش گازهای گلخانه ای را به خود اختصاص دهد. 
اصالحات ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل در خصوص پیشگیری از 
آلودگی هوا ناشی از کشتی ها با عنوان »کارآیی انر ژی برای کشتی ها« 
در سال 2011 میالدی در شصت و دومین اجالس کمیته حفظ محیط 
زیست دریایی به تصویب رسید. مقررات جدید شامل مجموعه ای از 
الزامات به منظور بهبود کارآیی انرژی در کشتی های جدید از طریق 
وضع استانداردهای عملکردی و کشتی های موجود از طریق مدیریت 
 Co2 مصرف انرژی است که منتج به کاهش انتشار دی اکسید کربن

از منشأ نفت سوخت و فرایند احتراق آن در کشتی می شود. 
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مقدمه 
در  گلخانه ای  گاز  شده ترین  شناخته   Co2 کربن  اکسید  دی 
اذهان عمومی است. با این حال گازهای دیگری با مکانیسم عمل 
گلخانه ای نیز وجود دارند که دارای اثر مشابهی با دی اکسید کربن 
در اتمسفر می باشند. گاز گلخانه ای به آن دسته از گازهای موجود 
در اتمسفر گفته می شود که توانایی جذب پرتوها با طول موج 
معین در طیف تابشی پرتو فرو سرخ )مادون قرمز(منتشر شده از 
سطح زمین یا توسط ابرها را دارا هستند. پیدایش مقادیر بیش 
تغییر  ایجاد  باعث  زمین  اتمسفر  در  گلخانه ای  گازهای  حد  از 
عنوان  به   پدیده  این  است.  شده  اتمسفر  یکنواخت  حرارت  در 
اثرگلخانه ای و گازهای ایجادکننده چنین اثری با عنوان گازهای 

گلخانه ای شناخته می شوند. 

GHG گازهای گلخانه ای
    براساس تعریف موجود در کنوانسیون تغییر آب و هوا، گازهای 
گلخانه ای به آن دسته از گازهای تشکیل دهنده اتمسفر زمین 
تابش فرو سرخ  انتشار مجدد  باعث جذب و  اطالق می شود که 
گاز  دیگری  تعریف  در  می شوند.  زمین  سطح  قرمز(به  )مادون 
گلخانه ای به آن دسته از گازهای موجود در اتمسفر گفته می شود 
با طول موج معین را در طیف تابشی  که توانایی جذب پرتوها 
اشعه فرو سرخ )مادون قرمز(منتشر شده از سطح زمین یا توسط 

ابرها دارا می باشند. 
 ،)H2O( شناخته شده ترین گازهای گلخانه ای شامل: بخار آب
 ،)CH4( متان ،)N2O( اکسید نیتروژن ،)CO2( دی اکسید کربن
ذرات  و   ،)Halocarbons( هالوکربن ها  از  تعدادی   ،)O3( ازن 

گوگردی معلق در اتمسفر )Aerosols(می باشند. 
شیوه عمل این گازها در وهله اول باعث گرم شدن اتمسفر 
و به دنبال آن باعث بازتابش مجدد حرارت به تمام جهات از جمله 
توانایی جذب  به طرف سطح زمین می شود. گازهای گلخانه ای 
تشعشعات گرمایی تابیده شده از سطح زمین یا ابرها در اتمسفر را 
دارند. وقوع این پدیده در طبیعت به عنوان اثر گلخانه ای شناخته 
پیامدهای  اتمسفر و سایر  افزایش درجه حرارت  باعث  شده که 
ایجاد  باعث  تغییراتی  چنین  امروزه  است.  شده  آن  از  ناشی 
مشکالت بزرگی در وضعیت زندگی انسان و سایر موجودات زنده 
باعث محبوس شدن  شده است. بدین شکل گازهای گلخانه ای 
بخش زیادی از حرارت در قسمت های پایینی اتمسفر و در نزدیکی 

کره زمین می شوند.
 GHG عناصر و عوامل مختلفی در تولید گازهای گلخانه ای
در زمین دخالت دارند. از جمله این عوامل می توان به استفاده بی 

رویه از سوخت های فسیلی برای تولید انرژی اشاره نمود.

سوتیتر
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اثر گلخانه ای
گلخانه؛ ساختمانی شیشه ای است که اجازه عبور نور خورشید به داخل آن و بدون 
بازگشت گرما از آن به خارج، داده می شود. به همین دلیل حتی در شرایطی که 
محیط اطراف سرد می شود، گلخانه گرمای خود را نگه می دارد. به طور مشابه 
را  زمین  اتمسفر  به  گرما  ورود  اجازه  زمین،  اتمسفر  در  موجود  گازهای  برخی 

می دهند ولی از خروج آن جلوگیری می نمایند. 
پیدایش مقادیر بیش از حد گازهای گلخانه ای در اتمسفر زمین باعث ایجاد 
تغییر در حرارت یکنواخت اتمسفر شده است. این پدیده به عنوان اثر گلخانه ای و 
گازهای ایجاد کننده چنین اثری نیز به عنوان گازهای گلخانه ای شناخته می شوند. 
شیوه عمل این گازها در وهله اول باعث گرم شدن اتمسفر و به دنبال آن باعث 

بازتابش مجدد حرارت به تمام جهات از جمله به طرف سطح زمین می شود. 
بدین شکل گازهای گلخانه ای باعث محبوس شدن بخش زیادی از حرارت 
در قسمت های پایینی اتمسفر در نزدیکی کره زمین می شوند. وقوع این پدیده در 

طبیعت به عنوان اثر گلخانه ای )Greenhouse Effect( شناخته شده است.

چرخه کربن در زمین
چرخه کربن یک چرخه بیوشیمیایی و ضروری برای تداوم حیات است که طی 
آن کربن بین بخش های مختلف کره زمین )بخش زنده، خاک، هوا و آب( منتقل 
می شود. چرخه کربن در کنار چرخه نیتروژن از مهم ترین چرخه های حیاتی زمین 
از این عناصر در  محسوب می شوند که شرایط را برای حضور و استفاده مجدد 

موجودات زنده ایجاد می نمایند. 

تولید دی اکسید کربن توسط کشتی 
براساس  اطالعات منتشره توسط سازمان بین المللی دریانوردی در گزارش سال 
 2011 تا   2007 سال های  فاصله  در  سوخت  مصرف  میالدی،  میانگین   2014
میالدی توسط کشتی ها، دامنه ای بین 250 تا 325 میلیون تن در سال را نشان 
می دهد. از این مقدار دامنه ای بین 200 تا 270 میلیون تن مربوط به کشتیرانی 

بین المللی و مابقی مربوط به کشتیرانی محلی تخصیص داده شده است.
این  مقادیر سوخت  از  از سوختن  هریک  مقدار گاز دی اکسیدکربن حاصل  
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 795 تا   740 بین  دامنه ای  میالدی  تا 2011  سال های 2007  بین  فاصله  در 
تا  و 900  مقدار سوخت مصرفی  پایین  برای حد  اکسیدکربن  میلیون تن دی 
1150 میلیون تن برای حد باالی سوخت مصرفی توسط کل کشتیرانی جهانی 

برآورد شده است. 

تولید دی اکسیدکربن در عملیات عادی کشتی ها تابعی از عوامل زیر بوده 
ولی محدود به آنها نمی باشد. 

- مقدار سوخت مصرف شده در کشتی 
- نوع سوخت مصرف شده درکشتی

- چگونگی نگهداری و راهبری کشتی

از  ناشی  دی اکسیدکربن  تولید  برآورد  در  استفاده  مورد  مدل های 
کشتی ها

کشتیرانی  صنعت  در  مصرفی  سوخت  مقدار  درخصوص  موجود  اطالعات 
توسط مراجع مختلفی ارائه شده است. به همین دلیل تفاوت هایی در نتایج حاصل 
از محاسبه مقدار مصرف سوخت و تولید گاز دی اکسیدکربن وجود دارد. گروهی 
از این آمارها براساس اطالعات مربوط به مصرف سوخت در انواع و اندازه های 
مختلف از کشتی ها )مدل مبتنی بر فعالیت کشتی(و برخی نیز براساس آمارهای 
جهانی موجود از مصرف سوخت در صنعت کشتیرانی انجام گرفته اند. همچنین 
از  حاصل  نتایج  نیز  محلی  کشتیرانی  از  بین المللی  کشتیرانی  تفکیک  موضوع 
است  این  بر  صاحبنظران  عموم  اعتقاد  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  مطالعات 
که برای تعیین مقادیر صحیح انتشار گاز دی اکسیدکربن حاصل از فعالیت های 
مبتنی  )مدل  اندازه کشتی ها  و  نوع  به  مربوط  اطالعات  از  استفاده  کشتیرانی، 
سوخت  آمارهای  مطالعه  به  نسبت  را  قبول تری  قابل  کشتی(نتایج  فعالیت  بر 
اطالعات  فقدان  از  ناشی  امر  این  است.  نموده  توسط کشتی ها حاصل  مصرفی 
کافی در خصوص خرید و فروش سوخت در بانک های اطالعات جهانی می باشد. 
با این حال مدل مبتنی بر فعالیت کشتی ها نمی تواند تفکیک مناسبی از انتشار 
دی اکسیدکربن ناشی از کشتیرانی بین المللی و محلی را ایجاد نماید. مشاهدات 
نشان می دهد که اختالف بین مقادیر تعیین شده از انتشار دی اکسیدکربن در دو 

مدل محاسباتی فوق در حدود 30% است.

اقدامات سازمان بین المللی دریانوردی
سازمان بین المللی دریانوردی از ابتدای دهه 1990 تالش نموده است تا مقررات 
ویژه ای را برای اعمال کنترل و کاهش انتشار عوامل آالینده هوا ناشی از کشتی ها 

اعمال نماید. 
در سال 2004 میالدی سازمان بین المللی دریانوردی سیاست ها و رویه های 
خود را برای کاهش گازهای گلخانه ای ناشی از کشتی ها تحت قطعنامه شماره 
A. 23/Res.963  به تصویب مجمع رساند. در این قطعنامه از کمیته حفظ محیط 

زیست دریایی خواسته شد تا در اسرع وقت رویه یا روش های مورد نیاز برای 
دستیابی به حدود تعیین شده از انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از کشتی ها را 
تعیین نماید. در این قطعنامه کمیته حفظ محیط زیست دریایی مکلف شده است 
دو موضوع مهم با عنوان حداقل مقدار کاهش قابل قبول از گازهای گلخانه ای 
و تدوین نمایه عملیاتی کارآیی انرژی برای کشتی ها را مورد بررسی خاص قرار 
دهد. به دنبال صدور این قطعنامه، کمیته حفظ محیط زیست دریایی فعالیت 
برای تهیه شاخص انتشار دی اکسیدکربن را آغاز نمود. در سال 2005 میالدی، 
دستورالعمل محاسبه نمایه عملیاتی کارآیی انرژی برای کشتی ها )EEOI( برای 
اجرای داوطلبانه از طریق کمیته حفظ محیط زیست دریایی به دولت های عضو 

کنوانسیون و ضمیمه ششم ابالغ شد.

نمایه طراحی کار آیی انرژی EEDI و طرح مدیریت کار آیی انرژی در 
 SEEMP کشتی

    به دنبال این اقدامات مجدداً سازمان بین المللی دریانوردی برنامه های 
جدیدتری را به منظور اعمال کنترل های الزم بر سطوح قابل قبول از انتشار 
 »EEDI دی اکسیدکربن با عنوان » نمایه طراحی کارآیی انرژی برای کشتی ها
چالش های  از  عبور  و  بررسی  و  بحث  از  پس  نمود.  آغاز   2008 سال  در  را 
کشتی های  برای   2011 سال  در  مذکور  نمایه  عضو،  دولت های  بین  متعدد 
جدید به عنوان اصالحیه به ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل در فصل چهارم به 

ضمیمه مذکور به تصویب رسید. 
تکنولوژی  و  قابلیت ها  نظر  از  موجود  اینکه کشتی های  به  توجه  با      
 »EEDIانرژی نمایه طراحی کارآیی  به »  برای اجرای مقررات مربوط  الزم 
در محدودیت هایی قرار داشتند، مجموعه مقررات اجباری دیگری با عنوان 
»طرح مدیریت کارآیی انرژی« در کشتیSEEMP برای اجرا در کشتی های 
موجود با هدف کاهش مصرف سوخت در برابر افزایش بازده عملیاتی کشتی 
ژانویه  اول  از  مقررات  این  تصویب رسید. مجموعه  به  مقررات جدید  در  نیز 
سال 2013 میالدی برای دولت های عضو به ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل 

الزم االجرا شدند.

تهدید ها و فرصت ها برای کشتیرانی جهانی
    صنعت کشتیرانی همانند سایر فعالیت های بشری تحت تأثیر پدیده 
تغییر آب و هوا قرار گرفته و در اثر بحران های ناشی از آن با چالش هایی رودرو 
شده است. چالش هایی که اثرات زیادی را بر توسعه کشتیرانی برجای خواهند 
گذاشت. در این راستا تدوین و اجرای برنامه های صحیح و به موقع می توانند 
کمک قابل توجهی برای گذر از چالش های ناشی از فشارهای وارده بر صنعت 

کشتیرانی و مالکان کشتی ها داشته باشد. 

    مهم ترین چالش ها و فرصت های ناشی از تغییر آب و هوا عبارتند از:
افزایش قیمت سوخت مصرفی در کشتی ناشی از فرایند بهبود کیفیت 

سوخت کشتی ها.
هزینه های تولید تکنولوژی های جدید برای افزایش کارآیی انرژی.

تنش های ایجاد شده بین دولت های عضو سازمان بین المللی دریانوردی 
با  مرتبط  بین المللی  معاهدات  سایر  الزامات  و  مقررات جدید  وضع  از  ناشی 

موضوع تغییر آب و هوا.
کاهش احتمالی در سرعت حمل و نقل دریایی کاال.

توسعه دانش فنی برای بهبود کیفیت سوخت.
توسعه تکنولوژی های جدید در ساخت کشتی ها از جنبه طراحی، مواد و 

ماشین آالت به کارگرفته شده در آنها.
کاهش مسافت پیموده شده توسط کشتی به منظور کاهش هزینه های 

مترتب بر کاال.
اثرات  و  کربن  چرخه  به  مربوط  فرایندهای  با  ارتباط  در  دانش  توسعه 

اکولوژیکی آن در دریا.
بهبود قوانین و مقررات بین المللی مربوط به حمل و نقل دریایی.

ایجاد تعادل های نسبی بین بخش های مختلف از طریق روش های مبتنی 
بر بازار سوخت.

همراهی با اصول کلی و اهداف توسعه پایدار جهانی.
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ورود سیستم LED به عرصه صنعت 

فناوری LED در اصل در سال 1962 اختراع شد و از آن هنگام به بعد که مدت 
طوالنی را شامل می شود، در تأمین نور فضاهای بیرونی مورد استفاده قرار گرفت و 
به تازگی در تلویزیون ها و نیز در چراغ های خیابان ها نیز به کارگرفته شده است. گرچه 
این فناوری عمدتاً به شکل ثابت و در نقاط معین نصب می شود اما در نوع خود، بهترین 
گزینه در فضاهای صنعتی است که محل تولید تشعشعات انبوه اند، به شمار می آید. 

این سیستم که در بسیاری از تجهیزات صنعتی و تجهیزات حفر معدن که در 
سطح زمین نصب می شوند، کاربرد پیدا کرده است. در مورد کرین های کانتینر، اگر 
به شیوه صحیح طراحی و تولید شده باشد؛ تا 50,000 ساعت بدون نیاز به تعمیر و 
نگهداری کار می کند و در همین حال ضمن پایین آوردن مصرف انرژی، هزینه تعمیر 

و نگهداری را نیز حذف خواهد کرد. 
این  کارایی  اخیر  ساله  دو  طی   LED تراشه های  شفافیت  سطح  ارتقای 
این سیستم  نیز برده و میزان کاربرد  باالتر  با گذشته،  سیستم را در مقایسه 
این  کاربرد  به  می توان  آن جمله  از  که  بخشیده  بهبود  توجهی  به طورقابل  را 
سیستم در تولید تلویزیون و چراغ های چشمک زن اشاره کرد. در حال حاضر، 
این سیستم به چنان سطحی از کارایی رسیده که قادر است فضایی به مساحت 
یک زمین فوتبال و فضای ترمینال و کرین ها را به خوبی روشن کند، با هزینه و 
مصرفی به شدت پایین تر از آن چه در گذشته وجود داشت، مزیت این سیستم به 
سیستم های فلئورسنتی، المپ های رشته ای و HID این است که پاشیدگی نور 

ندارد و نور را به صورت متمرکز و بدون اتالف، ساطع می کند و هر چه طراحی 
آن بهتر و مناسب تر باشد، بازده بیشتر با ولتاژ کمتر ایجاد می کند. یکی دیگر 
از مزیت های این سیستم این است که انقطاع زمانی ندارد یعنی بدون مکث، 
روشنایی می دهد. اکنون که بنادر بیش از پیش در فکر برقی کردن کرین های 
خود هستند، این سیستم در قیاس با سیستم های سدیم پرفشار )HPS( یا هالید 
فلزی )MH( که پانزده دقیقه طول می کشد تا روشن شود، بیش از اینها می تواند 

مفید واقع شود. 
برای باالبردن میزان نور این سیستم می توان از اپتیک های مختلفی استفاده 
کرد؛ این کار سبب شدت گرفتن میزان نور سیستم می شود. نورافکن های LED که 
روی ماشین های STS سوار می شوند، قابلیت توزیع نور و روشن کردن کانتینر زیرین 
را دارد. در کرین های RTG امکان استفاده از انواع مختلف اپتیک ها وجود دارد؛ این 
کارضمن این که بخش های زیرین را روشن می کند، ایمنی کاری نیروهایی که روی 

زمین مشغول کارند را نیز باال می برد. 
در پکیج های قدیمی سیستم RTG دست کم 14 چراغ 400 واتی نصب می شد 
که مصرف آنها مجموعاً به 5600 وات می رسید. در حالی که همین بازده را می توان 
با تعداد کمتری المپ 150 واتی فونیکس مودکاملو )ModComLO Phoenix( با 
مصرف 2100 وات ایجاد کرد که یک صرفه جویی کالن به شمار می آید. افزون بر این، 
یک نورافکن چهار واحده 300 واتی از محصوالت فونیکس قادر است مساحتی بالغ 
بر 200 لوکس را روشنایی دهد در حالی که سیستم های قدیمی تر برای این میزان 

روشنایی به ده چراغ )واحد( نیاز داشتند. 

 LED استفاده از سیستم روشنایی
صرفه جویی در هزینه را عاید ترمینال اپراتورها می کند

در حـال حاضـر رقابـت شـدیدی میان بنـادر و ترمینال ها بر سـر ترافیـک کانتینـر جریـان دارد و در این میان، آن دسـته کـه کارآمدترند 
سـهم بیشـتری داشـته و عوایـد افزون تـری حاصـل می کننـد. یـک عامـل حیاتـی در باالبـردن تـوان رقابتـی، کاهـش هـر چـه بیشـتر 
هزینه هاسـت. اسـتفاده از سیسـتم نـوریLED از جملـه روش هـای مؤثـر در تحقـق ایـن امـر به شـمار می آیـد. سیسـتم های موجود که 
به طـور مشـخص درکریـن هـای )جرثقیل های(کانتینـر نصب می شـود، به صورت دائـم تشعشـع، رطوبت و خورندگـی که همـواره در محیط 
زیسـت دریایـی نیـز به وفـور تولید می شـوند، ایجـاد می کنـد و در نهایت ضمـن پاییـن آوردن کارایی سیسـتم نـوری، هزینه هـای بیهوده از حیـث تعمیر 
و نگهـداری و نیـز تأمیـن قطعـات و صـرف انرژی به سیسـتم تحمیـل می کنند. این در حالی اسـت کـه اگر سیسـتم نوری LED نصب شـود، ضمـن این که 

مصرف انرژی رو به کاهش می گذارد؛ هزینه های ناشی از تأمین و نگهداری سیستم نیز حذف شده و درعین حال سطح ایمنی نیز باالتر می رود.
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با LED هزینه تعمیر و نگهداری کاهش پیدا می کند

دلیل این که سیستم LED تا این اندازه محبوبیت پیدا کرده، پایین بودن مصرف 
انرژی و صرفه جویی پایدار است؛ به ویژه در کشورهایی که انرژی در آنها گران است 
و در ساعات اوج مصرف، میزان برق مصرفی، باال محاسبه می شود. این سیستم در 
مقایسه با سیستم RTG هم روشنایی بیشتری تولید و هم هزینه کمتری تحمیل 
می کند که به 5,000 دالر به ازای هر سیستم RTG می رسد؛ یعنی اگر بندر بتواند 50 
سیستم RTG را از رده خارج کند، صرفه جویی معادل 250,000 دالر عاید می شود. 
مزیت سیستم LED محدود به صرفه جویی در مصرف انرژی نمی شود؛ بنادر و 
ترمینال ها اگر بخواهند، می توانند صرفه جویی را از مصرف انرژی به صرفه جویی در 
هزینه های تعمیر و نگهداری تعمیم دهند. یک سیستم LED اگر طراحی و ساخت 
مناسب داشته باشد، قادر است 50,000 ساعت بدون هزینه تعمیر و نگهداری کار 
کند. اگر بتوان ساعات مصرف برق را در حد روزانه دوازده ساعت نگه داشت؛ این 
سیستم می تواند ده سال کار کند بدون این که نیازی به تعویض المپ و رزیستور و 

سایر لوازم داشته باشد. 
در برخی شرایط خاص تراشه های LED به تنهایی قادرند 100هزار ساعت کار 
کنند بدون این که عمر مفید آنها افت قابل مالحظه ای پیدا کند. البته بندر یا اپراتور 
ترمینال و یا مهندسان کرین باید سعی کنند از قطعات و لوازمی استفاده کنند که 
عمرمفیدشان کمتر از عمرمفید کل سیستم نباشد. برای این کار باید از شرکت هایی 

خرید کنند که کاالیشان را ضمانت کیفی می کنند. 

معموالً تولیدکنندگان این سیستم 50,000 ساعت گارانتی دارند؛ به شرط آن که 
سیستم مخصوص فضاهای دارای تعشعات، رطوبت و خورندگی طراحی شده باشد. 
تراشه های کوچک LED نیز عمر مفیدی بالغ بر 50,000 ساعت دارند به شرط آن که 
مشکالت برقی به واسطه رطوبت و تشعشعات و غیره پیش نیاید چون در این صورت 
کل سیستم دچار خرابی خواهد شد. برای جلوگیری از این حالت توصیه می شود 
درایور سیستم به صورت کپسول در فضایی بسته کارگذاشته شود. همچنین برای 
جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل سیستم باید تمام سیستم را از الیه ای سیلیکونی 

دارای شفافیت نوری باال پوشاند. 

