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در ط ــول تاری ــخ ،س ــواحل و ش ــهرهای بن ــدری ب ــهجه ــت برخ ــورداری از رشای ــط اقلیم ــی مناس ــب ،بازرگان ــی و حم ــل و نق ــل،
گردشـــگری ،کشـــاورزی و آبـــزی پـــروری یکـــی ازجذابتریـــن و اقتصادیتریـــن ســـکونتگاهها بـــرای انســـان بـــه شـــامر
م ــیرود و ب ــه اعتب ــار آم ــاری بال ــغ ب ــر  2/3م ــردمجه ــان ( 3.7میلی ــارد نف ــر) در کن ــار دری ــا و س ــواحل زندگ ــی میکنن ــد و از
 10ش ــهر ب ــزرگجه ــان 8 ،م ــورد آن ش ــهر بن ــدری محس ــوب میش ــود .ب ــه همی ــنجه ــت تش ــدید تراک ــمجمعیت ــی در ن ــوار
ســاحلی و شــهرهای بنــدری طــی دهههــای اخیــر باعــث شــده تــا بهــره بــرداری بهینــه و پایــدار از مناطــق و منابــع ســاحلی
در چارچ ــوب مدله ــای اقتص ــاد منطق ــهای و پای ــدار س ــاحلی تعری ــف ش ــده و ضواب ــط و اس ــتانداردهای متع ــددی ب ــر آن
اس ــتوار ش ــود .بدینترتی ــب مدیری ــت و نظ ــارت ب ــر س ــواحل ،بن ــادر و س ــازههای دریای ــی ب ــا اه ــداف چندگان ــه حفاظ ــت و
بهرهب ــرداری پای ــدار از مناط ــق س ــاحلی معن ــی و مفه ــومجدی ــد و کاملت ــری ب ــه خ ــود گرفت ــه اس ــت.
از ای ــن رو هم ــگام ب ــا تح ــوالتجهان ــی در توس ــعه مدیری ــت و عل ــوم ،بهرهب ــرداری از بن ــادر و س ــواحل همچ ــون توس ــعه
نســـلهای اول ،دوم و ســـوم در بنـــادر و خوشـــههای صنعتـــی ،تفرجگاههـــای گردشـــگری و دریایـــی در ســـواحل ،وظایـــف
حاکمیت ــی س ــازمانهای بن ــدری ارتق ــاء یافت ــه و بهکارگی ــری و اس ــتفاده از تخصصه ــای مدیریت ــی ،اقتص ــادی و اجتامع ــی
در کن ــار تخصصه ــای فن ــی و مهندس ــی ک ــه عمدت ـ ًا ب ــه کارکرده ــای مکانیک ــی س ــازمانهای دریای ــی توج ــه داش ــتهاند ،در
سیاس ــتگذاری ،مدیری ــت و نظ ــارت ب ــر س ــواحل ،بن ــادر و س ــازههای دریای ــی رضورت پی ــدا ک ــرده اس ــت و شایس ــته اس ــت
ک ــه ای ــن موض ــوع م ــورد توج ــهج ــدی س ــازمانها ،ارگانه ــا و نهاده ــای خصوص ــی و دولت ــی دریای ــی کش ــور ق ــرار گی ــرد.
در ایـــن راســـتا مـــروری بـــر برنامـــه هامیشهـــای  ICOPMASطـــی  2دهـــه اخیـــر نیـــز تغییـــر رویکـــرد بـــر توجـــه بـــه
سیســـتمهای اقتصـــادی ،اجتامعـــی و مالحظـــات زیســـت محیطـــی در پروژههـــای مهندســـی توســـعه ســـواحل و بنـــادر
تأکیـــد دارد.
خوش ــبختانه در کش ــور م ــا نی ــز ای ــن موض ــوع مه ــم در قال ــب م ــاده  63قان ــون برنام ــه چه ــارم توس ــعه ب ــه خوب ــی تبیی ــن و
راهکارهــای اجرایــی آن بــا هــدف اســتقرار مدیریــت یکپارچــه در مناطــق ســاحلی ،ضوابــط و اســتانداردهای زیســت محیطــی
و دریان ــوردی و ...برعه ــده س ــازمان بن ــادر و دریان ــوردی ق ــرار داده ش ــده و «نقش ــه راه» ای ــن مس ــئولیت مه ــم در مطالع ــات
ارزش ــمند ای ــن س ــازمان تدوی ــن ش ــده و اج ــرا میش ــود.
لـــذا بـــا عنایـــت بـــه تحـــوالت ملـــی و بیناملللـــی صـــورت گرفتـــه در مدیریـــت ســـواحل ،بنـــادر و ســـازههای دریایـــی
و همچنی ــن تأکی ــد وزی ــر مح ــرتم راه و شهرس ــازی ب ــر توج ــه وی ــژه ب ــه اقتص ــاد دری ــا پای ــه در ش ــهرهای بن ــدری و مناط ــق
س ــاحلی ،تقوی ــت کارکرده ــای اقتص ــادی س ــواحل و بن ــادر در زندگ ــی ساحلنش ــینان ،بای ــد بی ــش از پی ــش م ــورد توج ــه
ق ــرار گی ــرد و رضورت دارد س ــازمانهای بن ــدری ب ــا نوس ــازی س ــاختارهای خ ــود ب ــه نیازه ــای ای ــن بخ ــش مه ــم در چارچ ــوب
اقتص ــاد آب ــی پاس ــخ مناس ــب دهن ــد.
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وظایف حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی
پشتوانه بهره برداری پایدار و هوشمندانه از سواحل

محمد سعید نژاد
معاونوزیرراهوشهرسازیومدیرعاملسازمانبنادرودریانوردیورئیسهامیش

ما وظیفه داریم تا
نه فقط به نسلهای
حارض ،بلکه به
نسلهای آینده،
اطمینان دهیم که
رسمایه طبیعی
سواحل و دریا متعلق
به آنان است

برگـــزاری یازدهمیـــن هامیـــش بیناملللـــی ســـواحل ،بنـــادر و ســـازههای دریایـــی درکشـــور ،گویـــای مشـــارکت جـــدی
س ــازمان بن ــادر و دریان ــوردی در خص ــوص ج ــاری س ــازی ام ــر مس ــئولیت اجتامع ــی در قب ــال نواح ــی س ــاحلی ،فراس ــاحل،
محی ــط زیس ــت و مدیری ــت س ــواحل و بن ــادر اس ــت .ب ــه ط ــور قط ــع ای ــن هامی ــش خواه ــد توانس ــت ت ــا ای ــده و آرمانه ــای
مل ــی ،در حامی ــت از توس ــعه پای ــدار ش ــهر بندره ــا ،بن ــادر و س ــواحل و ت ــالش ب ــرای من ــع گس ــرتش س ــازهها و تأسیس ــات
آالین ــده را تبیی ــن س ــازد .همچنی ــن ای ــن امی ــد را برانگیزان ــد ک ــه بیتوج ــه ب ــه س ــاختار قدرت ــی ک ــه در جه ــان ق ــادر نیس ــت
ت ــا ب ــه بنیادیتری ــن نیازه ــای بق ــای ن ــوع انس ــان پاس ــخگو باش ــد ،م ــا نویدبخ ــش راهکاره ــای متعهدان ــهای در مراقب ــت از
مت ــدن ب ــری ،محی ــط زیس ــت و توس ــعه پای ــدار باش ــیم .تقوی ــت همکاریه ــای فن ــی و تخصص ــی بی ــن کش ــورهای منطق ــه
و جه ــان و ارای ــه توامنندیه ــای پژوهش ــگران و متخصص ــان داخل ــی ب ــه جامعهه ــای محل ــی و جهان ــی ،راه ــربدی عاملان ــه
ب ــرای اس ــتقرار توس ــعه ،ب ــا کمتری ــن س ــطح تخری ــب س ــواحل و محی ــط زیس ــت اس ــت.
توج ــه نش ــاندادن ب ــه ای ــن نکت ــه دارای ای ــن معناس ــت ک ــه متام ــی کش ــورهای منطق ــهای میتوانن ــد ب ــدون انتظ ــار
از ســـاختارهای جهانـــی قـــدرت ،خـــود در جهـــت تقویـــت همکاریهـــای فنـــی و تخصصـــی میـــان کشـــورهای منطقـــهای و
جهان ــی ت ــالش ورزن ــد.
پ ــس شایســـته اســـت تـــا ملـــی ،اندیش ــه ورزیـــم و منطق ــهای و جهانـــی اقـــدام کنی ــم .بیشـــک و ب ــه واس ــطه همی ــن
راهـــربد بـــه درســـتی خواهیـــم توانســـت کـــه ایدههـــای خـــود را بـــه پدیدههـــای ملمـــوس تبدیـــل ســـازیم.
در ط ــی تاری ــخ ،هم ــواره ب ــه دریاه ــا و س ــواحل ب ــه عن ــوان چی ــزی نگریس ــتهایم ک ــه ت ــا اب ــد ،خوددرم ــان و دیگردرم ــان
اس ــت .هم ــواره پنداش ــته ش ــده اس ــت ک ــه دری ــا ،س ــواحل و آلودگیه ــا را میش ــوید و خ ــودش نی ــز خ ــودش را پاالی ــش و
پـــاک میســـازد.
ب ــه ط ــول تاری ــخ و در س ــطحی گس ــرتده ب ــا همی ــن ف ــرض ب ــا دریاه ــا و س ــواحل رفت ــار ش ــده اس ــت .اکن ــون و در ای ــن
بره ــه از زم ــان ،ب ــه باورم ــان نشس ــته اس ــت ک ــه ای ــن ف ــرض م ــا ،ف ــرض صحی ــح و درس ــتی نب ــوده اس ــت.
دریاهـــا و ســـواحل نیـــز بـــا متامـــی پهنـــاوری و وســـعت ،جایـــی بـــه بنبســـت میرســـند و از مـــا کمـــک میخواهنـــد.
از ســـوی دیگـــر مـــا نیـــز بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیدهایم کـــه بـــا کمتریـــن ســـطح از اقدامـــات مثبـــت میتوانیـــم ،اطمینـــان
ش ــادمانهای را تقدی ــم محی ــط زیس ــت و زیس ــت ب ــوم س ــازیم و در نقط ــه مقاب ــل ب ــا ای ــن موض ــوع ،بای ــد اطمین ــان داش ــته
باش ــیم ک ــه ب ــا کمرتی ــن س ــطح از اقدام ــات منف ــی ،حج ــم س ــنگینی از ناایمن ــی را تحمی ــل محی ــط زیس ــت و زیس ــت ب ــوم
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خواهی ــم س ــاخت.
ســـواحل و کنارههـــای دریایـــی ،پیشـــانی رسزمینهـــا و بـــه دنبـــال آن ،پیشـــانی رسزمینهـــای ملـــی هســـتند .تـــالش
مانـــدگار و عمیـــق مـــا در حـــوزه مدیریـــت و مهندســـی ســـواحل و بنـــادر ،بخـــش ویـــژهای از مســـئولیت اخالقـــی ســـازمان
بنـــادر و دریانـــوردی را تشـــکیل میدهـــد و از ایـــن روی رسنوشـــت زیبایـــی و پاکـــی ســـواحل و بنـــادر بـــا رسنوشـــت نـــوع و
ش ــکل بهرهب ــرداری از س ــواحل ،عمیقــاً ب ــه ه ــم گ ــره خوردهان ــد .در ای ــن گ ــره موضوعهای ــی چ ــون ادام ــه صنعت ــی ش ــدن
ســـواحل ،ادامـــه نـــگاه توســـعه بافتهـــای مســـکونی و اقامتـــی در ســـواحل ،ادامـــه فعالیتهـــای کشـــاورزی و شـــیالتی و
مـــوارد دیگـــری از ایـــن دســـت ،اکنـــون تبدیـــل بـــه موضوعهـــای «مســـئلهدار» شـــدهاند .بـــه مفهـــوم دیگـــر ،جایـــگاه ایـــن
موضوعهـــا تـــا ســـطح مســـائل ملـــی و منطقـــهای و جهانـــی ارتقـــا یافتهانـــد.
ب ــه نظ ــر میرس ــد ک ــه رویک ــرد نش ــان ق ــراردادن ی ــک مح ــور مش ــرتک جهان ــی تح ــت عن ــوان «خیرهمگان ــی» بتوان ــد
همهم ــا را ،ف ــارغ از ه ــر ن ــگاه بهرهبرداران ــه ،ب ــه ای ــن س ــمت هدای ــت کن ــد ک ــه مق ــدم ب ــر ه ــر گزین ــهای ب ــه گزین ــه «خی ــر
همگان ــی» بیندیش ــم و همی ــن اندیش ــه را ب ــه ی ــک تدبی ــر و راه ــربد و عم ــل مش ــرتک جهان ــی تبدی ــل س ــازیم.
مناط ــق س ــاحلی ،همچ ــون دریاه ــا ،ث ــروت و رسمای ــه مش ــرتک مل ــل را تش ــکیل میدهن ــد و ه ــر عض ــو ای ــن مجموع ــه،
س ــهامدار ای ــن رسمای ــه مش ــرتک جهان ــی اس ــت .ای ــن عضوی ــت ی ــک وظیف ــه مش ــرتک را نی ــز ب ــه وج ــود م ــیآورد .وظیف ــه
مش ــرتکی در ایج ــاد ی ــک «به ــره ب ــرداری همگان ــی» ک ــه برخاس ــته از ای ــن «ث ــروت و رسمای ــه» متام ــی مردم ــان جه ــان را از آن
منتف ــع س ــازد.
هامیش بیناملللی سواحل ،بنادر و سازههای دریایی ،نقطه عطفی در ترسیم این چشمانداز است.
م ــا وظیف ــه داری ــم ت ــا ن ــه فق ــط ب ــه نس ــلهای ح ــارض بلک ــه ب ــه نس ــلهای آین ــده ،اطمین ــان دهی ــم ک ــه رسمای ــه طبیع ــی
ســـواحل و دریـــا متعلـــق بـــه آنـــان اســـت .ضمـــن آن و در همعـــرض بـــا ایـــن وظیفـــه ،رســـالت داریـــم کـــه از نظریههـــای
کارشناســـی و فناوریهـــای نویـــن حامـــی اقدامـــات علمـــی ،پژوهشـــی ،عملیاتـــی و فناورانـــه کـــه شـــیوههای مراقبـــت از
زیس ــت ب ــوم و کاه ــش آث ــار منف ــی فعالیته ــای توس ــعهای را در دس ــتور کار خ ــود دارن ــد ،حامی ــت ج ــدی ب ــه عم ــل آوری ــم.
در ایـــن راســـتا ،کارآمـــدی فعالیتهـــای «آیندهنگـــر» در کشـــورهای منطقـــهای و همچنیـــن کشـــورهای جهانـــی،
بس ــته ب ــه س ــطح حامیته ــا از نهاده ــای علم ــی پژوهش ــی ،س ــاختارهای م ــردم نه ــاد و هامیشهای ــی همچ ــون هامی ــش
بینامللل ــی  ICOPMASاس ــت .م ــا انتظ ــار داری ــم ت ــا ب ــه ای ــن واس ــطه ،ش ــیوههای عم ــل اجتامع ــی را اع ــم از مدیریت ــی،
اقتصـــادی و صنعتـــی و فرهنگـــی کـــه بـــر عرصـــه ســـواحل و فراســـاحل انجـــام میشـــود ،در چارچـــوب یـــک شـــیوه عمـــل
بهین ــه و دوس ــتدار طبیع ــت س ــاخته ش ــود .پ ــس بیایی ــم ...ب ــا تدبی ــر و راهربده ــای مناس ــب ،راق ــم خوب ــی ب ــرای آیندهه ــای
پی ــش روی باش ــیم.
ای ــن هامی ــش و محتوای ــی ک ــه از طری ــق آن عرض ــه میش ــود ،نش ــان میده ــد ک ــه خوش ــبختانه ب ــه س ــطح ت ــوان علم ــی
مناس ــبی در ح ــوزه دان ــش مدیری ــت و مهندس ــی س ــواحل و بن ــادر رس ــیدهایم ک ــه میتوانی ــم ب ــه پش ــتوانه آن ،جامعهه ــای
ه ــدف ونیازه ــای توس ــعهای مرتب ــط ب ــا فضاه ــای س ــاحلی و فراس ــاحلی را تغذی ــه و تأمی ــن س ــازیم .همچنی ــن ای ــن ظرفی ــت
نش ــان میده ــد ک ــه میتوانی ــم ب ــا دس ــتی پُ ــر ب ــه س ــمت آین ــده حرک ــت کنی ــم.
از ایـــن روی ،ایـــن هامیـــش بـــا قابلیتهایـــی چـــون ایجـــاد زمینههـــای الزم بـــا هـــدف تقویـــت همکاریهـــای فنـــی و
تخصصـــی میـــان کشـــورهای منطقـــه و جهـــان ،همچنیـــن تبـــادل آخریـــن دســـتاوردها ،تجربیـــات و نوآوریهـــای علمـــی و
اجرایــی در بعــد ملــی و بیناملللــی ،خواهــد توانســت تــا در رویکــرد آینــده مــورد انتظــار ،جلــوهای عینــی از آن خیرهمگانــی
باش ــد .بیایی ــم و در س ــطح مل ــی نی ــز و ب ــه پش ــتوانه وظای ــف حاکمیت ــی س ــازمان بن ــادر و دریان ــوردی در پاسداش ــت س ــواحل
و بن ــادر ،ب ــا مبن ــا ق ــرار دادن رفت ــار و کن ــش خ ــود در حف ــظ و ارتق ــای ای ــن رسمایهه ــای مل ــی بکوش ــیم و نح ــوه و چگونگ ــی
توجهم ــان را ب ــه س ــواحل و بن ــادر ب ــه الگوی ــی رسآم ــد ،ب ــرای متام ــی کش ــورهای منطق ــهای و فرامنطق ــهای تبدی ــل س ــازیم.
بس ــط ای ــن ن ــگاه ب ــه مفه ــوم« ،به ــره ب ــرداری هوش ــمندانه ب ــا ن ــگاه تولی ــد پای ــدار» میتوان ــد کان ــون و مح ــوری ب ــرای اتح ــاد
جهان ــی ب ــرای پاکداش ــت س ــواحل و محی ــط زیس ــت دریای ــی باش ــد.
بـــا آرزوی توفیـــق بـــرای متامـــی دســـتاندرکاران اجرایـــی ،کارشناســـان ،هیئـــت علمـــی هامیـــش ،داوران مقـــاالت و
پژوهش ــگران هامی ــش و میهامن ــان گرام ــی از ای ــران و س ــایر کش ــورها ،همچنی ــن دانش ــجویان عزی ــز ک ــه پیران ــان اه ــداف
ای ــن هامی ــش ب ــرای نس ــلهای آین ــده هس ــتند ،امی ــد آن داری ــم ت ــا هم ــواره ش ــاهد موفقیته ــای افزونت ــر ای ــن هامی ــش
بیناملللـــی باشـــیم.

به سطح توان علمی
مناسبی در حوزه
دانش مدیریت و
مهندسی سواحل و
بنادر رسیدهایم که
میتوانیم به پشتوانه
آن،جامعههای هدف
ونیازهای توسعهای
مرتبط با فضاهای
ساحلی و فراساحلی
را تغذیه و تأمین
سازیم.
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بهرهگیریازعلومروز؛
راهکاریبرایجربانعقبماندگیسواحلوصنایعدریایی
س ــمینار ،هامی ــش ،گردهامی ــی؛ ب ــرای
هـــر موضوعـــی اگـــر هیـــچ فایـــدهای
نداشــته باشــد یــک حســن بــزرگ دارد
و آن ایـــن اســـت کـــه دســـتاندرکاران
یـــک موضـــوع میتواننـــد حداقـــل
ب ــرای چن ــد س ــاعت اطالع ــات تجرب ــی
خـــود رامبادلـــه کننـــد .البتـــه ارائـــه
مقـــاالت تفصیلـــی یـــا چـــاپ چکیـــده
دســـتاوردهای علمـــی قطعـــاً آثـــار
هادی حقشناس
بلندم ــدت ب ــه ج ــا خواه ــد گذاش ــت.
معاونتوسعهمدیریتومنابع
ســـمینار  ICOPMASبـــه دلیـــل
سازمانبنادرودریانوردی
اســتمرار در برگــزاری آن و اخــذ مقــاالت
معتــرب از مراکــز علمــی در طــی ســنوات
گذش ــته حرک ــت رو ب ــه جل ــو داش ــت .ب ــا تغیی ــر تکنول ــوژی و توس ــعه صنای ــع
دریای ــی در جه ــان ،ای ــران بای ــد از جدیدتری ــن دس ــتاوردهای علم ــی دریای ــی
نـــه تنهـــا مطلـــع بلکـــه بهرهمنـــد شـــود .هامیشهـــای مذکـــور اســـت کـــه
فرصتــی بــرای مســئوالن و دســت انــدرکاران صنایــع دریایــی ایجــاد میکنــد
ت ــا بتوانن ــد از نوآوریه ــای روز در ح ــوزه دری ــا ،بن ــادر ،کش ــتی ،فراس ــاحل و...
مطلع شوند.
ای ــران ب ــا داش ــنت جزای ــر و س ــواحل طوالن ــی در ش ــامل و جن ــوب کش ــور

بایـــد بتوانـــد بـــا اســـتفاده از علـــوم روز بـــا حداقـــل هزینـــه بـــه ایجـــاد
تأسیســـات دریایـــی بپـــردازد و عقبماندگـــی تاریخـــی خـــود را در ایجـــاد
توســـعه و رشـــد صنایـــع دریایـــی جـــربان کنـــد .امـــروز صنایـــع متعـــدد در
س ــواحل وج ــود دارد ک ــه ی ــا تکمی ــل نش ــده اس ــت ی ــا ب ــا ظرفی ــت ناق ــص
اس ــتفاده میش ــود .دول ــت بای ــد ب ــا سیاس ــتگذاری مناس ــب ه ــم س ــمت
عرض ــه و ه ــم س ــمت تقاض ــا در بخ ــش دری ــا را تقوی ــت منای ــد ت ــا انش ــاالله
بتوانی ــم مث ــل س ــایر حوزهه ــای صنعت ــی نظی ــر س ــد س ــازی ،اح ــداث س ــیلو
و ...پیـــرو باشـــیم.
درایـــن میـــان جامعهعلمـــی کشـــور مســـئولیت مهمـــی را برعهـــده دارد.
تقوی ــت و توس ــعه پانله ــای تخصص ــی ب ــا رویک ــرد اقتص ــادی در اینگون ــه
هامیشهـــا و توجـــه بـــه دالیـــل موانـــع توســـعه یافتگـــی دریایـــی کشـــور و
همچنیـــن شناســـایی عوامـــل بازدارنـــده و پیشبرنـــده بخـــش دریایـــی در
چارچ ــوب مفه ــوم اقتص ــاد دریاپای ــه ،میتوان ــد ب ــه عن ــوان گام ــی ارزش ــمند
در جهـــت تبدیـــل بخـــش دریایـــی بـــه یکـــی از بخشهـــای پیـــشرو و
تحرکبخ ــش در فعالیته ــای اقتص ــادی تلق ــی ش ــود .از ای ــن رو بهرهگی ــری
از ت ــوان و مش ــارکت حداک ــری بخشه ــای خصوص ــی مل ــی و بینامللل ــی
در فضـــای بـــاز اقتصـــادی ،قطعـــاً آثـــار ارزشـــمند و پایـــداری را از نظـــر
اشـــتغالزایی ،رشـــد فعالیـــت ارزشآفریـــن ،محرومیتزدایـــی و در نهایـــت
توس ــعه نوارس ــاحلی و ش ــهرهای بن ــدری و البت ــه ب ــا رعای ــت اس ــتانداردهای
فنـــی و الزامـــات اجرائـــی بـــه ارمغـــان خواهـــد آورد.