نوع طراحی سیستم بر عملکرد آن اثر دارد و مشکالت تعمیر ندارد 

سهولت تعمیرسیستم LED یکی از مهم ترین مسائلی است که کارکنان بخش تعمیر 
و نگهداری کرین اهمیت زیادی به آن می دهند. بسیاری از سیستم های LED که 
امروزه به بازار عرضه می شوند، قابلیت تعمیرشدن ندارند و یک بار مصرفاند. این مسئله 
بستگی به نوع طراحی و ساخت سیستم دارد. برخی از این سیستم ها به گونه ای 
طراحی و ساخته می شوند که اگر یک بخش دچار خرابی شد، لزوماً تمام سیستم 
از کار نمی افتد. اپراتورها می توانند برای کرین های در دست بهسازی یا کرین های 
جدیدی که قرار است خریداری کنند از این سیستم استفاده کنند. دو سال پیش 
بزرگترین تولیدکننده تجهیزات معادن به شرکت محصوالت فونیکس مراجعه کرد 
و سیستم روشنایی خود را تماماً به LED تبدیل کرد. عمده سیستم روشنایی این 
شرکت در فضاهای بیرون و هم در اتاق های برقی، مکانیکی و فضاهای اضطراری آن 

متمرکز است. اکنون با گذشت هجده ماه هنوز خرابی رخ نداده است. 
ترمینال های بندری و بنادر در سراسر جهان می توانند از همین حاال سیستم های 
نوری خود را به سیستم LED تبدیل کنند و عملکرد آینده خود را در بخش تجهیزات 
و کرین ها بهبود بخشند. نصب و استفاده از این سیستم مزیت های زیر را در پی دارد:

از لحاظ مصرف انرژی: کاهش مصرف
از لحاظ تعمیر و نگهداری: کاهش هزینه نیروی انسانی

از لحاظ ایمنی: عدم نیاز به تعمیر سیستم در ارتفاعات باال که خطرآفرین است
از لحاظ لوازم: عدم نیاز به خرید و تعویض قطعه

از لحاظ اسقاط: عدم تحمیل آسیب خاص به محیط زیست
به نظر می رسد  اکنون  بود،  مانده  باقی  تحول  بدون  روشنایی که سال ها  سیستم 
وارد دوره گذار شده است. این فناوری به جهت داشتن مزیت های فراوان قابلیت 
سرمایه گذاری بیشتر را دارد. استفاده از این سیستم توسط بنادر و ترمینال ها باعث 

صرفه جویی فراوان از یک سو و تقویت موقعیت نسبت به رقبا از دیگر سو می شود.

سال بیست و نهم  شماره 213  مهــر 1393  59



مقررات  و  بهبود عملکرد زیست محیطی خود تحت فشار هستند  برای  فزاینده ای  به صورت  و کشتیرانی  بندری  صنایع 
به  مقررات جدید  با  انطباق  به  تمایل  این صنایع درصورت  نزدیک الزم االجرا می شوند.  آینده  نیز در  بین المللی جدیدی 
شیوه ای مقرون به صرفه، باید فناوری ها و الگوهای کاری نوین را به کار ببندند. از میان این فناوری های جدید، تأمین برق از 
خشکی پیشرفته ترین و مناسب ترین راهکار در بلندمدت محسوب می شود و طبق یکی از تحقیقات اخیر )دانشگاه لوون 
/ISO/IEC بلژیک 2012( در حال حاضر 150 اسکله در جهان به این سامانه جدید مجهز شده اند. به عالوه، تصویب استاندارد

IEEE 1-80005 نیز استفاده از این فناوری را تسریع خواهد نمود. 

این مقاله به توانایی راهکار تأمین برق از خشکی برای کاهش آلودگی بندری و کمک به انطباق کشتی ها با مقررات کنونی و 
آتی می پردازد و نیز بهترین شیوه های مورد استفاده بنادر، مدیران پایانه ها و مالکان کشتی ها در تبدیل تأمین برق از خشکی 

به یک سرمایه گذاری ایمن، کارامد و سبز را ارائه می نماید. 

استفاده ازفناوری تأمین برق از خشکی
 برای پیروی از الزامات زیست محیطی

  لورن گرانديديه  
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دغدغه ها درباره آلودگی ناشی از کشتی ها
در طول دهه گذشته، نگرانی های عمومی درخصوص آلودگی هوای ناشی از کشتی ها 
حمل  شیوه های  سبزترین  عنوان  به  شناخته شدن  علی رغم  است.  یافته  افزایش 
با گوگرد باال استفاده می کنند و  از نفت سوخت سنگین  و نقل، اغلب کشتی ها 
صنایع کشتیرانی هرساله چندین میلیون تن ذرات معلق )PM(، اکسیدهای گوگرد 
)NOX(و دی اکسیدکربن )CO2(در هوا منتشر  نیتروژن  اکسیدهای   ،)SOX(
می کنند. طبق بررسی ها، این صنایع نزدیک به 3 تا 5 درصد دی اکسیدکربن، 15 
درصد اکسیدهای نیتروژن و 5 تا 8 درصد اکسیدهای گوگرد منتشر شده در سطح 
جهان را به خود اختصاص می دهند. از آنجا که 70 درصد این گازها در فاصله 400 
کیلومتر از خشکی منتشر می شوند، کشتی ها نقشی جدی در آلودگی هوای مناطق 
بندری و ساحلی دارند و پیامدهای وخیمی برای سالمت انسان ها و محیط زیست 
برآورد کرده اند که کشتیرانی  اروپا  اخیر در  بار می آورند: تحقیقات  به  اطراف آن 
بین المللی باعث مرگ 50 هزار نفر در سال در اروپا و تحمیل نزدیک به 60 میلیارد 

یورو هزینه برای این جوامع می شود. 

مقررات سخت گیرانه تر زیست محیطی
سازمان بین المللی دریانوردی )IMO(برخوردی جدی با مشکل آلودگی هوا ناشی 
از کشتی ها دارد و مقررات ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل برنامه زمانی مناسبی 
برای کاهش مرحله به مرحله مقدار اکسیدهای نیتروژن و گوگرد موجود در سوخت 
از  استفاده  از  غیر  چاره ای  کشتی ها  بدین ترتیب،  است.  نموده  تصویب  کشتی ها 
سوخت های دارای گوگرد پایین یا به کارگیری فناوری های جایگزین، نخواهند داشت. 
به  برای رسیدگی  )MEPC(هر ساله چندین نشست  آیمو  کمیته زیست محیطی 

مسایل روز برگزار می کند. 
انتشار  کاهش  برای  جدید  راهکار  دو  گذشته،  سال  نشست های  از  یکی  در 
دی اکسیدکربن از کشتی ها )شاخص طراحی کارایی انرژی )EEDI(و طرح مدیریت 
کارایی انرژی کشتی )SEEMP(به مقررات ضمیمه ششم این کنوانسیون افزوده شد 
که در سال 2013 الزم االجرا شدند. نشست بعدی این کمیته در لندن نیز به پیشبرد 
کار در مورد تدابیر مبتنی بر بازار برای کاهش انتشار دی اکسیدکربن از کشتی ها 
تالش خواهد نمود. در برخی کشورها که فعالیت های گسترده کشتیرانی نقش بارزی 
در آلودگی های بندری دارند، مقررات سخت گیرانه تری برای کشتی ها در مدت حضور 
آنها در اسکله وضع شده است. به عنوان نمونه در اروپا، کشتی هایی که بیش از 2 
ساعت در کنار اسکله می مانند باید از سوخت های دارای گوگرد کمتر از 0/1 درصد 
و یا فناوری های جایگزین مانند تأمین برق از خشکی استفاده نمایند. در آمریکا نیز 
انجمن منابع هوایی کالیفرنیا، کشتی ها را ملزم به داشتن سامانه تأمین برق از خشکی 
نموده  است، چرا که بدون آن نخواهند توانست از سال 2014 به بعد در بنادر این 

ایالت پهلو بگیرند. 

تأمین برق از خشکی آلودگی را کاهش می دهد
میان  در  زیست محیطی  کارایی  باالترین  احتماالً  خشکی  از  برق  تأمین  سامانه 
فناوری های مشابه دارد و برآورد می شود که استفاده از آن انتشار دی اکسیدکربن، 
اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق را به ترتیب به میزان 50، 96، 
97 و 96 درصد در قیاس با حالت استفاده از سوخت با گوگرد 2/7 درصد کاهش 
دهد. البته این کاهش جهانی آلودگی به شیوه های مورد استفاده برای تولید برق نیز 
بستگی دارد اما آلودگی ناشی از نیروگاه ها اغلب در نقاط دورافتاده و نه در بخش های 
پرجمعیت مانند بنادر، اتفاق می افتد و تدابیری نیز در جهت کاهش آلودگی ناشی از 
این تأسیسات اتخاذ شده است. بنادری که از راهکار تأمین برق از خشکی استفاده 
می کنند، بهبودهای زیست محیطی زیادی را در منطقه خود گزارش نموده اند. به 

عنوان نمونه، بندر لس آنجلس به عنوان یکی از پیشگامان اجرای این فناوری، کاهش 
انتشار اکسیدهای نیتروژن و گوگرد و نیز ذرات معلق را به میزان 95 درصد به ازای 

هر کشتی ورودی گزارش می نماید. 

اجرای مقررات به شیوه ای مقرون به صرفه
به کمک این فناوری، کشتی ها می توانند در کنار اسکله موتورهای خود را خاموش 
کرده و از برق شبکه خشکی استفاده نمایند و بدین ترتیب، هزینه های انرژی خود در 
این شرایط اوج گرفتن قیمت سوخت دریایی کاهش دهند. در بسیاری از کشورها، 
استفاده از برق نه تنها زیست محیطی تر از مصرف سوخت  دریایی بلکه اقتصادی تر 
نیز هست و کشتی ها بدین ترتیب به صرفه جویی در هزینه های خود می پردازند. 
پیش بینی می شود استقبال از این فناوری در آینده افزایش یابد، چرا که سواحل 
آمریکا نیز مانند دریای بالتیک، دریای شمال و کانال مانش به عنوان مناطق کنترل 
انتشار معرفی شده اند و کشتی ها موظف هستند از سوخت دارای حداکثر 1 درصد 
گوگرد در این مناطق استفاده نمایند. پس از مذاکرات طوالنی، قانون انتشار گوگرد 
اروپا )در تاریخ 14 سپتامبر 2012(به تصویب رسید و کشتی ها را موظف نمود از 
سال 2015 به بعد برای حرکت در آب های این اتحادیه از سوخت دارای حداکثر 0/1 
درصد گوگرد استفاده نمایند. این مسئله به افزایش تقاضا برای گازوییل دریایی و باال 

رفتن قیمت ها منجر خواهد شد. 
با تأمین برق کشتی ها از خشکی، موقعیت های جدیدی برای بنادر گشوده می شود و 
بنادر می توانند بسته به مولفه هایی متفاوت، مانند مدت اشغال هر اسکله و قیمت برق، 
مدت زمان بازگشت سرمایه گذاری خود را کاهش دهند و از کیفیت هوای محیط 
خود حفاظت نمایند. بسیاری از سازمان های دولتی و فدرال به این فناوری اطمینان 
کرده و تسهیالت و بودجه هایی برای حمایت از رشد و توسعه آن درنظر گرفته اند. به 
عنوان مثال، سوئد و آلمان با کسب مجوز از اتحادیه اروپا، مالیات محاسبه شده برای 
برق تأمین شده برای کشتی ها بدین طریق را کاهش داده اند. بازگشت سرمایه برای 
کشتی هایی که از این شیوه استفاده می کنند در این کشورها بسیار سریع تر است 
و می توان از این ابتکار عمل در سایر کشورهای عضو این قاره نیز بهره برد. اتحادیه 
اروپا همچنین از اجرای شیوه تأمین برق از خشکی به عنوان معیاری برای گزینش 
 )T TEN و Polo Marco طرح های توسعه زیرساخت دریافت کننده یارانه )مانند
استفاده می کند و این طرح ها می توانند با مدیران دریایی در جهت کمک به تأمین 

بودجه پروژه های تأمین برق از خشکی تا 20 درصد همکاری نمایند. 

نقش استانداردهای بین المللی
استفاده از برق خشکی از اهمیت جهانی برخوردار است چرا که اغلب مسیرهای اصلی 
حمل بار دریایی بین قاره های متفاوت هستند. به همین دلیل، سازمان های بین المللی 
استاندارد به دنبال تدوین استانداردی واحد برای این راهکار، از نظر سامانه و اتصاالت 
الزم هستند. از این رو، کشتی های دارای امکانات اتصال به شبکه خشکی می توانند 
از این سامانه در تمامی بنادر جهان استفاده نمایند، مشروط بر این که استانداردهای 
جهانی مرتبط با این مسئله در کشتی و بندر رعایت شده باشند. بدین ترتیب، هدف 
از تدوین این استاندارد، حصول اطمینان از ایمنی اتصاالت با ولتاژ باال در هنگام 
طراحی و ساخت سامانه در بندر و ایجاد امکان بهره برداری از آن در کشتی ها است 
تا دیگر نیازی به انجام تنظیمات دشوار و استفاده از مبدل های گوناگون در نقاط 
مختلف جهان نباشد. کشتی های نامنطبق با این استاندارد عماًل ناتوان از بهره گیری 

از سامانه های استاندارد خواهند بود. 
در حال حاضر دو استاندارد بین المللی اصلی برای طراحی و ساخت این سامانه ها 
وجود دارد: موارد مرتبط با الزامات کلی شبکه ولتاژ باالی ساحلی تحت پوشش 
استاندارد IEEE/ISO/IEC 1-80005 )مصوب سال 2012(قرار می گیرند و استاندارد 

سال بیست و نهم  شماره 213  مهــر 1393    61سال بیست و نهم  شماره 213  مهــر 1393    61



IEC 1-62613 و IEC 2-62613 )مصوب سال 2011( نیز به اتصاالت الزم برای 

استفاده از این شبکه می پردازد. 

بهترین نمونه های اجرای فناوری تأمین برق از خشکی
الكتريك شركتاشنايدر بنادر، و ها كشت برا فناور بلندمدتاين نيازها مين ت ور من به
الزم، كاهشسرمايهگذار برا كه كند م نامBoX Shoreاستفاده به خالقانه راهكار از

است شده مرتبططراح عمليات هزينهها و نياز مورد زمان

راهکاری بهینه و انعطاف پذیر
شیوه BoX Shore از مجموعه ای اجزاء استاندارد تشکیل می شود و تمامی بخش های 
اتصال از طرح های آزموده شده، تأیید شده و مستند استفاده می کنند که درصد 
اطمینان سامانه را به حداکثر می رساند. این راهکار که به صورت یک بسته واحد ارائه 
می شود با هدف تقلیل هزینه و فضای الزم طراحی شده است و بنادر برای استفاده 
از آن باید طرح های محلی بلندمدت پشتیبانی برای موارد طراحی، اجرا و خدمات 

پس از فروش داشته باشند. 
بنادر محیط هایی پویا هستند و ترافیک بندری در حالت تغییر مدام به سر می برد. 
از آنجا که امکان تغییر مشخصات اسکله یا برق مورد نیاز کشتی ها همواره وجود 
دارد، سامانه BoX Shore با هدف سازگاری با تغییرات و ارائه خدمات به کشتی های 
امروز و فردا ساخته شده است. این سامانه را همچنین می توان بدون ایجاد اختالل 
در فعالیت های کنونی بنادر به راه انداخت زیرا امکان سازگاری با انواع بسامدها و 

ولتاژهای مورد نیاز کشتی ها و زیرساخت های متنوع بندری را دارد.

ایمنی
مسئله ایمنی در اغلب موارد به حفاظت از پرسنل مسئول تأمین برق از خشکی و 
سایر افراد حاضر در نزدیکی این اتصاالت و سامانه مربوط می شود. بدین ترتیب، 
موارد احتیاطی و حفاظتی زیر باید در این خصوص به اجرا درآیند: حفاظت از افراد 
در برابر شوک الکتریکی مستقیم و غیرمستقیم به کمک تمهیداتی مانند عایق بندی، 

کابل های تخلیه بار و دستورالعمل های ایمنی برای کارکنان؛ حفاظت در برابر قوس 
الکتریکی در سویچ بوردهای دارای ولتاژ باال و پایین؛ حفاظت از پرسنل مسئول قطع 
و وصل جریان و مدیریت اتصاالت از طریق اینترالک های مکانیکی و حصول اطمینان 
از این که کابل های با ولتاژ باال پیش از قطع شدن تخلیه شده اند. تمامی این موارد در 

بسته BoX Shore گنجانده، و در مراحل طراحی آزمایش و تأیید شده اند. 

سامانه مدیریت انرژی
بسته BoX Shore از یک سامانه کنترل و مدیریانرژی نیز برخوردار است که بنادر را 
قادر می سازد مصرف برق خود را بهینه نمایند و در نتیجه هزینه های عملیاتی خود را 
کاهش دهند. این سامانه تمامی داده ها را به صورت زنده ردیابی و گزارش می کند و 
به کمک آن، بنادر می توانند فرایندهای انتخاب، پیش بینی، شبیه سازی، اندازه گیری 
و تهیه صورت حساب ها را مدیریت نمایند. این سامانه همچنین اطالعاتی درخصوص 
شاخص های زیست محیطی بندر به دست می دهد که باعث می شود فناوری تأمین 

برق از خشکی به عنوان راهکاری سبز و کارآمد شناخته شود. 

نتیجه گیری
آلودگی هوا و مقررات جدید صنایع دریایی را به سوی بهره گیری از فناوری های 
زیست محیطی تر هدایت می کنند و این سرمایه گذاری های جدید اغلب به صورت 
از خشکی  برق  تأمین  سامانه های  همه،  این  با  می شوند.  قلمداد  محدودیت هایی 
می توانند صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی و هزینه های دیگر برای کشتی ها 
به ارمغان بیاورند. این سامانه ها همچنین فرصت هایی جدید پیش روی بنادر قرار 
می دهند و به آنها در امر بهبود کیفیت هوای محیط خود یاری می رسانند. موانع اصلی 
در مسیر پیشرفت اخیراً برداشته شده اند. در حقیقت، استاندارد جدید در این خصوص 
یکپارچگی جهانی بین بنادر و کشتی ها را تضمین می کند، و سامانه های به کار بسته 
شده کنونی مانند BoX Shore از ایمنی، انعطاف و کارایی الزم برای استفاده در بنادر 
دیگر برخوردار هستند. به همین دلیل، می توان پیش بینی کرد راهکار تأمین برق از 

خشکی توسعه و پیشرفت مناسبی در سال های آتی داشته باشد. 
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 مقدمه

در بيست و چهارمين سال از آغاز برگزاري همايش هاي بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي                  
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 اهداف همايش 
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ــوزی در  ــم دانش آمـ ــجویی و 10 تیـ ــم دانشـ ــابقات 23 تیـ ــن مسـ در ایـ
ــناورهای  ــی و شـ ــناورهای کنترلـ ــه و در دو کالس شـ ــروه جداگانـ دو گـ
ـــت  ـــه هف ـــج ب ـــالم نتای ـــس از اع ـــه پ ـــد ک ـــت پرداختن ـــه رقاب ـــمند ب هوش
تیـــم برتـــر در بخـــش دانشـــجویی و چهـــار تیـــم برگزیـــده در بخـــش 

ــت. ــق گرفـ ــزی تعلـ ــوزی جوایـ دانش آمـ
ایـــن مســـابقات در چهار آیتـــم مانور RC، ســـرعت هوشـــمند، مانور 
هوشـــمند و ســـرعت RC برگزار شـــد. در آیتم مانور RC مسیر در نظر 
گرفته شـــده باید ســـه دور توســـط شـــناور طی می شـــد و برخورد با 
مســـیر، خطا محســـوب شـــده و زمان و تعـــداد خطای هـــر تیم ثبت 
می شـــد. در آیتم سرعت هوشـــمند هم شـــناور باید بویه مشخص شده 
را دور مـــی زد و به ابتدای مســـیر بازمی گشـــت و برخورد بـــا بویه خطا 

محســـوب می شـــد. در این آیتم همزمان و تعداد خطـــای هر تیم ثبت 
می شـــد و تیم ها حق اســـتفاده از پردازنده بیرون از شـــناور را نداشتند. 