نقشانکارناپذیرICOPMAS؛
درانطباقمهندسیسواحلوبنادرباالزاماتایمنیومحیطزیستیدریا
هامی ــش بینامللل ــی س ــواحل ،بن ــادر و
ســـازههای دریایـــی ( )ICOPMASکـــه
امســـال بـــا محوریـــت ســـواحل،
فرصتهـــا و چالشهـــا برگـــزار
میشــود ،فرصــت مناســبی را در اختیــار
سیاســـتگذاران کشـــور در بخـــش
مدیریــت دریایــی و ســواحل کشــور قــرار
میدهـــد تـــا از آخریـــن دســـتاوردهای
علم ــی در حوزهه ــای مرتب ــط ب ــا دری ــا و
سیدعلی استیری
سواحل بهرهمند شوند.
دریانوردی
معاوناموردریاییسازمانبنادرو
یکـــی از چالشهـــای عمـــده دنیـــای
مـــدرن امـــروز حفاظـــت از محیـــط
زیس ــت دریای ــی اس ــت ک ــه چنانچ ــه بهرهب ــرداری از س ــواحل ،دری ــا ،بس ــرت
و زی ــر بس ــرت دری ــا ک ــه از مواه ــب اله ــی بهش ــامر م ــیرود و فرصته ــای
پی ــروی ب ــر اس ــت ،براس ــاس الگوه ــای مناس ــب و برگرفت ــه از مهندس ــی
علم ــی و ب ــا بهرهمن ــدی از فن ــاوری نوی ــن در ای ــن زمین ــه باش ــد؛ یقینــاً ب ــه
کاهـــش چالشهـــای متصـــور در ایـــن حـــوزه کمـــک شـــایان میمنایـــد.
ترددهـــای کنـــرتل شـــده ،اســـتفاده از شـــناورها و کشـــتیهای
مناســـب ،بهرهگیـــری از علـــوم و تکنولـــوژی روز دنیـــا در ردیابـــی و
پایش ــهای ایمن ــی و محی ــط زیس ــتی از س ــواحل ،بن ــادر و آبه ــای تح ــت
پوشـــش کشـــور یکـــی از اولویتهـــای مدیـــران ارشـــد دریایـــی و بنـــدری
کشـــور اســـت کـــه ایـــن هامیـــش ایـــن فرصـــت را ایجـــاد میمنایـــد تـــا
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مدیـــران ،کارشناســـان و متخصصـــان داخلـــی از تحـــوالت در ایـــن زمینـــه
و از جملـــه نحـــوه مدیریـــت بـــر ســـواحل و بنـــادر ،انطبـــاق مهندســـی
ســـواحل و بنـــادر بـــا الزامـــات ایمنـــی و محیـــط زیســـتی دریـــا در ابعـــاد
مل ــی و بینامللل ــی ،نق ــش مهندس ــی فراس ــاحل ک ــه میتوان ــد در حف ــظ
مناب ــع دریای ــی کش ــور بس ــیار مؤث ــر باش ــد و روشه ــای مختل ــف ب ــه هم ــراه
تکنی ــک و تجهی ــزات حفاظ ــت از محی ــط زیس ــت دریای ــی و تأمی ــن و حف ــظ
ایمن ــی در س ــواحل و بن ــادر آگاه ش ــده و در س ــواحل طوالن ــی کش ــور از آن
اســـتفاده مناینـــد.
اهمیـــت و جایـــگاه اینگونـــه هامیشهـــا زمانـــی بیشـــرت منایـــان
میشـــود کـــه یـــادآور شـــویم ،کشـــور مـــا در جنـــوب و شـــامل در حـــدود
 5800کیلومــرت مــرز آبــی و ســاحل برخــوردار اســت و بخــش عمدهــای از
ان ــرژی فســیلی دنیــا از طریــق آبهــای تحــت پوش ــش و صالحی ــت کشــور
ی ــا اس ــتخراج میش ــود و ی ــا ت ــردد میکن ــد (حم ــل ونق ــل نف ــت از تنگ ــه
هرم ــز) و از س ــویی مناط ــق وی ــژه و حس ــاس زیس ــت محیط ــی (جنگله ــای
منحـــر بهفـــرد حـــرا) در نـــوار طوالنـــی از ســـواحل کشـــور وجـــود دارد
کـــه حفـــظ و صیانـــت از ایـــن موهبـــت الهـــی در کنـــار بهرهمنـــدی
اقتص ــادی از مناب ــع بس ــرت و زیربس ــرت دری ــا ج ــز ب ــا بهکارگی ــری دان ــش
و تکنولـــوژی در ســـخت افـــزار و نرمافـــزار مرتبـــط میـــرس منیشـــود .لـــذا
برگ ــزاری ای ــن هامیشه ــا را فرص ــت مناس ــبی ب ــرای متخصص ــان دریای ــی
کش ــور میدان ــم ت ــا ب ــا اس ــتفاده از دس ــتاوردهای علم ــی ،به ــره کاف ــی از
موهب ــت دری ــا را جه ــت رون ــق س ــواحل و بن ــادر توس ــعه پای ــدار و مت ــوازن
فراه ــم آورن ــد و آن را ب ــرای نس ــلهای بع ــد نگ ــه دارن ــد.

 ICOPMASوچشماندازی
باتصاویرشاخص

امروز ،حاصل یازده دوره برگزاری
هامیش بیناملللی سواحل ،بنادر و
سازههای دریایی ،را پشت رس خود
داریم که به پشتوانه آن میتوانیم از
چشماندازی روشن برای آینده پیش رو،
سخن بگوییم.چشماندازی با تصاویری
شاخص که هر یک «نسلی» از تکامل
 ICOPMASو «فصلی» از متدن پیوسته
آن را بیان میدارد.
علیرضا کربیایی
در این چشمانداز میبینیم که حجم
معاونتوسعهوتجهیزبنادرسازمانبنادرو
باالیی از پروژههای عظیم اقتصادی در
دریانوردی
دریا و فراساحل در حال اجرا میباشد.
در کنار آنها سازههای دریایی پیرفته را میبینیم که با باالترین سطح
مهندسی و استانداردهای محیط زیستی در حال کار و فعالیت میباشد .در
سطحی دیگر جاری بودن مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی  ICZMرا شکوفاتر
از همیشه میبینیم که به زندگی مشرتک «ساحل دریا ـ«محیطزیست دریایی و
ساحلی» و «سازمان یافتگی مورد انتظار آرمانهای ملی در خصوص پاسداشت
سواحل» در حال پاسخگویی مثبت است.
این چشمانداز ،حکایت از برنامههای راهربدی و اسرتاتژیکی ویژهای دارد که
هامیش بیناملللی سواحل ،بنادر و سازههای دریایی با متام توان در پی آن
است .چشمانداز روشن هامیش بیناملللی  ،ICOPMASچیزی جز اینها
نیست و ما امروز خوشنودیم که همقامت با بضاعت خود و در میان بسیاری
از اتفاقات دور از انتظار ،همپای توسعه نسلی و رشد  ،ICOPMASشاهد رشد
برنامههای اجرایی عملیاتی برای پیروزی اقدامات خود در زمینه سواحل ،بنادر،

سازههای دریایی با رویکرد زیست محیطی هستیم.
بارزترین شاخصهای این جریان نوین؛ کشف روشهای بدیع در اجرا و
همراستای با آن ،به کارگیری فناوریهای رشد یافته در تولید مصالح مرفی
در اجرای پروژههای دریایی ،ساحلی و فراساحلی میباشد .این خودگام بلندی
در راستای ایجاد متدنهای تازه با توجه به ارزشهای محوری سواحل ،دریا،
بندر ،محیط زیست دریایی و خاک و هوا میباشد.
ما ICOPMAS ،را با این شعار پرورش دادهایم که همواره بگوید :در برنامههای
توسعهای سواحل و بنادر ،شاهد توسعه رویکردها و مراقبتها از مناطق ساحلی
و دریا و محیط زیست بودهایم.
 ICOPMASاز طریق موضوع مقالههای پژوهشی خود و خدماتی که انجام
میدهد ،همواره خواهان ترویج راهکارهای علمی و پیرفته برای اجرای
پروژههای توسعهای ،همراه با رعایت باالترین سطح استانداردهای محیط
زیستی و پاسداشت از مناطق ساحلی و گونههای زیستی دریایی ساحلی
است .مواردی از این موضوعها به رشح ذیل می باشد
•تالش علمی در جهت بومیسازی دانش و فناوریهای نوین ،که
در واقعیت امر ،نشان دهنده یک اقدام علمی جدید برای پاسخ به مسئلههای
بومی و منطقهای تلقی میشود .به عبارتی ،ما با این اقدام خود،ارزش افزوده
تازهای برای آن دانش و فناوری به وجود آوردهایم تا با افزایش ظرفیت آن ،از
قابلیتهای بیشتری برای پاسخ به نیازهای منطقهای ،برخوردار شود.
•انجام مطالعه و ارائه نظریههای نوین در اجرا و مدیریت اجرایی با
هدف تبیین راهربدهای تازه برای طراحی و ساخت سازههای ساحلی ،نگهداری
و تعمیرات آنها ،تولید تجهیزات و مصالح نوین برای ساخت سازههای ساحلی
و انواع سازههای فراساحلی با رعایت دقیقترین استانداردهای محیط زیستی.
•انجام مطالعات پژوهشی و ارائه گزارش به مجامعجهانی ،حوزههای
کاربردی و دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوعهایی چون :روشهای نوین
ناوبری ،جلوگیری از اثرات زیست محیطی سازهها و حمل ونقل دریایی.
با آرزوی موفقیت و رسبلندی برای متامی پژوهشگران محرتم و مدیران اجرایی
که در این راه ،با یکدیگر همکاری و همافزایی و مودت دارند.

کاهشمشکالتاجرایی
درسواحل،بنادروسازههایدریایی؛
دستاوردمهمICOPMAS
در اجـــرای سیاســـتهای ابالغـــی
اص ــل  44و اج ــرای برنام ــه توس ــعه
پنج ــم و اج ــرای وظای ــف حاکمیت ــی
ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی بـــا
انعقـــاد بیـــش از دویســـت فقـــره
قـــرارداد بـــا حجـــم رسمایهگـــذاری
بالـــغ بـــر  3600میلیـــارد تومـــان
نســـبت بـــه توســـعه اراضـــی
پایانههـــا و پســـکرانهای بنـــدر،
علیجهاندیده
افزایـــش ترافیـــک بنـــدری و
ویژه
مناطق
معاوناموربندریو
دریای ــی و ارتق ــاء کیفی ــت خدم ــات
ودریانوردی
سازمانبنادر
و ارتقـــاء نســـل بنـــادر بـــه بنـــادر
لجســتیکی و ارزش افزوده مبادرت منوده اســت.
بدیهـــی اســـت توســـعه حمـــل ونقـــل دریایـــی یـــا بهرهگیـــری
از توامننـــدی بخـــش غیـــر دولتـــی توســـعه اقتصـــاد دریـــا پایـــه را در
کش ــور در پ ــی خواه ــد داش ــت ب ــر همی ــن اس ــاس س ــازمان بن ــادر در
نظ ــر دارد ب ــا توس ــعه و ج ــذب و مش ــارکت بخ ــش غیردولت ــی در اج ــرای

طرحهـــای رسمایـــه ای و زیرســـاختی گامـــی بـــه مراتـــب موثرتـــر در
آبادانـــی و توســـعه اقتصـــادی و منطقـــهای برداشـــته و بـــا اســـتفاده از
تـــوان متخصصیـــن و اســـاتید داخلـــی در جهـــت مدیریـــت یکپارچـــه
مناطـــق ســـاحلی و بســـط و گســـرتش فرهنـــگ دریایـــی و اســـتفاده از
ای ــن مناب ــع خ ــدادادی در جه ــت رون ــق و آبادان ــی میه ــن عزی ــز و رف ــع
فق ــر و محرومیتزدای ــی ش ــهرها در مناط ــق س ــاحلی و بن ــدری کش ــور
اق ــدام منای ــد.
بدیهـــی اســـت برگـــزاری هامیـــش  ICOPMASبـــا توجـــه بـــه
محورهـــای ایـــن هامیـــش میتوانـــد دســـتاوردهایی در جهـــت
شناس ــایی مزیته ــا و نق ــاط ق ــوت را فراه ــم آورده و ب ــا درک درس ــتی
از نقـــاط ضعـــف و چالشهـــای پیـــرو ،راه را بـــرای اخـــذ تصمیـــامت
درســـت و کاهـــش موانـــع و مشـــکالت اجرایـــی در ســـواحل ،بنـــادر و
ســـازههای دریایـــی کشـــور همـــواره منایـــد.
باش ــد ک ــه ای ــن مه ــم در راس ــتای منوی ــات مق ــام معظ ــم ره ــربی
و دســـتورات ریاســـت محـــرتم جمهـــوری و اهـــداف دولـــت خدمتگـــزار
باعـــث رونـــق بیـــش از پیـــش بنـــادر و نقشآفرینـــی در صحنههـــای
اقتصـــادی ملـــی و بیناملللـــی باشـــد.
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 ICOPMASدرآستانهیآینده

محمدرضا اللهیار

مدیرکلمهندسیسواحلوبنادرسازمانبنادرودریانوردیودبیرهامیش

اکنون چشمانداز ما گسرتدهتر شده است .چرا که ما ،در آستانه برگزاری
یازدهمین دوره هامیش بیناملللی سواحل ،بنادر و سازههای دریایی
هستیم .تالش ما طی ده دوره گذشته آن بوده است که بر مسیر هدف،
برنامهریزی کنیم .اولین دوره هامیش با نام کنفرانس بیناملللی بندرسازی
و سازههای دریایی در هفتم خرداد ماه سال  1369در دانشگاه تهران برگزار
شد و امسال که در حال برگزاری یازدهمین دوره هستیم ،عالقهمندیم تا به
بهرتین وجه ،حوزه «مترکز» خود را به اقداماتی که باید انجام دهیم و «دید»
خود را نسبت به آیندهای که پیش روی داریم ،عمیقتر سازیم.
آینده پیش روی ما چنین میمناید که باید تبیین ژرفتری نسبت به
فرصتهای عظیم و البته چالشها موجود سواحل و سازههای دریایی که در
پیوند با مسایل محیط زیستی و ثروتهای طبیعی وسعت دریا قرار میگیرند
داشته باشیم .امروزه بحث مناطق ساحلی گونهای از یک واقعیت آسیبپذیر
است .واقعیتی که زیربنایی است و از سوی روندهایی چون استفاده بدون
برنامههای مهندسی شده و مرتادف با آن ،عدم بهرهگیری از نعمت خدادادی
سواحل کشور (به مانند سواحل جنوب رشقی کشور) و یا استفاده نامطلوب،
بی رویه و اختصاصی شدن مناطق ساحلی در برخی مناطق شاملی کشور،
پیوسته تهدید میشود .اینها همه نیازمند به اعامل یک آسیبشناسی جدی
است .از سوی دیگر بهره برداری هدفمند و هوشمندانه از نعمتهای موجود
در سواحل می تواند عالوه بر روانه ساخنت ثروتهای عظیم و کمک به رشد و
شکوفایی اقتصادی مناطق کمرت توسعه یافته ساحلی بهویژه جنوب کشور ،آثار
مثبت اجتامعی ،فرهنگی و امنیتی را به دنبال داشته باشد .حقیقتی که باید
اذعان داشت که طی اعصار مختلف از آن دور ماندهایم.
اما ،فراتر از اینها ،وجود یک هدف مشرتک و وجود یک همافزایی
علمی و فنی و مدیریتی همآواست که به شدت خواهان اطمینان بخشیدن
به جامعههای هدف و مردم است که سواحل متعلق به متامی جامعههای
ملی است .اکنون ،خواهان فرهنگسازی برای عملیاتی ساخنت ایدهای
هستیم که باور فرهنگی ما را تشکیل میدهد .باوری دال بر اینکه:
سواحل« ،ارث» گذشتگان نیست ،بلکه «امانت» آیندگان است و ناظران بر
این امانت ،وجود متغیرهای طبیعی و بسیار حساسی است که با کوچکرتین
آسیبدیدگی ،میتوانند ،پایداری زندگی انسانها ،آبزیان و گونههای
دریایی را تهدید کنند .ناظران امانتداری ما ،متغیرهایی چون« ،محیط
زیست»« ،توسعه پایدار» و «آیندهی پیش روی» هستند که پیوسته رفتارهای
ما را نظارت میکنند.
اکنون چشمانداز ما گسرتدهتر شده است ،چرا که بیست سال است که
از طریق  ،ICOPMASتجارب و دانش خود را به اشرتاک گذاشتهایم .عالوه
بر این و به عنوان تنها عضو خاورمیانهای ( PIANCانجمن بیناملللی،
زیرساختهای حمل و نقل دریایی) ،دارای نگاه عمیقتری نسبت به محیط
زیست دریایی و مسایل اقتصادی وابسته به آن شدهایم .مرتادف با دو
رویکرد فوق و به واسطهی طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ،ICZM
با رویکرد به توسعه پایدار و با نگاه به آینده وآیندهپژوهی خود را موظف به
شکل بخشیدن به آیندههای مطلوب و بررسی آیندههای محتمل و جستو
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جوی کاشفانه آیندههای ممکن منودهایم.
 ICZM, PIANC, ICOPMASدر ماهیت خود دارای یک رسی از
آداب و قوانین ذاتی هستند که پیوسته با مسایلی به رشح زیر در ارتباط
میباشند:
ایجاد فضای مناسب برای بحث و تبادل نظر و مدیریت دانش
در جهت اطالع از آخرین دستاوردها و رهیافتهای علمی ،پژوهشی ،فنی
و اجرایی و انتقال تجربهها میان اساتید ،کارشناسان و مهندسین مشاور
و پیامنکاران و متامی دستاندرکاران مهندسی و مدیریت سواحل که از
طریق « »ICOPMASتعقیب میشود.
وضع و ارایه راهنامها و دستورالعملها برای زیرساختهای
حمل و نقل آبی پایدار از طریق بنادر و آبراههها ،تسهیل در ارایه مشاوره
جهت ساخت زیرساختهای مقرون به رصفه (اقتصادی) قابل اعتامد
و پایدار ،همچنین تشکیل انجمنها (کمیتهها)ی ویژه به مانند ناوبری
رودخانهای ،دریانوردی و محیط زیست دریایی که به واسطهی «»PIANC
دنبال میشود.
تعمیم رویکردها به توسعه پایدار با نگاه به آینده محیط زیست،
گردشگری و تعیین وظیفه هر سازمان و نهاد دولتی در قبال سواحل،
فراساحل و سازههای دریایی که بر اثر «( »ICZMمدیریت یکپارچه مناطق
ساحلی) جستار میگردد.
اکنون چشمانداز ما ،دسرتسی به پیرفتهای جدید در مرزهای
علم و مرزهای آینده است .ما و متامی مجموعههایی که با بندر ،سواحل،
فراساحل و سازههای دریایی رس و کار داریم ،باید برای رسیدن به یک
«مسئولیت اجتامعی» مشرتک در برابر جامعههای ملی و جهانی ،کوششی
سامانمند و در جهت ایجاد یک برنامهریزی متمرکز ،تالش ورزیم .انتظار
طبیعی ما آن است که هامیش یازدهم ،نقطه عطفی آیندهگرا ،برای خیز به
سوی این آیندهی امیدبخش ،باشد.
هامیش یازدهم ،فرصت مغتنمی برای تبیین پیشبینیهای واقعی
( )actual forecastsاست .راهربدی که به واسطهی آنها بتوان ،بر مبنای
«برآوردها و آسیبشناسیها» ،مبادرت به طرحریزی یک «برنامهی مبتنی بر
هدف» منود.
افزون بر این ،در این الگوی آیندهگرا ،باید و از طریق همافزایی علمی و
تجربی که  ICOPMASفرصت آن را فراهم میسازد روشن سازیم که تجارب
گذشتهی ما تا چه اندازه در آیندهی پیش روی معترب خواهد بود و چه نکات
و راهکارهایی از آنها ،نیازمند به بازنگری است.
محیط زیست آینده ،سواحل وسازههای دریایی آینده و توسعه پایدار
مورد انتظار ،چشم به عملکرد امروز ما در برنامهای که برای آینده نگاری
طرحریزی خواهیم منود دارند.
جهان ما ،جهان آینده است و همواره ما در قالب رسالت و ایدههای
 ،ICZM , PIANC, ICOPMASباید مسیر راهگشایی به این آیندهای
مطلوب را که پیوسته نیز رضورت بازتولید دارد هموار ،روشن و شکوفا سازیم.
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The World Association for Waterborne
Transport Infrastructure

Working with Nature Award

The newly inaugurated PIANC ‘Working with Nature’ Award was announced before an audience of
several hundred participants at the closing plenary ceremony of 33rd PIANC’s World Congress on June 5,
2014 in San Francisco, USA. The first prize honour went to the project ‘New Tidal Area Kreetsand, Elbe River’
from Germany; second prize to ‘3 m Navigation Channel Middle Mississippi River’ from the USA; third prize
to ‘Flood Spillway Rees, Rhine River’ from Germany.
Working with Nature is an initiative of PIANC which offers best practice guidelines for sustainable maritime
infrastructure operations. The WwN Award is the most recent component in PIANC’s efforts to promote the
WwN philosophy.
In 2012 PIANC introduced a designated WwN database where companies could submit their projects for
a WwN Certificate of Recognition. Sixteen project descriptions were received. After thorough technical
analysis, a jury awarded seven Certificates. Out of these seven, the 2014 award winners were chosen.
Information on all projects presented with the WwN Certificates of Recognition are freely accessible via
the PIANC WwN website http://www.workingwithnature.pianc.org/, as PIANC aims to share these
technical experiences and to stimulate the submission of additional projects. The WwN certificates and
WwN logo may be used by the project owners to highlight their innovative approaches.
PIANC is now awaiting new project submissions to be shared and to be considered for the next round of
WwN Certificates of Recognition. The selected projects will in turn be considered for the 2nd WwN Award.
The PIANC WwN Award is presented once in four years. The next one will be granted in 2018 at the 34th
PIANC World Congress in Panama.

PLEASE NOTE that for only € 95,00 ( € 35,00 for students ) you can become an individual member of PIANC. Individual members
receive a login and password to access the members only page on our website. There you can download all published
(English) PIANC reports and the new PIANC E-Magazine “On Course” FOR FREE, You’ll also receive the new PIANC YEARBOOK
as a hard copy. (http://www.pianc.org/individualmember.php)

PIANC, Boulevard du Roi Albert II 20, B 3 – B 1000 Brussels – Belgium
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یک سال و نیم آینده آبسنت چه رخدادهایی است؟

آیندهامنیتدریاییدراقیانوسهند
ای ــن گ ــزارش در  Word Mantine Newsمنت ــر ش ــد ب ــه تحلی ــل وضعی ــت امنی ــت دریای ــی در اقیان ــوس هن ــد پرداخ ــت و ت ــالش ک ــرد ت ــا جنبهه ــای پنه ــان
حض ــور نیروه ــای دریای ــی غرب ــی را ب ــه بهان ــه تهدی ــد ناش ــی از دزدان دریای ــی راتوضی ــح ده ــد .از آنج ــا ک ــه بخش ــی از ای ــن تحلی ــل ب ــه ای ــران پرداخت ــه اس ــت؛
میتوانـــد زمینهســـاز اظهارنظـــر کارشناســـان داخلـــی در مـــورد ســـایرابعاد موضـــوع باشـــد.

بنابـــر اظهـــارات دیویـــد هانگیـــن از رشکـــت Dryad Maritime
 ،Inteligenceتغیی ــر در سیاس ــت خارج ــی ای ــاالت متح ــده ک ــه برمبن ــای
تغییـــرات صـــورت گرفتـــه در دورمنـــا و چشـــمانداز تهدیـــد و افزایـــش
امنیـــت انـــرژی داخلـــی اســـتوار اســـت ،میتوانـــد ظـــرف هجدهمـــاه
موجـــب افزایـــش تهدیدهـــا علیـــه کشـــتیرانی شـــود.
در حـــال حـــارض نـــگاه اســـرتاتژیک ایـــاالت متحـــده بـــر منطقـــه
آس ــیا -اقیانوس ــیه و ای ــران در ح ــال توس ــعه ارتباط ــات
بیناملللـــی ،متمرکـــز اســـت؛ آنچـــه اهمیـــت دارد
زمانـــی اســـت کـــه نـــاوگان دریایـــی غـــرب خـــروج از
منطق ــه را آغ ــاز کنن ــد .ناوگان ــی ک ــه تاب ــه ح ــال ب ــه
ق ــول خودش ــان عملک ــرد مثبت ــی در رسک ــوب دزدی
دریایـــی داشـــتهاند و حـــال ســـؤال اینجاســـت ،آیـــا
صنع ــت کش ــتیرانی تج ــاری ب ــدون حض ــور نیروه ــای
امنیت ــی ،ق ــادر ب ــه دف ــاع از خ ــود م ــی باش ــد؟!
بـــه گفتـــه ادوارد ال مـــورس ،مدیرعامـــل ســـیتی
گـــروپ «ایـــاالت متحـــده در ســـال  2020بـــرای
اولیـــن بـــار در تاریـــخ بـــه صادرکننـــده خالـــص
انـــرژی تبدیـــل خواهـــد شـــد و دیگـــر در
خصـــوص نفـــت خلیجفـــارس یـــا
تهدیـــدات موجـــود علیـــه عرضـــه

دزدیدریایینوعیانحرافاز
عملیاتاصلیومحوریبودو
موجبمیشدکهناوگانهایجنگی
وهواپیامهایبیکارنقشمفیدتر
وقابلتحسینرتیراایفاکنندو
درحینانتظاردرآنسویدنیا،از
تجارتدریایینیزدفاعکنند.
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آن هیچگونـــه نگرانـــی نخواهـــد داشـــت ».آســـیا محـــل جدیـــدی بـــرای
مترک ــز اقتص ــادی ،سیاس ــی و امنیت ــی ای ــاالت متح ــده اس ــت .آس ــیا مح ــل
شـــکلگیری تهدیدهـــا و فرصتهـــای بعـــدی بـــرای ایـــاالت متحـــده
خواهـــد بـــود .خاورمیانـــه در حـــال از دســـت دادن اهمیـــت خـــود
اس ــت و نیروه ــای مس ــلح آمری ــکا و انگلی ــس در ح ــال خ ــارج من ــودن
نیروهـــای خـــود از ایـــن منطقـــه هســـتند کـــه موجـــب حیـــرت
بس ــیار کش ــورهای عض ــو ش ــورای هم ــکاری خلیجف ــارس ش ــده
اســـت.
س ــفر اخی ــر خان ــم اش ــتون ب ــه ای ــران (ک ــه نخس ــتین س ــفر
ایشـــان از ســـال  2008بـــوده اســـت ).گامـــی مهـــم در
راســـتای عادیســـازی روابـــط بـــود .همـــه شـــواهد نشـــان
میده ــد ک ــه ای ــران ک ــه س ــالها از تحری ــم متأث ــر ب ــوده
و ب ــرای از رسگی ــری رواب ــط ع ــادی دیپلامتی ــک در ح ــال
مذاکــره اســت.
تجـــار در حـــال آمادهســـازی خـــود بـــرای بازگشـــت بـــه
ای ــران هس ــتند ،چ ــرا ک ــه بای ــد ب ــرای بازگش ــایی ی ــک
بـــازار عظیـــم و از رسگیـــری تجـــارت آمـــاده باشـــند.
براس ــاس ش ــواهد موج ــود ،ب ــه نظ ــر میرس ــد حرک ــت
واقع ــی ب ــه س ــوی تع ــادل مج ــدد و بازگش ــت معن ــادار
ایـــران بـــه صحنـــه جهانـــی و از رسگیـــری روابـــط

عـــادی دیپلامتیـــک و تجـــاری بـــا رشکای تجـــاری جهانـــی ،آغـــاز شـــده
اســـت .نیروهـــای دریایـــی ناتـــو و اتحادیـــه اروپـــا در رسکوبـــی دزدان
دریایـــی ســـومالیایی در ســـالهای اخیـــر بـــه شـــدت موفـــق بودهانـــد،
بهخصـــوص کـــه مبـــارزه بـــا ایـــن پدیـــده نقـــش اصلـــی آنهـــا نبـــوده
اســـت .همـــه میداننـــد کـــه ایـــن نیروهـــای دریایـــی در اصـــل برمبنـــای
پیشبینیهـــای اشـــتباه توســـط خـــود یـــا دیگـــران در خصـــوص اهـــداف
مه ــم هس ــتهای ،ب ــرای مقابل ــه ب ــا ای ــران و بازگش ــت احتامل ــی ب ــه برت ــری
و تفـــوق در منطقـــه مســـتقر شـــده بودنـــد.
بـــرای ســـالها ،یکـــی از قدرتمندتریـــن پلتفرمهـــای دریایـــی جهـــان
در رشق ســـوئز مســـتقر بـــود ،بـــا ایـــن تصـــور کـــه رفتـــار ایـــران قابـــل
پیشبینـــی نیســـت .میتـــوان اینگونـــه اســـتدالل کـــرد کـــه دزدی
دریایـــی نوعـــی انحـــراف از عملیـــات اصلـــی و محـــوری بـــود و موجـــب
میش ــد ک ــه ناوگانه ــای جنگ ــی و هواپیامه ــای بی ــکار نق ــش مفیدت ــر و
قابلتحســـینتری را ایفـــا کننـــد و در حیـــن انتظـــار در آنســـوی دنیـــا ،از
تجـــارت دریایـــی نیـــز دفـــاع کننـــد.
ام ــا ب ــا تغیی ــر در آین ــده و دورمن ــای تهدی ــد ،فش ــار ب ــرای بازگردان ــدن ای ــن
نیروهـــا بـــه خانـــه آغـــاز شـــده و پیشبینـــی میشـــود کـــه ظـــرف 18مـــاه
آین ــده چش ــمانداز نیروه ــای دریای ــی مس ــتقر در رشق س ــوئز ب ــا آنچ ــه ک ــه
اکنـــون میبینیـــم ،بســـیار تفـــاوت خواهـــد داشـــت .پـــس بـــرای رضورت
خط ــوط کش ــتیرانی ک ــه هن ــوز ه ــم در آبه ــای آل ــوده ب ــه دزدی دریای ــی
اقیان ــوس هن ــد ب ــه ط ــی طری ــق مش ــغول هس ــتند ،چ ــه اتفاق ــی خواه ــد
افت ــاد؟ میت ــوان ح ــدس زد ک ــه روزه ــای ب ــد گذش ــته ب ــاز خواه ــد گش ــت
و اوض ــاع حت ــی بدت ــر خواه ــد ش ــد.
علیرغ ــم پیرفته ــای حاص ــل ش ــده در س ــومالی آنط ــور ک ــه بس ــیاری
از فرمانده ــان نات ــو هش ــدار دادهان ــد ،هن ــوز م ــدل فعالی ــت دزدان دریای ــی
کامـــالً از بیـــن نرفتـــه اســـت .پدیـــده دزدی دریایـــی بیشـــرت مهـــار شـــده
اســـت تـــا اینکـــه حـــل شـــده باشـــد و اگـــر مهـــار برداشـــته شـــود ،دزدان
دریای ــی ب ــاز خواهن ــد گش ــت.
کاهـــش نیروهـــای دریایـــی نـــه تنهـــا میتوانـــد نویـــد بازگشـــت دزدان
دریای ــی باش ــد ،بلک ــه ب ــه قط ــع یقی ــن موج ــب کاه ــش نیروه ــای ام ــداد و
نج ــات نی ــز خواه ــد ش ــد .در ح ــال ح ــارض ،در صورت ــی ک ــه دزدان دریای ــی
کن ــرتل ی ــک ش ــناور را ب ــه دس ــت گیرن ــد و بخواهن ــد خدم ــه آن ش ــناوررا
ب ــه ی ــک مخفی ــگاه بربن ــد ،نیروه ــای ام ــداد و نج ــات ظ ــرف چندس ــاعت ی ــا
چن ــد روز خ ــود را ب ــه آنه ــا خواهن ــد رس ــاند.
تص ــور میش ــود ب ــا کاه ــش نیروه ــای دریای ــی ،چنی ــن عملی ــات نجات ــی

ممک ــن اس ــت چن ــد هفت ــه ب ــه ط ــول بیانجام ــد و ی ــا حت ــی اصــالً اتف ــاق
نیافتـــد و بســـیار بعیـــد اســـت کـــه نیروهـــای ویـــژه کـــه یکـــی از راههـــای
قاب ــل اعت ــامد ب ــرای نج ــات گروگانه ــا هس ــتند ،در وس ــط اقیان ــوس ب ــا
چ ــرت روی ش ــناور رسق ــت ش ــده ف ــرود آین ــد.
بنابرایـــن رابطـــه میـــان تنشهـــای بیناملللـــی و کاهـــش اهمیـــت
اقتصـــادی ،رابطـــهای اجتنـــاب ناپذیـــر بـــه نظـــر میرســـد .بعـــداز طـــی
مراحل ــی در آین ــده نزدی ــک ،نیروه ــای دریای ــی منطق ــه را تخلی ــه خواهن ــد
ک ــرد و احت ــامالً س ــومالی ب ــاری دیگ ــر ت ــا ح ــد زی ــادی بیقان ــون و لج ــام
گســـیخته خواهـــد شـــد و دزدان دریایـــی بـــاز خواهنـــد گشـــت.
دولتهـــا ،ســـازمانهای بیناملللـــی ،صنعـــت کشـــتیرانی و صنعـــت
امنیـــت دریانـــوردی خصوصـــی حـــدود 18مـــاه بـــرای پیـــدا کـــردن
راهحـــل وقـــت دارنـــد .مذاکـــرات مربـــوط بـــه پرکـــردن خـــأ ناشـــی از
تخلی ــه نیروه ــای نظام ــی بای ــد آغ ــاز ش ــود .ای ــن خ ــأ ب ــه احت ــامل زی ــاد
بهوســـیله یـــک راه حـــل تجـــاری یـــا ترکیبـــی از راهحلهـــای تجـــاری و
دفاعـــی ،پـــر خواهـــد شـــد.
اقیان ــوس هن ــد بس ــرت راهحله ــای امنیت ــی خصوص ــی گرانقیم ــت ب ــوده
اس ــت و هن ــوز ه ــم اس ــتفاده از نیروه ــای مس ــلح در کش ــتیها در مقایس ــه
ب ــا پیچیدگ ــی و بزرگ ــی در چالشه ــای امنیت ــی منطق ــه ب ــرای نیروه ــای
دریای ــی ،راهحل ــی نس ــبتاً س ــاده ب ــه نظ ــر میرس ــد.
البتـــه ایـــن راهحـــل اقتصـــادی نیســـت و ایـــن صنعـــت بایـــد نوآوارانـــه،
مبتکران ــه و در نهای ــت مق ــرون ب ــه رصف ــه باش ــد .قب ــل از بررس ــی مج ــدد
موض ــوع (نی ــروی دریای ــی خصوص ــی) ک ــه کاره ــا ب ــا مدله ــای مختل ــف
آزمای ــش ش ــده و ب ــه دلی ــل پیچیدگ ــی و هزین ــه ب ــاال ب ــا شکس ــت مواج ــه
ش ــده اس ــت ،بای ــد کامــالً احتی ــاط ک ــرد.
بنابرای ــن ،فق ــط ذینفعان ــی ک ــه از پیش ــینه دریای ــی صحی ــح برخوردارن ــد،
بای ــد در ای ــن مس ــئله دخال ــت کنن ــد .صنع ــت امنی ــت دریای ــی خصوص ــی
ب ــه مع ــدن ط ــالی جدی ــد رسب ــازان ب ــا س ــابقه خدم ــت تبدی ــل ش ــده اس ــت
کـــه از درآمـــد رو بـــه کاهـــش خـــود در عـــراق و افغانســـتان ناامیـــد شـــده
بودن ــد.
علیرغـــم اینکـــه ایـــن مســـئله بهطـــور قابـــل توجهـــی کارآفریـــن اســـت
ام ــا آنچ ــه ک ــه بیش ــرت ب ــه چش ــم میآی ــد ،کمب ــود تجرب ــه و مه ــارت م ــورد
نی ــاز ب ــرای ح ــل ای ــن مش ــکل چن ــد بع ــدی اس ــت .ذینفع ــان ه ــر پی ــش
زمینهـــای کـــه داشـــته باشـــند ،مذاکـــرات بایـــد بـــا تصمیمگیـــری در
خص ــوص چگونگ ــی حف ــظ امنی ــت صنع ــت کش ــتیرانی در غی ــاب ناوه ــای
جنگ ــی و ع ــدم توج ــه سیاس ــی ،آغ ــاز ش ــود.
اکن ــون زم ــان آن رس ــیده اس ــت ک ــه راه حل ــی پی ــدا کنی ــم ک ــه واقعی ــت
و عظمـــت ایـــن وضعیـــت را بـــه رســـمیت بشناســـیم و راهکارهایـــی ارائـــه
دهیــم کــه ایمنــی افــرادی کــه تجــارت قانونــی خــود را از مســیر اقیانــوس
هنـــد انجـــام میدهنـــد ،تضمیـــن شـــود.
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تجربــه گرانقــدر مدیــران عامــل قبلــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی در برگــزاری و تدویــن سیاســتهای ده کنفرانــس قبلــی  ICOPMASکــه بــه عنــوان
رئیــس یــا دبیــر ایفــای نقــش کردنــد بــه هیــچ عنــوان قابــل انــکار نیســت .بــه بهانــه یازدهمیــن هامیــش  ICOPMASدو پرســش زیــر را بــا جنــاب آقایــان
مــدد ،کالنــرتی ،دنیــا مالــی ،طاهــری و صــدر در میــان گذاشــتیم .از ایــن میــان جنــاب آقایــان دنیــا مالــی و کالنــرتی بــه دلیــل مشــغلههای کاری نقطــه
نظــرات خــود را ارســال نکردنــد.
 .1مهمتریــن تأثیــر هامیشهــای برگــزار شــده در زمــان مدیریــت جنابعالــی بــر توســعه ســواحل و ســازههای دریایــی کشــور چــه بــود؟ بــه عنــوان مثــال چــه
مــواردی بــه طــور ملمــوس و عینــی در سیاســتهای کلــی توســعه بنــادر لحــاظ گردیــد و یــا منجــر بــه اجــرای طرحهــای توســعهای شــد.
 .2چنانچــه بخواهیــد مــواردی را بــه دســتاندرکاران هامیشهــای آتــی توصیــه کنیــد در کــدام حوزههــا از قبیــل ســاختارهای حقوقــی ،ابعــاد فنــی و
تکنولوژیــک ،روابــط بینامللــل و توســعه مناســبات دو یــا چنــد جانبــه منطقــهای و یــا ســایر مــوارد خواهــد بــود؟

ICOPMAS؛
یکاملپیکعلمی-فنی
در آن موقـع شـاهد بودیـم کـه بنـادر
بزرگمـان مثـل شـهید رجایـی ،بنـدر
عباس توسـط هلندیها طراحـی و نظارت
و توسـط ایتالیاییهـا سـاخته میشـد و
حتـی بنـادر کوچـک چنـد منظوره توسـط
رشکتهـای ترکیـهای اجـرا میشـد مثـل
بنـدر لنگـه ،بنـدر جاسـک و بنـدر قشـم.
ایـن بـرای یـک کشـور دریایـی بـزرگ مثل
محمد مدد
ایـران جـای تأسـف بـود کـه از دانـش دریا
کـم بهـره باشـد .ضمـن ایجاد تشـکلهای
فنـی ،علمـی و حتی دانشـگاهی سـعی شـد واحد هایـی را در دانشـگاهها و
در بحثهـای دریایـی ایجـاد کنیـم .حتـی دانشـکده دریایـی را تأسـیس
کردیـم و از دانشـگاههای دریایـی موفـق دنیـا مـدل بـرداری شـد و وارد
دانشـگاه هـا شـد .عـالوه بـر ایـن میدانسـتیم کـه متـام مسـائل و معضالت
دریایـی منیتوانـد توسـط مطالـب کالسـیک حـل شـود بـرای اینکـه دانـش
مـوج و بـاد در جهان هنوز کامالً شـناخته نیسـت .عموما در دنیـا میگویند؛
 50درصـد سـاخت و سـاز هایـی کـه در دریا انجام میشـود ،تکیـه آن تجربه
بر سـاخت و سـاز اسـت به همین دلیل اسـت که روشهای مختلف سـاخت
مـوج شـکن ،سـاخت اسـکلهها و سـاخت تأسیسـات دریایـی را در جهـان
داریـم و ایـن تجربههـا و سـاخت و سـاز هـا تکیـه اش بـر مجریـان و طراحان
هـامن پـروژه هـا اسـت .بـرای اینکـه ایـن دانـش بتوانـد در ایـران وارد شـود،
یـک هامیـش بیـن املللـی ایجـاد کردیـم و از اندیشـمندان کشـورهای دیگر
دعـوت بـه عمـل آمـد و موضوعـات مختلـف کـه معضـالت آن زمـان ما بـود را
مطـرح کردیـم و مقاالتـی تنظیـم شـد و بـرای هرکـدام کتـب مختلفـی
منترشـد و بـه دانشـگاهها ارسـال گردیـد و مـورد تشـویق واقـع شـد .چـون
تابهحـال ایـن نـوع هامیشهـا و مطالعات سـابقه نداشـت و مقرر شـد هر دو
سـال یکبـار در کشـور اجـرا شـود تـا بتوانـد دسـتاوردهای علمـی را در کنـار
مجموعههـا وکارهایـی کـه در کشـور اجرا میشـود ،عرضه کنـد .در واقع یک
املپیکـی را بـه وجـود بیاوریـم کـه هـر دو سـال یکبـار کلیـه دسـتاوردهای
داخلـی و خارجـی را در معـرض قضـاوت همـه محققیـن و مسـئولین قـرار
دهیـم و خوشـبختانه همچنان ادامه دارد و طبیعی اسـت کـه در ابتدای کار
بـود و سـؤاالت و موضوعاتمـان در یـک سـطوح اجرایـی و کاری بـرای
خودمـان بـود ولـی االن کـه بیـش از  20سـال از ایـن موضـوع میگـذرد،
طبیعـی اسـت کـه فـارغ التحصیـل هـای دریایـی ،اسـاتید دانشـکده هـای
مختلـف دریایـی داریـم و ایـن علـم رشـد خوبـی داشـته و توقـع از ایـن
کنفرانسهـا بیشـرت شـده اسـت .آنچـه که مـا در ابتـدای این راه پیـش بینی
کـرده بودیـم ایـن اسـت که بتوانیـم بـه وسـیله کنفرانسها ،اطالعـات جدید
را از دنیـا بـه داخـل ایـران بیاوریـم .تجربیاتـی کـه در دنیا در سـاخت و سـاز
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هـا بـه کار میرونـد ،وارد ایـران کنیـم و اشـکاالتی را کـه در طول سـال برای
سـاخت و سـاز خودمـان به وجود مـی آید ،مطرح کنیـم و بتوانیم از تعامالتی
کـه بـا دانشـمندانی که در خارج و داخل هسـتند اشـکاالت را برطرف کنیم.
مثـالً پدیـده پوسـیدگی بتـون :ایـن اصطـالح غلطـی کـه در جامعـه پیـش
رفتـه .در صورتـی کـه بتـون پوسـیده منیشـود؛ حملـه کلـر و منـک آب روی
آرماتـور اسـکلهها ،باعـث میشـود بتـون متالشـی شـود و همیـن بحـث
تعمیـرات بتـون کـه هزینههـا و خسـارات سـنگینی را بـه سـازههای دریایـی
وارد میکـرد ،در چنـد کنفرانـس مطرح شـد و از تجربیات بسـیاری اسـتفاده
شـد .قبـالً مهندسـین مشـاور ارصار داشـتند کـه در سـازههای دریایـی از
سـیامن تیـپ  5اسـتفاده کننـد و در همیـن کنفرانسها اثبات شـد که اصالً
سـیامن تیـپ  5بـرای آبهـای دریایـی معکـوس عمـل میکند .دیـدگاه من
ایـن اسـت کـه ایـن کنفرانسهـای بین املللـی سـازههای دریایی بـه عنوان
املپیـک علمـی و فنـی واقـع شـود و حتـی مسـابقاتی را قـرار بدهنـد و بـه
بهرتیـن محققیـن ،اسـاتید و دانشـجوها جوایـزی را بدهنـد .چون متأسـفانه
فرهنـگ دریایـی مـا بـه آن جایـگاه واقعـی خـودش نرسـیده اسـت و بایـد در
فاصلـه زمانـی دو سـال از اسـاتیدی کـه در بخـش دریـا فعالیـت میکننـد،
اسـتفاده کنیـم ،مقـاالت را ارزیابـی کنیـم ،سـفارش مقالـه بدهیـم و ...بـا
توجـه بـه مشـکالت کـه در دریا میبینیم .االن نسـبت به گذشـته خیلی فرق
کـر ده اسـت .امـروزه بحـث مـوج شـکنها ،موضـوع اولیـه نیسـت بلکـه موج
شـکنهای نـوع جدیـد ،مـوج شـکنهای شـناور و اسـکلههای مخصـوص و
خـاص مطـرح میباشـد .کاری کـه بایـد سـازمان بنـادر و دریانـوردی بکنـد
ایـن اسـت کـه ظـرف مـدت دو سـال همـه بـه دنبـال این باشـند کـه مقاالت
خـود را بـه ایـن کنفرانـس بفرسـتند و وقتـی مقالـه کسـی در ایـن کنفرانـس
پذیرفتـه میشـود؛ یـک نـوع امکانات مالی بـه او داده شـود .در بحث ارتباط
و تعامـل بـا اسـاتید و دانشـگاههای بیـن املللـی طـی دو سـال سـعی شـود
موضوعاتـی کـه در دو سـال پیش مشـکل داشـتیم ،عنوان شـود و از اسـاتید
خواسـته شـود روی ایـن مـوارد کار کنند و مقـاالت خود را برای دو سـال بعد
ارسـال کننـد کـه یـک جایـگاه بیناملللـی واقعـی پیـدا کنـد و یـک نـوع
هامیـش تریفاتـی نباشـد .واقعـاً دانشـمندان بخواهنـد که مقـاالت خود را
در ایـن هامیـش عرضـه کننـد .بـا ایـن موضـوع بـه گونـهای برخورد شـود که
در کنار یک هامیش یک منایشـگاه گذاشـته شـود که عموماً مورد اسـتقبال
دانشـجویان و محققیـن هـم قرارمیگیـرد .هـم ازلحـاظ اینکـه صنعتمان را
بـه جهانیـان بشناسـانیم و هـم از ایـن نظر که کسـی میخواهـد در این فضا
کار کنـد بدانـد صنعـت مـا توانسـته چـه مسـائلی را پاسـخگو باشـد و اگر در
دنیـا هـم ایـن فضاها میتواند مورد اسـتقبال باشـد ،از آنها خواسـته بشـود
کـه آورده شـود .ایـن کنفرانسهـا بایـد کنـار دریـا باشـد کـه اگـر شـناور
خاصـی یـا تجهیزاتـی قـرار اسـت منایـش داده شـود ،قابلیـت ایـن کار را
داشته باشد.