در آیتم مانور هوشـــمند مســـیر دو دور طی می شـــد.
ـــده  ـــارش پراکن ـــه ب ـــد ک ـــی زده ش ـــا در حال ـــت ه ـــن رقاب ـــتارت ای ـــا اس ام
بـــاران در کنـــار دریاچـــه پـــارک ارم شـــور حـــال خاصـــی را بـــه 
ــرایط  ــن شـ ــی ایـ ــود. ولـ ــا داده بـ ــای رقابت هـ ــرکت کنندگان و فضـ شـ
جـــوی مانـــع از آن نشـــد کـــه خبرنـــگاران ماهنامـــه بنـــدر و دریـــا از 
پوشـــش شایســـته ایـــن رقابت هـــای هیجـــان انگیـــز و باطـــراوت غافـــل 
ـــابقات  ـــن مس ـــزاری ای ـــالل برگ ـــه در خ ـــان ک ـــه آن نش ـــان ب ـــوند. نش ش
گفتگوهـــای تفصیلـــی خوبـــی بـــا دســـت انـــدرکاران و مدعویـــن ایـــن 

ــد: ــه می خوانیـ ــروح آن را در ادامـ ــه مشـ ــد کـ ــام شـ ــابقات انجـ مسـ

گزارش »بندر و دریا« از سومین دوره مسابقات شناورهای هوشمند

بامداد پاییزی؛  رقابت شناورهای هوشمند در دریاچه آرام

  محسن خبازان  

سومین دوره مسابقات شناورهای هوشمند صبح روز سه شنبه )29 مهرماه( در محل دریاچه پارک ارم تهران آغاز به کار کرد و 
به مدت 2 روز نیز ادامه داشت. در مراسم افتتاحیه این رقابت ها علی جهاندیده؛ معاون بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و 
فناوری های  و  همکاری ها  مرکز  رییس  اکرمی فر؛  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  دریایی  معاون  فرشچی؛  پروین  دریانوردی، 
ریاست جمهوری، محمد سعید سیف؛ رئیس ستاد دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهدی اعتصام؛ مدیر کل مرکز 
بررسی ها و مطالعات راهبردی و عبدالکریم رزازان؛ مدیرکل تأمین و نگهداری سازمان بنادر و دریانوردی و تعدادی از کارشناسان و مدیران 

نیروهای دریایی ارتش و سپاه، وزارت دفاع و شرکت های دریایی کشور حضور داشتند.
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دکتر علی جهاندیده؛معاون بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی

از محل وجوه اداره شده، تسهیالتی در نظر می گیریم

ـــه  ـــگار ماهنام ـــا خبرن ـــو ب ـــا، در گفتگ ـــن رقابت ه ـــه ای ـــیه افتتاحی در حاش
ـــگاه  ـــاً جای ـــتیم و قطع ـــروع کار هس ـــاًل در ش ـــا فع ـــت: م ـــا گف ـــدر و دری بن
ـــه  ـــم ک ـــده درک می کن ـــد. بن ـــا باش ـــر از اینه ـــد باالت ـــابقات بای ـــن مس ای
برگزارکننـــدگان همایـــش چه قـــدر بـــه زحمـــت افتادنـــد تـــا بـــه ایـــن 

ـــند. ـــرایط برس ـــد از ش ح

ـــازمان  ـــه س ـــر اینک ـــی ب ـــا مبن ـــگار م ـــؤال خبرن ـــه س ـــخ ب وی در پاس
ـــرای  ـــا ب ـــه برنامه ه ـــن گون ـــی را از ای ـــه حمایت های ـــوردی چ ـــادر و دریان بن
جـــذب جوانـــان عالقه منـــد بـــه صنعـــت دریانـــوردی دارد، گفـــت: ایـــن 
رقابت هـــا اقـــدام بســـیار ارزشـــمندی اســـت کـــه پایه هـــای اصلـــی آن را 
ـــرده  ـــا ک ـــران بن ـــی ای ـــی دریای ـــن مهندس ـــریف و انجم ـــی ش ـــگاه صنعت دانش
و قطعـــاً ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی نیـــز بـــه عنـــوان تنهـــا متولـــی و 
ـــداد  ـــن روی ـــن ای ـــا چهارمی ـــرد ت ـــد ک ـــک خواه ـــور کم ـــی کش ـــع دریای مرج
هـــم بـــه نحـــوی بهتـــر و شایســـته تر برگـــزار شـــود. ســـازمان بنـــادر و 
ــادی و عملـــی خـــود  ــا کمک هـــای مـ ــا بـ دریانـــوردی آمادگـــی دارد تـ
ایـــن جوانـــان عالقه منـــد و ســـرمایه های ملـــی را مـــورد حمایـــت خـــود 
ـــیار  ـــش بس ـــی نق ـــع مال ـــر کاری مناب ـــلماً در ه ـــه مس ـــرا ک ـــد، چ ـــرار ده ق
ـــد  ـــی نخواه ـــات مهم ـــاً اتفاق ـــی قطع ـــع مال ـــدون مناب ـــته و ب ـــی داش اساس
ـــام  ـــه و تم ـــه جانب ـــورت هم ـــه ص ـــوردی ب ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــاد. س افت
قـــد آمـــاده اســـت تـــا از ایـــن رویـــداد بـــزرگ و ایـــن قدم هـــای اولیـــه 
ـــد  ـــک کن ـــزان را کم ـــن عزی ـــد و ای ـــته باش ـــوی داش ـــادی و معن ـــت م حمای
ـــادر  ـــازمان بن ـــود. س ـــل ش ـــه عم ـــج ب ـــود، منت ـــد می ش ـــه تولی ـــی ک ـــا علم ت
ـــدگان  ـــرای برگزی ـــده ب ـــوه اداره ش ـــل وج ـــر دارد از مح ـــوردی در نظ و دریان
ـــد  ـــهیالتی کن ـــت تس ـــند، حمای ـــه باش ـــدادی ک ـــر تع ـــه ه ـــا ب ـــن رقابت ه ای
ـــی  ـــر علم ـــه ه ـــد. چراک ـــد کنن ـــی را تولی ـــای خوب ـــد طرح ه ـــا بتوانن ـــا اینه ت
ـــای  ـــازه در میانه ه ـــود ت ـــل نش ـــه عم ـــی ب ـــر منته ـــود اگ ـــد می ش ـــه تولی ک

ـــود.  ـــد ب راه خواه
دکتـــر جهاندیـــده در پایـــان در مـــورد قابلیت هـــا و پتانســـیل های 

ــا در ســـال آینـــده بایـــد  ــابقات افـــزود: مـ بین المللی کـــردن ایـــن مسـ
ـــمت  ـــه س ـــم ب ـــم و بروی ـــا دهی ـــا را ارتق ـــن رقابت ه ـــت ای ـــت و کیفی کمی
بین المللی کـــردن ایـــن مســـابقات. کشـــور عزیـــز مـــا در تولیـــد علـــم 
ـــم،  ـــی کنی ـــداد را بین الملل ـــن روی ـــا ای ـــر م ـــژه ای دارد و اگ ـــش وی ـــاً نق واقع
قطعـــاً می توانیـــم حرف هـــای زیـــادی بـــرای گفتـــن داشـــته باشـــیم. 
بایـــد توجـــه داشـــت کـــه دانش آمـــوزان مـــا و دانشـــجویان عزیـــز مـــا 
ـــده  ـــم و بن ـــم کنی ـــا را تکری ـــد آنه ـــا بای ـــتند و م ـــرام هس ـــل احت ـــه قاب هم
امیـــدوارم کـــه بـــا تفکـــرات دانش آمـــوزی و بـــه خصـــوص دانشـــجویی 
و تولیـــد علـــم، عملکـــرد منطقـــی و خوبـــی را در ایـــن عرصـــه داشـــته 

ـــیم. باش

 دکتر علی عباسپور؛ دبیر سومین مسابقات شناورهای هوشمند

نقش سازمان بنادر و دریانوردی بسیار پررنگ بود 

ـــمند  ـــناورهای هوش ـــابقات ش ـــومین مس ـــر س ـــپور؛ دبی ـــی عباس ـــر عل  دکت
ـــادر  ـــازمان بن ـــش س ـــا نق ـــدر و دری ـــه بن ـــگار ماهنام ـــا خبرن ـــو ب در گفتگ
ـــر  ـــیار پ ـــابقات را بس ـــن مس ـــت از ای ـــزاری و حمای ـــوردی را در برگ و دریان
ـــادر و  ـــازمان بن ـــت: س ـــرد و گف ـــف ک ـــل توصی ـــای قب ـــر از دوره ه رنگ ت
ـــت  ـــزاری و حمای ـــته در برگ ـــه گذش ـــبت ب ـــری نس ـــور بهت ـــوردی حض دریان
از ایـــن رقابت هـــا داشـــته و عالقـــه خوبـــی هـــم بـــرای برگـــزاری دوره 
ـــد  ـــت می توان ـــن حمای ـــه ای ـــت. البت ـــان داده اس ـــود نش ـــده از خ ـــای آین ه
صرفـــاً مالـــی نباشـــد و الزم اســـت در زمینـــه تجهیـــزات بنـــدری نیـــز 

حمایت هـــا گســـترش پیـــدا کنـــد. 

وی بـــا بیـــان اینکـــه حـــوزه تجهیـــزات بنـــادر بســـیار گســـترده بـــوده 
ــزات را  ــن تجهـ ــی ایـ ــای داخلـ ــری از توانمندی هـ ــا بهره گیـ ــد بـ و بایـ
تولیـــد کنیـــم، تأکیـــد کـــرد: بی شـــک ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی 
در ایـــن زمینـــه می توانـــد نقـــش بســـیار اساســـی و تعییـــن کننـــده ای 
ـــب یـــک  ـــا در قال داشـــته باشـــد. بنابرایـــن مـــا نیـــز در ایـــن فکـــر هســـتیم ت
ــای  ــوردی همکاری هـ ــادر و دریانـ ــازمان بنـ ــا سـ ــی بـ ــه علمـ تفاهم نامـ

مناســـب و خوبـــی را آغـــاز کنیـــم.
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دکتر پروین فرشچی؛ معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست

گرین پورت را با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی 
اجرایی می کنیم

دکتـــر پرویـــن فرشـــچی؛ معـــاون محیـــط زیســـت دریایـــی ســـازمان 
حفاظـــت محیـــط زیســـت کـــه در مراســـم افتتاحیـــه ایـــن مســـابقات 
شـــرکت کـــرده بـــود در پاســـخ بـــه ســـؤال خبرنـــگار ماهنامـــه بنـــدر و 
ـــه و  ـــط زیســـت چـــه برنام ـــازمان حفاظـــت محی ـــه س ـــر اینک ـــی ب ـــا مبن دری
ـــاک دارد،  ـــای پ ـــی انرژی ه ـــرژی و جایگزین ـــره ان ـــث ذخی ـــی از بح حمایت
گفـــت: ســـازمان حفاظـــت محیط زیســـت از ســـال ها قبـــل روی مســـئله 
انرژی هـــای پـــاک کار کـــرده و بخشـــی هایی کـــه از لحـــاظ مســـئولیتی 
ـــت  ـــگ اس ـــن فرهن ـــاعه ای ـــی اش ـــود؛ یک ـــوط می ش ـــازمان مرب ـــن س ـــه ای ب
و دیگـــری نظـــارت بـــر اینکـــه اینهـــا بـــه اجـــرا در بیاینـــد. همان طـــور 
ـــر  ـــوص در نظ ـــن خص ـــاله ای را در ای ـــه 10 س ـــت بودج ـــم دول ـــه می دانی ک
ـــورت  ـــه ص ـــن زمین ـــی در ای ـــات عمل ـــوز اقدام ـــفانه هن ـــی متأس ـــه ول گرفت
ـــکل های  ـــا تش ـــی ی ـــای دولت ـــدام از نهاده ـــچ ک ـــرای هی ـــاًل ب ـــه و عم نگرفت
مردمـــی در ایـــن زمینـــه اقـــدام خاصـــی صـــورت نگرفتـــه اســـت. اگـــر 
ایـــن برنامـــه 10 ســـال آینـــده باشـــد، ســـازمان محیـــط زیســـت نیـــز 
بـــرای تشـــویق ایـــن مســـئله می توانـــد بـــه عنـــوان یـــک پلـــت فـــرم 
ـــای  ـــکاری نهاده ـــا هم ـــد ب ـــازمان می توان ـــن س ـــی ای ـــود. یعن ـــتفاده ش اس
دیگـــر برنامه هـــای متعـــددی داشـــته باشـــد، کمـــا اینکـــه هـــم اکنـــون 
ــه دارد.  ــن زمینـ ــی در ایـ ــی خوبـ ــه ای و بین المللـ ــای منطقـ همکاری هـ
ـــتفاده  ـــت اس ـــوان نهای ـــت می ت ـــن فرص ـــده از ای ـــاد بن ـــه اعتق ـــن ب بنابرای

ـــرد. را ک

ــازمان حفاظـــت محیـــط  ــای دریایـــی سـ ــورد همکاری هـ وی در مـ
ـــه ســـمت  ـــرای گام برداشـــتن ب ـــوردی ب ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــا س زیســـت ب
گریـــن پـــورت گفـــت: مـــا برنامه هـــای مربـــوط بـــه گریـــن پـــورت را 
ـــا  ـــم. ام ـــی کنی ـــوردی اجرای ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــکاری س ـــا هم ـــد ب بای
ـــوی  ـــنهادی را از س ـــده پیش ـــه بن ـــن زمین ـــه در ای ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای

ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی روی میـــز نمی بینـــم. مـــا همکاری هـــای 
خیلـــی خوبـــی را بـــا ایـــن ســـازمان داریـــم، منتهـــا ایـــن زمینه هـــای 
همـــکاری محـــدود هســـتند. باتوجـــه بـــه رویکـــرد دولـــت بـــه ســـمت 
ـــاً  ـــی، قطع ـــع دریای ـــرمایه گذاری روی صنای ـــور و س ـــور ودن کش ـــا مح دری
ــای  ــون همکاری هـ ــا کنـ ــود. تـ ــترده تر شـ ــا گسـ ــن زمینه هـ ــد ایـ بایـ
مـــا بـــا ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی در زمینـــه کنتـــرل آلودگی هـــا، 
ــوده  ــف بـ ــیون های مختلـ ــال کنوانسـ ــوان مثـ ــه عنـ ــا بـ ــگیری یـ پیشـ
ـــرد و  ـــوان کار ک ـــم می ت ـــن ه ـــر از ای ـــده فرات ـــاد بن ـــه اعتق ـــا ب ـــت. ام اس

بایـــد زمینه هـــا و بســـترهای جدیـــد هـــم آغـــاز شـــوند.

دکتـــر فرشـــچی در پاســـخ بـــه اینکـــه آیـــا ســـازمان ها و نهادهـــای 
ـــا شـــما همـــکاری  ـــا بنـــادر و دریـــا هســـتند، ب دیگـــری هـــم کـــه در ارتبـــاط ب
ـــر.  ـــت: خی ـــد، گف ـــدا کن ـــعه پی ـــم توس ـــئله ه ـــن مس ـــد ای ـــا بای ـــته اند ی داش
بـــه عنـــوان مثـــال مـــا بـــا ســـازمان منطقـــه آزاد کـــه قســـمت عمـــده 
فعالیت شـــان در ســـواحل اســـت، همکاری هـــای جدیـــدی را داریـــم 
ـــطح  ـــد در س ـــائل بای ـــیاری از مس ـــده بس ـــاد بن ـــه اعتق ـــم. ب ـــروع می کنی ش
ــای  ــا و هم افزایی هـ ــن همکاری هـ ــر ایـ ــا اگـ ــوند و واقعـ ــرا شـ ــی اجـ ملـ
فـــرا بخشـــی صـــورت نگیـــرد، نمی تـــوان بـــه خوبـــی از تـــوان صحیـــح 
ـــد  ـــد تأکی ـــت بای ـــن دول ـــرد. بنابرای ـــره ب ـــا به ـــن نهاده ـــه ای ـــت هم و درس
ـــه  ـــو رفت ـــا جل ـــازمان ها و نهاده ـــر از س ـــا فرات ـــه رویکرده ـــد ک ـــته باش داش

ـــوند. ـــی ش و مل

ــط  ــت محیـ ــازمان حفاظـ ــی سـ ــت دریایـ ــط زیسـ ــاون محیـ معـ
ــی در  ـــای خصوصـ ــا و بخش ه ــش انجمن هـ ــوص نقـ ــت در خصـ زیسـ
ایـــن زمینـــه گفـــت: بنـــده فکـــر می کنـــم کـــه در مقایســـه بـــا دیگـــر 
کشـــورها و مناطـــق دریایـــی، ایـــن نقـــش بســـیار ضعیـــف اســـت. مـــا 
ـــی  ـــوری و مل ـــائل کش ـــدی وارد مس ـــورت ج ـــه ص ـــی را ب ـــش خصوص بخ
نکرده ایـــم. در حالـــی کـــه واقعـــاً ایـــن بـــرون ســـپاری یـــا اســـتفاده از 
ـــرای  ـــد ب ـــردی باش ـــد راهب ـــی می توان ـــش خصوص ـــای بخ ـــیل نیروه پتانس

بهتـــر کـــردن کارهـــا.

دکتـــر فرشـــچی در پایـــان در پاســـخ بـــه ســـؤال خبرنـــگار مـــا 
ـــرای  ـــم ب ـــی ه ـــل انگیزش ـــه عوام ـــن زمین ـــا در ای ـــه آی ـــر اینک ـــی ب مبن
ـــتور کار  ـــا در دس ـــده ی ـــده ش ـــا دی ـــن ه ـــا انجم ـــی ی ـــای خصوص بخش ه
ـــه  ـــی ک ـــن موضوع ـــن و مهم تری ـــر بهتری ـــال حاض ـــت: در ح ـــرار دارد، گف ق
ـــگری  ـــئله گردش ـــد، مس ـــت باش ـــی مثب ـــش خصوص ـــرای بخ ـــد ب می توان
دریایـــی اســـت. ایـــن محـــور می توانـــد واقعـــاً هـــر دو طـــرف معادلـــه 
ــی  ــه یـــک پویایـ ــی را بـ ــای دولتـ ــی و نهادهـ ــی بخـــش خصوصـ یعنـ
و رشـــد برســـاند. بهـــره بـــرداری از منابـــع بایـــد بـــه صـــورت پایـــدار 
صـــورت گیـــرد. مثـــاًل واقعـــا جـــای انرژی هـــای پـــاک در کشـــور مـــا 
ـــام  ـــوت انج ـــوان پایل ـــه عن ـــی ب ـــا کارهای ـــه م ـــن زمین ـــت. در ای خالی اس
ـــتیم.  ـــب هس ـــیار عق ـــر بس ـــورهای دیگ ـــا کش ـــه ب ـــی در مقایس ـــم ول دادی
بنابرایـــن بخـــش خصـــوص در ایـــن زمینه هـــا می توانـــد بســـیار 
مثبـــت ظاهـــر شـــود، منتهـــا اینجـــا مـــا یـــک کاتالیـــزور می خواهیـــم. 
کاتالیـــزوری کـــه نهادهـــای دولتـــی و بخـــش خصوصـــی را بـــه هـــم 
ـــت  ـــه دول ـــت ک ـــزه اس ـــک انگی ـــن ی ـــده ای ـــاد بن ـــه اعتق ـــد و ب ـــک کن نزدی

بایـــد آن را بدهـــد. 
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دکتـــر محمـــد ســـعید ســـیف، رئیـــس هیئـــت مدیـــره انجمـــن 
ــران ــی ایـ ــی دریایـ مهندسـ

سازمان بنادر و دریانوردی درصدد تقویت تمام 
فعالیت های دریایی کشور است

ـــی  ـــن مهندس ـــره انجم ـــت مدی ـــس هیئ ـــیف، رئی ـــعید س ـــد س ـــر محم دکت
دریایـــی ایـــران نیـــز بـــه عنـــوان یکـــی از دســـت اندرکاران مســـابقات 
ـــاوری  ـــم و فن ـــن در عل ـــن انجم ـــش ای ـــورد نق ـــمند در م ـــناورهای هوش ش
و توســـعه آموزش هـــای دریایـــی گفـــت: انجمـــن مهندســـی دریایـــی 
ــده  ــی شـ ــه در آن پیش بینـ ــی کـ ــاس نامه و اهدافـ ــق اسـ ــران طبـ ایـ
بایـــد فعالیت هـــای مختلفـــی را در حـــوزه علـــم و فنـــاوری و توســـعه 
آموزش هـــای مرتبـــط بـــا دریـــا انجـــام دهـــد، بنابرایـــن خوشـــبختانه 
ـــم و  ـــام داده ای ـــی انج ـــای خوب ـــی کاره ـــت دریای ـــای صنع ـــوزه ه ـــا در ح م

ـــم.  ـــتور کار داری ـــم در دس ـــیاری ه ـــای بس کاره
ـــجویان  ـــوزان و دانش ـــنایی دانش آم ـــوزه آش ـــه در ح ـــان اینک ـــا بی وی ب
بـــا دریـــا و مســـائل و فناوری هـــای آن کمتـــر کار شـــده اســـت گفـــت: 
ـــد  ـــه می توان ـــت ک ـــی اس ـــل فعالیت ـــمند حداق ـــناورهای هوش ـــابقات ش مس
ـــن  ـــد. ای ـــط کن ـــا مرتب ـــا دری ـــی ب ـــه نوع ـــجویان را ب ـــوزان و دانش دانش آم
رقابت هـــا می توانـــد ذهـــن جوانـــان مـــا را روی مســـائل دریایـــی، 
ـــم  ـــن امیدواری ـــد. بنابرای ـــز کن ـــا آن متمرک ـــط ب ـــی مرتب ـــی و علم مهندس
ــادر و  ــازمان بنـ ــکاری سـ ــا همـ ــز بـ ــده نیـ ــال های آینـ ــم در سـ بتوانیـ
دریانـــوردی و ارگان هـــای دیگـــر دریایـــی ایـــن فعالیت هـــا را وســـعت 
داده تـــا مســـائل مرتبـــط بـــا دریـــا بـــه صـــورت جدی تـــر و کامل تـــر 

بـــرای دانش آمـــوزان و دانشـــجویان عزیزمـــان مطـــرح شـــود.
ــوردی از  ــادر و دریانـ ــازمان بنـ ــای سـ ــوص حمایت هـ وی در خصـ
ـــادر و  ـــازمان بن ـــبختانه س ـــت: خوش ـــمند گف ـــناورهای هوش ـــابقات ش مس
ــابقات  ــن مسـ ــی را از ایـ ــای خوبـ ــن دوره حمایت هـ ــوردی در ایـ دریانـ
انجـــام داده و حضـــور جـــدی و مؤثـــری داشـــته اســـت. بنابرایـــن امیدواریـــم 
ـــود،  ـــزی ش ـــت برنامه ری ـــرار اس ـــده ق ـــال آین ـــه س ـــدی ک ـــرای دوره بع ب
ــااهلل  ــا انشـ ــم تـ ــعت دهیـ ــازمان وسـ ــن سـ ــا ایـ ــود را بـ ــکاری خـ همـ

ـــود.  ـــزار ش ـــری برگ ـــطح باالت ـــابقات در س مس
دکتـــر محمـــد ســـعید ســـیف درادامـــه تأکیـــد کـــرد: ســـازمان ها 
ـــبختانه  ـــود. خوش ـــام ش ـــی انج ـــا هم افزای ـــند ت ـــته باش ـــه داش ـــد عالق بای
ـــی  ـــعت خوب ـــز وس ـــوردی نی ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــراً در س ـــد اخی ـــن دی ای
ــای  ــی فعالیت هـ ــه دارد در تمامـ ــازمان عالقـ ــن سـ ــرده و ایـ ــدا کـ پیـ

ــکاری  ــی همـ ــای دریایـ ــرکت ها و انجمن هـ ــی شـ ــا تمامـ ــی بـ دریایـ
کـــرده و ایـــن همـــکاری را تقویـــت کنـــد. بایـــد توجـــه داشـــت کـــه 
ـــت  ـــز تقوی ـــور را نی ـــی کش ـــتوانه های دریای ـــا پش ـــن فعالیت ه ـــت ای تقوی
خواهـــد کـــرد و خـــود ایـــن موضـــوع کار دریایی هـــا را ســـاده تر کـــرده 
ــط  ــد در محیـ ــود را می تواننـ ــای خـ ــی فعالیت هـ ــازمان های دریایـ و سـ
آشـــناتر ادامـــه دهنـــد. بنـــده معتقـــدم ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی 
نیـــز ایـــن سیاســـت را اتخـــاذ کـــرده کـــه بتوانـــد تمـــام فعالیت هـــای 
ــم در  ــدوارم بتوانیـ ــم امیـ ــا هـ ــد. مـ ــت کنـ ــور را تقویـ ــی کشـ دریایـ
ــم   ــه داریـ ــت  کـ ــن دسـ ــابقاتی از ایـ ــگاه ها و مسـ ــا، نمایشـ همایش هـ
ـــم.  ـــری را برداری ـــای بهت ـــوردی قدم ه ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــک س ـــا کم ب
انشـــااهلل ایـــن قدم هـــا مؤثرتـــر هـــم باشـــد و جامعـــه، دانش آمـــوزان 
و دانشـــجویان بیشـــتر بـــا موضـــوع دریـــا آشـــنا شـــوند تـــا مشـــکالت 
ـــد و  ـــزوده تولی ـــااهلل ارزش اف ـــود و انش ـــل ش ـــور ح ـــی کش ـــی دریای صنعت
ـــود. ـــل ش ـــورمان حاص ـــرای کش ـــا ب ـــق دری ـــتری از طری ـــی بیش درآمدزای