ICOPMAS؛
رضورتاتصال
بهدانشوتجربهجهانی

ICOPMAS؛
پیونددهنده
مراکزاجرایی،صنعتیوعلمی
بامجامعبیناملللی

بـــه طـــور قطـــع رشوع هامیش هـــای
بیناملللـــی ســـواحل بنـــادر و ســـازههای
دریایـــی توســـط ســـازمان بنـــادر و
کش ــتیرانی آن زم ــان در رشایط ــی ب ــود ک ــه
طرحه ــای عم ــده و کالن و حت ــی متوس ــط
کشـــور توســـط مشـــاورین بیناملللـــی
ص ــورت میگرف ــت و ت ــالش کارشناس ــان،
مشـــاورین و پیامنـــکاران ایرانـــی بـــرای
علی طاهری
دریافـــت هرچـــه بیشـــرت ایـــن دانـــش،
کام ـ ً
ـال مش ــهود ب ــود و برق ــراری منایش ــگاه
ناشـــی از ایـــن نیـــاز و تبـــادل دانـــش و اطالعـــات و اســـتفاده از تجربیـــات
بیناملللی در این زمینه به شامر میرفت.
البتـــه رشایـــط سیاســـی کشـــور هـــم بـــه گونـــهای بـــود کـــه مشـــارکت
صاحبنظـــران و اســـاتید بیناملللـــی در رشوع منایشـــگاه چشـــمگیر نبـــود
ولـــی موفقیـــت هـــر هامیـــش زمینـــه مشـــارکت بیشـــرت چهرههـــای علمـــی و
بیناملللـــی را فراهـــم میکنـــد.
ب ــه اعتق ــاد م ــن هامیشه ــای ف ــوق زمینهه ــای هم ــکاری وس ــیعی را بی ــن
کارشناســـان و مشـــاوران ایرانـــی و طرفهـــای خارجـــی فراهـــم کـــرد .بـــه
گونـــهای کـــه پروژههـــای مشـــرتک نیـــز تعریـــف و عملیاتـــی شـــد.
اجـــرای طرحهـــای توســـعه بنـــدر شـــهیدرجایی یـــک منونـــه بـــارز ایـــن
هامیشهـــا بـــود کـــه بـــه حمداللـــه بـــا موفقیـــت کامـــل انجـــام شـــد.
در رشایــط حــارض در زمینــه دانــش ســواحل و بنــادر از مراحــل اولیــه طراحــی
تـــا اجـــرای کامـــل آن و انجـــام کلیـــه مراحـــل نظـــارت و اجـــرا در کشـــور مـــا
وج ــود دارد و ب ــه حمدالل ــه ش ــاخههای مختل ــف ای ــن دان ــش وس ــیع بهش ــکل
مختل ــف در دانش ــگاههای م ــا توس ــعه چش ــمگیری پی ــدا ک ــرده اس ــت.
بـــدون تردیـــد هامیـــش بیناملللـــی ســـواحل ،بنـــادر و ســـازههای دریایـــی
تنه ــا هامی ــش تخصص ــی نس ــبت ًاجام ــع در ای ــن زمین ــه در کش ــور هس ــت ک ــه
هم ــه س ــاله ش ــکوفایی وجامعی ــت بیش ــرتی پی ــدا ک ــرده و ب ــه عن ــوان ی ــک
مرج ــع ش ــناخته ش ــده مل ــی و منطق ــهای ،مط ــرح ش ــده اس ــت.
توصیـــه اینجانـــب بـــه همـــکاران و دســـتاندرکاران ایـــن هامیـــش وزیـــن،
علیرغـــم پیرفتهـــای قابـــل تقدیـــری کـــه در ایـــن زمینـــه در همـــه
ش ــاخصها وج ــود داش ــته ،ای ــن اس ــت ک ــه هی ــچگاه نس ــبت ب ــه اس ــتفاده از
تجربـــه ســـایر کشـــورها ،احســـاس بینیـــازی نکننـــد.
چـــرا کـــه دامنـــه وســـیع ایـــن علـــم؛ چـــه درجنبههـــای تئوریـــک و چـــه در
جنبهه ــای اجرای ــی و اج ــرای ابرس ــازههای دریای ــی ب ــه ق ــدری وس ــیع اس ــت
کـــه همکاریهـــای بیناملللـــی بـــه ویـــژه در طراحـــی و اجـــرای ســـازههای
ب ــزرگ اجتن ــاب ناپذی ــر اس ــت و البت ــه ای ــن همکاریه ــا ب ــه ص ــورت تعام ــالت
طرفی ــن خواه ــد ب ــود چ ــرا ک ــه طراح ــان خارج ــی نی ــز در اس ــتفاده از طراح ــان
و کارشناس ــان م ــا نی ــز بس ــیار مش ــتاقند.

ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی یـــک
ســـازمان تخصصـــی اســـت کـــه وظیفـــه
اساســـی در رابطـــه بـــا حمـــل و نقـــل
دریایـــی ،مدیریـــت ســـاخت و توســـعه
بن ــادر ،نق ــش حاکمیت ــی اع ــامل قان ــون
در دریاهـــا و مســـائل مربـــوط بـــه آن،
آم ــوزش دریان ــوردی ،اج ــازه ورود کش ــتی
ه ــا ،حفاظ ــت از محی ــط زیس ــت دریای ــی
سید عطالله صدر
در مقابـــل آلودگـــی هـــا را برعهـــده دارد.
یـــک ســـازمانی اســـت کـــه وظیفـــه Port
 Stateو  Flag Stateرا اعـــامل مـــی کنـــد .نیروهـــای انســـانی را کـــه در
رابط ــه ب ــا فعالیته ــای دریای ــی کار م ــی کنن ــد گواهینام ــه م ــی ده ــد و
کنوانس ــیون ه ــای مرب ــوط ب ــه آن را اع ــامل و مراقب ــت م ــی کن ــد ه ــم در
جه ــت توس ــعه آن نق ــش آفرین ــی م ــی کن ــد .یک ــی از فعالیته ــای مه ــم
ســـازمان بحـــث توســـعه ســـواحل و بنـــادر اســـت بـــرای همیـــن منظـــور
هرگون ــه توس ــعه و تجهی ــزات در بن ــادر بایس ــتی ب ــا مج ــوز س ــازمان بن ــادر
باش ــد .پ ــس س ــازمان بن ــادر در ای ــن زمین ــه بایس ــتی از توانای ــی و قابلی ــت
الزم برخ ــوردار ب ــوده و مثب ــت عم ــل منای ــد .اگ ــر کل فعالیته ــای س ــازمان
را دســـته بنـــدی کنیـــم .ســـازمان بنـــادر یـــک رسی مقـــررات دارد کـــه
اعـــامل مـــی کنـــد -یـــک رسی برنامـــه هـــای توســـعه و زیرســـاخت هـــای
عمرانـــی دارد کـــه بایـــد اجـــرا کنـــد و یکـــرسی فعالیتهـــای آموزشـــی
تربیت نیروی انسانی و استانداردها دارد.
فعالیتهـــای مذکـــور نیازمنـــد محملـــی بـــود کـــه بتوانـــد دســـتاوردهایش
را بـــه صـــورت دوره ای عرضـــه کنـــد و در مقابـــل آخریـــن دســـتاوردها و
پیرفــت هــای جهانــی را نیــز در ایــن زمینــه بــه جامعــه فنــی و مهندســی
بن ــدری و دریای ــی کش ــور منای ــان س ــازد .آیکوپم ــس ای ــن ام ــکان را ب ــرای
س ــازمان بن ــادرو دریان ــوردی مهی ــا من ــود .یعن ــی س ــازمان در دو س ــال در
زمین ــه ه ــای مختل ــف کار م ــی کن ــد و عص ــاره ای ــن دس ــتاوردها در ای ــن
هامی ــش عرض ــه م ــی کن ــد و ی ــک بس ــرتی را فراه ــم ک ــرده ک ــه بتواندای ــن
دان ــش را منتق ــل ب ــه نس ــل ه ــا و بخ ــش ه ــای دیگ ــر کن ــد .بدی ــن ترتی ــب
هم ــه ت ــالش م ــان ای ــن ب ــوده اس ــت ک ــه ی ــک رابط ــه ق ــوی بی ــن صنع ــت
و دانشـــگاه ایجـــاد کنیـــم .یعنـــی کارهـــای اجرایـــی را ســـازمان برعهـــده
گرفت ــه اس ــت و از تخص ــص ه ــای علم ــی کش ــور در ای ــن زمین ــه اس ــتفاده
م ــی کن ــد .م ــن س ــال  84ب ــه س ــازمان بن ــادر و دریان ــوردی وارد ش ــدم و
مع ــاون فن ــی ب ــودم .در ه ــامن دوره ریاس ــت هامی ــش و کمیت ــه علم ــی را
برعه ــده داش ــتم .یک ــی از نکات ــی ک ــه در ای ــن م ــورد توج ــه اینجان ــب ب ــود،
 -1کار ب ــه عن ــوان ی ــک کار مس ــتمر بایس ــتی ج ــا بیفت ــد و ب ــار مال ــی ای ــن
هامی ــش را ب ــه عهــده دولــت نگذاشــتیم  -2.یــک کار دامئ ــی باش ــد یعن ــی
دبیرخانـــه دامئـــی داشـــته باشـــد و وضیعـــت کارش بـــه صـــورت مســـتمر
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باش ــد ب ــا متخصیص ــن و اج ــزا ارتب ــاط داش ــته باش ــد  -3کیمیس ــیون ه ــای
تخصصـــی را بـــه واســـطه ایـــن هامیـــش ایجـــاد کنیـــم .مثـــالً خیلـــی از
کنگ ــره ه ــا و هامی ــش ه ــای بی ــن امللل ــی ک ــه در دنی ــا وج ــود دارد ک ــه
در دوره ک ــه ای ــن هامی ــش برگ ــزار میش ــود کیمیس ــیون ه ــای تخصص ــی
فع ــال اس ــت .ک ــه ب ــا اج ــزائ م ــراوده دارد مث ـالً یک ــی از همی ــن تش ــکیالت
کـــه در ایـــن زمینـــه فعالیـــت دارد  Piancاســـت کـــه بـــا اجـــزاء ارتبـــاط
دارد در بخ ــش راه پی ــارک ()piyarcک ــه ب ــا اج ــزائ ارتب ــاط داش ــته باش ــد.
مکاتبـــه میکـــرد ،مقالـــه مـــی دادنـــد جلســـات مـــی گذاشـــتند و تبـــادل
نظـــر میکردنـــد در کشـــورهای مختلـــف .یـــک همچیـــن چیـــزی جایـــش
در س ــازمان خال ــی ب ــود ک ــه خیل ــی ت ــالش ک ــردم ک ــه ای ــن کمیت ــه ه ــای
فن ــی تش ــکیل ش ــود ک ــه پای ــه گ ــذاری آن را انج ــام دادی ــم و ب ــه دوس ــتان
و همـــکاران خـــودم تاکیـــد میکـــردم کـــه ایـــن کمیتـــه تشـــکیل شـــود.
بایس ــتی خ ــوراک دو س ــال بع ــد را در فاصل ــه دو س ــال آم ــاده کنن ــد ای ــن
ط ــور نباش ــد ک ــه ی ــک م ــاه مان ــده ب ــه هامی ــش ی ــک اطالعی ــه بدهی ــم ک ــه
بیایی ــد مقال ــه بدهی ــد .در ط ــی دوس ــال بدانی ــم ک ــه چ ــه مس ــائلی وج ــود
دارد ،چ ــه مس ــائلی مس ــائل ...اس ــت .مش ــکالت م ــا چیس ــت؟ ک ــه بتوانی ــم
راه حــل مشــکالت مــان را از ایــن بســرت اســتفاده کنیــم هــم مطــرح کنیــم
و دســـتاوردها را بـــه دیگـــران معرفـــی میکنیـــم .وقتـــی بحـــث حفاظـــت
س ــاحل را مط ــرح مـــی کنی ــم فق ــط ب ــه مس ــائل س ــاحل س ــازی بس ــنده
نبای ــد کنی ــم بای ــد مس ــائل دیگ ــری را ک ــه مرب ــوط مدیری ــت س ــواحل م ــی
ش ــود ک ــه ای ــن ه ــا ه ــم وارد موض ــوع ش ــود .مهندس ــی بن ــادر ،مهندس ــی
تولیـــد فیزیکـــی و ســـخت افـــزاری نیســـت بلکـــه در بخـــش نـــرم افـــزاری
بایس ــتی کار کنی ــم .ل ــذا ط ــرح موضوع ــات ن ــرم اف ــزاری در کن ــار بح ــث
ه ــای رصف مهندس ــی اس ــت .در بح ــث آیکوپم ــس بای ــد حرک ــت علم ــی
و تولی ــد عل ــم را ب ــه عن ــوان ی ــک حرک ــت رش ــدیابنده م ــورد توج ــه داش ــته
باش ــیم متخصصین ــی ک ــه در مجموع ــه کار م ــی کنن ــد بای ــد بدانن ــد جای ــی
وج ــود دارد ک ــه ب ــه دس ــتاوردهای آنه ــا اهمی ــت م ــی ده ــد  ،مس ــائل آن
را مط ــرح م ــی کن ــد.
نکت ــه دیگ ــر یکپارچگ ــی مناط ــق س ــاحلی ب ــه عن ــوان یک ــی از مهمرتی ــن
دس ــتاوردهای ای ــن هامی ــش اس ــت ک ــه البت ــه ب ــه تصوی ــب ش ــورای عال ــی
شهرس ــازی مع ــامری کش ــور نی ــز رس ــید و ب ــه متام ــی اس ــتانهای س ــاحلی
اب ــالغ ش ــد .حفاظ ــت س ــاحلی قان ــون دارد ک ــه اگ ــر کس ــی ب ــدون مج ــوز
ب ــرود تاسیس ــاتی را کن ــار س ــواحل ایج ــاد کن ــد گارد بن ــادر مل ــزم اس ــت
کـــه آن را از بیـــن بـــربد .ســـواحل کشـــور یـــک امانتـــی اســـت در دســـت
م ــا ب ــرای آین ــدگان .حفاظ ــت س ــاحل ای ــن نیس ــت ک ــه م ــا بروی ــم مام ــور
بگذاریـــم کســـی نـــرود بـــه ســـواحل تجـــاوز کنـــد مـــا بایـــد طـــرح هـــای
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حفاظت ــی بدهی ــم و س ــاحل س ــازی کنی ــم .نیم ــی از مرزه ــای م ــا آب ــی و
ط ــول س ــواحلامن  5800کیلوم ــرت ب ــا مقی ــاس 1.025اس ــت و م ــا از ای ــن
ثــروت خــدادای بهــره مــی گیریــم .بنــادر کوچــک چنــد منظــوره کــه کنــار
بنــادر جنوبــی ایجــاد شــده و ایــن از اجــزائ توســعه ســاحلی اســت .مــردم
کن ــار س ــواحل زندگ ــی م ــی کنن ــد .کش ــورمان کش ــور دریای ــی اس ــت م ــا
بای ــد ب ــرای م ــردم اش ــتغال ایج ــاد کنی ــم بای ــد توس ــعه اقتص ــادی ایج ــاد
کنی ــم ک ــه م ــردم برگردن ــد در کن ــار س ــواحل زندگ ــی کنن ــد .ای ــن بن ــادر
کوچـــک چنـــد منظـــوره بســـیار تاثیرگـــذار اســـت کـــه رونـــق اقتصـــادی و
محرومی ــت زدای ــی ،حفاظ ــت س ــاحلی و امنی ــت س ــواحل و بن ــادر را ایج ــاد
م ــی کن ــد .دس ــتاورد دیگ ــر تهی ــه و تصوی ــب آیی ــن نام ــه کاره ــای دریای ــی
ک ــه قب ــال وج ــود نداش ــت .یک ــی از دس ــتاوردهایی ک ــه خ ــود هامی ــش ب ــه
دســـت آورده اســـت مســـتند ســـازی دســـتاوردهای مهندســـی اســـت و از
کاره ــای ارزش ــمندی ب ــود ک ــه در ای ــن م ــدت انج ــام ش ــد .بن ــدر ش ــهید
رجای ــی بن ــدر ش ــهید بهش ــتی ب ــه دس ــت مهندس ــین ایران ــی س ــاخته ش ــد
و االن ه ــم توس ــعه آنه ــا ب ــه دس ــت مهندس ــان ایران ــی اس ــت .ف ــاز اول
س ــاخت ش ــهیدرجایی ی ــک رشک ــت ایتالیای ــی ه ــم کار میک ــرد ول ــی در
ف ــاز دوم کل کار را مهندس ــین ایران ــی انج ــام دادن ــد .ه ــم س ــازه را بهین ــه
کردن ــد و اجرای ــش کردن ــد .ای ــن دس ــتاورد مهندس ــی و تولی ــد عل ــم اس ــت.
اگ ــر ای ــن کاره ــا را انج ــام دهی ــم خ ــود هامی ــش م ــی توان ــد بس ــرت بس ــیار
خوب ــی ب ــرای ایج ــاد تن ــوع در زمین ــه مهندس ــی س ــواحل و بن ــادر و س ــازه
هـــای دریایـــی باشـــد کـــه ایـــن توصیـــه مـــن اســـت کـــه حتـــام بایســـتی
بـــه آن توجـــه شـــود .دســـت آورد دیگـــر ارتبـــاط تشـــکیالتی دبیرخانـــه
دامئ ــی  ICOPMASرا ب ــا  PIANCایج ــاد اس ــت .ضم ــن آنک ــه هامی ــش
 ICOPMASارگانهـــای مختلفـــی در ایـــن کار حضـــور پیـــدا میکردنـــد.
مثـــل  IHO، IMO ، PYARCو . PIANC
در هامی ــش قبل ــی ح ــدود  40متخص ــص و اس ــتاد مط ــرح در س ــطح ت ــراز
بی ــن امللل ــی س ــخرنانی داش ــتند و پخ ــش زن ــده آن از طری ــق اینرتن ــت و
در س ــطح جهان ــی ص ــورت گرف ــت.
بـــا اتـــکا بـــه پشـــتوانه هـــای علمـــی فـــوق الذکـــر انجمـــن مهندســـی
س ــواحل دریای ــی تأس ــیس ش ــد ک ــه مج ــوز آن در س ــالهای اخی ــر از وزارت
علـــوم اخـــذ گردیـــد کـــه بـــا رشـــد مهندســـی ســـواحل در کشـــور آینـــده
خوبـــی در آنتظـــار ســـواحل و بنـــادر کشـــور ترســـیم شـــده اســـت.
ای ــران ج ــزء  15کش ــور مط ــرح  IMOاس ــت و در منطق ــه از لح ــاظ رعای ــت
مق ــررات و ضواب ــط مط ــرح اس ــت ک ــه ای ــن نتیج ــه زحم ــت و ت ــالش ه ــای
نیروهـــای متخصـــص ســـازمان بنـــادر و مجموعـــه دریایـــی کشـــور اســـت
یعن ــی م ــا در س ــطح دریای ــی نیروه ــای ارزش ــمند متخص ــص داری ــم.