ـــردی  ـــات راهب ـــی مطالع ـــز بررس ـــاور مرک ـــار، مش ـــلطان تب ـــا س پوی
ـــوردی ـــادر و دریان ـــازمان بن س

در صورت توافق، دبیرخانه اجرایی این مسابقات به 
سازمان بنادر و دریانوردی منتقل می شود

ــردی  ــات راهبـ ــی مطالعـ ــز بررسـ ــاور مرکـ ــار، مشـ ــلطان تبـ ــا سـ پویـ
ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی کـــه بـــه همـــراه دو داور دیگـــر از ایـــن 
ســـازمان، مســـئولیت بخشـــی از داوری ایـــن مســـابقات را بـــر عهـــده 
ـــده داور  ـــت: بن ـــا گف ـــدر و دری ـــه بن ـــگار ماهنام ـــا خبرن ـــو ب دارد در گفتگ
شـــناورهای هوشـــمند در بخـــش مانـــور هوشـــمند هســـتم و ســـازمان 
بنـــادر و دریانـــوردی در مجمـــوع ســـه داور بـــه ایـــن مســـابقات اعـــزام 

داشـــته اســـت.
ــالف  ــر خـ ــابقات بـ ــن مسـ ــطح ایـ ــه سـ ــان اینکـ ــن بیـ وی ضمـ
تصـــورات پیـــش از آغـــاز رقابت هـــا خیلـــی چشـــمگیر نبـــوده، گفـــت: 
ـــم،  ـــرکت کنی ـــوان داور ش ـــه عن ـــابقات ب ـــن مس ـــه در ای ـــل از اینک ـــا قب م
کل مســـتندات طراحـــی و محاســـباتی شـــرکت کننده ها را مطالعـــه 
ـــا  ـــند، ام ـــرفته باش ـــیار پیش ـــناورها بس ـــن ش ـــم ای ـــر می کردی ـــرده و فک ک
در مرحلـــه اجـــرا دیدیـــم کـــه بچه هـــا بـــا محدودیت هایـــی همچـــون 
ـــتند  ـــه هس ـــی مواج ـــکالت مال ـــی و مش ـــای الکترونیک ـــه، برده ـــه قطع تهی
بنابرایـــن بـــه طبـــع ایـــن رقابت هـــا در ســـطح پایینـــی برگـــزار شـــد. 
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ولـــی انصافـــاً بعضـــی از تیم هـــا نیـــز بســـیار خـــوب و فراتـــر از انتظـــار 
کار کردنـــد. بـــه عنـــوان مثـــال مـــا فکـــر می کردیـــم بدنـــه بعضـــی 
از شـــناورها بـــه صـــورت آمـــاده تهیـــه شـــده ولـــی وقتـــی صحبـــت 
ـــجویان  ـــود دانش ـــد آن را خ ـــا ص ـــر ت ـــه صف ـــدیم ک ـــه ش ـــم متوج کردی
طراحـــی کـــرده و ســـاخته اند. بـــه هـــر حـــال تمامـــی ایـــن شـــناورها 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــه ه ـــوق بچ ـــن ذوق و ش ـــتند و ای ـــرام هس ـــل احت قاب
ـــه  ـــت. ب ـــتودنی اس ـــرام و س ـــورد احت ـــد، م ـــه دارن ـــی ک ـــت امکانات محدودی
خصـــوص اینکـــه حضـــور خانم هـــا در ایـــن مســـابقات در نـــوع خـــود 

بســـیار جالـــب و ســـتودنی اســـت.
ــادر و  ــازمان بنـ ــردی سـ ــات راهبـ ــی مطالعـ ــز بررسـ ــاور مرکـ مشـ
دریانـــوردی در خصـــوص حمایت هـــای ایـــن ســـازمان از نخبـــگان 
ـــه  ـــاس نقش ـــر اس ـــا ب ـــت: م ـــی گف ـــت دریای ـــه صنع ـــد ب ـــوان و عالقه من ج
ـــن  ـــه در ای ـــی ک ـــات و پژوهش های ـــد از اختراع ـــور بای ـــی کش ـــع علم جام
ـــادر  ـــازمان بن ـــه س ـــا اینک ـــم. کم ـــت کنی ـــود، حمای ـــام می ش ـــه انج زمین
ـــالم  ـــا اع ـــود را باره ـــای خ ـــه حمایت ه ـــن زمین ـــم در ای ـــوردی ه و دریان
ـــم  ـــده در مراس ـــر جهاندی ـــای دکت ـــاب آق ـــه جن ـــور ک ـــت. همانط ـــرده اس ک
ـــی  ـــد آمادگ ـــام ق ـــوردی تم ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــد؛ س ـــه فرمودن افتتاحی
ــا  ــابقات و شـــرکت کنندگان آن را دارد. البتـــه مـ حمایـــت از ایـــن مسـ
می خواهیـــم دبیرخانـــه اجرایـــی ایـــن مســـابقات وارد ســـازمان بنـــادر 
ـــد،  ـــت کن ـــی آن را همای ـــش اجرای ـــازمان بخ ـــا س ـــود ت ـــوردی ش و دریان
ـــرای  ـــابقات ب ـــن مس ـــی ای ـــم اجرای ـــر تی ـــال حاض ـــم در ح ـــه می دانی چراک
ــی  ــای فراوانـ ــکالت و محدودیت هـ ــا مشـ ــا بـ ــن رقابت هـ ــزاری ایـ برگـ

ـــتند.  ـــه رو هس ـــی روب ـــی و تجرب ـــات مال ـــدم امکان ـــون ع همچ
ـــادر  ـــازمان بن ـــه س ـــر اینک ـــد ب ـــا تأکی ـــان ب ـــار در پای ـــلطان تب ـــا س پوی
و دریانـــوردی کمک هـــای اولیـــه خـــود را بـــه ایـــن مســـابقات اعطـــا 
ـــابقات  ـــن مس ـــه ای ـــط دبیرخان ـــه توس ـــانی ک ـــد دارد از کس ـــرده و قص ک
بـــه عنـــوان نفـــرات برگزیـــده معرفـــی شـــدند، حمایـــت مالـــی کنـــد، 
ــوه  ــل وجـ ــد دارد از محـ ــوردی قصـ ــادر و دریانـ ــازمان بنـ ــت: سـ گفـ
اداره شـــده، منابـــع مالـــی الزم را بـــرای ادامـــه راه پژوهش هـــای ایـــن 
ـــجویان  ـــوزان و دانش ـــدوارم دانش آم ـــن امی ـــد. بنابرای ـــن کن ـــزان تأمی عزی
ـــادر  ـــازمان بن ـــه س ـــد ک ـــداده و بدانن ـــت ن ـــود را از دس ـــزه خ ـــز انگی عزی
و دریانـــوردی واقعـــاً بـــه دنبـــال ایـــن اســـت کـــه ایـــن ســـرمایه های 
ملـــی را حمایـــت کنـــد تـــا از لحـــاظ مالـــی نگرانـــی خاصـــی نداشـــته 
ـــمت  ـــه س ـــزان ب ـــن عزی ـــه ای ـــت ک ـــرطی اس ـــه ش ـــن ب ـــه ای ـــند. البت باش
مـــا بیاینـــد و پژوهش هـــای خـــود را روی مباحـــث دریایـــی و بنـــدری 
ـــاط  ـــظ ارتب ـــورت حف ـــه در ص ـــت ک ـــه داش ـــد توج ـــد. بای ـــز کنن متمرک
ـــای  ـــاً موفقیت ه ـــوردی، قطع ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــا س ـــا ب ـــان ب ـــن جوان ای

ـــد. ـــد ش ـــل خواه ـــمگیری حاص چش
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شروع بحث از یونس غربالی مقدم: یکي از بحث هاي مهمي که امروزه در محافل بندري و 
دریایي به صورت جدي دنبال مي شود؛ بحث بازگرداندن خطوط کشتیراني به بنادر ایران است، 
به ویژه20 خط برتري که قبل از تحریم ها به بندر شهید رجایي تردد مي کردند. با این وصف، 
آیا گرفتن سهم از دست رفته در حمل و نقل دریایي و بازگرداندن این خطوط کشتیراني 
 که قباًل به صورت مستقیم وارد بنادر ایراني مي شدند به راحتي امکان پذیر خواهد بود؟

مضاف بر اینکه در طي سال هاي تحریم،  بنادر رقیب منطقه ضمن جذب خطوط به سمت 
خود، بنادر خود را نیز به شدت توسعه داده اند به طوري که در حال حاضر بندر جبل علي به 
راحتي قابلیت پذیرش شناورهاي 18000 تي اي یو را داشته و سرویس مناسبی ارائه مي 
دهد. حال چگونه مي توان خطوط کشتیراني برتر دنیا را به سمت بنادر ایراني جذب و سهم 

ایران را از بازار کانتینري خلیج فارس و دریاي عمان افزایش دهیم؟

در فضای رقابتی با بنادر برتر حرفی برای گفتن داشته باشیم
سیستم های اداری و پشتیبانی دریایی باید ارتقاء یابند

مجید بابایي: اگر در فضای غیرتحریمی صحبت کنیم، مهم ترین عامل، اقتصادی بودن 
خدمات بنادر ایران برای خطوط کشتیرانی است. به عبارتی دیگر مجموعه علم و دانش، 
تجهیزات، مدیریت سیستم و ... بایستی به نحوی عمل نمایند تا در فضای رقابتی با بنادر 
برتر منطقه حرفی برای گفتن داشته باشیم. البته در این بین فقط بنادر دخیل نیستند بلکه 
سایر مدل های حمل و نقل باید کارایی الزم را داشته باشند. بنابراین سیستم های اداری 
و پشتیبانی نظیر گمرک و ... نیز باید متناسب با آن ارتقاء یابند. همچنین از نقش بخش 

خصوصی هم نباید غافل شد.

از همسایگان جنوبی عقب افتاده ایم
از الگوی مناسب توسعه بنادر استفاده کنیم

محمد پورحاجي:  ایجاد جاذبه برای خطوط کشتیرانی از مهم ترین عوامل جذب آنها به 
بنادر کشور است. در این بعد در درجه اول ایجاد زیرساخت دریایی و بندری و روساخت ها 
برای پذیرش کشتی های نسل جدید حائز اهمیت است و در کنار آن نیز تعرفه انعطاف پذیر 
و رقابتی، استفاده از اپراتورهای بین المللی، همکاری دستگاه های درگیر با تجارت دریایی 
نظیرگمرک و قرنطینه، سرویس تایم مناسب و کاهش بروکراسی اداری، زمینه را برای اعتماد 
به بنادر ما فراهم ساخته و فضا را برای جذب خطوط بزرگ تسریع می کند.  ما باید بپذیریم 
که از همسایگان جنوبی خود کمی عقب افتاده ایم ولی با این وجود هنوز هم دیر نیست و اگر 
با مسیر رشد بنادر هماهنگ شده و از الگوی مناسب توسعه بنادر استفاده کنیم، دستیابی به 

این مهم دور از دسترس نخواهد بود.

فعالیت بندری در چنبره مدیریت دولتی گرفتار است
محمد رضا قائم مقامي: ارائه خدمات به کاالهای ورودی و کاالهای عبوری بندر، 
فرصت هایی است که منافع هنگفتی را نصیب اقتصاد کشورها می کند. بنابراین توجه به 
توسعه فعالیت های بندری در دستور کار اکثر دولت ها قرار دارد. با توجه به پویایی و تحوالت 
سریع در صنعت کشتیرانی، بسیاری از کشورها حتی کشورهایی با اقتصاد متمرکز و دولتی، 
اقدماتی را برای سیال سازی بنادر خود به کار برده اند که هریک می تواند الگویی مناسبی برای 
بنادر ما باشد. متأسفانه تعریف غلط مدیران اجرایی بنادر کشور از نقش حاکمیتی دولت بر 
بنادر، در طی سال های گذشته آنها را گرفتار امور بنگاه داری و تصدی گری کرده، به طوری 

آنچه شما گفته اید در اتاق فکر حمل و نقل ایران:

بازگرداندن خطوط کشتیراني برتر دنیا به بنادر ایران 
چگونه امکان پذیر است؟

امروزه با رشد رفاه اجتماعي و توسعه اقتصادی، تقاضای حمل و نقل نیز رشد روزافزونی پیدا کرده و بسیاری ازکشورها به دنبال ارائه مدل هایی بهتر برای بهبود و ارتقای سیستم 
حمل و نقل خود هستند. از سوی دیگر از آنجا که به طور طبیعی مدیران به تنهایی قادر به کسب اطالعات و تجزیه و تحلیل همه مسائل، موقعیت ها و فرصت ها نیستند، نیازبه افراد 
خبره و صاحب ایده در زمینه های مختلف سازمان ها حس مي شود. در این بین اتاق هاي فکر مي توانند با گردآوري این افراد زبده و خلق افکارو ایده هاي نو این جای خالی را پر 
کنند. این درحالی است که سازمان بنادر و دریا نوردی نیز همچون دیگر سازمان های کالن کشور از این قاعده مستثنی نبوده و اتفاقاً این اتاق ها می توانند با پیوند قدرت و دانش 
ضعف سیاستگذاري ها و تصمیم گیري هاي موجود را پوشانده وعالوه بر گشودن گره هاي برخی مشکالت، دغدغه فکرسازي و فکر پژوهش را نیز در این سازمان پویا و ودر عین 
حال پیچیده حاصل کنند. اصوالً در محیط پویاي سازمان هاي امروزي، برخورداري از نیروي انساني خاّلق،  نوآور و کارآفرین یک مزیّت بزرگ رقابتي است، مزیتی که حاال برخی از 
 »linkedin.com« نیروهای انسانی خدوم سازمان بنادر و دریانوردی آن را به منصه ظهور گذاشته اند. نشان به آن نشان که  اتاق فکر  مجازی که به صورت خود جوش در تارنمای
تحت عنوان »اتاق فکر حمل و نقل ایران« ) IRAN TRANSPORT THINK TANK ( ایجاد شده است، می کوشد تا عالوه بر آشنایي با این بازوي مطالعاتي، انواع مختلف روندهاي 
توسعه و ساختار و جایگاه حمل و نقل را در سازمان ترسیم کند. در همین خصوص این اتاق موضوعی را تحت عنوان »بازگرداندن خطوط کشتیراني برتر دنیا به بنادر ایران چگونه 
امکان پذیر است« را مطرح کرد و کاربران و فعاالن دریایی با همراهی مدیریت سایت نظرات و نکات نوآورانه خود را در این اتاق مجازی مطرح کردند. مشروح آن را در ادامه می خوانید:
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که تاکنون جز اندکی واگذاری امور به بخش خصوصی اقدام موثری که الزمه ایجاد تحرک در 
بنادر کشور باشد صورت نگرفته است. مسلماً در چنین فضایی که سرمایه گذاری های الزم در 
بخش زیرساخت ها و روساخت های بندری صورت نگرفته و فعالیت بندری در چنبره مدیریت 
دولتی گرفتار است، حتی با لغو تحریم ها و حضور خطوط کشتیرانی، بنادر ما آمادگی ارائه 
خدمات به کاالهای عبوری را نداشته و در بهترین حالت تنها به سختی جوابگوی واردات و 

صادرات کشور خواهد بود.

یونس غربالی مقدم:  قابلیت اعتماد Liner s Schedule Reliability  یک شناور به بندر 
مقصد یکي دیگر از موضوعات مورد بحث در بازگشت یا جذب شناورها است. این بحث 
اخیراً به دنبال کاهش قابلیت اعتماد شناورها در اثر افزایش ترافیک در برخي از بنادر مهم 
دنیا مورد توجه جدي شناورها قرار گرفته و به همین دلیل هم مورد پرسش مرکز بررسیها  
و مطالعات راهبردي سازمان بنادر و دریانوردي از کارشناسان بندري و دریایي قرار گرفته 
است.  بنابراین جهت ارتباط کامل موضوعي با این پرسش، بایستی به میزان قابلیت اعتماد 

خطوط کشتیراني بر جذب خطوط به بندر شهید رجایي نیز توجه شود.
مجید بابایي: سؤالی که برای من ایجاد شده اینکه در کشوری همچون امارات که از امور 
بندری بسیار قوی برخوردار است، نقش دولت و بخش خصوصی چگونه تعریف شده است؟ 
آیا این نقش کم رنگ است یا اینکه تعامل باالیی با بخش خصوصی و شرکت های کشتیرانی 
دارند؟ و اینکه در داخل کشور بخش خصوصی چه انتظاراتی از دولت و سازمان بنادر و 

دریانوردی دارد؟ آیا این انتظارات متناسب با بسترهای قانونی اصل 44 است؟

عمده بنادر دنیا با دو شیوه مالکیت و اداره می شوند
محمد رضا قائم مقامي: باید عرض کنم که عمده بنادر دنیا اعم از نفتی، فله و کانتینری به 

لحاظ حقوقی به دو شیوه مالکیت و اداره می شوند: 
الف – مالکیت و مدیریت دولتی؛

 اول: مالکیت و مدیریت توأمان دولتی به صورت متمرکز و مستقیم توسط دولت و یا 
سازمان های وابسته اداره و نظارت می شوند. مانند بنادر ما.

دوم: مالکیت دولتی به شیوه غیرمتمرکز است که در آن واگذاری مدیریت 
توسط هیئت امنای انتخابی دولت و به صورت منطقه ای، اداره مالکانه می شوند. 
مانند بعضی از بنادر هند، اندونزی و بسیاری از بنادر اروپایی که در مالکیت 
شهرداری ها و یا ایاالت قرار دارند. اینها درواقع  از حق مالکانه استفاده می کنند و 
 مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کرده و هیچ نقشی در اداره امور بندر ندارند.

ب: مالکیت و مدیریت بخش خصوصی؛
اول: بنادری که مستقیماً توسط شرکت های خصوصی داخلی و یا بین المللی سرمایه گذاری، 
احداث و بهره بردای شده است و سهام آنها صددرصد در دست اشخاص خاص بوده و یا در 
بازارهای بورس معامله می شوند. این شرکت ها مالک عرصه و اعیانی بنادر هستند. مانند بندر 
موندرا در هند و وست پورت در مالزی که دولت ها هیچ نقش مستقیم و یا غیرمستقیمی در 

مالکیت ، مدیریت و اداره آنها ندارند.
دوم:  بنادری که در اخیار شرکت های خصوصی بوده ولی سهام عمده این شرکت ها در 
دست سازمان ها یا نهادهای وابسته به دولت است.  بندر جبل علی، بندر سنگاپور و شانگهای 
را می توان جزء این گروه دانسته و آنها را به عنوان بنادری که سهام مدیریتی شان در دست 
دولت است، طبقه بندی کرد. البته مدیریت این شرکت ها تحت نفوذ دولت است ولی در 

عین حال تابع مقررات شرکت های خصوصی هستند.

اروپایی ها در انتخاب بندر عمدتاً ویژگی های فیزیکی را در 
نظر می گیرند

معین یحیایي سنجابي:  اروپایی ها طبق دیدگاه سنتی در انتخاب بندر، عمدتاً ویژگی های 
فیزیکی زیر را در نظر می گیرند:

• زیرساخت های فیزیکی و فنی، مشخصات دسترسی دریایی، زیرساخت و تجهیزات پایانه 
ها، مشخصات دسترسی به پسکرانه. 

• موقعیت جغرافیایی، دوری یا نزدیکی به پسکرانه ها و خطوط اصلی کشتیرانی. 
• ارتباطات با دیگر بنادر. 

• کیفیت و هزینه های خدمات کمکی راهنمایی، یدک کشی، گمرک و غیره.
• بهره وری و هزینه های مدیریتی بندر همچون تعرفه های بندری.

• دسترسی، کیفیت و هزینه های فعالیت های لجستیکی مثل انبارداری.
• دسترسی، کیفیت و هزینه های انجمن های دریایی مؤسسات رده بندی. 

• مشخصات امنیتی، ایمنی و محیط زیستی بندر.
• شهرت بندر.

• قابلیت اطمینان، ظرفیت و هزینه های خدمات حمل و نقل داخلی توسط کامیون و قطار.

جلب خطوط کشتیرانی لزوماً به دلیل ارائه خدمات استاندارد نیست
برای جذب خطوط کشتیرانی نیاز به کار خارق العاده نیست

محمد رضا قائم مقامي: جلب خطوط کشتیرانی به بنادر الزاماً به دلیل ارائه خدمات با 
استاندارهای باال نیست بلکه عواملی همچون هزینه های بندری، مقیاس اقتصادی محموالت 
و کرایه حمل در ایجاد تمایل خطوط کشتیرانی نیز مؤثر است. تأخیر در ارائه خدمات، گرچه 
فاکتور مهم و تأثیرگذاری روی افزایش هزینه های شرکت های کشتیرانی است ولی تجربه 
نشان داده مانعی برای حضور آنها در بنادر نیست. نمونه این امر تأخیرهای 4 تا 5 روزه بندر 
جبل علی در ماه های جوالی و اگوست و همچنین تأخیر یک هفته ای بنادر فلیپین و تایوان 
است که هیچ یک خللی در تمایل خطوط به حضور در این بنادر ایجاد نکرد. بنابراین برای 
جذب خطوط کشتیرانی که به دلیل تحریم بنادر ما را ترک کردند، نیاز به کار خارق العاده ای 
نیست. چرا که برای آنها اقتصادی تَر است که محموالت را مستقیم به بندر مقصد مندرج در 

بارنامه حمل کنند تا به واسطه بنادر ترانشیپی.

سایه مسائل سیاسی برموضوعات اقتصادی افتاده است
نگاه جهان به ایران باید تغییر کند

مهدي باغشمالي: اعتقاد بنده بر این است که مسائل سیاسی بر کلیه مسائل اقتصادی و... 
سایه انداخته و تا نگاه جهانیان بر ایران از نگاه فعلی خارج نشود، هیچ یک از موارد بسیار مهمی 

که دوستان به حق مطرح کردند، کارساز نخواهد بود.

جمعیت 70 میلیون نفری برای بنگاه های اقتصادی شیرین است
در شهید رجایی اگر تعداد کشتی های ورودی دو برابر هم 

بیشتر شود ظرفیت هندلینگ فراهم است
علي سنجابي: جناب آقای قائم مقامی!  بنده حدود دو سال پیش گزارشی را تقدیم شما 
کردم که در آن وضعیت طرح های گسترش و نوسازی بنادر حاشیه خلیج فارس  به صورت 
آمار توصیفی و پیشرفت فیزیکی مشخص شده بود. شاید پاسخ سؤال زیربنایی جنابعالی را 
باید در کمیته های مشاوره ای که باالترین ارگان های ذی ربط با مسائل استراتژیک مرتبط با 
تأسیسات زیربنایی کالن کشور هستند، جستجو نمود. چرا که جمعیت بیش از 70 میلیون 
نفری و ایجاد بازار مصرفی به بزرگی یک میلیون و ششصد هزار کیلومتر مربع برای بنگاه های 
اقتصادی ابر سرمایه دار شیرین است. کما اینکه یک کمپانی ایتالیایی طی 3 ماهه گذشته 
کاالهای مرتبط با تأسیسات گرمایش و سرمایش خود را برای مصرف داخل ایران با 60 درصد 
تخفیف ارائه کرد تا فقط وارد این بازار شود. در مجموعه بندری شهید رجایی حتی اگر تعداد 
کشتی های وارد شده کانتینری دو برابر هم بیشتر شود به راحتی ظرفیت هندلینگ آنها 
فراهم خواهد بود. امید دارم وقت و انرژی همه عزیزان شامل این نیم بیت نگردد :»افسوس 

که نیروی جوانی صرف شد به محال«
مدیریت دولتی بنادر سبب تأخیر در فرصت های اقتصادی شده
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بنگاه های بزرگ مسیر طوالنی تر از ایران را انتخاب می کنند
محمد رضا قائم مقامي: برخالف سایر بخش های حمل و نقل که در محدوده مرزهای 
جغرافیای ایران فعال است و نظام های کشوری و سیاست های داخلی بر آن حاکم هستند، 
بنادر از مقرارت و ضوابط دیگری تأثیرپذیر بوده که رقابت و تجارت آزاد یکی از آنها است. 
گرچه بنادر ما در مرزهای ملی قرار دارند ولی از لحاظ رقابت تابع شرایط منطقه ای و از نظر 
استانداردها تابع مقررات بین المللی هستند. متأسفانه مدیریت دولتی حاکم بر بنادر همواره 
سبب تأخیر در استفاده از فرصت های اقتصادی شده است. انحراف مسیر کاالهای ترانزیتی 
موجب شده تا علیرغم امتیاز مسیر کوتاه ایران، بسیاری از بنگاه های بزرگ مسیر عبور کاالی 
خود را طوالنی تر اما باثبات تر و مطمئن تر کنند. بر اساس آمارهای تجاری موجود، فاصله 

زیادی بین پتانسیل اقتصادی موجود بنادر و میزان بهره از ظرفیت های فعلی وجود دارد.

براي جلب اعتماد شرکت هاي بزرگ کشتیراني سفرهاي منطقه اي الزم است 
بندر شهید رجایي ظرفیت الزم بازگشت الینرها را دارد

مهدي جانباز: ابتدا باید این سؤال مطرح شود که چرا الینرهای معتبر بنادر ایران را ترک 
کردند؟ آیا تنها مسئله تحریم ها بوده است؟ قطعاً بخشي از آن به دلیل تحریم ها بوده ولي 
این تمام داستان نیست. وقتي شرکت هاي معتبر کشتیراني ساخت کشتي هاي بزرگ را 
در دستور کار خود قرار مي دهند و نقش الینر  را براي آن برمي گزینند، از دو جهت به این 
سرمایه گذاري نگاه خواهند کرد. اوالً در بزرگ شدن کشتي، هزینه هاي حمل و سوخت و 
در نتیجه قیمت تمام شده حمل کاال پایین می آید. ثانیاً برنامه ریزي امروزه معناي خاص 
خودش را دارد که این معنای مهم در بنادر ایران با سرویس تایم تعریف مي شود. لذا الزم است 
پورت تایم و سرویس تایم و از همه مهم تر تعرفه ها، با حساسیت بسیار باال مدیریت شوند. 
بنادر ایران به خصوص بندر شهید رجایي، ظرفیت الزم براي پذیرش الینرهارا دارد ولی الزم 
است انرژي بیشتري نسبت به قبل صرف شود تا این خطوط بازگردند. البته این تالش تنها 
شامل سازمان بنادر و دریانوردي نمي شود بلکه تالش هاي تیم مذاکره کننده هسته اي از یک 
سو و کسب اعتبار فرهنگي و اقتصادي در جهان و منطقه از سوي دیگر می بایست دست به 
دست هم بدهند. همچنین باید برخی سفرهاي منطقه اي و بین المللي براي مذاکره و جلب 

اعتماد شرکت هاي بزرگ کشتیراني از سوي مقامات بندري و دریایي کشور صورت گیرد.

خطر جدی متوجه اقتصاد کشور خواهد بود
خصوصیات بنادر امارات مناسب تر از بندر شهید رجایی است

معین یحیي سنجابي: کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل شاخص اتصال کشتیرانی 
الینر را ارائه کرده که نمایانگر اتصال کشورها به شبکه کشتیرانی جهانی است. این شاخص 
براساس تعداد کشتی های یک کشور، ظرفیت کانتینری آنها، بیشینه سایز کشتی، تعداد 
سرویس ها و شرکت ها یی که کشتی هایشان را به آن کشور اعزام می کنند، محاسبه می شود. 
اهمیت این شاخص از این رو است که هر چه مقدار آن بیشتر باشد، کاهش هزینه های 
تجاری پدید آمده و هرچه این هزینه ها کاهش یابد، رونق اقتصادی پدید می آید و این 
 رونق خود سبب رشد کشتیرانی است. شاخص برخی کشورهای منطقه به شرح زیر است:

 2013     2012    2011   
 62/5  64/1  67/1 امارات   
 49/3    47/3   48/5 عمان   
 30/5    28/1   27/7 پاکستان   
 30/3  22/6   31/3 ایران   

پایین تر بودن از شاخص کشورهای منطقه و رشد منفی شاخص ایران در سه سال گذشته 
خود دلیلی بر ناکارآمدی سیستم حمل و نقل کشوربوده و درصورت ادامه حرکت نزولی آن، 
خطری جدی متوجه اقتصاد کشور خواهد بود به طوری که تمام تالش های خروج از رکود 

و رسیدن به مرحله رونق اقتصادی را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.

درآمد منهای هزینه، برابر است با سود و مسلماً هر چه درآمد بیشتر و یا هزینه کمتر باشد، 
سود بیشتری نصیب الینر می شود. درآمد الینر از کرایه به دست می آید و کرایه نیز با توجه 
به شاخص های میزان فاصله، مقیاس اقتصادی، عدم توازن بار، نوع و ارزش کاالها و رقابت و 
خصوصیات بندر محاسبه می شود. خصوصیات بنادر امارات به مراتب مناسبتر از بندر شهید 

رجایی است، یعنی سود بیشتر راحت، مطمئن و بی دردسرتر حاصل می شود.

عدم حضور الینرها در بنادر ایران فقط به دلیل تحریم ها بود
لطفاً به دوره پساتحریم بیاندیشیم

محمد رضا قائم مقامي: عدم حضور خطوط کشتیرانی در بنادر ایران فقط به دلیل 
مشکالتی بود که تحریم ها برای این خطوط ایجاد مي کرد. مسلماً کرایه حمل بین 30 تا 50 
درصد باالتر از بنادر دیگر آن هم با هزینه یکسان، انگیزه بسیار زیادی را برای الینرها ایجاد 
خواهد کرد. لذا به اعتقاد بنده یک هفته پس از رفع تحریم ها تمامی این الینرها به آب های 
ایران باز خواهند گشت. بنابراین لطفاً به دوره پساتحریم و مشکالتی که بنادر با آن مواجه 

خواهند شد، بیاندیشید.

ارائه راهکارهای سیاسی برای رفع تحریم ها در تخصص ما نیست
عدم حضور شرکت های کشتیرانی تنها به دلیل وجود تحریم ها 

نیست
مجید بابایي: تصور کنیم که در ابتدای دهه هشتاد هستیم. در آن برهه زمانی خبری از 
تحریم های این چنینی نبود. دوستانی که آن دوران را به خاطر دارند و در بخش دریایی نیز 
فعال بودند، بگویند که واقعاً آن زمان حضور شرکت های برتر کشتیرانی به راحتی صورت 
 گرفته و در مقایسه با بنادر کشورهای همسایه بنادر ما ارجحیت فنی و اقتصادی داشت؟
جناب مهندس  قائم مقامی معتقدند که با رفع تحریم بازگشت خطوط کشتیرانی به سادگی 
صورت خواهد گرفت و عوامل دیگر چندان مؤثر نمی باشند. در این صورت بنده دلیل شروع 
این بحث را متوجه نمی شوم، چراکه ما در خصوص موضوعات فنی می توانیم نظر دهیم و 
ارائه راهکارهای سیاسی برای رفع تحریم ها در تخصص و وظیفه ما نیست. ضمناً مشکالت 
پساتحریم مگر همین مباحث فنی و اقتصادی که دوستان به آنها اشاره داشته اند، نیست؟ 
اگر چنین است، پس نمی توان عدم حضور شرکت های کشتیرانی را تنها به دلیل وجود 

تحریم ها دانست.

کرایه حمل ما بین 30 تا 60 درصد نسبت به بنادر همسایه گران تر است
مدیران ما وظیفه اول خود را تأمین هزینه های گران سازمان 

می بینند
محمد رضا قائم مقامي: از نظر بنده یک موضوع در میان مباحث ارائه شده مغفول مانده و 
آن این است که آیا آمدن خطوط کشتیرانی به بنادر ما هدف است یا کاهش هزینه های حمل 

و نقل دریایی، هزینه مصرف کننده و اقتصادی ترکردن ترانزیت از ایران ؟ 
 در حال حاضر کرایه حمل به بنادر ایران بین 30 تا 60 درصد نسبت به بنادر همسایه که 
راندمان مطلوبی هم ندارند، گرانتر است. این به معنی تحمیل تقریباً یک میلیارد دالر یا سه 
هزارو سیصد میلیارد تومان هزینه اضافی به مصرف کننده ایرانی در مقایسه با مصرف کننده 
ای است که در 90 مایلی ما زندگی می کند. اگر نحوه ارائه خدمات در بنادر ایران به گونه ای 
ضعیف باشد که کرایه های حمل را کاهش ندهد، پس تأثیر حضور خطوط کشتیرانی بر 
اقتصاد کشور چیست؟ علیرغم اطالع از این وضع، مدیران سازمان بنادر و دریانوردی بنا بر 
وظیفه قانونی خود، وظیفه اول خود را تأمین هزینه های جاری و گران سازمان می بینند تا 
توجه به هزینه های تحمیل شده به اقتصاد کشور. بهتر بود این سازمان یک ریال هم درآمد 
نداشت ولی بنادری سیال و چابک ایجاد می کرد تا بتوانند هزینه های حمل ونقل کشور را 

رقابتی کنند.
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همچنین در پاسخ به سؤال آقای بابایی هم باید بگویم که چه در دهه 80 خورشیدی و چه 80 
میالدی، تقریباً تمام خطوط فعال در آن دوره در بنادر ما تردد داشتند. اما در تمام این مدت 
بنا به دالیلی که عرض شد، هزینه کرایه حمل به ایران باالتر از مقاصدی همچون راشد و یا 

جبل علی بوده است. حاال جمع هزینه اضافی پرداخت شده را محاسبه بفرمایید.

موضوع تحریم را نوعی فرافکنی مدیران برای گم شدن 
مشکالت قلمداد کنیم؟

مجید بابایي: جناب مهندس قائم مقامی! اگر در چند دهه قبل هزینه حمل به بنادر ما 
همواره باالتر بوده و با فرض اینکه در آن سال ها  مشکالت تحریم به وسعت امروز را نداشتیم، 
آیا می توان نتیجه گرفت که مشکل ما لزوماً تحریم ها نیست و این شیوه مدیریت دولتی و 
بهره وری پائین عملیات بندری است که جذابیت حضور خطوط کشتیرانی در ایران را کاهش 
داده؟ اگر این چنین است پس اصل تمرکز بحث را به این سمت برده و موضوع تحریم را 
نوعی فرافکنی مدیران برای گم شدن مشکالت عملیات بندری و سایر چالش های پیش 

روی بخش دریایی قلمداد کرده و از تمرکز بر آن دوری کنیم.

سیاستگذاران به اقتصاد رقابتی و نقش ترابری در رقابتی کردن اقتصاد بی توجه 
هستند

سرمایه گذاری در بنادر موجب کاهش کرایه حمل ونقل 
مي شود

محمد رضا قائم مقامي: در پاسخ به این سؤال که هزینه حمل و نقل دریایی در کشور 
ما در مقایسه با مقاصد مشابه گران بوده است یا نه؟ باید عرض کنم که بله گران بوده ولی 
میزان تقریبی در دست ندارم که برای همه این سال ها ارائه کنم. دلیل آن هم نداشتن 
شاخص های قابل اعتماد هزینه های ترابری در اقتصاد و عدم امکان برآورد تأثیر هزینه 
گران حمل  و نقل دریایی بر این شاخص ها است. اما آنچه که با قاطعیت می توان گفت، 
بی توجهی سیاستگذاران به مقوله اقتصاد رقابتی و نقش ترابری در رقابتی کردن اقتصاد 
کشور است. به همین دلیل است که قانونگذاران بدون توجه به آثار ثانویه نداشتن بنادر 
سیال و رقابتی، تنها درآمدزایی را در مصوبات قانوني فعالیت هاي بندری قرار مي دهند. 
آن هم بدون اینکه هیچ نهادی مکلف به کاهش هزینه های حمل و نقل در اقتصاد ملی 
باشد. باید توجه داشت که سهم حمل و نقل در بعضی از کاالهای کالن و خوراکی تا مرز 
50 درصد قیمت تمام شده است. اگر به مطالعات انجام شده در سال 2002 سازمان جهانی 
و مطالعات Bowersox  در سال 2007 بسنده کنیم، سهم حمل و نقل جهان حدود 
732/6 تریلیون دالر بوده که متوسط نقش آن در تولید ناخالص جهانی حدود 8/13 درصد 
مي شود. طبق آمارهای غیررسمی سهم حمل و نقل در تولید ناخالص ملی ما حدود 5 درصد 
است. بنابراین با لحاظ نمودن آمار حجمی گمرک ایران و برآورد کل هزینه حمل و نقل 
دریایی، درخواهیم یافت که سرمایه گذاری در بنادر و افزایش بهره وری آنها موجب کاهش 
کرایه حمل ونقل مي شود و نه حضور صرف خطوط کشتیرانی، چرا که به فرض بازگشت 
 خطوط کشتیرانی، ما به نقطه دهه 80 برمیگردیم که کرایه ما باالتر از بنادر همسایه بود.

بازگشت الینرها به تحریم ها و مدیریت صحیح وابسته است
بازگشت الینرها را با دیدگاهی متمایز بررسی کنیم

پویا فیروزي: بازگشت خطوط کشتیرانی تابع یک گروه پارامتر است که به دو بخش داخلی 
و خارجی تقسیم می شود. اهم پارامتر خارجی آن تحریم و از مهم ترین پارامترهای داخلی 
آن مدیریت صحیح است که از مدیریت پروسه و تسهیل روند اپریشن شروع و تا عملیات 
اسنادی و ... ادامه می یابد. گردش پول حد واسط و تعدیل کننده وزن این پارامترها است 
که از زاویه درآمد، جذابیت هزینه مسیر و هزینه تحمیلی بر خطوط قابل محاسبه است. به 
اعتقاد بنده باید بازگشت الینرها را با دیدگاهی متمایز از تحلیل سایر موارد تأثیرگذار بررسی 

کرد تا بعد از اخذ جواب ساده سازی شده، نسبت به اعمال آن تیپ از پارامترها نیز اقدام شود.

بزرگ شدن سایز کشتی ها و سرازیر شدن سرمایه های کشتیرانی های کانتینری 
به ترمینال ها از استراتژی های جدید است

انتظار نتایج چشمگیر حاصل از کم و زیاد کردن تعرفه ها 
نداشته باشیم

سعید عطار:  بزرگ شدن سایز کشتی ها و سرازیرشدن سرمایه های کشتیرانی های 
کانتینری به ترمینال ها، زیرساخت های ریلی و جاده ای، بنادر خشک و ادغام های انجام گرفته 
در این سال ها، نمونه های روشن از استراتژی هایی است که در این سال ها اتخاذ شده اند. ضمن 
اینکه نقش شگرف و تعیین کننده شرکت های کانتینری در گسترش و تکمیل زنجیره های 
تأمین را نباید نادیده گرفت. امروزه در دنیا نمی توان سراغی از ترمینالی گرفت که ترمینال 
اختصاصی یک خط بزرگ کانتینری نباشد مگر در ایران. ضمن اینکه در این سال ها ساختارها 
و روابط حقوقی بسیارپیچیده ای نیز با بنادر و کنشگران خشکی شکل گرفته است. فی الواقع 
بدون توجه به این واقعیت ها، انتظار نتایج چشمگیر حاصل از کم و زیاد کردن تعرفه ها که 
در سال های گذشته و حتی پیش از تحریم ها وجود داشته، کامالً بیهوده بوده و مشکالت 
بنادر ما را که حتی قبل از تحریم ها نیز به عنوان بنادر دست دوم و صرفأ برای مقصد نهایی 

محموالت خطوط بزرگ به حساب می آمدند، حل نخواهد کرد.

یونس غربالی مقدم: در نظرات فوق موضوع تحریم به عنوان یکي از عوامل مهم در 
بازگرداندن شناورها به بنادر ایراني مورد توجه قرار گرفته است. عامل تحریم در کنار سایر 
عوامل مؤثر در جذب خطوط به بنادر ایراني موجب شده رتبه بندر شهید رجایي در میان 
یکصد بندر کانتینري پرترافیک دنیا در سال 2013 با عملکرد 1,736 میلیون تي اي یو به 76 

تنزل یابد. این رتبه در سال هاي 2012 و 2011 به ترتیب 59 و 44 بوده است. 
در تحلیل عامل تحریم سه دوره زماني باید مورد توجه قرار گیرد: دوران قبل از تحریم: 
تا قبل از اعمال تحریم های همه جانبه در کشور ما حدود 20 الینر برتر دنیا در بندر 
شهید رجایی تردد داشته اند. در آن زمان متوسط سایز شناورهای ورودی به بندر 6000 
 تي اي یو بوده و تقریباً در اغلب موارد خدمات قابل قبول و به موقع دریافت می کردند.

دوران تحریم تاکنون: در این دوران تقریباً 3 تا 4 ساله، خطوط الینری وارد کشورهای حاشیه 
جنوبی خلیج فارس شده و کاالها از طریق شناورهای غیرمنظم و به صورت فیدری وارد 
بندر می شدند. در این دوران گرچه عمالً عملیات دریایی و بندری به واسطه کوچک شدن 
شناورها افزایش پیدا کرده، لیکن بخش عملیات ما در ارائه سرویس به شناورهاي بزرگ 
از رقابت با همتاهای رقیب خود فاصله گرفته است. با این وجود به جهت برخورداری 
 از ظرفیت خالی در بنادر، زمان انتظار برای شناورها کاهش یافته و از بین رفته است.
دوران پس از رفع تحریم: در دوران تحریم و طی چندسال گذشته، از یک سو خطوط الینری 
اقدام به سفارش ساخت و استفاده از کشتی های بزرگ در مسیرهای اصلی دریانوردی 
کرده و از سوی دیگر بنادر رقیب منطقه ای به منظور پاسخگویی به تقاضای فوق بنادر خود 
را توسعه داده اند، به طوری که به عنوان مثال بندر جبل علی به راحتی شناورهای 18000 
تي اي یو را پذیرش و سرویس می دهد. اما این درحالی است که هنوز این موضوع برای بندر 
شهید رجایی اتفاق نیفتاده است. ضمن آنکه در حال حاضر با بازگشت خطوط کشتیرانی به 
بندر شهید رجایی و ترافیک کاالیی مجدد در این بندر و همچنین وضعیت فعلی تجهیزات 
و اپراتورهای بندری، به صراحت نمی توان ادعا کرد که این بندر بتواند اعتماد کامل را 
 برای شناورهای بزرگ خطوط الینری آن هم در شرایط ترافیک بندری تضمین نماید.

نتیجه اینکه با رفع تحریم و بازگشت الینرها به بنادر ، ضرورت جبران تأخیر در اجراي 
طرح هاي توسعه زیرساخت ها و تجهیزات بنادر امري اجتناب ناپذیر است.

نظر شما چیست؟
با ما همراه شوید با پیامک:100088190630 

bandarvadarya@pmo.ir یا



مشخصات ظاهری
 رنگ وال های اسپرم بین قهوه ای تا خاکستری تیره است اما لب ها و آرواره پایینی سفید 
رنگ می باشد. همچنین بخش هایی از دیگر نقاط بدن همچون ناحیه تناسلی- معقدی و 
بخش های کوچکی از ناحیه شکم نیز می تواند سفید رنگ یا خاکستری روشن باشد. رنگ 
گوساله ها روشن تر از والدین است. باله سینه ای پهن بوده و عموما در امتداد بدن قرار دارد. 
این باله که دو متر طول و یک متر پهنا دارد، در مقایسه با اندازه جانور، کوچک است. باله 
پشتی در وال اسپرم به صورت کوتاه، زخیم و گوژ شکل است )squat dorsal fin(. تعدادی 
برآمدگی نیز در ناحیه بین باله پشتی و باله دمی جانور وجود دارد. متفاوت از سایر وال ها، 
به خاطر وجود شیارهایی در پوست)corrugations(، پوست وال اسپرم در ناحیه پشت سر 
تا دم وال اسپرم ظاهری چروکیده دارد. )shriveled appearance(باله دمی پهن، مثلثی 
شکل و دارای یک فرورفتگی درقسمت وسط است. برای مهاجرت در اقیانوس ها و سفر به 

اعماق آب، دم وال اسپرم اندام اصلی شنای جانور محسوب می شود)شکل 2(.

وال اسپرم:
 آشنایی با بزرگترین وال دندان دار اقیانوس ها

 امین خالق پرست 
کارشناسی ارشد زيست شناسی ژنتیک، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران

وال اسپرم )Physeter macrocephalus( بزرگترین وال دندان دار )Odontoceti(اقیانوس ها است. این وال  با داشتن سر بزرگ و مکعب شکل که 25 تا 35 درصد 
طول جانور را تشکیل می دهد، به آسانی از سایر وال ها قابل تشخیص است. وال اســپرم در میان پستانداران دریایی منحصر به فرد است؛ سوراخ دمیدن هوا 
)blowhole(در این وال برخالف وال های بالین دار )Mysticeti(به جای باالی سر، در سمت چپ جلوی سر قرار گرفته است)شکل1(. پوست بدن این جانور حتی در 

گوساله ها ظاهری چروکیده دارد. وال اسپرم محصول میلیون ها سال تکامل است. این وال به خوبی با زندگی در اقیانوس ها سازش پیدا کرده و در تمام اقیانوس های 
عمیق جهان یافت می شود. گزارشات زیادی درباره حضور وال های اسپرم در آب های عمیق سواحل عمان و امارات متحده عربی در دریای عمان وجود دارد و به احتمال 

زیاد، این وال ها در آب های عمیق دریای عمان در نواحی متعلق به ایران نیز حضور دارند. در این پژوهش، سعی شده با نگاهی به 
آناتومی و مورفولوژی وال های اسپرم، رفتار شنا و رفتار شکار این شکارچیان عمق زی در اعماق 

بسیار سرد و تاریک اقیانوس مورد بررسی قرار گیرد.  