متخصصان و صاحبنظران در گفتگوی اختصاصی با ماهنامه بندر و دریا تأکید کردند؛

ICOPMAS؛ نیروی محرکه تبادل دانش و تجربه
درسطحملیو بیناملللی

حضــور پررنــگ محققــان و متخصصــان برتــر حــوزه ســواحل ،بنــادر و ســازه هــای دریایــی در دو دهــه گذشــته در هامیــش هــای  ICOPMASبــه خوبــی
ایــن واقعیــت را فراهــم آورده کــه دیــدگاه آنــان در رابطــه بــا کارکــرد ،جایــگاه و تأثیــر ایــن سلســله هامیــش هــا بــر فعالیــت هــای مرتبــط ملــی و بیــن
املللــی را ارزیابــی مــی کنیــم.
به این منظور پرسش های زیر را با برخی از این افراد در میان گذاشتیم که پاسخ ایشان را در ادامه می خوانید:
.1در قیــاس بــا کشــورهای مشــابه در مناطــق فــوق ،عملکــرد ایــران را در زمینــه توســعه ســواحل ،بنــادر و ســازههای دریایــی در دو دهــه گذشــته
چگونــه ارزیابــی میمناییــد؟ گفتنــی اســت کــه بــه رغــم محدودیتهــای داخلــی ،اقتصــاد ایــن کشــور از جنبــه بیناملللــی نیــز تحــت فشــار اســت.
.2ایــن هامیــش بــر انتقــال فناوریهــا و اطالعــات جدیــد بــه ذینفعــان ایرانــی ،در بخشهــای خصوصــی و دولتــی مترکــز دارد .نظــر شــام راجــع بــه
نقــش هامیــش در گســرتش مهندســی ســواحل و بنــادر در کشــور چیســت و تــا چــه حــد در بومیســازی آموزههــا و تجربیــات بیناملللــی موفــق
باشــد؟

هدفگذاری برای مشارکت
در سطحی باالتر

ایجادیکموقعیتبردبرد
برای طرفهای ذیربط

فکـــر منیکنـــم اقتصـــاد ایـــران دچـــار
مشـــکل خاصـــی باشـــد ،پـــس از مطالعـــه
چکیـــده مقـــاالت ارائـــه شـــده بـــه ایـــن
هامیـــش ،بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیدم کـــه
بســـیاری از کارشناســـان بســـیار مســـتعد
ش ــام از ح ــد اج ــرای الگوه ــای نرماف ــزاری
فراتـــر منیرونـــد .بـــه اعتقـــاد مـــن،
محققیـــن ایرانـــی ظرفیـــت پیرفـــت در
پیرت نیلسن
س ــطوحی بس ــیار چش ــمگیر را دارن ــد مانن ــد
استاددانشگاهکویینلنداسرتالیا
کاری کـــه محمـــد دیباجنیـــا در طـــول
سالیان متامدی انجام داده است.
پیـــرو صحبتهـــای پیشـــین خـــود ،محققـــان ایرانـــی بایـــد در عـــوض
کارب ــری رصف از نرمافزارهای ــی مانن ــد  DELFTو  ،DHIب ــا ه ــدف فعالی ــت
در باالتری ــن س ــطوح و ارتق ــاء عل ــوم زیربن ــای آنه ــا ب ــه کار خ ــود ادام ــه
دهن ــد.

مـــن نیـــز بـــا ایـــن محدودیتهـــای
بیناملللـــی از نزدیـــک مواجـــه شـــدهام،
ب ــه عن ــوان منون ــه زمان ــی ک ــه از مس ــئولین
و مناینـــدگان ایرانـــی بـــرای رشکـــت در
جلســـات رســـمی ( PIANCشـــامل
نشســـتهای شـــورا و مجمـــع عمومـــی)
دع ــوت میش ــد ،ک ــام ای ــن ک ــه متأس ــفانه
امــکان رشکــت مناینــدگان ایــن کشــور در
لوییز ون شل
کنگـــره جهانـــی  PIANCدر مـــاه ژوئـــن
دبیرکلPIANG
امســـال میـــرس نشـــد .بـــا ایـــن همـــه،
شـــاهد همـــکاری قـــوی و صادقانـــه
کارشناســان و متخصصیــن ایرانــی را در کارگروههــا و فعالیتهــای حرفــهای
جوان ــان نی ــز ب ــودهام .بس ــیار امی ــدوارم در آین ــده نزدی ــک ،بهب ــود رشای ــط
بینامللل ــی باع ــث ش ــود کش ــورها هم ــکاری بیش ــرت و مؤثرت ــری ب ــا یکدیگ ــر
داش ــته باش ــند و بتوانی ــم هم ــکاران ایران ــی خ ــود را در کن ــار س ــایر اعض ــاء
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خانواده  PIANCببینیم.
هامیشهـــای فنـــی ماننـــد  ICOPMASبیشـــک نقـــش بهســـزایی در
تب ــادل دان ــش فن ــی و تجربی ــات دارن ــد و محیط ــی س ــودمند ب ــرای بخ ــش
خصوصـــی و دولتـــی ایـــران و نیـــز رشکتکننـــدگان خارجـــی فراهـــم
میآورنـــد .بســـیاری از رشکتکننـــدگان بـــه فرصتهـــای زیرســـاختهای
تراب ــری دریای ــی و طرحه ــای فراس ــاحلی پرداختهان ــد ،ب ــا ای ــن امی ــد ک ــه
تج ــارت و بازرگان ــی جهان ــی مج ــددا ً ب ــه حال ــت ع ــادی خ ــود بازگردن ــد.
مـــن بـــه ایـــن اتفـــاق بســـیار خوشـــبینم و ایـــن اراده قدرمتنـــد بـــرای
همـــکاری را احســـاس میکنـــم :گامهـــای نخســـت مطمئنـــاً از مجـــرای
 PIANCبرداشـــته خواهـــد شـــد.

اهمیتهمکاریهایعلمی
طـــی دو دهـــه گذشـــته ،ایـــران
رسمایهگ ــذاری چش ــمگیری در خص ــوص
توســـعه ســـواحل و زیرســـاختهای
دریای ــی داش ــته اس ــت و مق ــاالت علم ــی
زیـــادی توســـط متخصصیـــن ایرانـــی در
زمینههـــای مهندســـی ســـواحل و
فراس ــاحل از جنبهه ــای نظ ــری و عمل ــی
تحقیقـــات بـــه چـــاپ رســـیده اســـت.
سوبرامانیام نیالمانی
امیدواریـــم موفقیـــت ایـــران در زمینـــه
ساحلی
محققارشدطرحمدیریت
توســـعه زیرســـاختها و مهندســـی
زیست
محیط
مرکزتحقیقاتعلمیحیاتو
ســـواحل در آینـــده نیـــز ادامـــه داشـــته
کویت
علمی
موسسهتحقیقات
باشد.
مشـــکالت بیشـــامری در بحـــث
مهندســـی ســـواحل ،بنـــادر و
فراســـاحل وجـــود دارد .هنگامـــی کـــه جهـــت ارائـــه مقالـــه خـــود
در چهارمیـــن دوره ایـــن هامیـــش (در نوامـــرب ســـال  2000در
بندرعبـــاس) رشکـــت کـــردم ،محققیـــن ایرانـــی را بســـیار مشـــتاق،
صمیمـــی و عالقهمنـــد بـــه انجـــام فعالیتهـــای تحقیقاتـــی
مش ــرتک یافت ــم .آنه ــا آم ــاده کس ــب دان ــش متخصصی ــن خ ــارج از
کش ــور خ ــود هس ــتند ک ــه نش ــان از توس ــعه و پیرف ــت ای ــن کش ــور
دارد .هامیـــش نقـــش بهســـزایی در تعامـــل علمـــی میـــان کشـــورها
دارد و متخصصیـــن ایرانـــی از دانـــش کســـب شـــده بهخوبـــی بـــرای
توســـعه ســـواحل ایـــن کشـــور اســـتفاده میکننـــد .از ایـــن رو ،مـــن
ایـــن هامیـــش را تالشـــی موفـــق میدانـــم و پیشـــنهاد میکنـــم
ارتبـــاط نزدیکتـــری میـــان متخصصیـــن کشـــورهای منطقـــه راپمـــی
برق ــرار ش ــود ،چ ــرا ک ــه ای ــن کش ــورها ب ــا مش ــکالت مش ــابهی دس ــت
ب ــه گریب ــان هس ــتند .مش ــکالت منطق ــهای زی ــادی وج ــود دارد ک ــه
تنهـــا در ســـایه همـــکاری و مشـــارکت رفـــع میشـــوند.
بـــه اعتقـــاد مـــن ،مهمتریـــن زمینههـــای همـــکاری علمـــی میـــان
کشـــورهای منطقـــه خلیجفـــارس و دریـــای عـــامن عبارتنـــد از:
 پیشبینــی کیفیت آب مطالعه رسانجام مواد ســمی و ضایعات هســتهای تأثیـــر ســـناریوهای متفـــاوت زلزلـــه و ســـونامی بـــر مناطـــقســـاحلی
 باال آمدن ســطح آب و تأثیر آن بر ســناریوهای متفاوت جمعآوری و تبــادل بلندمدت اطالعات طراحـــی ســـازههای مبتکرانـــه دریایـــی بـــرای محیطزیســـتخـــاص ایـــن منطقـــه (موجشـــکنهای شـــناور/توزیعکنندگان
انـــرژی مـــوج شـــامل دیوارهـــای متخلخل/عمـــق بهینـــه
لولهگـــذاری در زیـــر آب و غیـــره)
شـــایان ذکـــر اســـت کـــه ایـــن مجموعـــه از هرگونـــه همـــکاری و
تـــالش بـــرای رفـــع مشـــکالت دریایـــی منطقـــه اســـتقبال میکنـــد.
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تبادل دانش
درسطوحملی،منطقهایوبیناملللی
م ــن آخری ــن تح ــوالت مهندس ــی س ــواحل
را از طریـــق کنفرانـــس بیناملللـــی
مهندســـی ســـواحل ( )ICCEو در مـــورد
ســـازههای ســـاحلی (گرایـــش اصلـــی
مـــن) ،از طریـــق کنفرانـــس موجشـــکن
در انگلســـتان و کنفرانسهـــای
ســـازههای ســـاحلی دنبـــال میکنـــم
کـــه همگـــی در ســـطح بیناملللـــی
خنسیه ون در میر
برگ ــزار میش ــوند .در ای ــن بی ــن و بس ــته
ساحلی
مدرسبنادروسازههای
بـــه رشایـــط ،در کنفرانسهـــای دیگـــر و
مؤسسهآموزشهایآب
تـــا حـــدی محلیتـــر نیـــز رشکـــت
،UNESCO-IHEهلند
میکنـــم .هامیـــش ،ICOPMAS
کنفرانســـی بیناملللـــی بـــا مترکـــز بـــر
مســـائل و چالشهـــای کشـــورهای خاورمیانـــه اســـت و از متخصصیـــن
خارجـــی نیـــز بـــرای رشکـــت دعـــوت میمنایـــد .در چنـــد نوبـــت از ایـــن
هامیـــش ،مـــن عضـــو کمیتـــه علمـــی بـــودهام امـــا امســـال اولیـــن بـــاری
اس ــت ک ــه در ای ــن هامی ــش حض ــور خواه ــم داش ــت .عل ــت اصل ــی حض ــور
م ــن ای ــن اس ــت ک ــه از امس ــال ب ــه عن ــوان اس ــتاد پارهوق ــت ب ــا مؤسس ــه
 UNESCO-IHEدر شـــهر دلفـــت همـــکاری دارم کـــه همـــواره ارتبـــاط
محکم ــی ب ــا ای ــران داش ــته اس ــت و دانش ــجویان زی ــادی را از ای ــن کش ــور
پذیرفته است.
هامیـــش  ،ICOPMASکنفرانســـی بیناملللـــی و منطقـــهای اســـت و
اهمی ــت بس ــیاری ب ــرای ای ــران و کش ــورهای همس ــایه آن دارد .هامیشه ــا
محیطـــی بـــرای ارائـــه تحقیقـــات جدیـــد ،فعالیتهـــای صـــورت گرفتـــه
و تجـــارب کسبشـــده ،و نیـــز تعامـــل رودرروی افـــراد بـــا هـــدف تقویـــت
ارتباط ــات حرف ــهای فراه ــم میآورن ــد .از آنج ــا م ــن ب ــرای اولی ــن ب ــار در
ایـــن هامیـــش حضـــور خواهـــم یافـــت ،در ایـــن برهـــه منیتوانـــم دربـــاره
اهمیـــت ایـــن هامیـــش و ارزیابـــی اثربخشـــی آن بـــرای اقتصـــاد ایـــران
قض ــاوت کن ــم .ام ــا حض ــور اف ــراد از نق ــاط مختل ــف کش ــور در ای ــن روی ــداد
مطمئنــاً حاک ــی از اهمی ــت ای ــن هامی ــش اس ــت و ب ــه رش ــد و پیرف ــت
تحقیق ــات ،طراح ــی و فراینده ــای س ــاختامن در ح ــوزه مهندس ــی س ــواحل
کم ــک خواه ــد ک ــرد.

انتقالآخریناطالعات
بهمتخصصانجوان

لئوپولدو فرانکو
استاددانشگاه ُرمایتالیا

پاس ــخ دادن ب ــه پرس ــشهای ش ــام ب ــرای م ــن
دش ــوار اس ــت .در ای ــن بره ــه ،تنه ــا میتوان ــم
بگوی ــم ای ــن هامی ــش فرصت ــی مفی ــد ب ــرای
مهندســـین و محققیـــنجـــوان اســـت تـــا
متخصصیـــن خارجـــی را مالقـــات مناینـــد و
ب ــدون نی ــاز ب ــه روب ــرو ش ــدن ب ــا چالشه ــای
مرتب ــط ب ــا دسرتس ــی مح ــدود ب ــه نری ــات و
مطال ــب بینامللل ــی و س ــفرهای خارج ــی ،از
تح ــوالت اخی ــر در زمین ــه مهندس ــی س ــاحلی
(خصوصـــاً تحقیقـــات ،طراحـــی و ســـاخت)
مطلع شوند .با آرزوی موفقیت روزافزون.

اجتامعیرسزنده
ازمتخصصان

فرصتیعالی
برایتبادلتجربیات

علیرغـــم محدودیتهـــای موجـــود،
ایـــران پیرفـــت چشـــمگیری داشـــته
اســـت و در ســـفرهای خـــود بـــه ایـــن
کشـــور ،جامعـــهای بســـیار پویـــا از
متخصصی ــن و دانش ــجویان ای ــن رش ــته را
ش ــاهد ب ــودم .ب ــه ع ــالوه ،ابت ــکار عم ــل
ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی در انجـــام
مطالع ــات پای ــش و شبیهس ــازی خط ــوط
چاریتا پاتیاراچی
ســـاحلی ایـــران نیـــز بســـیار مفیـــد و
دانشآموختهدانشگاهولز
قابلتحســـین اســـت و افزایـــش تعـــداد
رشکتکننـــدگان در ایـــن هامیـــش نیـــز
گواهی بر این مسئله محسوب میشود.
برگـــزاری مجامـــع کشـــوری و بیناملللـــی بـــرای ارائـــه ،تبـــادل و بحـــث
دربـــاره مســـایل روز رضوری اســـت و هامیـــش  ،ICOMPASیکـــی از معـــدود
هامیشهـــای منظمـــی اســـت کـــه دربـــاره مهندســـی ســـواحل و بنـــادر و
س ــازههای دریای ــی برگ ــزار میش ــود .کیفی ــت مق ــاالت ب ــاال و می ــزان رشک ــت در
ای ــن روی ــداد بس ــیار رضایتبخ ــش اس ــت ،چ ــرا ک ــه حض ــور رشکتکنن ــدگان
خارج ــی نی ــز ب ــه چش ــم میخ ــورد .تب ــادل اطالع ــات در س ــطح جهان ــی از اه ــم
ام ــور اس ــت ،ام ــا نی ــاز ب ــه تعام ــل و مع ــارشت متخصصی ــن ب ــه ص ــورت حض ــوری
و انف ــرادی را از می ــان منیب ــرد .ب ــه ج ــرأت میتوان ــم بگوی ــم  ICOPMASیک ــی
از  3کنفرانـــس برتـــر بیناملللـــی در ایـــن زمینـــه کاری محســـوب میشـــود.

به اعتقاد من ،عملکرد ایران در دو دهه
گذشته و در عین متامی مشکالت،
محدودیتها و تحریمها رضایتبخش بوده
است .به عنوان منونه ،پیرفتهای زیادی از
زمان تحصیل من در مقطع کارشناسی ارشد
تا کنون در کشور روی داده است .در آن
هنگام (سال  ،)1995تنها یک دانشگاه
(دانشگاه تهران) در کل کشور در این رشته
علیاصغر گلشنی
فعالیت میکرد و کادر علمی بسیار محدودی
مدیرتحقیقارشد
داشت .اکنون ،بیش از  15دانشگاه در مقطع
گریفیت
مرکزمدیریتساحلی
کارشناسی ارشد و  5دانشگاه در مقطع
دکرتی در این رشته دانشجو میپذیرند و
کادر علمی با تجربه به ایجاد رقابت حرفهای و ارتقاء سطح آموزش در این خصوص
منجر شده است.
در بخش صنایع نیز در قیاس با چند رشکت معدود فعال در این زمینه در گذشته،
اکنون رشکتهای زیادی با دانش و تجربه مناسب در این خصوص و در دریای
خزر ،خلیج فارس و دریای عامن فعالیت میکنند .رقابت در بازار این رشکتها
در کنار باالبردن کیفیت خدمات ،کاهش نیاز به رشکتهای مشاور خارجی در
مقایسه با گذشته را نیز به ارمغان آورده است ،چرا که رشکتهای ایرانی خود به
کشورهای همسایه خدمات مشاورهای ارائه میکنند .به عبارت دیگر ،ما امروزه
میتوانیم صادرات مشاوره مهندسی داشته باشیم در حالی که در گذشته از انجام
طرحهای داخلی بدون مشاورین خارجی عاجز بودیم .متامی این تحوالت بهرغم
تحریمهای بیناملللی محقق شده است چرا که انگیزه کشور برای خودکفایی و
افزایش توان داخلی را دو چندان منوده است.
به اعتقاد من ،برگزاری هامیشهای بیناملللی در ایران به ایجاد فرصتهایی
برای دانشجویان و متخصصین ایرانی کمک میکند و اجازه میدهد با آخرین
تحوالت در این حوزه آشنا شوند .از سوی دیگر ،رشکتها و کارشناسان خارجی نیز
از طریق این هامیش فرصت آشنایی بیشرت با بازار رو به شکوفایی ایران را به دست
میآورند .به عالوه ،افت ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی به علت تحریمها باعث
شده است سفرهای خارجی برای بسیاری از ایرانیان دشوار شود .به همین علت،
دانشجویان این رشته با رشکت در این هامیش مجال کسب تجربیات بیناملللی
و تعامل با متخصصین و دانشجویان از نقاط مختلف جهان را به دست میآورند.

تحتتأثیر
استانداردعالیمهندسی
همــه میدانیــم ایــران بــه علــت رشایــط
سیاســی خــود در وضعیــت وخیــم اقتصــادی
بــه رس میبــرد .تنهــا میتــوان امیــدوار بــود
کــه مشــکالت سیاســی ایــران در آینــده
نزدیــک برطــرف شــوند و مــردم ایــن کشــور
بتواننــد زندگــی نرمالــی داشــته باشــند .بــا
ایــن همــه ،اســتاندارد و عملکــرد مهندســی
ایــن کشــور کامــالً تحســینبرانگیز اســت،
مایکلجی ریسک
خصوصــاً وقتــی آن را بــا رشایــط مشــابه در
استاددانشگاهمکمسرتکانادا
منطقه مقایسه میکنیم.
ســـنجش تأثیـــر مجموعـــهای هامیـــش بـــر
فض ــای فن ــی کش ــور دش ــوار اس ــت .ب ــا ای ــن ح ــال ،میتوان ــم بگوی ــم مق ــاالت
ارائ ــه ش ــده از کیفی ــت باالی ــی برخ ــوردار هس ــتند و برخ ــی ایدهه ــای نوی ــن ب ــه
دســـت دانشآموختـــگان در دانشـــگاههای کشـــورهای دیگـــر ارائـــه شـــدهاند.
در عیـــن باالبـــودن اســـتاندارد مهندســـی در ایـــن کشـــور ،بایـــد بـــه خاطـــر
داش ــت ک ــه س ــاخنت چیزه ــا کاف ــی نیس ــت و نی ــاز ب ــه رس ــیدگیهای بع ــدی
را از بی ــن منیب ــرد .اگ ــر بخواهی ــم ب ــه ی ــک نکت ــه اش ــاره کنی ــم ک ــه ب ــه بهب ــود
اســـتاندارد بیناملللـــی و رشایـــط موجـــود در ایـــران منجـــر شـــود ،بایـــد از
تأثی ــرات و پای ــش زیس ــتمحیطی ی ــاد کنی ــم .ب ــا ای ــن هم ــه ،ای ــن هامی ــش
در نظ ــر م ــن عال ــی و مای ــه مباه ــات اس ــت .م ــن هرگ ــز در کنفرانس ــی رشک ــت
نکــرده بــودم کــه بــا خوانــدن یــک قطعــه شــعر آغــاز شــود و مــن از ایــن ابتــکار
اســـتقبال میکنـــم.

فضاییمناسببرایگردهامیی
نخبگانملیوبیناملللی

حمید رضا آبایی
مدیرکلامورمناطق،بازاریابیورسمایه
گذاریسازمانبنادرودریانوردیوعضو
کمیتهداوریهامیش

اصـــوالً دســـتیابی بـــه علـــوم دریایـــی و
مهندســـی ســـازههای دریایـــی و
فراس ــاحلی در س ــالیان قب ــل ب ــه واس ــطه
عدمتربیـــت نیروهـــای متخصـــص و
اســـاتید صاحـــب نـــام در ایـــن زمینـــه از
جمل ــه علومــی بــوده اس ــت ک ــه در کش ــور
مغفـــول مانـــده بودنـــد ،بـــه طوریکـــه
هم ــواره در ای ــن زمین ــه بای ــد از مش ــاورین
خارجـــی و تخصـــص افـــراد خـــارج از
کشـــور اســـتفاده منـــود .در ســـالهای
اخی ــر و ب ــا توج ــه ب ــه نی ــازی ک ــه در ای ــن
زمینـــه احســـاس شـــد ،هـــم رشـــتههای
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مربوطـــه در دانشـــگاههای کشـــور تأســـیس شـــد و هـــم زمینـــه جـــذب
دانش ــجویان و پ ــرورش متخصصی ــن ای ــن رش ــتهها فراه ــم ش ــد ک ــه ای ــن
مه ــم می ــرس منیش ــد مگ ــر ب ــه واس ــطه اقدامات ــی ک ــه در س ــالیان اخی ــر
ســـازمانها و نهادهـــای مرتبـــط نظیـــر ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی
بهعنـــوان متولـــی اصلـــی ســـواحل و بنـــادر بـــا برگـــزاری نشســـتهای
تخصصی و گردهامیی علمی و کنفرانسهای مرتبط اقدام منودند.
کنفرانـــس  ICOPMASکـــه هـــم اکنـــون در حـــال برگـــزاری یازدهمیـــن
دوره آن میباش ــیم ،از جمل ــه اقدامات ــی اس ــت ک ــه ضم ــن ایج ــاد فض ــای
مناس ــب جه ــت تب ــادل اطالع ــات دان ــش نخب ــگان مل ــی و بی ــن امللل ــی،
توانســـته در بعـــد بیناملللـــی کشـــور را جـــزء معـــدود کشـــورهای مطـــرح
در ای ــن زمینـــه معرف ــی منای ــد و ب ــا برگ ــزاری دو س ــاالنه ،ه ــم فرص ــت را
بـــرای اســـتفاده از دســـتاوردهای هامیشهـــای قبلـــی فراهـــم منـــوده و
ه ــم زم ــان مناس ــب جه ــت برگ ــزاری آبرومن ــد و ب ــا وجاه ــت علم ــی ب ــاال
را کـــه شایســـته نـــام ایـــران اســـت ،در اختیـــار مجریـــان و متولیـــان امـــر
قـــرار دهـــد .حضورپرشـــور رشکتکننـــدگان و ارائهدهنـــدگان مقـــاالت
کـــه هرســـاله بـــر میـــزان ایـــن حضـــور و عالقهمنـــدی آنـــان نیـــز افـــزوده
میشـــود ،گـــواه ایـــن مدعاســـت و امیـــد اســـت ایـــن دوره هـــم کـــه بـــا
حساس ــیت زی ــادی در گزین ــش و چین ــش مق ــاالت ص ــورت گرفت ــه ،ش ــاهد
دس ــتاوردهای بی ــش از پی ــش ب ــرای مدیری ــت یکپارچ ــه س ــواحل و بن ــادر
کشـــور باشـــد و راههـــای حضـــور بیشـــرت فعـــاالن بخـــش خصوصـــی را در
س ــاماندهی و اس ــتفاده بهین ــه از مناب ــع خ ــدادادی دری ــا فراه ــم آوری ــم ت ــا
بتوانیـــم در تحقـــق اهـــداف عالیـــه نظـــام مقـــدس جمهـــوری اســـالمی و
دس ــتور مق ــام مح ــرتم وزی ــر راه و شهرس ــازی مبن ــی ب ــر اس ــتفاده بهین ــه از
مناب ــع و نق ــش آفرین ــی مؤث ــر در اقتص ــاد دری ــا مح ــور گامه ــای اساس ــی
برداری ــم.

تاالراندیشهحوزهمهندسیدریایی

افشین دانه کار
عضوهیئتعلمیدانشگاهتهرانومدیر
طرحمدیریتیکپارچهمناطقساحلی
کشور

هامیـــش ســـواحل ،بنـــادر و ســـازههای
دریایـــی را میتـــوان بـــدون شـــک بـــه
عنـــوان مهمتریـــن اتفـــاق در حـــوزه
چالشه ــای فن ــی و تخصص ــی س ــاحل
و دری ــا برش ــمرد .ای ــن نشس ــت علم ــی و
تخصص ــی ب ــه عن ــوان ت ــاالر اندیش ــه در
حـــوزه مهندســـی ،توانســـته اســـت در
ســـالهای اخیـــر بـــه مهمتریـــن
فضـــای گفتـــامن علمـــی بـــرای
تصمیـــامت اجرایـــی در منطقـــه
ســـاحلی و کارهـــای دریایـــی تبدیـــل
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شـــود .ایـــن هامیـــش بیناملللـــی همـــواره در  10دوره گذشـــته خـــود
توانس ــته اس ــت ب ــه رغ ــم ان ــواع تحریمه ــا و محرومیته ــای تحمیل ــی و
گاه ســـیاهمناییهای سیاســـی مخاطبـــان و همراهـــان فراملـــی خـــود
را حفـــظ منایـــد و در دورههـــای اخیـــر ضمـــن اســـتفاده از تجربیـــات
جهانـــی بـــه عرصـــهای بـــرای انتقـــال دســـتاوردها ،دیدگاههـــا و
رویهه ــای نوی ــن مل ــی ب ــه مخاطب ــان بینامللل ــی تبدی ــل ش ــود .ای ــن
هامیـــش کـــه محـــل ارائـــه آخریـــن یافتههـــا و ایدههـــای پژوهشـــگران
داخلـــی در حـــوزه محیطهـــای ســـاحلی و دریایـــی اســـت ،ضمـــن
گســـرتش حوزههـــای مطالعاتـــی بـــه زمینههـــای بیـــن بخشـــی ،بـــه
محلـــی بـــرای پیونـــد علـــوم مهندســـی بـــا علـــوم زیســـتی و دانـــش
مدیری ــت تبدی ــل ش ــده اس ــت .دس ــتاوردهای قاب ــل قب ــول اجرای ــی ک ــه
محص ــول بس ــیاری از رویهه ــای نوی ــن پژوهش ــی اس ــت ،نش ــاندهنده
انعطافپذیرب ــودن رویک ــرد مطالعات ــی متخصص ــان داخ ــل در انطب ــاق
بـــا رشایـــط ویـــژه اقتصـــاد تورمـــی و پررکـــود و پژوهـــش در ســـایه
محدودیتهـــای اقتصـــادی و بقـــای علمـــی بـــا سیاســـت اقتصـــاد
مقاومتی است.
یکـــی از ویژگیهـــای هامیـــش بیناملللـــی مهندســـی ســـواحل،
بنـــادر و ســـازههای دریایـــی ،ضمـــن چندوجهـــی بـــودن موضوعـــات
آن کـــه از پدیدههـــای دریایـــی ،موضوعـــات اقیانـــوس شناســـی و
تصمی ــامت وابس ــته ب ــه ح ــوزه مهندس ــی س ــاحل و فراس ــاحل ت ــا ایمن ــی
دری ــا ،مدیری ــت منطق ــه س ــاحلی و مالحظ ــات محی ــط زیس ــتی مرتب ــط
را شـــامل میشـــود و بـــه همیـــن طریـــق از دیدگاههـــای متنـــوع و
فرابخشـــی برخـــوردار اســـت بـــه مکانـــی بـــرای چالشهـــای فنـــی
تخصصـــی متولیـــان دولتـــی و بخـــش عمومـــی و خصوصـــی ،بخـــش
آمــوزش ،پژوهــش و اجــرا نیــز تبدیــل شــده اســت .ایــن هامیــش همــوراه
تـــالش داشـــته اســـت ،ضمـــن حرکـــت روی خـــط مشـــیهای کلـــی
سیاســـتهای توســـعهای کشـــور ،بـــه شـــعارهای ســـال و سیاســـتهای
س ــاالنه دول ــت و مس ــائل مبتالب ــه جه ــان در ح ــوزه دری ــا و س ــاحل نی ــز
بیتوج ــه نباش ــد .ل ــذا در دوره اخی ــر ک ــه کش ــور رسگ ــرم تدوی ــن برنام ــه
ششـــم توســـعه اســـت و بســـیاری از اســـتانهای ســـاحلی در تـــدارک
تدوی ــن برنام ــه آمای ــش خ ــود هس ــتند ،توج ــه وی ــژه خ ــود را معط ــوف ب ــه
ســـواحل و امکانـــات برنامهریـــزی در ایـــن فضـــای جغرافیایـــی منـــوده
اس ــت .چنی ــن رضورت ــی ضم ــن ایج ــاد ی ــک چارچ ــوب اجرای ــی ب ــرای
دســـتاوردهای علمـــی تـــالش دارد بـــه بومیســـازی رویههـــای تجربـــه
شـــده در دیگـــر کشـــورها و بهرهگیـــری از مزیتهـــای نســـبی و نقـــاط
قـــوت داخلـــی و محلـــی در مدیریـــت تهدیدهـــای بیرونـــی و کنـــرتل
ضعفهـــا و کاســـتیهای ســـخت افـــزاری و اقتصـــادی اهتـــامم ورزد.
ایـــن تـــاالر اندیشـــه بـــه محلـــی بـــرای انتشـــار چنیـــن دیدگاههایـــی
تبدی ــل ش ــده اس ــت ک ــه ب ــرای ارتق ــاء دان ــش مهندس ــی کش ــور ،اقت ــدار
ملـــی و رسبلنـــدی علمـــی مطـــرح میشـــوند و بســـیاری از مهامنـــان و
متخصصـــان خارجـــی نیـــز همـــواره بـــر ایـــن نکتـــه تأکیـــد داشـــتهاند.

ICOPMAS

1st

ICOPMAS 1990

دانشگاه تهران

2nd

 7-9خرداد
1369

دبیر هامیش :دکرت کبیر صادقی
تعداد مقاالت واصله29 :

ICOPMAS 1996

دانشگاه علم
و صنعت

دبیر هامیش :دکرت کبیر صادقی
تعداد مقاالت واصله53 :
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 11-14آذر
1375

3th

ICOPMAS 1998
دانشگاه
امیرکبیر

4th

 22-24آذر
1377

دبیر هامیش :دکرت کبیر صادقی
تعداد مقاالت واصله118 :

ICOPMAS 2000
بندر شهید
رجایی

دبیر هامیش :دکرت مجید جندقی عالیی
تعداد مقاالت واصله | 184 :تعداد مشارکت کنندگان خارجی29 :

ICOPMAS 2002

 30آبان الی 3
آذر 1379

5th

رامرس

 22-25مهر
1381

دبیر هامیش :دکرت مجیدجندقی
تعداد مقاالت واصله | 300 :تعداد مشارکت کنندگان خارجی10 :
سال بیست و نهم شامره  214آبــان 21 1393

6th

ICOPMAS 2004
هتل بین املللی
املپیک تهران

 9-12آذر 1383

7th

دبیر هامیش :دکرت کبیر صادقی
تعداد مقاالت واصله | 334 :تعداد مشارکت کنندگان خارجی8 :

ICOPMAS 2006
مرکزهامیشهای
بین املللی رایزن

دبیر هامیش :مهندس علیرضا کربیایی
تعداد مقاالت واصله | 203 :تعداد مشارکت کنندگان خارجی2 :

ICOPMAS 2008

 6-8آذر
1385

8th

مرکزهامیشهای
بین املللی رایزن

 4-6آذر
1387
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دبیر هامیش :مهندس علیرضا کربیایی
تعداد مشارکت کنندگان خارجی2 :

9th

ICOPMAS 2010
هتل بین املللی
املپیک تهران

تاثیر تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین بر سواحل ،بنادر و سازههای دریایی

10th

 10- 8آذر
1389

دبیر هامیش :مهندس علیرضا کربیایی
تعداد مقاالت واصله | 444 :تعداد مشارکت کنندگان خارجی2 :

ICOPMAS 2012
هتل بین املللی
املپیک تهران

توسعه پایدار سواحل ،بنادر و سازههای دریایی
دبیر هامیش :مهندس محمدرضا الهیار
تعداد مقاالت واصله | 760 :تعداد مشارکت کنندگان خارجی9 :

ICOPMAS 2014

 29آبان لغایت 1
آذر 1391

11th

هتل بین املللی
املپیک تهران

نواحی ساحلی ،فرصتها و چالشها
 5-3آذر
1393

دبیر هامیش :مهندس محمدرضا الهیار
تعداد مقاالت واصله | 690 :تعداد مشارکت کنندگان خارجی17 :
سال بیست و نهم شامره  214آبــان 23 1393

سهمایراندرکشتیسازیدنیا
امـــروزه چیـــن  34درصـــد ،کرهجنوبـــی  35درصـــد و ژاپـــن  13درصـــد از
بـــازار ســـفارشهای کشتیســـازی دنیـــا را در اختیـــار گرفتهانـــد و ترکیـــه
چهارمیـــن کشتیســـاز دنیاســـت.
آمارهـــای بـــه دســـت آمـــده از بازدیدهـــای میدانـــی کارخانههـــای
کشتیســـازی کشـــور نشـــان میدهـــد در چنـــد ســـال گذشـــته کارخانههـــا
بهط ــور متوس ــط  19فرون ــد ش ــناور ب ــا س ــایز متوس ــط س ــاخته و آبان ــدازی
کردهانـــد کـــه در مقایســـه بـــا ســـایر کشـــورهای منطقـــه بســـیار ناچیـــز و
انـــدک اســـت.
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه ظرفیـــت ســـاخت شـــناورهای متوســـط در
شـــیپیاردهای کشـــور حـــدود  40فرونـــد در ســـال اســـت.
از س ــوی دیگ ــر س ــاالنه ح ــدود  30فرون ــد ش ــناور فل ــزی خارج ــی توس ــط
مال ــکان ایران ــی خری ــداری و ثب ــت پرچ ــم کش ــور میش ــود.
بـــه طـــور کل میتـــوان در خصـــوص وضعیـــت ایـــن صنایـــع دریایـــی
گفـــت علیرغـــم رسمایـــه گـــذاری  2.2میلیـــارد تومانـــی بـــرای 3000
کیلومـــرت مـــرز آبـــی ،بـــه صنعـــت کشتیســـازی بـــه طـــور شایســـته توجـــه
نش ــده و ای ــران بهعن ــوان کش ــوری ک ــه دارای مرزه ــای آب ــی گس ــرتده اس ــت
و ام ــکان دسرتس ــی آس ــان ب ــه آبه ــای آزاد را دارد در صنع ــت کشتیس ــازی
در پلههـــای آغازیـــن راه باقـــی مانـــده و تاکنـــون پیرفـــت چشـــمگیری
نداشـــته اســـت.
میت ــوان دلی ــل ای ــن ام ــر را ناتوان ــی نظ ــام بانک ــی کش ــور ب ــرای تأمی ــن
فاینانـــس پروژههـــای صنایـــع دریایـــی ،رونـــد طوالنـــی گشـــایش اعتبـــار و
تصوی ــب طرحه ــا ب ــرای اعط ــای وام دانس ــت ک ــه موج ــب ش ــده مش ــکل ای ــن
صنع ــت دو چن ــدان ش ــود.

تولیدکنندگان ایرانی خود را باور ندارند

مس ــألهای ک ــه رشکته ــای کش ــتیرانی را ب ــرای تامی ــن نی ــاز خ ــود ناگزی ــر از
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س ــفارش ب ــه رشکته ــای سامس ــونگ ،دوو و رشکته ــای چین ــی ک ــرده ،ای ــن
اس ــت ک ــه تولیدکنن ــدگان داخل ــی خ ــود را ب ــاور نکردهان ــد و علیرغ ــم اینک ــه
کشـــتیهای خارجـــی در بوشـــهر تعمیـــر میشـــوند تولیدکننـــدگان ایرانـــی
همچن ــان ب ــه س ــاخت بل ــم ،قای ــق و کش ــتیهای کوچ ــک دلخ ــوش هس ــتند.
ب ــه ط ــور کل ــی میت ــوان گف ــت از دو س ــال قب ــل از انق ــالب ،کارگاهه ــای
کوچـــک تعمیـــرات در کشـــور ایجـــاد شـــد و از هـــامن زمـــان موضـــوع
رسمایهگـــذاری در خلیجفـــارس همزمـــان بـــا دوو آغـــاز شـــد و همچنـــان
نی ــز ادام ــه دارد .ای ــن رسمایهگ ــذاری در بخ ــش های ــی ب ــه نتیج ــه رس ــیده و
کش ــتیهای س ــایز متوس ــط کانتیرنب ــر در کش ــور س ــاخته میش ــود ام ــا ب ــرای
س ــاخت کش ــتیهای ب ــزرگ امکان ــات الزم وج ــود ن ــدارد و ب ــه دلی ــل کمب ــود
مناب ــع مال ــی ب ــه نتیج ــه نرس ــیده اس ــت.

بزرگرتینکشتیسازاندنیاکجاهستند؟

کشتیســـازی نقـــش مهمـــی در توســـعه صنعتـــی و اقتصـــادی هـــر کشـــور
ایف ــا میکن ــد و زمین ــهای ب ــرای رش ــد صنای ــع گوناگ ــون اس ــت .منونهه ــای
بـــارز ایـــن امـــر ژاپـــن و کرهجنوبـــی هســـتند کـــه رشـــد صنعتـــی خـــود را
براســـاس صنعـــت عظیـــم کشتیســـازی پایهگـــذاری کردنـــد؛ بهطـــوری
ک ــه در ابت ــدای فرآین ــد توس ــعه صنعت ــی خ ــود در دههه ــای  1950و 1960
می ــالدی از آن ب ــه نح ــو احس ــن اس ــتفاده و انبوه ــی از زنجی ــره صنای ــع خ ــود
را فع ــال کردن ــد و هماکن ــون نی ــز از بزرگتری ــن س ــازندگان کش ــتی در دنی ــا
بهشـــامر میرونـــد.
ای ــن دو کشــور کــه امــروزجــزو پیرفتهتریــن کش ــورهای دنی ــا محس ــوب
میش ــوند براس ــاس اص ــول و مفاهی ــم تج ــارت صنعت ــی ،ط ــی س ــالیان ح ــوزه
فعالیـــت خـــود را در صنایـــع گوناگـــون از قبیـــل نســـاجی ،الکرتونیـــک و
ماشینس ــازی تغیی ــر دادهان ــد؛ ام ــا هی ــچگاه صنع ــت کشتیس ــازی را ت ــرک
نک ــرده و هم ــواره ت ــالش کردهان ــد ب ــر برت ــری خ ــود ب ــر ای ــن ب ــازار بیفزاین ــد.

از نظ ــر اش ــتغالزایی ،ب ــه ط ــور کل ــی در دنی ــا دو ن ــوع تفک ــر عم ــده در
صنعـــت کشتیســـازی وجـــود دارد .یکـــی در خـــاور دور و دیگـــری در اروپـــا
ب ــر روی صنع ــت کشتیس ــازی متمرک ــز هس ــتند .خ ــاور دور (ک ــرهجنوب ــی و
چی ــن) ب ــه لح ــاظ وج ــود نی ــروی انس ــانی ارزان ح ــرف اول را میزنن ــد و اروپ ــا
از نظ ــر تکنول ــوژی برت ــری دارد.
مجمـــوع ظرفیـــت کارخانههـــای کشتیســـازی درجهـــان بـــه حـــدود
 45میلیـــون  CGTمیرســـد و حجـــم گـــردش مالـــی ایـــن صنعـــت در ســـال
 2013در بخــش تجــاری و نفــت و گاز حــدود  350میلیــارد دالر بــوده اســت.

کشتیسازی درجهان به هرج و مرججهانی دچار میشود

طبـــق پیشبینیهـــای انجـــام شـــده کشتیســـازی در جهـــان بـــه
تدریـــج بـــه یـــک هـــرج و مـــرججهانـــی دچـــار میشـــود و مقـــدار زیـــادی
مـــازاد ظرفیـــت تولیـــد کشـــتی بـــه وجـــود میآیـــد چـــرا کـــه فعالیـــت
کشتیس ــازیهای ب ــزرگ چی ــن ،ک ــره و ژاپ ــن باع ــث ش ــده ح ــدود  70ت ــا 80
درص ــد سفارش ــات را ب ــه خ ــود اختص ــاص دهن ــد و ازآنجای ــی ک ــه ای ــن رشک ــت
ه ــا ب ــا آهن ــگ بس ــیار تن ــدی در ح ــال رش ــد هس ــتند میت ــوان گف ــت الگ ــوی
نامـــوزون رشـــد صنایـــع باالدســـت نســـبت بـــه صنایـــع پاییندســـت باعـــث
بـــه وجـــود آمـــدن بحـــران نظـــام هـــای صنعتـــی میشـــود کـــه در صنعـــت
کشتیســـازی خـــود را نشـــان میدهـــد.
در ســـال  1987ایـــن صنعـــت یکبـــار دیگـــر بـــا بحـــران مـــازاد تولیـــد
کشـــتی روبـــرو شـــده بـــود کـــه آســـیب هـــای زیـــادی را وارد کـــرد.

ایراندررده25دارندگانشناور

کشـــور ایـــران مجموعـــا دارای  65فرونـــد شـــناور فراســـاحلی بـــا متوســـط
قـــدرت موتـــور  3668اســـب بخـــار و متوســـط ســـال ســـاخت  1986اســـت
ک ــه ب ــا ای ــن مش ــخصات در رده  25از لح ــاظ تع ــداد ش ــناور و دارای س ــهم 65
درص ــدی از ظرفی ــت کل اس ــت و باتوج ــه ب ــهجای ــگاه ای ــران در داش ــنت مناب ــع
نف ــت و گاز قاب ــل تام ــل اس ــت.
بـــه گفتـــه پیـــامن مســـعودزاده ،رئیـــس کمیتـــه کشتیســـازی انجمـــن
مهندس ــی دریای ــی ای ــران ،صنع ــت کشتیس ــازی ب ــی پن ــاه اس ــت و متول ــی
خاص ــی ن ــدارد ب ــه همی ــن دلی ــل بای ــد از صنع ــت کش ــتی س ــازی حامی ــت
ش ــود؛ ب ــه ط ــوری ک ــه ه ــم تولیدکنن ــده و ه ــم خری ــدار راض ــی باش ــند.
همچنیـــن بـــه گفتـــه حســـین فاضـــل ،مدیرعامـــل صنـــدوق توســـعه
صنایــع دریایــی ،براســاس مطالعــات انجــام شــده در حــال حــارض حــدود 40
کارخان ــه کشتیس ــازی فع ــال در کش ــور وج ــود دارد ک ــه ت ــوان بالق ــوه تولی ــد
ایـــن کارخانههـــا در حـــدود  125هـــزار  CGTدر ســـال اســـت و از ابتـــدای
س ــال  1380ت ــا انته ــای پارس ــال ح ــدود  250فرون ــد ش ــناور س ــایز متوس ــط
یعن ــی زی ــر پن ــج ه ــزار GTدر داخ ــل کش ــور ،تح ــت نظ ــارت مؤسس ــات رده
بن ــدی داخل ــی س ــاخته ش ــده اس ــت ک ــه متوس ــط آن  19فرون ــد ش ــناور در
س ــال ب ــوده و ب ــه عبارت ــی ای ــن کارخانج ــات ط ــی ای ــن س ــال ه ــا ک ــه دوران
اوج ســـاخت کشـــتیجهـــان بـــوده اســـت بـــا  50درصـــد ظرفیـــت فعالیـــت
کرده انـــد.
وی اع ــالم ک ــرد :ب ــا توج ــه ب ــه آم ــار و ظرفی ــت ح ــدود  125ه ــزار CGT
در کش ــور ،میت ــوان نتیج ــه گرف ــت ک ــه س ــهم کش ــور م ــا از کش ــتی س ــازی
جهان ــی کم ــرت از  0.3درص ــد اس ــت و در واق ــع رتب ــه قاب ــل توجه ــی درجه ــان
نداری ــم و فق ــط در س ــاخت ش ــناورهای فراس ــاحل طب ــق برخ ــی از گزارش ــات
جهانـــی رتبـــه  29را در بیـــن کشـــورها را داریـــم و ایـــن درحالـــی اســـت کـــه
ترکی ــه ط ــی س ــال ه ــای اخی ــر رش ــد چش ــمگیری در ای ــن صنع ــت داش ــته و ب ــا
حج ــم س ــفارش گی ــری  1.8درص ــد از ظرفی ــت س ــاخت کارخانج ــاتجهان ــی،
ه ــم اکن ــون چهارمی ــن کش ــتی س ــاز دنیاس ــت.
صنعـــت کشتیســـازی همچـــون صنعـــت خودروســـازیجـــزو صنایـــع
مـــادر شـــناخته میشـــود و هرگونـــه پیرفـــت در ایـــن صنعـــت میتوانـــد
همزمـــان صنایـــع وابســـته در کشـــور از قبیـــل صنعـــت فـــوالد ،ســـاخت
تجهی ــزات و ماش ــینآالت و س ــازندگان قطع ــات را فع ــال کن ــد و ضم ــن ایج ــاد
اشـــتغال ،زمینهســـاز پیرفـــتوورود تکنولوژیهـــای نویـــن در صنایـــع
دریایـــی شـــود؛ از ایـــن رو انتظـــار مـــیرود توجـــه بیشـــرتی بـــه ایـــن بخـــش
شـــود.