شكل 1. سوراخ دمیدن هوا در یک وال اسپرم در زمان تنفس در سطح آب
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  بیشتر وال های اسپرم فقط در آرواره پایینی دندان دارند اما وال های بالغ نر ممکن است تعداد اندکی 
دندان ابتدایی و کوچک در آرواره باالیی نیز داشــته باشند؛ اما این دندان ها ندرتاً در دهان مشاهده 
می شوند. در وال های ماده ممکن است هرگز چنین دندان هایی در آرواره باالیی پدید نیاید. آرواره 
پایینی در وال اسپرم Y شکل است. دندان ها که در دو ردیف در آرواره پایینی قرار گرفته اند، مخروطی 
شــکل، زرد رنگ و تقریبا هم اندازه هستند)شــکل 3(. هر دندان معموالً 20 سانتی متر طول، 10 
سانتی متر پهنا و یک کیلوگرم وزن دارد. دندان های وال های  اسپرم ماده نسبت به وال های اسپرم نر 
به لحاظ اندازه کوچک تر و تعداد آنها نیز کمتر است. طول دندان در وال های بالغ ماده به 10 سانتی 
متر و در وال های اسپرم بالغ نر بزرگ به 25 سانتی متر می رسد. هر دندان آرواره پایینی داخل یک 
فرورفتگی مدور )Socket(در ناحیه سقف دهان در آرواره باالیی قرار می گیرد. دندان های آرواره باالیی 
در صورتی که وجود داشته باشند؛ در نوک این فرورفتگی ها قرار می گیرند. وال اسپرم از آرواره پایینی 
خود برای گرفتن طعمه استفاده می کند و از آنجاکه وال های اسپرم عمدتاً از نرم تنان تغذیه می کنند، 

احتیاجی به دندان برای تغذیه ندارند. وال های نر از 
دندان های خود در نبرد با نرهای دیگر در 

رقابت جهت تصاحب وال های 
ماده و یا حتی در دفاع در برابر 
حمله وال های قاتل و کوسه 
ماهیان استفاده می کنند. 
وال اسپرم بزرگ ترین مری 
را در بین تمام وال ها دارد. 
این مری بــه حدی بزرگ 
اســت که به وال اسپرم این 

امکان را می دهد که یک انسان 
بالغ را قورت دهد.

شكل 2. باله دمی مثلثی وال اسپرم آخرین بخش از بدن این جانور 
كه در زمان رفتن به عمق، در سطح آب مشاهده می شود.
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رشد و نمو
وال های اسپرم نر در حدود 30 % تا 50% بزرگ تر از وال های ماده هستند و این بیشترین 
تفاوت اندازه بین دو جنس در بین تمام وال ها است. در 10 سال اول زندگی وال های نر از 
وال های ماده هم سن خود کمی بزرگ تر هستند اما بعد از این دوره، این تفاوت در اندازه 
بیشتر می شود. به طوری که در 30 سالگی اندازه وال های نردر حد قابل توجهی از وال های 
ماده بزرگ  تر هستند. وال های ماده در حدود 7 تا 11 سالگی به بلوغ جنسی می رسند  اما 
وال های نر چند سال دیرتر از وال های ماده به بلوغ جنسی می رسند)حدود 10 سالگی(. 
وال های ماده در زمان بلوغ جنسی در حدود 8 تا 9 متر طول دارند اما رشد فیزیکی آنها تا 
حدود 30 سالگی ادامه می یابد. دوره رسیدن به بلوغ جنسی در وال های اسپرم نر طوالنی تر 
از وال های ماده است. وال های نر در زمان بلوغ جنسی در حدود 10 تا 12 متر طول دارند اما 
رشد فیزیکی آنها تا 50 سالگی ادامه می یابد. در چنین سنی، طول وال نر به 16 متر می رسد. 
بعد از رشد کامل، وال های نر می توانند حدود 20 سال زندگی کنند. به هرحال، وال های 
نر بالغ، تا قبل از 25 سالگی جفت گیری نمی کنند. از میان وال های بالغ نر، تنها 10 درصد 
آنها که شامل بزرگ ترین وال های نر هستند، با وال های ماده گروه جفت گیری می کنند. 
درجانورانی که چند همسری در نرهای آنها رایج است، جثه نرها بزرگ تر از ماده ها می باشد. 
به علت تفاوت های جنسی ذاتی و دوره طوالنی تر رسیدن به بلوغ در پستانداران نر نسبت به 
پستانداران ماده، چثه نرها از ماده ها بزرگتر است. در فصل جفت گیری، گروه شامل یک تا 
پنج وال نر بالغ بزرگ و ترکیبی از وال های ماده و نر در سنین مختلف می شود. در این زمان، 
یک وال اسپرم نر بالغ بزرگ اغلب به همراه چندین وال بالغ ماده که به لحاظ چثه از او به طور 
قابل توجهی کوچک تر هستند و در اطراف او شنا می کنند، در سطح آب قابل مشاهده است. 

  وال های اسپرم بزرگترین مغز را در میان تمام جانوران دارند. محققین ژاپنی طی 
یک سفر شکار وال در اقیانوس آرام در 1949 تا 1950؛ مغز 16 وال نر اسپرم شکار شده را 
مقایسه نمودند. سنگین ترین مغز، حدود 9 کیلوگرم و سبک ترین مغز حدود 6/5 کیلوگرم 
وزن داشت. مغز وال اسپرم بالغ نر به طور متوسط در حدود 8 کیلوگرم وزن دارد. در مقایسه 
با مغز 1/5 کیلوگرمی انسان، مغز وال اسپرم پنج برابر سنگین تر از مغز انسان است. اما براساس 
ضریب مغزی)EQ(، اندازه مغز آن ها در مقایسه با اندازه بزرگ آنها، کمتر از دلفین پوزه بطری، 
وال قاتل، شامپانزه و دیگر میمون ها بوده و هم اندازه مغز یک گاو است. برخی محققین تکامل 
مغز بزرگ در وال های دنداندار را مرتبط با میزان هوش این جانوران می دانند. در حالی که 
برخی دیگر از محققین داشتن چنین مغز بزرگی را مرتبط با احتیاج این وال ها جهت انجام 
پردازش عصبی برای روش »مکان یابی از طریق صدا« )echolocation(می دانند. هر 

وال اسپرم روزی یک تن ماهی و اسکوئید می خورد )شکل 5(.

سفر به اعماق اقیانوس
  وال های اسپرم برای شکار اسکوئیدها می توانند تا عمق یک هزارمتری در آب پایین رفته 
و به این منظور، هر بار می توانند نفس خویش را برای نود دقیقه نگه دارند. این مدت زمان 
بیشترین زمان حبس نفس در میان تمام جنس های وال می باشد. گزارشاتی مبنی بر توانایی 
این وال ها برای رفتن به اعماق بیشتر از هزار متر)دو هزار متر و سه هزار متر(نیز وجود دارد. با 
وجود اینکه وال اسپرم به ندرت به خشکی نزدیک می شود، گاهی اوقات در آب های نواحی 

ساحلی که بیشتر از دویست متر عمق دارد، مشاهده می شود.

  وال های اسپرم برای تغذیه به دفعات زیاد در روز به عمق آب می روند و بعد از هر به 
عمق رفتن، جهت تنفس برای مدت زمان 10 دقیقه به سطح آب می آیند. وال های اسپرم 
عموماً به ازای هر 10 دقیقه ای که در سطح آب تنفس می کنند، می توانند 40 تا 50 دقیق 
زیر آب بمانند. پس از هر تنفس، وال اسپرم مجدداً در آب فرو می رود و با حرکت دادن باله 
دمی مثلث شکل بزرگ خود، مدت زمان رســیدن به عمق آب را کاهش می دهد. آنها با 
سرعت 5/6 کیلومتر در ساعت به اعماق آب می روند. با چنین سرعتی، آنها در هر دقیقه 
بیشتر از 80 متر در آب فرو می روند. برای وال ها، این سرعت احتماالً مؤثرترین سرعت شنا 
برای رفتن به عمق است. به عمق رفتن با سرعت بیشتر از این مقدار، اکسیژن ذخیره شده 
را هدر می کند و اگر وال با سرعت کمتر از این مقدار هم شنا کند، زمان را از دست می دهد. 

شكل 3. دندان های بزرگ و زرد رنگ آرواره پایینی در وال اسپرم.

 وال اسپرم بزرگترین دندان را در میان تمام جانوران دارد.

شكل 4. وال اسپرم در زمان استراحت در سطح آب
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 در گذشته، شرکت ها برای تهیه عطر، از ماده مومی شکل عمبر)Ambergris( درون 
روده وال اسپرم استفاده می کردند. امروزه، این ماده با وجود اینکه به طور مصنوعی ساخته 
می شود، هنوز بسیار گران قیمت است. در وال های اسپرم صید شده، اغلب داخل توده 
بزرگ عنبر، منقار بزرگ اسکوئیدهای غول پیکر یافت می شود، انتظار می رود که روده 
وال اسپرم این ماده مومی شکل را جهت لغزنده سازی و عبور آسان تر مواد سخت و تیزی 
که وال می خورد، تولید می کند. گاهی اوقات، توده های بزرگی از عمبر پس از دفع از بدن 

وال به همراه آب به ساحل می آیند. 

نتیجه گیری
 سازگاری، از طریق تغییر در فیزیولوژی، ساختار، رشد و نمو و رفتار یک جانور، زندگی 
به شــیوه ای خاص را برای جاندار در یک محیط زیست مشخص امکان پذیراست. نوع 
تکامل وال ها، سازگاری های بنیادی را برای زندگی در دریا ایجاد کرده است. منفذ بینی 
آنان برای تسهیل تنفس در سطح آب در نوک سر قرار گرفته، اندام حرکتی جلویی آنان 
به باله شنا تغییر شکل داده و اندام حرکتی عقبی تحلیل رفته است. پهنای انتهای دم 
نیز، توان الزم برای پیشروی در آب را برای آنان فراهم نموده است. وال های اسپرم عالوه 
بر این سازگاری ها، سازگاری های منحصر به فردی نیز برای سفر به اعماق بسیار سرد 
اقیانوس و شکار اســکوئیدها و ماهیان در این اعماق پیدا کرده اند. این سازگاری ها  به 
تغییرات آناتومیک و فیزیولوژیک محدود نشــده و در نحوه رفتار این جانوران نیز تاثیر 
گذاشته اســت. وال ها ی اســپرم در زمانی که به صورت گروهی به شکار اسکوئیدهای 
بزرگ می رونــد)Cooperative  hunting(، به کمــک روش »مکان یابی از طریق صدا« 
می توانند با صدازدن وال های جلوتر یا عقب تر  از خود به طور مداوم، از موقعیت همدیگر 
مطلع شوند. چنین همکاری میان اعضای گروه، شانس دستیابی به طعمه را در محدوده 
زمانی مشــخصی که وال ها در اعماق اقیانوس حضور دارند، افزایش می دهد. تمام این 
سازگاری ها از وال های اسپرم شکارچیان شگفت انگیزی ساخته که نظیر آن را در هیچ 

یک از پستانداران دریازی دیگر نمی توان یافت. 
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Whitehead, Hal )2003(. Sperm whales: social evolution in the ocean. Chicago: University of Chicago Press. 

Beale, Thomas. )1839(.The natural history of the sperm whale. London: John van Voorst.

شكل 5. وال اسپرم برای شكار طعمه وابسته به نور 
نیست. این وال دندان دار از روش » مكان یابی از طریق 
صدا« برای یافتن شكار در اعماق سرد و تاریک اقیانوس 
استفاده می كند و برای شكار نیازی به بینایی ندارد. 

بعد از گذشت سه دقیقه، وال به عمق 270 متری دست پیدا می کند. بیشتر انسان ها بعد از 
گذشت سه دقیقه نیاز به تنفس مجدد دارند اما برای وال اسپرم این تنها یک شروع است. در 
چنین عمقی، 24 اتمسفر فشار روی وال وجود دارد و با افزایش عمق، این فشار بیشتر هم 
می شود. پس از 5/5 دقیقه، وال به عمق پانصد متری دست پیدا می کند. در جنین عمقی، 
48 اتمسفر فشار روی وال وجود دارد. سرانجام پس از یازده دقیقه، وال در عمق هزار متری 
است. در چنین عمقی، 100 اتمسفر فشار روی وال وجود دارد. دمای آب در چنین عمقی 
همیشه دو سلسیوس است. وال اسپرم عموما برای 20 دقیقه تا 40 دقیقه برای شکار طعمه 
در عمقی بین پانصد تا هزار متر می ماند. وال می تواند بیشتر از این مدت هم در این عمق 
بماند اما هر چقدر بیشتر باقی بماند، زمان بیشتری را در سطح آب برای تنفس و جبران 
اکسیژن از دست رفته بایستی بگذراند. همچنین، اگر وال بخواهد به عمق بیشتری دست 
پیدا کند، بایستی مدت بیشتری را برای رفت و برگشت صرف کند. به عالوه، باید فشار بسیار 
بیشتری را نیز در عمق بیشتر تحمل کند. وال اسپرم احتماالً با سرعتی مشابه به سطح آب 
برمی گردد. بنابراین، مجدداً یازده دقیقه برای رسیدن به سطح در راه است. وال های اسپرم 

این سفر را چندین دفعه در روز تکرار می کنند. 

تغذیه در اعماق آب
   وال های اسپرم از اســکوئیدهای بزرگ عمق زی، اسکوئیدهای کوچک، اختاپوس ها، 
 cusk�eels, ماهیان استخوانی عمق زی خانواده ،)Salmonidae(ماهیان خانواده سالمون
Rockfish ,Lingcod ,anglerfish و سفره ماهیان خانواده Skate و برخی کوسه ماهیان 

عمق زی )bottom�dwelling sharks(تغذیه می کنند. روی پوست یک وال اسپرم اثر زخم 
های دایره ای شکل مربوط به بادکش های یک اسکوئید غول پیکر مشاهده شده است. 
این زخم ها یادآور آخرین تالش های اسکوئید غول پیکر جهت دفاع از خود در برابر وال 
اسپرم و ممانعت از خورده شدن او است. البته اسکوئیدهای بزرگ نه تنها توسط وال های 
 Pilot whale , Beaked whale , اسپرم بلکه توسط سایر وال های دندان دار بزرگ همچون
Pigmy sperm whale که عادت به شــکار در اعماق دارند و برخی کوسه ماهیان بزرگ 

عمق زی )sleeper shark(در اقیانوس ها نیز شکار می شوند. در شکم این کوسه ماهیان 
تنبل اقیانوس آرام )sleeper shark( بقایای اســکوئیدهای غول پیکر یافت شده است. 
پژوهشگران متعجب هستند چطور این جانوران می توانند چنین طعمه هایی که بزرگتر 

از اندازه خودشان است، را شکار کنند.
   براساس منقارهایی که از اســکوئیدهای غول پیکر )Architeuthis(درون روده 
وال های اسپرم یافت شده است و بررســی گونه های مختلفی که از آنها شناخته شده 
است، طول این اســکوئیدها نمی تواند بیشتر از 13 متر باشــد. در این صورت، طول 
جانور بدون در نظرگرفتن جفت تنتاکل های مورد نیاز برای شکارکردن، حدود 5 متر 

و طول صدف)منتل(حدود 2/25 متر و وزن جانور حدود 275 کیلوگرم خواهد بود. 
از آنجا که بیشتر طول بدن متعلق به بازوها می باشد، وزن این جانوران نسبت به 

شکارچیان خود، وال های اسپرم، بسیار سبک تر است. به دلیل اینکه وال های 
اسپرم در یافتن اسکوئیدهای غول پیکر و شکار نمودن آنها مهارت 

دارند، محققین سعی دارند به کمک مشاهده وال های اسپرم، 
اسکوئیدهای غول پیکر را مطالعه کنند.
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مقدمه
ـــعه«  ـــه توس ـــروي محرک ـــوان »نی ـــه عن ـــادر ب ـــادي از بن ـــان اقتص کارشناس
ــعه  ــاز توسـ ــدي آن را، زمینه سـ ــدي و توانمنـ ــد و کارآمـ ــاد  مي کننـ یـ
همه جانبـــه کشـــورها مي دانـــند. لـــذا تهدیـــد بنـــادر بـــه منزلـــه 
ــاختي  ــادر از زیرسـ ــته بنـ ــت. در گذشـ ــور اسـ ــعه کشـ ــالل در توسـ اخـ
ـــه  ـــا ب ـــود ت ـــده ب ـــث ش ـــر باع ـــن ام ـــود و  همی ـــده ب ـــکیل ش ـــاده تش س
ـــود  ـــور ش ـــمن منظ ـــراي دش ـــي ب ـــن نظام ـــت پایی ـــا اولوی ـــي ب ـــوان هدف عن
امـــا بـــا پیشـــرفت فنـــاوري در صنعـــت حمل و نقـــل دریایـــي و تغییـــر 
ــه شـــکل کانتینـــري و افزایـــش  ــاً بـ ــا، عمدتـ ــته بندي کاالهـ ــوع بسـ نـ
انـــدازه و ســـایز کشـــتي ها موجـــب شـــد تـــا مجتمع هـــاي بنـــدري بـــه 
مراکـــزي بـــا زیرســـاخت هاي راهبـــردي تبدیـــل شـــوند و بـــر اســـاس 

راهبـــرد انهـــدام مراکـــز ثقـــل کـــه بـــه حلقه هـــای اســـتراتژیک واردن1 
ـــی2  ـــاخت های مواصالت ـــوم زیرس ـــه س ـــت؛ در حلق ـــه اس ـــهرت یافت ـــز ش نی
ـــده  ـــي و آین ـــدات کنون ـــه تهدی ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــي ب ـــد. از طرف ـــرار گیرن ق
کشـــور ، تهدیـــدات دریاپایـــه و نویـــن اســـت، پدافنـــد غیرعامـــل بـــه 
ـــز  ـــدات حائ ـــل  تهدی ـــاع در مقاب ـــای دف ـــن روش ه ـــی از مؤثرتری ـــوان یک عن
ـــی  ـــات غیرمســـلحانه دفاع ـــات و انجـــام اقدام ـــد مقدم ـــت اســـت. تمهی اهمی
، پایـــداري کشـــور را در حمـــالت نظامـــي و حـــوادث طبیعـــي افزایـــش داده 
ــف  ــای مختلـ ــا و عرصه هـ ــیب پذیری در حوزه هـ ــب کاهـــش آسـ و موجـ
ـــداوم  ـــز ت ـــم و نی ـــاس و مه ـــی، حس ـــتحدثات حیات ـــع و مس ـــه مناب از جمل
فعالیت هـــای ضـــروري کشـــور می شـــود. موضـــوع پدافنـــد غیرعامـــل و 
ـــد  ـــوده و خداون ـــان نب ـــل انس ـــده عق ـــا زایی ـــا، تنه ـــع آنه ـــری از مناف بهره گی

مصونیت بخشی در بنادر بازرگانی
 با اجرای پدافند غیر عامل

 مرتضي منصوردهقان 
دانشجوي دکتراي مديريت راهبردي دانشگاه عالي دفاع ملي

کارشناس سازمان بنادر و دريانوردی

شــعار امســال هفتــه پدافنــد غیرعامــل )پایــداری ملی(کــه از ســوم تــا نهــم آبــان مــاه اســت؛ پدافنــد غیرعامــل، مصونیــت بخشــی 
بــا عــزم ملــی و مدیریــت جهــادی نــام گرفتــه اســت. آنچــه باعــث شــده یــک روز از تقویــم ملــی بــه مناســبت بزرگداشــت ایــن روز 
وهم زمــان بــا ابــالغ مقــام معظــم رهبــری در ایجــاد و ســازماندهی پدافنــد غیرعامــل ثبــت شــود، اهمیــت ویــژه ایــن حــوزه  اســت. 
مجموعــه اقدامــات غیرمســلحانه ای کــه موجــب افزایــش بازدارندگــی، کاهــش آســیب پذیری، تــداوم فعالیت هــای ضــروری، ارتقــای پایــداری ملــی و 
تســهیل مدیریــت بحــران در مقابــل تهدیــدات و اقدامــات نظامــی دشــمن می شــود. امــروزه مفاهیــم تهدیــدات دشــمن در حوزه هــای مختلــف وارد 
ــا ایــن تهدیــدات اقدامــات الزم در  عرصه هــای جدیــدی چــون تهاجمــات ســایبری، الکترونیکــی، زیســتی و.... شــده اســت و الزم اســت متناســب ب
ــد   ــش از 90 درص ــام بی ــا انج ــور ب ــل کش ــوزه حمل ونق ــاخت های ح ــوان زیرس ــه عن ــور ب ــی کش ــرد. بنادربازرگان ــام گی ــاخت ها انج ــاع از زیرس دف

واردات و صادرات کاال جهت مصونیت بخشی نیازمند اجرای راهبردها و سیاست های پدافند غیرعامل است.
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بـــزرگ کـــه مخـــزن تمـــام علـــوم نـــزد اوســـت می فرمایـــد: و علمنـــاه 
ـــه  ـــم شـــاکرون3 و ب ـــن باســـکم فهـــل انت ـــوس لکـــم لتحصنکـــم م ـــه لب صنع
)حضـــرت داود علیـــه الســـالم( فـــن زره )ســـازی( آموختیـــم، تـــا شـــما 
را از خطـــرات جنگ تـــان حفـــظ کنـــد، پـــس آیـــا شـــما سپاســـگزارید؟ 

)ترجمـــه فوالدونـــد ، 1376 :328 (
اهمیت و ضرورت پدافند غیرعامل در بنادر

 زیرســـاخت های موجـــود در مجتمع هـــاي بنـــدري و دریایـــی کشـــور در 
ـــارت هاي  ـــی خس ـــرات طبیع ـــه و مخاط ـــی دریاپای ـــه احتمال ـــورت حمل ص
واقعـــي خواهنـــد دیـــد کـــه در حرکـــت نـــاوگان کشـــتیراني تأثیرگـــذار 
بـــوده و باعـــث تأخیـــر در تخلیـــه و بارگیـــري کاالهـــا در ایـــن بنـــادر  
ــر  ــن امـ ــق ایـ ــه مصادیـ ــود. ازجملـ ــادرات می شـ ــف واردات و صـ و توقـ
ــي  ــادر جنوبـ ــاختهاي بنـ ــه زیرسـ ــراق بـ ــای  عـ ــه حمله هـ ــوان بـ مي تـ
نظیـــر بندرامـــام )ره(، خرمشـــهر، خـــارک و ماهشـــهر در هشـــت ســـال 
ـــادرات  ـــور ص ـــالل در ام ـــور اخت ـــه منظ ـــه ب ـــود ک ـــاره نم ـــدس اش ـــاع مق دف
ـــه  ـــت ک ـــام گرف ـــران انج ـــالمی ای ـــوری اس ـــت جمه ـــا و نف و واردات کااله
ـــاخت ها را  ـــن زیرس ـــت ای ـــادر؛ اهمی ـــه بن ـــترده ب ـــالت گس ـــن حم ـــاد ای ابع
ـــا  ـــو ب ـــور هم س ـــی کش ـــادر بازرگان ـــی بن ـــان داد. از طرف ـــمن نش ـــراي دش ب
فناوری هـــای جدیـــد و بـــا به کارگیـــری تجهیـــزات راهبـــردی در حـــال 
ـــزرگ،  ـــایزهای ب ـــا س ـــتی هایی ب ـــذب کش ـــق ج ـــا از طری ـــوده ت ـــعه ب توس
ـــا  ـــوند ام ـــل ش ـــوم تبدی ـــل س ـــادر نس ـــه بن ـــازی ب ـــارداری و ذخیره س انب
ــر مجتمـــع بنـــدري و  ــادری نظیـ ــعه ای در بنـ ــای توسـ ــرای طرح هـ اجـ
ـــل،  ـــد غیرعام ـــات پدافن ـــن مالحظ ـــدون درنظرگرفت ـــلویه، ب ـــي عس صنعت
انجـــام گرفتـــه اســـت. ناهماهنگـــي ارگان هـــاي دریایـــي در رابطـــه بـــا 
ـــع در  ـــات جام ـــم و ادبی ـــدم توســـعه مفاهی ـــل و ع ـــد غیرعام ـــات پدافن اقدام