دیداردیپلامتهاازتاسیساتبندری
سفرای 10کشوردربندرشهیدرجاییحارضشدند

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ،یک هیات
دیپلماتیک متشکل از سفرا و کارداران کشورهای مصر ،تونس ،جمهوری
گینه ،لیبی ،کومور ،کنیا ،سیرالئون ،بروندی ،گینه بیسائو و اوگاندا با همراهی
مدیران حوزه اداره کل آفریقای وزارت خارجه و نماینده این وزارتخانه در استان
هرمزگان از منطقه ویژه اقتصادی بندر شهیدرجایی دیدن کردند.
اینهیاتدیپلامتیکباهدفیافنتنقاطمشرتکهمکاریباجمهوری
اسالمیایرانبرایتوسعهروابطدریاییوبندریوهمچنیندیدارازظرفیتها
وتوامنندیهایبزرگترینبندرتجاریایرانبرایتوسعههمکاریهای
تجاریواقتصادیبهاستانهرمزگانسفرکردندوباحضوردریکنشست
مشرتکبامدیرانارشداینبندربهمنظوررسیدنبهنقاطمشرتکهمکاری
وافزایشتعامالتاقتصادیوبازرگانیدوکشوربحثوتبادلکردند.

ظرفیتتخلیهوبارگیریدربنادرشاملیوجنوبیکشورساالنه
به 185میلیونتنرسید

روزنامهارسار:محمدسعیدنژادمدیرعاملسازمانبنادرودریانوردیگفت:
ظرفیتتخلیهوبارگیریبنادرشاملیوجنوبیکشورساالنه 185میلیونتن
رسیدهودرپایانبرنامهپنجمتوسعه،ظرفیتبنادربه 210میلیونتنافزایش
خواهدیافت.ویکهدربیستمینمنایشگاهمطبوعاتوخربگزاریهاحضور
داشت،افزود:ظرفیتجابجاییمسافردربنادرکشورمانساالنهبه 7میلیون
مسافررسیدهوتاپایانبرنامهپنجمتوسعهظرفیتبنادرکشوردراینزمینه
به 21میلیونخواهدرسید.ویهمچنینافزود:میزانتخلیهوبارگیریکاال
دربنادرکشورنسبتبهسالگذشته 9درصدافزایشداشتهاست.همچنین
سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد ساالنه 700تا 800میلیارد تومان برای
ساختاسکلههایجدیدتروتوسعهبنادروتجهیزونوسازیآنهاهزینهکند.
وی اظهار امیدواری کرد که با توافق در مذاکرات ژنو ،رشکتهای زیادی برای
رسمایهگذاریدربنادراعالمآمادگیمنایند.

هندبهرسمایهگذاراندرچابهاریارانهمیدهد

خربگزاریایسنا:مدیرعاملسازمانبنادرودریانوردیدربیستمینمنایشگاه
مطبوعاتترصیحکرد:هندیهاهمیشهجزواصلیترینمتقاضیانبرایورود
به رسمایهگذاری در بنادر ایران بودهاند؛ لذا در پی مذاکرات با آنها دولت هند
ازرسمایه گذاری 85میلیون دالری در طول 10سال از سوی رسمایهگذاران
خرب داده که به این رسمایهگذاران ،برای ورود به بندر چابهار یارانه میدهد.

بهرهبرداریازپروژههایمهمدریاییهمزمانبابرگزاری
شانزدهمینهامیشصنایعدریایی

تیننیوز:دکرتحمیدزراعتگرهامیشهایصنایعدریاییرابهعنوانیکیاز
مهمترینرویدادهایدریاییکشوراعالمکرد.ویگفت:درآستانهبرقراری
شانزدهمینهامیشصنایعدریایی،اولینکشتیتحقیقاتیکشورآباندازی
خواهدشدوهمچنینشاهدبهرهبرداریازحوضچههایخشکدررشکت
کشتیسازیبندرعباسخواهیمبود.ویاضافهکرد:آباندازیچندین
شناور مسافری در روزهای برگزاری هامیش در دستور کار قرار گرفته است.

 90درصدازکاالهایترانزیتیوبنادرامکانجابجاییباقطار
را دارند

روزنامه کاروکارگر :مدیر عامل سازمان بنادر ودریانوردی اعالم کرد؛ در حال
حارض 90درصد از کاالهای ترانزیتی که از طریق دریا وارد میشدند ،امکان
بارگیریتوسطراهآهنرادارند.سعیدنژاددرگفتگوباایسناترصیحکرد:در
حالحارضدوبندرمهمواصلیکشوریعنیرجائیوامام(ره)بهخطوطشبکه
اصلیراهآهنمتصلهستندوباتوجهبهاینکه 90درصدازکاالهایترانزیتی

منبع :خربگزاری ایسنا
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تنهارودخانهقابلکشتیرانیایراندرچهحالیاست؟
عضـــو کمیتـــه علمـــی کنفرانـــس ملـــی رودخانـــه کارون بـــا بیـــان اینکـــه
مهمتری ــن مش ــکل رودخان ــه کارون آلودگ ــی اس ــت ،گف ــت :کارون ام ــروزه ب ــا
چالشه ــای متع ــددی روب ــهرو اس ــت؛ رودخان ــهای ک ــه زمان ــی عریضتری ــن
و پرآبتری ــن رودخان ــه ای ــران ب ــود در ح ــال تبدی ــل ش ــدن ب ــه نه ــر ک ــم آب و
کوچک ــی اس ــت.
ن ــارص رضای ــی در گفتوگ ــو ب ــا خربگ ــزاری ایس ــنا منطق ــه خوزس ــتان ،اف ــزود:
پس ــامندهای کش ــاورزی ب ــه می ــزان  48درص ــد و فاضالبه ــای ش ــهری ب ــه
میـــزان  26درصـــد ،مهمتریـــن منابـــع آلودگـــی رودخانـــه کارون هســـتند.
حوضچههـــای پـــرورش ماهـــی در رسشـــاخهها کـــه بـــدون هیچگونـــه
تصفیـــهای و حتـــی تصفیـــه مقدماتـــی مســـتقی ً
ام وارد رودخانـــه میشـــوند،
آلودگ ــی بی ــش از ح ــد و م ــرگ تدریج ــی اکوسیس ــتم آب ــی و تن ــوع زیس ــتی
کارون را ســـبب شـــده اســـت.
وی اف ــزود :کاه ــش دب ــی رودخان ــه و بازگش ــت آب از س ــوی دری ــا ،ش ــوری آب
کارون را افزایــش داده و معضــل آلودگــی آب رودخانــه را تشــدید کــرده اســت.
بـــوی تعفنـــی کـــه بـــر اثـــر تجزیـــه فاضالبهـــا توســـط میکروارگانیزمهـــا و
تولیـــد گازهـــای مختلـــف در فضـــای اطـــراف رودخانـــه پخـــش میشـــود از
دیگــر معضــالت رودخانــه اســت .از احــداث ســدهای متعــدد در طــول مســیر
کــه ســبب خشــک شــدن پائیــن دســت و نابــودی حیــات در اطــراف رودخانــه
هس ــتند ه ــم ب ــه س ــادگی نبای ــد گذش ــت.
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری سـازمان میراث فرهنگی و گردشگری
کشـور ادامـه داد :کارون مهمتریـن منبـع تامیـن آب آشـامیدنی مـردم ازجمله
کالنشـهر اهـواز و نیـز آب مـورد نیـاز کشـاورزی و تولیـد بـرق مرفی اسـت .از
سـوی دیگـر کارون دارای بسـرت مناسـبی بـرایجـذب رسمایهگـذاری و ایجـاد
مکانهـای تفریحـی پررونـق تاسیسـات گردشـگری و فضاهـای تفریحـی برای
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پر کـردن اوقـات فراغت مـردم شـهرهای مختلف خوزسـتان اسـت.
رضایـــی اظهـــار کـــرد :رودخانـــه کارون دارای پتانســـیلهای منحـــر بـــه
ف ــردی اس ــت و همچنی ــن تنه ــا رودخان ــه قاب ــل کش ــتیرانی در ای ــران و تنه ــا
رودخانـــه ایرانـــی اســـت کـــه از طریـــق خلیجفـــارس بـــه اقیانـــوس هنـــد و
آبه ــای بینامللل ــی راه دارد ک ــه ع ــالوه ب ــر ام ــکان ارتباط ــات بینامللل ــی
ای ــن مزی ــت را نی ــز داراس ــت ک ــه بای ــد در خدم ــت سیس ــتم حم ــل و نق ــل درون
ش ــهری ارزان ،ایم ــن ،رسی ــع و س ــازگار و مناس ــب ب ــا محی ــط زیس ــت باش ــد.
وی تریـــح کـــرد :رودخانـــه کارون صـــد و هفدهمیـــن اثـــر طبیعـــی اســـت
ک ــه توس ــط س ــازمان می ــراث فرهنگ ــی در  20بهم ــن  89در فهرس ــت می ــراث
طبیع ــی ای ــران ق ــرار گرف ــت ب ــا  950کیلوم ــرت ط ــول و دب ــی  453م ــرت مکع ــب
بـــر ثانیـــه ،بـــه عنـــوان طوالنیتریـــن و پرآبتریـــن رودخانـــه ایـــران کانـــون
شـــکلگیری بزرگرتیـــن متدنهـــا بـــوده کـــه آثـــار بـــهجـــای مانـــده از آن
و وســـعت بســـیار زیـــاد آنهـــا شـــاهد ایـــن مدعاســـت .امـــروزه نیـــز همیـــن
رودخانــه امــکان ادامــه زیســت را بــرای منطقــه خوزســتان فراهــم آورده اســت.
عض ــو کمیت ــه علم ــی کنفران ــس مل ــی رودخان ــه کارون ب ــا اش ــاره ب ــه اهمی ــت
رودخانههـــا در حیـــات انســـانها ،گفـــت :رودخانههـــا رشیانهـــای حیاتـــی
زمیـــن هســـتند؛ متـــام متدنهـــای بـــری در کنـــار رودخانههـــا شـــکل
گرفتهانـــد ،چراکـــه عـــالوه بـــر تامیـــن آب بـــه عنـــوان مهمتریـــن نیـــاز بـــر
بـــا حمـــل آبرفتهـــا از نقـــاط مرتفـــع و تهنشســـت آن در مناطـــق پســـت،
بهرتیـــن خاکهـــا را بـــرای کشـــاورزی بـــه عنـــوان اولیهتریـــن نیـــاز ادامـــه
حیـــات فراهـــم میآورنـــد.
"کنفرانـــس ملـــی فرصتهـــا و پتانســـیلهای رودخانـــه کارون در توســـعه
شـــهرها و حومـــه هـــم مســـیر"  6لغایـــت  8اســـفندماه  93در اهـــواز برگـــزار
می شـــود.

ازطریقهمیندوبندرواردمیشوند،نشانازامکانبالقوهباالبرایترانزیت
داخلی توسط راه آهن است :وی اظهار امیدواری کرد با برنامهریزیهای صورت
گرفتهانتقالدیگربنادراصلیکشوربهخطوطریلیمیرسشود.

برگزارینشستویژهاستانهرمزگاندرهامیششانزدهم

ماریننیوز:دبیرکمیتهانجمنمهندسیدریاییایراندراستانهرمزگان
ازبرگزارینشستویژهایدرشانزدهمینهامیشصنایعدریاییباموضوع
بررسیدستاوردهاوچالشهایصنایعدریاییهرمزگانخربداد.حمید
قاسمیزادهافزود:دراینمیزگرداعضایکمیتهانسانی،اعضایهیئت
مدیرهانجمنمهندسیدریاییایران،منایندگانومالکانشناورهاو
تعاونیهایشناوردارانومسئوالنارگانهایدریاییهرمزگانازجملهبنادر
شیالت،کشتیسازیو
ایزوایکوبهریاستاستاندارهرمزگانحضورخواهندداشتومسایلو
مشکالتصنعتدرایناستانراموردبحثوتبادلنظرقرارخواهندداد.

برایساماندهیمحوطهبندروگمرکدیلمتاکنون 160میلیارد
ریالهزینهشدهاست.

راهاندازیشهرلجستیکیخلیج
فارسدرآیندهاینزدیک

مهمرتیــن فعالیتهــای ایــن ســازمان در توســعه فعالیتهای لجســتیکی
و ارزش افــزوده و نقش آفرینــی بیــش از پیــش ایــن بنــدر در زنجیــره
تامیــن کشــور ایجــاد و راه انــدازی شــهر لجســتیکی خلیــج فــارس در
اراضــی موصــوف بــه  2400هکتــاری اراضــی پشــتیبانی بنــدر شــهید
رجایــی اســت کــه امیــد اســت در آینــده نزدیــک بــا حامیتهــای دولت و
تــوان بخــش غیردولتــی ایــن مجموعــه راهانــدازی و بهرهبــرداری شــود.
به گزارش خربگزاری فارس مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه مطلب
فوق افزود:خرید تجهیــزات یالهای رشقی و غربی پایانه شــامره  2کانتیرنی
بندر شهیدرجایی و ساخت و تجهیز فاز شامره  3توسعه ترمینال کانتیرنی بندر
شهیدرجاییجمع ًا به ارزش  750میلیون دالر ،از پروژههای اولویتدار سازمان
بنادر و دریانوردی است.
وی با اشاره به اینکه در بندر شهیدرجایی برای فاز دو تجهیزاتی که هماکنون در
حال خریداری است ،یال رشقی و غربی را به طور کامل پوشش منیدهد ،گفت:
بــرای تجهیــز فــاز دو در حال حــارض از محــل فاینانــس چیــن ،کار را پیش
میبریــم؛ در اینباره پیرفــت روند اداری مطلــوب ارزیابی میشــود ،بانک
عامل مشــخص شــده و دولت هم تخصیص اعتبار برای این پروژه داده است.
در این پروژه بانک عامل ،بانک ملت است و مراحل اداری از سوی طرف چینی
هم دنبال میشود.
وی ادامــه داد :در فاز  3بندر شــهیدرجایی بــه دنبال فراخــوان ،رسمایهگذار
جذب میکنیــم ،جذب رسمایهگذار بــه صورت عمومی اعالم میشــود و همه
کســانی که توانایــی رسمایهگــذاری در پروژه دارنــد ،میتواننــد ورود کنند.
بــرآورد اولیه ســازمان بنــادر و دریانوردی بــرای رسمایهگذاری در فــاز  3بندر
شــهید رجایی حدود  500میلیون دالر است .در پســکرانه بنادر هم از طریق
رسمایهگذاری بخش خصوصی خدمات ارائه میدهیم.
میزان رسمایهگذاری نیز در بندر شــهید رجایی به صورت تجمعی تا پایان سال
 1392مبلغ  7هزار و  997میلیارد ریال و تا پایان مردادماه سالجاری  14هزار
و  405میلیارد ریال بوده که این میزان رشدی معادل  80درصدی رسمایهگذاری
در  5سالجاری نسبت به رسمایهگذاری تجمعی سنوات قبل را نشان میدهد.
از پروژههای مهــم در بندر شــهیدرجایی میتوان به طرحهــای خرید و تأمین
تجهیزات یالهای غربی و رشقی حوضچه شامره  2و ساخت و تجهیز حوضچه
شامره  3اشاره کرد.

خربگزاریمهر:محمدراستاددرنشستبررسیمشکالتومسائلگمرک
بندر دیلم ازپیرفت 80درصدی این پروژه خربداد و تالشهای صورت گرفته
در این زمینه را ستود وگفت :یکی از کارهای خوبی که در این بندر صورت
گرفتهپهلوگیریبرایتخلیهوبارگیریاستکهنظموساماندهیخوبیدرآن
انجامشدهاست.ویترصیحکرد:ایجادسیستماطفایحریقدرمحوطهو
انبارهایگمرکوانتقالیکدستگاهکامیونآتشنشانیمستقردرگمرکاز
جملهاقداماتصورتگرفتهاستکهبرایانجامآنها 8،میلیاردریالهزینه
شدهاست.

 8میلیوننفرمسافردربنادرقشم

خربگزاری فارس :مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم از ثبت 8میلیون نفر
مسافر در بنادر شهید ذاکری ،الفت ،بهل اینجزیره و رونق 14درصدی
فعالیتهایمسافریخربداد.سیدباقرموسویدریکنشستضمن
تریحآمارواطالعاتمربوطبهعملکردبنادرتحتمدیریتطیهفتماه
نخستسالجاریگفت:درمجموع()4554769تنکاالینفتیوغیرنفتی
دربزرگترینجزیرهخلیجفارستخلیهوبارگیریشد.ویهمچنینگفت:
طی هفت ماه گذشته حدود 64هزار فروند شناور و بیش از 52هزارشناور
مسافریبهجزیرهقشمترددداشتند.

تخلیهوبارگیری 55میلیونتنکاالدربنادرهرمزگان

عالیترینمقامحوزهدریاییوبندریهرمزگانازتخلیهوبارگیری54/9
میلیونتنانواعکاالومیزانبار 17هزارفروندکشتیدربنادرتجاری
وهمچنینثبت 10میلیوننفرسفردریاییدربنادرمسافریایناستان
ازابتدای سالجاری تا کنون خرب داد.

تسهیالتصندوقتوسعهملی
بدونسقفبرایپروژههایدریایی

معاونعلمیوفناوریریاستجمهوریبااشارهبهتشکیلستادتوسعه
فناوریوصنایعدانشبنیاندریاییدراینمعاونتگفت:اینستادبرای
معاونتستادمهمیاستوتالشداریمظرفیتهایالزمرابرایتوسعه
فناوریوبازارصنایعدریاییازاینطریقایجادکنیم.
بهگزارشخربنگارماریننیوز،دکرتسورناستاریدرجلسهایبااعضای
هیئتمدیرهانجمنمهندسیدریاییایرانافزود:معموالًتشکیلچنین
ستادهاییدرمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریبهالیهایبرای
تکیهگاهصنعتمربوطهتبدیلمیشود؛چراکهمعاونتجایگاهفرادستگاهی
داردوستادهاازاینجایگاهمیتوانندنسبتبهارتباطباوزارتخانههایذیربط
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س ــاخت ترمینال زغال سنگ
روسیه

توسعهاسرتاتژیهایپسکرانهای،
راهیبراینجاتبنادر

مناب ــع زغ ــال س ــنگ در رشق روس ــیه در ح ــال ح ــارض تح ــت توس ــعه
ش ــدید ق ــرار دارن ــد.
گ ــروه ول ــگا ( )Volga Groupدر روس ــیه ،س ــهام  50درص ــدی رشک ــت
 Sukhodol LLCرا بدس ــت آورد (رشکت ــی ک ــه س ــاخت ترمین ــال فل ــه
جدیـــد در خلیـــج  Sukhodolواقـــع در قلمـــرو پریمورســـک روســـیه
را ب ــر عه ــده دارد).
بن ــا ب ــه گفت ــه ای ــن گ ــروه ،هنگام ــی ک ــه ای ــن ترمین ــال کام ــل ش ــود،
ظرفی ــت آن براب ــر ب ــا 20میلی ــون ت ــن در س ــال خواه ــد ب ــود و ب ــرای
صـــادرات زغال ســـنگ بـــه بازارهـــای آســـیا -اقیانـــوس آرام (شـــامل
چی ــن ،هن ــد ،ک ــره و ژاپ ــن) م ــورد اس ــتفاده ق ــرار خواه ــد گرف ــت.
چالدوی ــگ روی ــرت -رئی ــس هی ــات مدی ــره گ ــروه ول ــگا -گف ــت« :س ــاخت
ترمینـــال فلـــه در منطقـــه پریمورســـک ،موقعیـــت گـــروه ولـــگا در
بخـــش لجســـتیک و زیرســـاخت را به طـــور قابـــل توجهـــی بهبـــود
می بخشـــد » .
بنـــا بـــه گفتـــه برخـــی از منابـــع ،ایـــن ترمینـــال جدیـــد می توانـــد
بـــه حـــل مشـــکل ظرفیـــت ناکافـــی بنـــادر کـــه بـــرای تولیدکننـــدگان
زغـــال ســـنگ در روســـیه مشـــکلی اساســـی محســـوب می شـــود ،نیـــز
کمـــک کنـــد.
در ضمـــن ،دولـــت قلمـــرو پریمورســـک نیـــز خاطـــر نشـــان منـــوده
اســـت کـــه ایـــن بنـــدر جدیـــد موجـــب ایجـــاد  700فرصـــت شـــغلی
خواهـــد شـــد و توســـعه زیرســـاختهای اجتامعـــی را هـــم تســـهیل
خواهـــد منـــود.
بن ــا ب ــه گفت ــه گ ــروه ول ــگا ،ق ــرار اس ــت س ــاخت اولی ــن مرحل ــه ای ــن
ترمینـــال تـــا پایـــان ســـال  2016بـــه پایـــان برســـد .مراحـــل دوم و
ســـوم نیـــز مابیـــن ســـال های  2019و  2021انجـــام خواهنـــد شـــد.
ایـــن پـــروژه بـــا مشـــارکت رشکـــت  SDS Holdingدر حـــال اجـــرا
اســـت.
ً
قبـــال ذکـــر شـــد ،منابـــع زغال ســـنگ در رشق دور
هامنطـــور کـــه
روس ــیه در ح ــال ح ــارض تح ــت توس ــعه ش ــدید ق ــرار دارن ــد و ص ــادرات
در حـــال شـــکوفایی اســـت .گفتـــه می شـــود بنـــادر واقـــع در ایـــن
منطقـــه صـــادرات بیـــش از 40درصـــد از زغال ســـنگ ایـــن کشـــور
را برعهـــده دارنـــد.

دکرت ژان پل رودریگ - 1از گروه مطالعات جهانی و جغرافیا دانشــگاه هافسرتا
– خاطر نشان ســاخت« :آینده بنادر و گسرتده تر شــدن صنعت کشتیرانی به
اسرتاتژیهای پس کرانه ای و کریدورهای لجستیک گره خورده است».
این پروفسور در سخرنانی خود در کنفرانس  TOCآمریکا که در کارتاهنا برگزار
شد ،این تغییر را «بسیار مهم و حیاتی» توصیف منود.
دکرت رودریگ گفت«:بازار کشــتیرانی تغییر کرده اســت .اصــول اصلی تغییر
کردهاند و محــرک ها در حــال تغییر هســتند .ما ســابق بر ایــن در خصوص
رصفهجوییهای مقیاس2صحبت میکردیم ،اکنون باید در مورد رضر و زیانهای
مقیاس 3صحبت کنیم».
وی افزود«:کانتیرنی ســازی در حال ورود به مرحله بلوغ است و در این برهه از
زمان یافنت محرک برای موج بعدی کانتیرنی سازی بسیار مشکل است .چین
در حال مرگ اســت؛ همه محرک هایــی که تجارت در اقیانــوس آرام را موجب
میشدند ،به بلوغ رسیدهاند .چرخههای ساحلی و برون سپاری که بهره زیادی
برای این صنعت داشتند ،اکنون تقریب ًا کار خود را به پایان رسانیدهاند .محرک
بعدی به دلیل استفاده از اسرتاتژی «تامین نزدیک» 4موجب کاهش رشد صنعت
کانتیرن خواهد شد».
وی در بخشی دیگر از ســخنان خود خاطر نشان ســاخت که تغییر مدل های
مالکیت بندر موجب اتخاذ تصمیم هایی شــده اســت که وی آنها را«متضاد با
منطق» توصیف می مناید.
وی گفت«:بنادر به دارایی های مالی تبدیل شــده اند که مدیریت می شــوند.
مدیران افرادی هوشمند با دانش اندک هستند و گاهی اوقات متوجه نیستند با
چه چیزی بازی می کنند .این امر به اتخاذ تصمیم های «متضاد با منطق»منجر
می شود».
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یادداشت..................................................................................:
1. Jean-Paul Rodrigue

.2رصفهجوییهای ناشی از اندازه
 .3رضر و زیانهای ناشی از اندازه
 .4اسرتاتژی که مبوجب آن محل عملیات یک واحد تجاری نزدیک به کاربر
نهایی قرار می گیرد

وجلبمنابعواعتباراتاقدامکنند.
ستاری از توافقات تازهباصندوق توسعه ملی خربداد که طبقآن،برایسود
تسهیالت 4.5درصد و برای آورده 20درصد به رشکتهای دانشبنیان
تخفیفدادهمیشود.