ـــت. ـــوزه اس ـــن ح ـــده ای ـــائل عم ـــش، از مس ـــن بخ ای
ــه  ــدات دریاپایـ ــر تهدیـ ــالوه بـ ــه  عـ ــت کـ ــن اسـ ــر ایـ ــئله دیگـ  مسـ
ـــت  ـــرار دارد،  ماهی ـــت ق ـــه در اولوی ـــدری ک ـــای بن ـــه مجتمع ه ـــبت ب نس
تهدیـــدات نویـــن و تخصصـــی تغییـــر کـــرده و بـــه حوزه هـــای جدیـــد 
ـــدا  ـــاد و... راه پی ـــک، اقتص ـــایبر، بیولوژی ـــک، س ـــگ الکترونی ـــون جن همچ
ـــاً قدیمـــی،  ـــاي اصطالح ـــا تهدیده ـــه ب ـــرده اســـت. در گذشـــته و در مقابل ک
ــی  ــا دگرگونـ ــی بـ ــت ولـ ــود داشـ ــاع وجـ ــرای دفـ ــز بـ ــی نیـ مدل هایـ
ــی  ــای قبلـ ــه ، الگوهـ ــن و دریاپایـ ــای نویـ ــور روش هـ ــدات و ظهـ تهدیـ
ـــا  ـــی الگوه ـــد طراح ـــوده و نیازمن ـــو نب ـــادر  جواب گ ـــل در بن پدافندغیرعام

ــتیم.  ــور هسـ ــب در کشـ ــای مناسـ و مدل هـ
ـــد:  ـــي( می فرماین ـــه العال ـــد ظل ـــه اي )م ـــام خامن ـــری ام ـــم رهب ـــام معظ  مق
ـــره  ـــرای کل پیک ـــت را ب ـــن حال ـــا ای ـــه م ـــت ک ـــم اس ـــدر مه ـــد چه ق »ببینی
ــم. کاری  ــود بیاوریـ ــف به وجـ ــتگاه های مختلـ ــه در دسـ ــور وجامعـ کشـ
ـــد  ـــا پدافن ـــن ب ـــم، ای ـــود بیاوری ـــان به وج ـــت در خودم ـــه مصونی ـــم ک کنی
غیرعامـــل تحقـــق پیـــدا می کنـــد. بنـــا برایـــن،  ایـــن مســـئله، مســـئله 
بســـیار مهمـــی اســـت کـــه بایســـتی راه بیفتد.)پایـــگاه اطـــالع رســـانی 

ــان  1391( ــام خامنه ای،آبـ امـ

تهدیدات دریاپایه  علیه بنادر بازرگانی کشور
وزارت دفـــاع آمریـــکا راهبـــرد نظامـــی آینـــده ایـــن کشـــور را حمایـــت 
ـــروی  ـــن نی ـــارس و تأمی ـــج ف ـــیا ، خلی ـــکا در آس ـــی آمری ـــش نظام از افزای
بازدارنـــده جهـــت اشـــغال هم زمـــان یـــک کشـــور و مقابلـــه بـــا کشـــور 
ــتفاده از ناوهـــا و  دیگـــر اعـــالم نمـــوده اســـت.در ایـــن راســـتا اسـ

ـــارس  ـــج ف ـــونده در خلی ـــت ش ـــک هدای ـــه موش ـــز ب ـــای مجه زیردریایی ه
ـــه  ـــاع همه جانب ـــوم دف ـــذا مفه ـــرار دارد. ل ـــت ق ـــد در اولوی ـــوس هن و اقیان
ــی  ــان؛ در بازشناسـ ــای عمـ ــارس و دریـ ــج فـ ــواحل خلیـ ــادر و سـ از بنـ

تهدیـــدات دریاپایـــه اســـت.
ـــک و  ـــر از ی ـــود متأث ـــات خ ـــول حی ـــکا در ط ـــی آمری ـــای نظام دکترین ه
ـــای  ـــترش ارزش ه ـــم )گس ـــت؛ هامیلتونیس ـــب اس ـــه مکت ـــی از س ـــا ترکیب ی
آمریکایـــی در جهـــان نـــه بـــا فعالیت هـــای خارجـــی بلکـــه از طریـــق 
قـــراردادن یـــک الگـــوي موفـــق و پذیـــرش اختیـــاری جهـــان(، جکسونیســـم 
)منافـــع ملـــی ســـکان دار سیاســـت و روابـــط خارجـــی آمریـــکا اســـت و 
بـــر همیـــن اســـاس اصـــل دخالـــت آمریـــکا در نقـــاط مختلـــف جهـــان 
ـــای  ـــدن ارزش ه ـــرای جهانی ش ـــم )ب ـــت( و ویلسونیس ـــده اس ـــه ش پذیرفت
ــالف  ــر خـ ــا بـ ــت امـ ــل اسـ ــادی قائـ ــیار زیـ ــت بسـ ــی، اهمیـ آمریکایـ
هامیلتونیســـم آن را نـــه از طریـــق اســـتحکام بخشـــیدن بـــه نهادهـــای 
ـــات  ـــی و مالحظ ـــی خارج ـــا ماجراجوی ـــه ب ـــی بلک ـــش کارای ـــی و افزای داخل
ـــب  ـــناخت مکات ـــد.( ش ـــری می کن ـــان پیگی ـــف جه ـــاط مختل ـــی در نق نظام
ـــب از  ـــن مکات ـــک از ای ـــر ی ـــون ه ـــه پیرام ـــی ک ـــن نظام ـــه گانه و دکتری س
ـــای  ـــت، راهنم ـــده اس ـــب ش ـــده ، تعقی ـــای جمهور ایاالت متح ـــوی رؤس س
ـــی  ـــرد نظام ـــی عملک ـــا و ارزیاب ـــناخت راهبرده ـــرای ش ـــبی ب ـــیار مناس بس

ـــی، 9:1385( ـــت. )خلیل ـــور اس ـــن کش ای
امـــروزه آمریـــکا و هم پیمانانـــش بـــرای دســـتیابی بـــه منافـــع بیشـــتر 
و تأمیـــن نیازمندی هـــای خـــود در مناطـــق مختلفـــی جهـــان حضـــور 
دارندکـــه بـــا توجـــه بـــه شـــرایط حاکـــم بـــر کشـــورهای جنوب غربـــی 
ـــان  ـــای عم ـــارس و دری ـــه خلیج ف ـــکا در منطق ـــی آمری ـــرد نظام ـــیا رویک آس
ـــترده  ـــش گس ـــش از پی ـــتند، بی ـــور هس ـــی کش ـــادر جنوب ـــوار بن ـــه هم ج ک
ـــن  ـــور تأمی ـــه منظ ـــه ب ـــرژی منطق ـــع ان ـــه مناب ـــی ب ـــت و دسترس ـــده اس ش
ــد.  ــورهای غربی در اولویـــت می باشـ ــکا و کشـ ــد آمریـ ــای روبه رشـ نیازهـ
ـــاف،  ـــور اکتش ـــی در ام ـــی آمریکای ـــرکت های چندملیت ـــن، ش ـــر ای ـــالوه ب ع
ـــبکه  ـــت و ش ـــی نف ـــل دریای ـــن حمل و نق ـــت و همچنی ـــدور نف ـــد و ص تولی
ـــد.  ـــور فعال دارن ـــی، حض ـــی و غیرصنعت ـــل کاال و موادصنعت ـــتیرانی حم کش
درنتیجـــه حفـــظ ســـرمایه ها و تـــداوم جریـــان اشـــتغال نیـــز از اهـــداف 
ـــوادث در  ـــر ح ـــی رود و تأثی ـــمار م ـــه ش ـــه ب ـــکا در منطق ـــادی آمری اقتص
ـــک زاده،  ـــود. )مل ـــی  می ش ـــاد ارزیاب ـــکا زی ـــاد آمری ـــر اقتص ـــه ب ـــن منطق ای
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انواع و ابعاد تهدیدات علیه  بنادر بازرگانی کشور
 تهدیدات طبیعي 

ـــور  ـــه ط ـــه ب ـــت ک ـــت اس ـــی در طبیع ـــامل حوادث ـــی ش ـــرات طبیع مخاط
ــان  ــرای انسـ ــتفاده هایی بـ ــرات و اسـ ــد و مضـ ــره رخ می دهـ غیرمنتظـ
دارد. از مخاطـــرات طبیعـــی می تـــوان بـــه زلزلـــه، آتشفشـــان، ســـیل، 
ـــر  ـــز ب ـــدری نی ـــای بن ـــرد. مجتمع ه ـــاره ک ـــاد و... اش ـــن، طوفان،گردب بهم
همیـــن اســـاس می توانـــد بـــر اثـــر مخاطـــرات طبیعـــی تهدیـــد شـــود.

بـــر اســـاس  نظـــر خبـــرگان دریایـــی مهم تریـــن نـــوع تهدیـــد طبیعـــی 
ســـواحل و بنادر،عـــالوه برطوفان هـــای فصلـــی پدیـــده ســـونامي اســـت. 
ـــد.  ـــدرگاه« مي آی ـــوج بن ـــي »م ـــه معن ـــي ب ـــونامي4 از واژه اي ژاپن ـــه س کلم
ــدي«  ــزر و مـ ــاي جـ ــتباه »موج هـ ــه اشـ ــا بـ ــي وقت هـ ــونامي بعضـ سـ
نامیـــده مي شـــود. درحالـــي کـــه ســـونامي در اثـــر جـــزر و مـــد ایجـــاد 
ـــا  ـــاه ب روي دری ـــه م ـــروي جاذب ـــیله نی ـــه وس ـــا ب ـــزر و مده ـــود )ج نمي ش
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ایجـــاد مي شـــوند.( در حالـــی کـــه موج هـــاي منظـــم و همیشـــگی بـــه 
وســـیله بـــاد ایجـــاد مي شـــوند. 

ــاحل  ــه سـ ــه بـ ــی کـ ــتندکه موقعـ ــی هسـ ــای عظیمـ ــونامی موج هـ سـ
ــانی  ــات انسـ ــم و تلفـ ــای عظیـ ــب خرابی هـ ــد، موجـ ــورد می کننـ برخـ

می شـــوند.
بـــا قرارگرفتـــن ســـواحل دریای عمـــان در مســـیر اقیانـــوس هنـــد ایـــن 

ـــرد.  ـــرار گی ـــر ق ـــد نظ ـــا م ـــن دری ـــواحل ای ـــد در س ـــد بای تهدی
 

تهدیدات انسان ساز )غیر طبیعی( 
بنادرجنوبـــی کشـــور از دو جنبـــه داخلـــي و خارجـــي مي توانـــد مـــورد 
ـــدأ  ـــأ و مب ـــه منش ـــد. اگرچ ـــی( قرارگیرن ـــاز )غیرطبیع ـــدات انسان س تهدی
ـــود.  ـــي ش ـــي منته ـــای خارج ـــه تهدیده ـــد ب ـــي مي توان ـــای داخل تهدیده

ــد؛   ــر باشـ ــوارد زیـ ــد مـ ــاز می توانـ ــدات انسان سـ ــن تهدیـ مهم تریـ

1- تروریسم 
ــالت  ــي ترین معضـ ــي از اساسـ ــازمان یافته یکـ ــات سـ ــم و جنایـ تروریسـ
جامعـــه جهانـــي و خطرناک تریـــن تهدیـــد علیـــه حقـــوق ملت هـــا 
ــال  ــژه در صدسـ ــه ویـ ــخ بـ ــول تاریـ ــت. درطـ ــي اسـ ــات بین المللـ وثبـ
اخیـــر، تروریســـم ریشـــه مهم تریـــن تهدیدهـــا علیـــه صلـــح و امنیـــت 
جهانـــي بـــوده اســـت. وضعیـــت دردآور اکثـــر  ملت هـــا و کشـــورهایي 
ــر،  ــي و فقـ ــوزند وازآوارگـ ــزي مي سـ ــگ و خونریـ ــش جنـ ــه در آتـ کـ
شـــوم  پدیـــده  و  ســـلطه گران  اغـــراض  معلـــول  مي برنـــد،  رنـــج 
ـــذاري در  ـــه بمب گ ـــتي از جمل ـــات تروریس ـــواع عملی ـــت. ان ـــم اس تروریس
مجتمع هـــاي بنـــدري وایجـــاد آتش ســـوزي در انبارهـــا و اســـکله ها و... 

ــد. ــور باشـ ــد متصـ ــادر مي توانـ ــوزه بنـ درحـ
 

 2-خرابکاري دریایی 
  خرابـــکاري عبـــارت  اســـت از واردکـــردن خســـارت عامدانـــه بـــه هـــر 
ـــزات  ـــوازم و تجهی ـــدري، ل ـــهیالت بن ـــود در تس ـــرمایه های موج ـــک از س ی
ـــت هاي  ـــه تروریس ـــي ک ـــان اقدامات ـــا. از می ـــدام آنه ـــا انه ـــتي، کاالو ی کش
بین المللـــي مي تواننـــد انجـــام دهنـــد، خرابـــکاري بـــا طیـــف گســـترده 
و میـــزان موفقیـــت بـــاال مي باشـــد کـــه منافـــع آن بـــراي تروریســـت ها 
بـــه شـــرط انتخـــاب صحیـــح هـــدف، بســـیار خواهـــد بـــود. خســـارات 
ــش  ــک نفتکـ ــدن یـ ــي از غرق شـ ــي ناشـ ــت محیطـ ــادي و زیسـ اقتصـ
ـــارت  ـــد. خس ـــر بگیری ـــي را در نظ ـــر از موادنفت ـــر( پ ـــوپر تانک ـــزرگ )س ب
ـــه درون آب،  ـــي ب ـــواد نفت ـــن م ـــزار ت ـــدن 250 ه ـــي از ریخته ش وارده ناش

ـــود. ـــد ب ـــارد دالر خواه ـــن میلی ـــل چندی حداق

3-راهزني دریایي 
ــرقت  ــی سـ ــد؛ یکـ ــکل بروزکنـ ــه دو شـ ــد بـ ــی می توانـ  راهزنی دریایـ
ــوع  ــرگاه به وقـ ــه و لنگـ ــی، حوضچـ ــای داخلـ ــه در آب هـ ــلحانه5 کـ مسـ
ــی  ــای بین المللـ ــه در آب هـ ــی6 کـ ــری دزدی دریایـ ــدد و دیگـ می پیونـ

صـــورت می گیـــرد.

4-تهدیدات سایبری 
ـــاي  ـــق مرزه ـــع ازطری ـــي در واق ـــي و نظام ـــاني، فیزیک ـــات انس ـــاًل تهاجم قب
بـــود. درحال حاضـــر، حمـــالت  فیزیکـــي ،جغرافیایـــي و حقیقـــي 

مختلفـــي  شـــیوه هاي  و  شـــده  پیچیـــده  و  متنـــوع  یورش هـــا  و 
ازقبیـــل اطالعاتـــي، فرهنگـــي، روانـــي، الکترونیکـــي، ســـایبری)ازطریق 
ـــروزه،  ـــرار دارد. ام ـــتور کار ق ـــي دردس ـــي و نظام ـــبه نظام ـــازي(، ش مرزمج
مي شـــود،  بحران آفرینـــي  کشـــور  دریـــک  متعـــارف،  بدون جنـــگ 
حـــوزه نفـــوذ و قلمـــرو توســـعه مي یابـــد، اهـــداف تســـخیر مي شـــوند 
و نظام هـــا تغییـــر مي یابنـــد و امنیـــت ملـــي کشـــور تهدیـــد مي شـــود.
ـــي را  ـــه عظیم ـــرق منطق ـــوان ب ـــروس مي ت ـــک وی ـــا ی ـــي ب ـــرایط فعل در ش
ـــردن  ـــوذ و هک ک ـــا نف ـــود آورد و ب ـــي به وج ـــران عظیم ـــرد و بح ـــع ک قط
ـــد. ـــه آفری ـــدر، فاجع ـــزات بن ـــي تجهی ـــا الکترونیک ـــي و ی ـــتم اطالعات سیس

5- تهدیدات نیمه سخت
بـــه مجموعـــه تهدیدهایـــی گفتـــه می شـــود کـــه بـــا اســـتفاده از 
ـــه  ـــی، علی ـــس  و گرافیت ـــب الکترومغناطی ـــر؛ بم ـــوش نظی ـــالح های خام س
زیرســـاخت های اساســـی اعـــم از )بـــرق، آب و گاز، ارتباطـــات و... ( 
ـــات  ـــرق و ارتباط ـــان ب ـــع جری ـــث قط ـــرد آن باع ـــود و کارک ـــتفاده می ش اس
می شـــود. ایـــن نـــوع تهدیـــد یکـــی از محتمل تریـــن تهدیدهـــای 
ـــدري  ـــهیالت بن ـــم در تس ـــد ه ـــوع تهدی ـــن ن ـــت. از ای ـــده اس ـــناخته ش ش

کشـــور، متصـــور اســـت.

 6-تهدیدات سخت 
ــاي  ــونت آمیز، برخوردهـ ــاري و خشـ ــي، انفجـ ــالت تخریبـ ــامل حمـ  شـ
ـــتي و  ـــات تروریس ـــراه اقدام ـــه هم ـــار ب ـــام عی ـــا تم ـــدود و ی ـــي مح نظام
ــي  ــتون پنجم( و حمـــالت نظامـ ــبه نظامي و محـــدود، سـ خرابکارانه)شـ
تمام عیـــار به هرشـــکل )موشـــکي، زمینـــي، هوایـــي و دریایـــي و...( 
ـــرد: ـــاره ک ـــر اش ـــوارد زی ـــه م ـــوان ب ـــخت می ت ـــدات س ـــد. از تهدی می باش

واحدهـــای شـــناور �  از طریـــق  دشـــمن  نظامیـــان  ورود 
ــک  ــن یـ ــاص و از کارانداختـ ــه ای خـ ــدام نقطـ ــور انهـ به منظـ
تأسیســـات معیـــن و یـــا تصـــرف بخش هایـــی از ســـواحل یـــا 

خـــاک کشـــور مـــورد تهاجـــم.
پرتـــاب موشـــک های مختلـــف از طریـــق واحدهـــای شـــناور � 

ـــا.  ـــتقر در دری مس
ـــادر �  ـــه بن ـــل کاال ب ـــاری حام ـــناورهای تج ـــری از ورود ش جلوگی

ـــور. کش
به منظـــور �  ورودی  تجـــاری  شـــناورهای  اســـتقرارروی 

الزم.  اقدامـــات  و  شناســـایی 

سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری در پدافند غیرعامل کشور 
ـــدات  ـــه تهدی ـــه ب ـــل و توج ـــت کام ـــا درای ـــه ب ـــی ک ـــت های کل ـــن سیاس ای
ــی در  ــت مصونیت بخشـ ــت، بایدجهـ ــده اسـ ــالغ شـ ــه و ابـ ــع تهیـ جامـ
ــه  ــرد کـ ــرار گیـ ــدی قـ ــه جـ ــورد توجـ ــز مـ ــدری نیـ ــای بنـ مجتمع هـ
ـــورد  ـــدات م ـــا تهدی ـــه ب ـــکار الزم در مواجه ـــت ها، راه ـــن سیاس ـــرای ای اج

ـــت:   ـــاره اس اش
ـــات  ـــه اقدام ـــت از مجموع ـــارت اس ـــه عب ـــل ک ـــر پدافندغیرعام ـــد ب 1.تأکی
ـــیب پذیری،  ـــش آس ـــی، کاه ـــش بازدارندگ ـــب افزای ـــه موج ـــلحانه ک غیرمس
ـــت  ـــی و تســـهیل مدیری ـــداری مل ـــاء پای ـــروری، ارتق ـــای ض ـــداوم فعالیت ه ت

ـــود. ـــمن می ش ـــی دش ـــات نظام ـــدات و اقدام ـــل تهدی ـــران در مقاب بح
ـــه  ـــاب عرص ـــل انتخ ـــل از قبی ـــد غیرعام ـــط پدافن ـــول و ضواب ـــت اص 2.رعای
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ایمـــن، پراکنده ســـازی یـــا تجمیـــع حســـب مـــورد، حساســـیت زدایی، 
اختفـــاء، اســـتتار، فریـــب دشـــمن و ایمن ســـازی نســـبت بـــه مراکـــز 
جمعیتـــی و حائـــز اهمیـــت به ویـــژه در طرحهـــای آمایـــش ســـرزمینی 

و طرح هـــای توســـعه آینـــده کشـــور.
ـــی،  ـــه حیات ـــت ب ـــز اهمی ـــات حائ ـــن و تأسیس ـــز، اماک ـــدی مراک 3.طبقه بن

ـــزوم. ـــورت ل ـــودن آن در ص ـــد نم ـــم و روزآم ـــاس و مه حس
رعایـــت  )بـــا  غیرعامـــل  پدافنـــد  اجـــرای طرح هـــای  و  4.تهیـــه 
اصـــل هزینـــه– فایـــده( در مـــورد مراکـــز، اماکـــن و تأسیســـات حائـــز 
ـــاس  ـــر اس ـــرا ب ـــت اج ـــود و در دس ـــی( موج ـــی و غیرنظام ـــت )نظام اهمی
اولویت بنـــدی و امکانـــات حداکثـــر تـــا پایـــان برنامـــه ششـــم و تأمیـــن 

اعتبـــار مـــورد نیـــاز.
5.تهیـــه طـــرح جامـــع پدافنـــد غیرعامـــل در برابـــر ســـالح های 

غیرمتعـــارف نظیـــر هســـته ای، میکروبـــی و شـــیمیایی.
ـــبکه های  ـــات و ش ـــتحدثات، تأسیس ـــودن مس ـــوره نم ـــد منظ ـــا چن 6.دو ی
ارتباطـــی و مواصالتـــی در جهـــت بهره گیـــری پدافنـــدی از طرح هـــای 

عمرانـــی و به ویـــژه در مناطـــق مـــرزی و حســـاس کشـــور.
ــول و  ــری اصـ ــه بهکارگیـ ــی در زمینـ ــوزش عمومـ ــازی و آمـ 7.فرهنگسـ
ـــی  ـــی، پیش بین ـــی و غیردولت ـــش دولت ـــل در بخ ـــد غیرعام ـــط پدافن ضواب
مـــواد درســـی در ســـطوح مختلـــف آموزشـــی و توســـعه تحقیقـــات در 

زمینـــه پدافنـــد غیرعامـــل.
8.رعایت طبقه بندی اطالعات طرحهای پدافند غیرعامل.

9.ممانعـــت از ایجـــاد تأسیســـات پرخطـــر در مراکـــز جمعیتـــی و بیـــرون 
بـــردن اینگونـــه تأسیســـات از شـــهرها و پیش بینـــی تمهیـــدات ایمنـــی 
ـــت  ـــی اســـت و ممانع ـــا الزام ـــود آنه ـــه وج ـــاتی ک ـــته از تأسیس ـــرای آن دس ب

از ایجـــاد مراکـــز جمعیتـــی در اطـــراف تأسیســـات پرخطـــر بـــا تعییـــن 
حریـــم الزم.

ــاز  ــورد نیـ ــع مرتبـــط مـ ــاوری و صنایـ ــعه فنـ 10.حمایـــت الزم از توسـ
ـــی. ـــد داخل ـــی و تولی ـــر طراح ـــد ب ـــا تأکی ـــل ب ـــد غیرعام ـــور در پدافن کش

11.بـــه کارگیـــری اصـــول و ضوابـــط پدافنـــد غیرعامـــل در مقابلـــه بـــا 
ـــمن  ـــد دش ـــدات جدی ـــایر تهدی ـــی و س ـــزاری و الکترونیک ـــدات نرماف تهدی
بـــه منظـــور حفـــظ و صیانـــت شـــبکه های اطالع رســـانی، مخابراتـــی و 

رایانـــه ای.
مشـــترک  طرحهـــای  تهیـــه  بـــرای  الزم  کار  و  12.پیشبینی ســـاز 
ایمن ســـازی و ایجـــاد هماهنگـــی در ســـایر طرحهـــا و برنامه هـــا و 
ـــوادث  ـــل و ح ـــد غیرعام ـــوزه پدافن ـــئول، در دو ح ـــای مس ـــت نهاده مدیری

غیرمترقبـــه در جهـــت هم افزایـــی و کاهـــش هزینه هـــا.
13.ایجـــاد مرکـــزی بـــرای تدویـــن، طراحـــی، برنامه ریـــزی و تصویـــب 
ــای  ــررات و آیین نامه هـ ــا، مقـ ــتانداردها، معیارهـ ــط، اسـ ــول و ضوابـ اصـ

ـــا. ـــال آنه ـــر اعم ـــارت ب ـــری و نظ ـــل و پیگی ـــد غیرعام ـــی پدافن فن

یادداشت ها:............................................................................................
1. Strategic Warden
2. Infrastructures

3. قرآن کریم-سوره انبیاء- آیه 80 
4. Tsunami   
5. ARMED ROBBERY 
6. Piracy

منابع:......................................................................................................
کلیه منابع استفاده در این مقاله در آرشیو ماهنامه موجود می باشد.

سال بیست و نهم  شماره 213  مهــر 1393    83



بندر بوشهر از گذشته تا به امروز

هفدهمیــن اســتان بــزرگ کشــور بــه لحــاظ مســاحت ا ســت به 
دالیــل زیــادی کــه عمــده آنهــا شــرایط بهره گیــری از آب هــای 
ــر عظیــم  ــه دلیــل ذخای ــارس اســت و ب گــرم خلیــج همیشــه ف
ــل داری  ــاورزی و نخ ــرایط کش ــی و ش ــارس جنوب ــت و گاز پ نف
ــادی  ــردی و اقتص ــت راهب ــته ای از اهمی ــروگاه هس ــود نی و وج

خاصــی برخــوردار اســت و ایــن شــرایط بــه گونــه ای اســت 
کــه پایتخــت انــرژی ایــران لقــب گرفتــه اســت.

ــه  ــن ب ــه متجاوزی ــردم علی ــن م ــان ای ــارزه بی ام مب
ایــن آب وخــاک، درســده اخیــر، از شــاخص های 
ــن ســرزمین  مهــم تاریخــی و دالوری هــای مــردم ای

اســت.
دیگــر  و  دلــواری  رئیس علــی  ســرزمین  بوشــهر؛ 
ــتادگی  ــه ایس ــت ک ــوب کشوراس ــه جن دالوران خط

ــه را  ــن بیگان ــر مهاجمی ــردم در براب ــن م ــه ای جانان
نخل هــای کهــن و آب هــای گــرم خلیــج فــارس بــه 

ــد. ــاد دارن ی
 بیــش از 707 کیلومتــر از مــرز دریایــی خلیــج 

ــود اختصــاص داده. ــه خ فــارس را ب
بوشــهر از دو بخــش جلگــه ای حاشــیه ســاحلی غربــی و 
ــی  ــوار شــرقی منتهی الیــه زاگــرس جنوب کوهســتانی ن

. ست ا
ارتفاعــات منطقــه را )گــچ ترش(یــا )رشــته کــوه(

ــتر  ــی بیش ــی جنوب ــه در نواح ــی ک ــد. ارتفاعات می نامن
بــه  و  گرفته انــد  )نوکند(نــام  نزدیکنــد  دریــا  بــه 
ــت  ــاده تح ــی خارق الع ــب طبیع ــی از مواه ــل برخ دلی
حفاظــت محیــط زیســت قــرار گرفتــه اســت کــه از آن 

جمله انــد )پناهــگاه حیــات وحــش کــوه ســیاه(که بــه دلیــل برخــورداری از 
جنگل هــای )حرا(میزبــان تعــداد زیــادی از پرنــدگان آبــزی اســت.

ــه ای از  ــی گوش ــه تنهای ــک ب ــر ی ــی ه ــه می بین ــهر را ک ــای ش ــای ج ج
ــره  ــروز در زم ــادآور می شــوند. بســیاری از بناهــای تاریخــی ام ــخ را ی تاری
ــهر  ــی ش ــگ قدیم ــای تن ــد، از کوچه ه ــرار گرفته ان ــی ق ــراث فرهنگ می

ــن  ــردم ای ــارزات م ــخ گذشــته شــهر و مب ــگار تاری ــی؛ ان ــور می کن ــه عب ک
ــان  ــادآور می شــوند. پیــر زن ــن خطــه را ی ــار و دالوری هــای مردمــان ای دی
و پیرمردانــی را می بینــی کــه از پــدران خــود داســتان رئیس علــی و 

بوشهر؛آفتاب درخشان خلیج فارس
 حسن سوری 
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ــد. ــل می کنن ــینه نق ــه س ــینه ب ــای او را س دالوری ه
ــهر،  ــن ش ــف در ای ــوام مختل ــکونت اق ــده از س ــت آم ــه دس ــانه های ب نش
ــاز ســده  ــان مادهــا در آغ ــن اســت. در زم نشــانه هایی از تمــدن بین النهری
ــت  ــی آن دول ــای غرب ــزء ایالت ه ــه ج ــن منطق ــالد ای ــل از می ــتم قب هش

ــوده اســت. ب
ــهر  ــان – ری ش ــون لی ــی چ ــه نام های ــهر ب ــهر بوش ــل تاریخــی ش ــه دالی ب
ــرای  ــی ب ــه اســت. حت ــام گرفت ــادری – ن ــدر ن ــه – بن – راشــهر – انطاکی
ــه  ــام بوشــهر ب ــام خلیــج فــارس یــک راهــکار تغییــر ن ــت ن حفــظ و صیان
ــای  ــدن طرح ه ــال ش ــل فع ــه دلی ــهر ب ــود. بوش ــارس ب ــج ف ــتان خلی اس
ــرای  ــازی، پذی ــهر و کشتی س ــی بوش ــروگاه اتم ــون نی ــی چ ــزرگ صنعت ب

ــز شــده اســت. ــار کشــور نی ــی از گوشــه و کن مهاجرین
ــده،  ــا مان ــه ج ــای ب ــر(و مفرغ ه ــر )حج ــده از عص ــا مان ــه ج ــدارک ب م
ــری  ــای دیگ ــه ای؛ نژاده ــژاد مدیتران ــر ن ــالوه ب ــه ع ــن دارد ک ــان از ای نش
ــر و  ماننــد )دراویــدی – ســیاه پوســت – ســامی – ســومری – عــرب – ل
ــه  ــان ب ــرور زم ــه م ــا ب ــد و ی ــه زندگــی می کرده ان ــن منطق ــی(در ای بهبهان
ــات  ــی و اختالف ــاهد تالق ــه ش ــد و منطق ــرت نموده ان ــه مهاج ــن منطق ای

ــت. ــوده اس ــف ب ــای مختل فرهنگ ه

ــی از  ــوان یک ــه عن ــه ب ــن منطق ــای ای ــد خرم ــت تولی صنع
ــور  ــول در کش ــن محص ــد ای ــم تولی ــای عظی قطب ه
شــناخته می شــود. و جالــب آنکــه کشــت گوجــه 
ــتان کشــور  ــن اس ــا در ای ــارج از فصــل تنه ــی خ فرنگ
شــکل می گیــرد و هشــتاد هــزار تــن محصــول خرمــا 
و ده هــزار تــن انــواع مرکبــات نشــان از گرایــش مــردم 

ــه کشــاورزی اســت.  ــه ب منطق
مشــهور اســت کــه مردمــان بوشــهر اولیــن کســانی بودنــد 
ــی از  ــته اند و یک ــنایی داش ــه آش ــه و روزنام ــه مجل ــه ب ک
ــه )چــاپ ســنگی(را  ــوده کــه کارخان اولیــن شــهرهایی ب
ــران و  وارد کــرده اســت و روزنامه هایــی چــون خلیــج ای
ــه چــاپ می رســاندند. ــن شــهر ب ــوب را در ای ــدای جن ن

بوشــهر مهم تریــن منبــع مســتقل گازی در جهــان 
شــناخته شــده اســت و مــی رود تــا بــا تحــول در 
اتمــی،  نیــروگاه  و  کشتی ســازی  چــون  صنایعــی 
ــم  ــق مه ــی از مناط ــوان یک ــه عن ــود را ب ــیمای خ س

صنعتــی و اقتصــادی تغییــر دهــد.
بنــدر بوشــهر امــروز دارای 7 پســت اســکله بــه 
ــرش  ــت پذی ــا ظرفی ــر ب ــش از 1170 مت ــول بی ط
کشــتی های پانــزده هزارتنــی و قابلیــت تخلیــه 
و بارگیــری بیــش از 3 میلیــون تــن کاال اســت.

 

 باورهای مردم بوشهر 

1.مــردم بوشــهر معتقدنــد کــه خــوردن ماهــی و 
ماســت باهــم شــخص را بــه بیمــاری بــرص )پیســی(

ــع  ــت دارای طب ــی و ماس ــون ماه ــد. چ ــال می کن مبت
ــا هــم خــوردن آنهــا خــوب نیســت. ســرد هســتند و ب

ــل روز  ــا چه ــه ت ــد ک ــه معتقدن ــردم منطق ــی م 2.بعض
ــرون آورد. ــه بی ــوزاد را از خان ــد ن نبای

ــو  ــودک و زائ ــش ک ــر بال ــزی را زی ــی فل ــا ش ــو و ی 3.چاق
می گذارنــد تــا جــن زده نشــود.

4.بــه دلیــل نقــش بنــدر و ارتبــاط بــا ســایر نقــاط جهــان، آداب و رســوم 
ــواع  ــری دارد؛ ان ــباهت کمت ــران ش ــاط ای ــر نق ــا دیگ ــه ب ــن خط ــردم ای م
ــوی محافــل آفریقایــی و عربــی  ــا رنــگ و ب رقص هــای عجیــب و غریــب ب
ــل )زار( ــمی از قبی ــی و مراس ــی، الفت ــف، کودای ــای ظری ــد رقص ه مانن

ــود دارد.  ــتان وج ــن اس ــاراً در ای انحص

ــدازه  ــه ان ــی ب ــر جای ــه در کمت ــوادث غیرمترقب ــال و ح ــع ب ــرای دف 5.ب
ســواحل و جزایــر جنوبــی ایــران می تــوان رمــال و دعــا نویــس و جادوگــر 

پیــدا کــرد.

مراسم )زار(

دربــاره )زار( اطالعــات زیــادی دردســت نیســت؛ گویــا عقایــد مربــوط بــه 
ــت،  ــه اس ــالمی راه یافت ــرزمین های اس ــه در س ــای )زار( از راه حبش باده
ــا و  ــه در آفریق ــر از مراســمی اســت ک ــران غی ــوب ای ــن مراســم در جن ای
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جاهــای دیگــر انجــام می شــود ولــی در هــر حــال هنــوز ایــن مراســم رنــگ 
و بــوی آفریقایــی خــود را از دســت نــداده اســت.

ــای  اجــرای مراســم معمــوالً در شــب های چهارشــنبه برگــزار می شــود. باب
زار عــده ای را مأمــور می کنــد تــا چــوب خیزرانــی بــه دســت گیرنــد و دور 
ــای  ــردان لباس ه ــان و م ــم زن ــن مراس ــد. در ای ــا بگردن ــادی و خانه ه آب
ــود  ــد و خ ــود می زنن ــه خ ــای مخصــوص ب ــند و عطره مخصــوص می پوش

ــد. ــاده می کنن ــص)زار( آم ــرای مراســم رق را ب
ــه در  ــرای همیش ــدن ب ــالص ش ــد از خ ــد، بع ــفا یاب ــخص )زار( ش ــر ش اگ
ــود، همیشــه  ــروف می ش ــه زاری مع ــرد و ب ــرار می گی ــل زار( ق ــه )اه جرگ
ــم از  ــن مراس ــد. ای ــی نکن ــچ کار خالف ــد و هی ــز بپوش ــاس تمی ــد لب بای
ــوب انجــام می شــود و در  ــر و ســواحل جن ــه حــال در جزای ــا ب گذشــته ت
ــرا  ــن مب ــن آیی ــز از ای ــهر نی ــت بوش ــوده اس ــر ب ــیار مفصل ت ــته بس گذش

نیســت.
عــزاداری  و  ســوگواری  مراســم 
محــرم  چــون  ایامــی  در  بوشــهری ها 
زبانــزد عــام و خــاص اســت. حرکت هــای 
ــی  ــاص محل ــای خ ــوزون و آهنگ ه م
رنــگ و بــوی خاصــی بــه ایــن محافــل 

. می بخشــد
امــا مراســم عروســی بوشــهری ها نیــز 
ــوب کشــور  در مناطــق ســاحلی جن

ــزایی دارد. ــهرت به س ش
در بوشــهر طبــق آداب و رســوم 
ــزار  ــد برگ ــم بای ــار رس ــنتی چه س
ــد  ــاد بتوانن ــروس و دام ــا ع ــود ت ش
ــد. رخــت  ــر عروســی کنن ــا یکدیگ ب
ــون-  ــر تراش ــدون- س ــا بن ــرون- حن ب
ــتند  ــمی هس ــار رس ــدازون چه ــا ان پ
ــد  ــی می بای ــنت قدیم ــق س ــه طب ک
ــاد  ــروس و دام ــا ع ــوند ت ــت ش رعای
بتواننــد مطابــق ســنت بــه عقــد 

ــد. ــر درآین یکدیگ
ــه  ــت ک ــمی اس ــرون: مراس ــت ب رخ
ــواده  طــی آن لبــاس عــروس از طــرف خان
ــم،  ــزاری مراس ــش از برگ ــد روز پی ــاد چن دام

بــرای عــروس فرســتاده می شــود.
حنــا بنــدون: مراســمی اســت کــه یــک شــب قبــل 
از عروســی برگــزار می شــود و دســت و پــای 

ــد. ــا می گذازن ــروس را حن ع
امــروزه حنــا را روی یــک بــرگ نارنــج و یــا یــک 
ــد و روی دســت و  ــی می زنن ــزار تومان ــرگ ه ب

ــد. ــاد می گذارن ــای عــروس و دام پ
نشــاط  پــر  مراســم  از  یکــی  تراشــون:  ســر 
عروســی های منطقــه اســت کــه عصــر قبــل از 
ــه دنبــال  عروســی انجــام می شــود و در آن همــه جوان هــا ب
ــد و  ــا ســلمانی مشــایعت می کنن ــد و او را ت ــاد راه می افتن دام

ــراه دارد. ــه هم ــی ب ــص و پایکوب ــز رق ــم نی ــن مراس ای
ــه ای  ــا هدی ــد ت ــاد می برن ــه دام ــه خان ــروس را ب ــی ع ــی وقت روز عروس
ــود. ــاده نمی ش ــین پی ــد از ماش ــت نکن ــاد دریاف ــواده دام ــا از خان گرانبه
در شهرســتان )دشــتی(همراه غــذای عــروس )گمنه(کــه یــک نــوع خــوراک 

محلــی اســت نیــز بیــن مهمانــان پخــش می شــود.
ــا  در صبــح روز عروســی، حلــوای انگشــت پیــچ و حلــوای برنــج همــران ب
ــان توزیــع می شــود. ــام )گرده(بیــن همســایه ها و مهمان ــه ن ــان محلــی ب ن
ــره مثلثــی شــکلی و در محــدوده بافــت  شــهر بوشــهر در رأس شــبه جزی
ــه  ــارس و حوم ــج ف ــزی و در خلی ــه مرک ــار محل ــود دارای چه ــی خ قدیم
ــته  ــه در هس ــار محل ــر چه ــالوه ب ــد. ع ــه می باش ــدود 30 محل دارای ح
مرکــزی شــهر یعنــی بهبهانــی – دهدشــتی – شــبندی و کوتــی، در 
گذشــته محله هــای کوچــک چنــد خانــواری در شــکم ایــن محــالت وجــود 

ــود. ــرده نمی ش ــا ب ــی ازآنه ــروز نام ــه ام ــت ک داش
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قدیمی ترین نقشه بوشهر متعلق به سال 1850 میالدی است.

محله شبندی: )محله خاندان آل عصفور بحرینی(

ایــن محلــه از محــالت بســیار قدیمــی بوشــهر اســت، خانــدان آل عصفــور 
ــه  ــام محل ــدند؛ ن ــاکن ش ــل س ــن مح ــن در ای ــرت از بحری ــس از مهاج پ
ــی شــیخ شــبند  ــور یعن ــدان آل عصف ــام جــد ســیزدهم خان شــبندی از ن

گرفتــه شــده اســت. 

ــوا  ــان ه ــور جری ــکان عب ــک ام ــای باری ــا و کوچه ه ــاد خانه ه ــم زی تراک
ــا و  ــه گرم ــه ب ــا توج ــاخته و ب ــر س ــا را میس ــل خانه ه ــذر آن از داخ و گ
ــه اتصــال  ــی خان ــای بیرون ــاد روزنه ه ــا ایج ــهر ب ــن ش ــوا در ای ــت ه رطوب
ــادی  ــان ب ــرای گــردش جری ــاط مســیری مناســب ب ــا حی ــن روزنه هــا ب ای

مناســب در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــه –  مشــابه بناهــای شــناخته شــده در بوشــهر، در شــهرهایی چــون ابیان

ــود. ــاهده می ش ــدران مش ــالن و مازن ــای گی ــوله – آبادی ه ماس
بوشــهر در زمــان جنــگ تحمیلــی بــه عنــوان شــهر و 

ــتی های  ــای کش ــرح بود..کاروان ه ــدی مط ــدری کلی بن
تجــاری کــه  بایــد بــه صــورت گروهــی عــازم بنــدر 
امــام شــوند، نیــاز بــه هماهنگی هــای منســجم 

ــا  ــش را ایف ــن نق ــی ای ــهر به خوب ــه بوش ــت ک داش
کــرد. نگارنــده خــود نیــز بــه دلیــل حضــور در منطقــه 
بارهــا شــاهد ایــن تــالش دســت اندرکاران و متولیــان 

اداری شــهر بــرای ایــن مهــم بــودم، از ایــن روی بوشــهر 
قهرمــان از حمــالت ناجوانمردانــه خصــم زبــون در امــان 

ــد. نمان
کشــتی زیبــای رافائــل در یکــی از همیــن 

قعــر آب هــای  بــه  یورش هــای هوایــی 
ــد  ــری ش ــگ دیگ ــه نن ــت و لک ــه رف منطق
ــه  ــه ب ــون در حمل ــم زب ــتان خص ــر دس ب
را  سرگذشــت  بی دفــاع.  کشــتی های 

ــه  ــن منطق ــای ای ــر آب ه ــز در قع ــل نی فائ
ــوی  ــن ق ــی ای ــز از زندگ ــتانی غم انگی داس
ــه  ــی منطق ــان اهال ــناور در اذه ــای ش زیب

ــت.  ــته اس ــای گذاش برج
رافائــل بــه طــول 276 متــر و عــرض 
در  میــالدی  ســال1958  در  متــر   31
کشــور ایتالیــا پــا بــه عرصــه وجــود 

نهــاد، هیــچ یــک از کشــورهای پیــش 
رفتــه آن زمــان نیــز یــک چنیــن کشــتی را 
ــا  ــل ایتالی ــی رافائ ــد وقت ــتند. می گوین نداش
ــردم  ــرد، م ــرک می ک ــران ت ــه ســوی ای را ب

ــه  ــل را بدرق ــدوه رافائ ــک و ان ــا اش ــا ب ایتالی
ــش را  ــرایطی زادگاه ــل در ش ــد و رافائ کردن
ــوی  ــه س ــت و ب ــرک گف ــه ت ــرای همیش ب
ــه سرنوشــت  ــه شــد ک ــای بوشــهر روان آب ه

ــی  ــا کس ــود. آن روزه ــش نم ــگاه ابدی ــه را آرام ــن منطق ــای ای ــر آبه قع
نمی دانســت کــه قــرار اســت ایــن قــوی خرامــان در قعــر آب هــای منطقــه 

ــود. ــهر ش ــردم بوش ــان م ــن و ج ــان ذه مهم
ــت  ــه حال ــی ب ــت موشــک توســط هواپیماهــای عراق ــس از اصاب کشــتی پ
ــس از  ــرد و پ ــام ک ــیام، کار را تم ــران س ــد و کشــتی ای ــرق درآم ــه غ نیم
ــا در  ــوی زیب ــن ق ــا عــث شــد ای ــل ب ــا پیکــر نیمــه جــان رافائ برخــورد ب
بســتر آب هــای منطقــه بــرای همیشــه آرام گیــرد. امــا بوشــهر قهرمــان و 
ســرافراز بــا قامتــی ایســتاده در گوشــه ای از ســاحل خلیــج همیشــه فــارس 
ــعه  ــرای توس ــرا ب ــت اج ــای در دس ــا برنامه ه ــد و ب ــی می کن ــود نمای خ
اســتان و برنامه هــای اجــرا شــده در دولت هــای پیشــین بوشــهر راه ترقــی 

ــد. و توســعه را می پیمای
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