بدرقهرسمیناوگروهسیودومنیرویدریاییارتش

سنناوگانکشتیرانیمتعادلبا
سنناوگانجهانی
به گــزارش خربنــگار مانا :رئیــس هیئت مدیره کشــتیرانیجمهوری اســالمی
ایران صبح روز شــنبه  10آبان ماه در مجمع عمومی عادی سالیانه این رشکت
با اشــاره به تــوان رقابتی کشــتیرانی پس از رفــع تحریمها گفت :کشــتیرانی
جمهوری اســالمی ایران هامنگونه کــه پس از پایان دورانجنــگ تحمیلی ،با
اتکاء به خداونــد متعال و بهرهگیــری از نیروهای متخصص توانســت عملکرد
مثبتــی ارائــه دهد ،پــس از رفــع تحریمها نیــز با هــامن اقتــدار میتواند به
بازارهــای رقابتی بازگــردد و به نقطــه اوج مجــدد در دوران فعالیتش برســد.
محمد حســین داجمــر در ادامه با تریــح فعالیتهای ســال مالــی 93-92
افزود  :نــاوگان تجاری حمل و نقل دریایی در ســال 2013میــالدی از تعداد
 86هــزار و  78فرونــد بــه  88هــزار و  358فروند رســیده اســت و پیشبینی
میشــود امســال ( )2014رشــدی در حدود  3.8داشته باشــد به طوریکه
از لحــاظ ظرفیــت از  1.6بــه  1.689میلیــارد تــن افزایــش پیــدا کنــد.
داجمــر در ادامــه بــهجایــگاه و رتبــه حملونقــل دریایــی ایــران در ســطح
جهانــی اشــاره کــرد و گفــت  :جمهــوری اســالمی ایــران نزدیــک بــه
یــک درصــد از ظرفیــت جهانــی و رتبــه  23جهانــی را در اختیــار دارد.
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل کشــتیرانیجمهوری اســالمی ایــران با بیان
اینکــه این رشکت در شــش ســال اخیر بــا تحریمهــای گســرتده بیناملللی
مواجــه بــوده اســت افــزود :از ســپتامرب  2008تاکنــون ( OFACدفــرت
کنــرتل رسمایــه خارجــی وزارت خزانــهداری آمریــکا) مجموعــه رشکتهای
گــروه کشــتیرانی را در  21نوبــت مــورد تحریم قرار داده اســت کــه  19مورد
آن پــس از تصویــب قطعنامــه  1929و از ابتــدای تیر ســال  89بوده اســت.
داجمر با بیان اینکه اتحادیه اروپا نیز از نوامرب  2008در  13مورد کشــتیرانی
را تحریم کرده اســت گفت  :اگر کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران در دوران
جنگ تحمیلــی به عنــوان خط دوم دفاعی کشــور لقــب گرفــت در این دوره
مبارزات در خــط اول مبــارزه و اقتصاد مقاومتی بــه فعالیت خــود ادامه داد.
داجمــر گفــت  :کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران در حــال حــارض
 153فروند کشــتی بــا ظرفیــت  5.2میلیون تــن در اختیــار دارد کــه از این
تعــداد کشــتیهای کانتیرنبــر ظرفیــت  115هــزار  TEUکانتیــرن را دارند.
وی تاکید کرد  :خوشبختانه امسال علیرغم اینکه هنوز تحریمها به قوت خود
باقی اســت با یک ســود ناخالص حدود  378میلیون دالری مواجه هســتیم.
وی با بیان اینکه امسال سود خالص رشکت  355میلیون دالر را گزارش کردهایم
رشدی داشته است.
در پایان اینجلســه برای هر ســهم این رشکت در رسمایهجدید ده تومان و در
مجموع مبلغ  163.93میلیارد تومان تقسیم سود تصویب شد.

فرمانده«ناوشکنجمهوریاسالمیایرانجامران»گفت:تازمانیکه
ناوگروههاینیرویدریاییارتشدرمنطقهخلیجعدنوشاملاقیانوسهند
حضوردارندهیچیکازشناورهایدزداندریاییجرأتحملهبهکشتیهارا
درمنطقهندارند:.
بهگزارشایسنا،ناخدادومفتحاللهرحیمیاندرمراسمبدرقهرسمیناوگروه
سی و دوم نیروی دریایی ارتش افزود :به دنبال ناامنیهای واقع شده از سال
 2008میالدی،برابراوامرفرماندهیمعظمکلقوا،نیرویدریاییارتش
مأموریتیافتباحضورخوددرخلیجعدن،امنیتکشتیهایایرانیو
سایرکشتیهاییکهازآنجاعبورمیکنندراتأمینکند.ویافزود:تازمانی
کهاینناوگروههادرخلیجعدنحضوردارند،اقداماتیکهدرخلیجعدن
علیهکشتیهایایرانیوسایرکشتیهایعبوریصورتمیگیرد،بااقتدار
نیرویدریاییخنثیمیشودودیگردزدانمنیتوانندبهکشتیهایحامل
منافعکشورمانتعرضکنند.

اقداماتپیشگیرانهپهلودهیکشتیهادررشایطبدآبوهوایی

بهگزارشروابطعمومیبندرانزلی،سیدعلینعیمیگفت:هماکنونباتدابیر
پیشبینیشدهوهامهنگیهایبهعملآمده،بندرانزلیحتیدررشایط
سختآب وهواییآمادگی الزمجهت ارائه کلیه خدماتدریایی وبندریبه
تالشگران و مشرتیان را دارد.
ویدراینبارهبهاقداماتانجامشدهبرایپهلودهیکشتیهادرهفتهگذشته
اشاره کرد و توضیح داد 12:آبان ماهجاری ساعت سه و 47دقیقه بامداد
توفانی با رسعت 120کیلومرتدرساعت ،در بندرانزلی رشوع به وزیدن
گرفتکهبامتهیداتبهعملآمدهازسویمدیرکلبندرانزلیموضوعدر
کوتاهترینزمانممکنبهکشتیرانیهاوپیامنکارانبندراطالعرسانیشد.

اختصاص ۷۲9میلیاردتومانبرایدریاچهارومیه
بهگزارشخربگزاریفارسنیوزمحمدباقرنوبختسخنگویدولت،از
اختصاص729میلیاردتومانبرایاحیایدریاچهارومیهراازمصوباتمهم
امروزشمردوگفت:ایناعتباربرایاجراییشدنمطالعاتیکهتوسطستاد
احیایدریاچهارومیهصورتگرفتهبود،اختصاصیافت.
ویبابیاناینکهکلیهبرنامههایرهاسازیازسدهاییکهآبآنهابهدریاچه
ارومیهمیریزددرچارچوبحقابهایکهدارند،انجاممیگیرد؛گفت:حداقل
 8درصدکاهشمرصفتوسطبخشهایمختلفدرحوزهآبریزدریاچه
ارومیه،ممنوعیتتبدیلالگویزراعیبهباغیدرحوزهآبریزوتبدیلکشت
چغندربهگندموپرداختمابهتفاوتیبهکشاورزانیکهدرآمدشانتقلیل
مییابد،صورتگرفتهاست.

زایندهرود زندهشد

جریان آب در بسرت خشک زایندهرود پس از گذر از پیچ و خمهای بسیار
باحرکتیبسیارکندوالکپشتیپلفلزیاصفهانراردکردو بهپلهای
تاریخیرسید.
به گزارش رویشنیوز ،برای اصفهانیها که ده ماه است رودخانه خود را
همچونکویریخشکدیدهاندمشاهدهلحظهبهلحظهزایندهرودلحظاتی
استکهواقعاثبتآنتاریخیاست.
زاینده رود از خرداد ماه سال گذشته خشک گردید که این امر باعث شد تا
اصفهانیهاپسازگذشتدهماههرروزلحظهشامریکنندتاشهرشان
دوبارهجانبگیرد.
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باربزرگ،مسائلبزرگتر
جورد اتولندر -مدیر  : Sumskips Multimodal Flats Tradeسهم کوچک اما قابل
توجهی از بازار محموالت تفکیکی یا بار پروژه هم اکنون توسط شناورهای کانتیرنبر و
بر روی فلترکهایی 1کهجابجایی آنها باجرثقیل کانتیرنبر میرس میباشد،جابجا
میشوند .وی اظهار داشت« :اگرچه برای اکر کشتیها محدودیت وزنی و منطقهای
وجود دارد؛ اما اگر بندر ،مناینده یا رشکت حمل ونقل با خطوط کشتیرانی رابطه خیلی
خوبی داشته باشد ،در این صورت میتواند با تحمیل بار خود در شش اسالت هزینهها
را کاهش دهد ،در غیر این صورت ممکن اســت خط کشتیرانی بر اشغال نه تا دوازده
اسالت پا فشاری کند ».اما این امر برای بنادری که بخواهند اینجریان را بیشرت رشد
بدهند ،همچون یک شمشیر دو لبه خواهد بود ،چرا که محمولههای فلترک به تالش
بیشرتی نیاز دارند .آقای مایر اظهار داشت« :با وجود اینکه فلترکها برای بعضی از
بستهها مناسب هستند ،اما هنگامی که مسئه بارهای بزرگتر از اندازه نرمال مطرح
باشد ،تأسیسات مربوطه متوجه ضیق وقت در بارانداز یا دفرت بازگشت خواهد شد و
بهزودی در خواهد یافت هیچ چیز بهرت از یک قطعه بار اســتاندارد پروژه نیست ».وی
معتقداستامکانسقوطبنادرباکسیوجوددارد«:حتیاگرجرثقیلباظرفیتباالبری
صد تن وجود داشته باشد ،باز هم مشکل حل منیشود .برای حل مشکل به رانندگان
جرثقیلماهرومتصدیانتخلیهوبارگیریباتجربهکهبتوانندباررادریکفضایمحدود
و مشخصجای دهند و آن را در محدوده زمان معین مدیریت کنند ،نیاز است».
عالمت سؤالها

به این ترتیب ممکن است برای محمولههایی که اندازه غیر معمول دارند ،شعار
«مکان ،مکان ،مکان»جای خود را به شعار «مکان ،مکان ،توانایی» بدهد .برای
مثال ،آقای مایر خاطر نشــان ســاخت« :انتخاب نزدیکترین بندر یا ترمینال،
لزوم ًا به معنای رصفهجویی در پول نخواهد بود .بــرای مثال ،بعضی از مالکان
بندر برای کوتاه کردن مسیر یک ترمینال ویژه بار فله نزدیک را انتخاب میکنند
و اگرچه میتوان این انتخــاب را تأیید کرد اما اغلب چنیــن انتخابی به معنای
افزایش طول دسرتسی کشتی به بندرگاه خواهد بود و کشتی ناچار به استفاده
از ابزار انتقال خود خواهد شد و این مســتلزم وجود یک شناور تخصصی و صد
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البته خدمه بــا تجربه خواهــد بود .بنابرایــن ،چنین انتخابــی موجب کاهش
هزینهها نخواهد شد».
به همین دلیل ســوزان آوتــوی از  Drewryاظهار منود که بنــادر ویژه بار پروژه
نظیر بندر آنتورپ و هوستون هنوز بســیارجذاب هستند .آنها از ابزار انتقال و
اتصال الزم برخوردارند و این امر به آنها نوعی جرم 2بحرانی میدهد .هر دوی
3
این بنادر روی تجهیزات سنگین جابجایی بار رسمایهگذاری کردهاند .ماموت
جدید هوســتون قادر بهجابجایی  800تن در هر حرکت اســت .عالوه بر این،
هم بندر هوستون و هم آنتورپ خود را در فعالیتهای تجاری گسرتدهتر دخالت
دادهاند؛ برای مثال ،آنتورپ بخشی از خوشه تخصصی انرژی بادی شده است
و از یک آزمایشگاه نیز برخوردارند میباشد.
اما عامل دیگری نیز وجود دارد که قابل انکار نیســت؛ بیشــرت بنادر بزرگ ویژه
بارهای برنامهریزی شده در آبراههها واقع شدهاند و این امر به رشد آنها کمک
منوده است .گذشته از همه چیز ،هامنطور که خانم آوتوی خاطر نشان منوده
است ،بار پروژه (واقع ًا اضافی است) و از جریانات مربوط به محموالت تفکیکی
موجود که اغلب درجریان رودخانه هستند و در واقع به تأسیسات تولیدی واقع
در باالی رودخانه مربوط میباشند ،نشأت میگیرد.
الزم به ذکر اســت که افزایش عمق حتی برای بستههای خیلی سنگین هم الزم
نیست .آقای مایر خاطر نشان ساخت که علیرغم اندازه عظیم بارهای برنامهریزی
شده که از هامبورگ عازم دریا هستند ،به هیچگونه افزایش عمقی نیاز نیست .وی
افزود ،با افزایش اهمیت آبراههها به عنوان یک حلقه ارتباطی مقرون به رصفهمیان
نقاط مهم تولید و سایر حاالت حمل ونقل (همچونجادهها) ،این آبراه ها بیش از
بیش بهوسیله قوانین و مقررات محلی در محدودیت قرار گرفتهاند.
دسرتسی به آب

مجموعــه بنــدری  Szczecinو  Swinoujscieدر دریــای بالتیــک مثــال خوبــی
بــرای وضعیــت ســیر تکاملــی اســت؛ در کنــارجــاده هــا ،رودخانــه  Odraو کانــال
اودر -مــاوال نیــز مســیری آبــی بــرای کارخانــه هــای بــرق صنعتــی و مرفــی

براندنبــورگ و برلیــن (در فاصلــه  140کیلومــرتی یکدیگر واقع شــده انــد) فراهم
منــوده انــد و در نتیجــه موجــب شــکل گیــری یــک پایــگاه بســیار نیرومنــد بــرای
بارفلــه و تفکیکــی در هــر دوجهــت شــده انــد.
همــه ایــن مســائل بــه شــکلگیری مجموعــه ایجــذاب از اقدامــات مرتبط بــا بار
پروژه منجر شــده اســت؛ ازجملــه مقادیر قابــل توجهــی از فضای انبــار و محوطه،
انــواع باراندازهــا ،عمقهــای مختلــف ،تجهیــزات ســنگین ســاحل و واحدهــای
شــناوری کــه میتواننــد  260تــن بــار را بــه طــور مســتقیم از بــارج بــه شــناور
منتقــل کننــد .بنابرایــن ،ایــن مجموعــه نــه تنهــا موجــب رشــد ترانسشــیپمنت
قطعــات ،ترانســفورماتورها و ســایر تجهیــزات مزرعــه بــادی شــده اســت .بلکــه
جابجایــی قطعاتــی کــه حمل آنهــا واقع ًا دشــوار اســت را نیــز میرس منوده اســت.
(بــرای مثــال ،قطعــات پــل ســوندموال در ســوئد کــه یکــی از پروژههــای عمرانــی
کارخانههــای پیچیــده اســت و چالــش هــای لجســتیکی زیــادی را در پــی دارد).
در هــر حــال ،حتــی در صــورت وجــودجریــان بــار در حوالــی یــک بنــدر ،بــاز
هــم ایــن بنــدر اســت کــه بایــد متایــل خــود را نســبت بــه آن بــار نشــان دهــد.
 Bremanportsرا در نظــر بگیریــد ،درســت پــس از رکــود بــزرگ ،اتوترمینــال
 ABC- Halbinselو ترمینــال کانتیــرنی  Eurogateهــر دو برای اجــاره بعضی از
مناطــق بالقــوه ســودآور حمــل و نقــل و ذخیــره ســازی بــرای صنعــت انــرژی بادی
ســاحلی مشــتاق بودنــد.
علیرغــم حلشــدن مســئله «مــکا» ،قضیــه بــه ایــن آســانی نبــود .نــه تنهــا
باراندازهــا بــه توجــه نیــاز داشــتند بلکــه بســرت واقــع درجلــوی آنهــا نیــز بایــد
تقویــت میشــد ،چــرا کــهجــک آپ شــناورها بایــد پایــه خــود را در بســرت ســکوی
عملیــات مســتقر میمنودنــد.
کریســتین هیــن ،مهنــدس دریــا در  Bremanportsاظهــار منــود کــه در یکــی از
مناطــق الیروبــی گل و الی و شــن ریــزی کافــی بــود امــا در محوطــه دیگــر ،بنــدر
ناچــار بــود بیشــرت تعمــق منایــد تــا بتوانــد بــر فشــار  7200تــن در فــوتجــک
آپ کــه بــر زمیــن واقــع درجلــوی بارانــداز وارد میشــد ،فائــق آیــد .ایــن مســئله
در نهایــت بــه کمــک چیــزی کــه «پــای فیــل» 4نامیــده میشــد و چهــار بشــکه
فــوالدی بــه قطــر  9مــرت بــود و بــرای مهــار اثــر رضبــات کشــنده طراحــی شــده
بــود ،حــل شــد .پایههــای بتــون مســلح ایــن شــبکهها کــهجهــتجلوگیــری
از انتقــال بــار ســنگین بــه بارانــداز طراحــی شــده بودنــد 19 ،مــرت زیــر آب دریــا
جایگــذاری شــدند.
فضاسازی

 Bremanportsبــاز هــم پیــش رفــت؛ نــه تنهــا فضــای الزمجهــت انبــارش ســه
واحــد پایــه عظیــم بــرای بــرج هــای بــادی را فراهــم منــود بلکــه در ســاخت
قطعــات الکرتیکــی دریــای عظیــم نیــز مشــارکت منــود (بــرای مثــال ،پســت
مزرعــه بــادی  Triandکــه  2380تــن وزن داشــت و چنــد ســال پیــش ایــن بنــدر
محوطه ســاخت قطعــات را به یک ایســتگاه فرعــی تبدیل منــود که بنا بــه رضورت
درســت در هــامنجــا روی یــک رسرسه مونتــاژ شــد تــا بــه آب انداختــه شــود ).بــه
گفتــه آقــای اوتولنــدر «:در هــر صــورت ،بیشــرت کار را میتــوان بــه مــردم نســبت
داد .ایــن تصادفــی نیســت کــه بنــادر بــار پــروژه فقــط بــر رشکتهــای باربــری
متکــی نیســتند ،بلکــه تیمهــای اختصاصــی خــود را نیــز دارا مــی باشــند .بــار
پــروژه همیشــه یــک چالــش بــوده اســت و همیشــه بــه توجــه و زحمــت و ســعی
و کوشــش زیــاد نیــاز دارد .منیتــوان در مــورد ایــن نــوع از بــار ،بــا دودلــی و بــی
عالقگــی عمــل منــود.
انــواع مشــابه بــار پــروژه را میتــوان در دو بنــدر دیگــر بــا فنــاوری کام ـ ً
ال مشــابه
نیــز تخلیــه منــود .امــا یکــی از آنهــا اشــتیاق الزم بــرای ایــن کار را دارد و دیگــری
نــدارد و تفــاوت عمــده در همین اســت .در باال همــه چیزی کــه الزم اســت ،نیروی
انســانی انعطافپذیــر و مشــتاق میباشــد .واقع ـ ًا منیتــوان گفــت چــون حجــم
بــار کانتیــری پاییــن اســت ،بایــد حتــام بــار پــروژه راجابجــا کنیــم».
وی نتیجــه گیــری منــود« :اگرچــه تجهیــزات مناســب بــه معنــای انجــام شــدن
نیمــی از کار اســت ،امــا هنگامــی همــه چیز بــر وفق مــراد خواهــد بود که نگرشــی
صحیــح وجــود داشــته باشــد .بــه چشــم دیــدهام کــه لولههــای فلــزی  5مــرتی بــا
هامهنگــی کامــل روی پنــج پالتتراک5حمــل مــی شــوند».
یادداشت..................................................................................:
1.Flatrack
2. Critical Mass
3. Mammoth
4. Elephant Foot
5. Pallet Truck
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تهدیدمسئلهسازبرایشناورهایباGRTزیر 500تن

علی اکربی
مدیرعامل رشکت بویه سبز عضو اتحادیه مالکان کشتی ایران

اهمیت دریا و دریانوردی در کشور با توجه به داشنت مرز آبی  5800مایلی
در جنوب و شامل بر کسی پوشیده نیست .از دیرباز فعالیت در دریا و امرار
معاش در این پهنه و برخورداری از نعمتهای موجود خداوندی هدف اصلی
بومیان منطقه بوده که بیشرت یا صیاد بودند و یا از طریق دریا به تجارت
میپرداختند ،لذا با توجه به گذشت زمان و پیرفت روز افزون تکنولوژی
شناورهای دریایی برای انجام فعالیتهای تجاری و صیادی و مسافری،
مدرنتر شده و افراد زیادی رو به رسمایهگذاری در این عرصه آوردهاند و
هرروز به تعداد شناورهای مدرن افزوده میشود .همچنین طی سالیان
گذشته با کمک سازمان بنادر ودریانوردی و با پرداخت تسهیالت ،تعداد
مالکین شناورها رو به فزونی نهاده است اما مسئله اینجاست که هیچ ارگانی
زیرساختهای مورد نیاز آتی را پیش بینی و مهیا نکرده است .با توجه به
عضویت فعال ایران در سازمان جهانی دریانوردی IMOو الزام به اجرای
کنوانسیونهای مختلف که متأسفانه بسیاری از مالکین اطالعات جامعی
از آن ندارند ،روز به روز مشکلی بر مشکالت شناورها اضافه میشود .حال
با توجه به اینکه مالکین در ابتدا خوشحال از یک رسمایهگذاری سودآور و
مرسور از اینکه حداقل برای  8نفر ایجاد اشتغال کردهاند ،پا به این عرصه
میگذارند .اما با توجه به رضورت اجرای آییننامههای متعدد که البته هیچ
شکی در لزوم اجرای آن وجود ندارد ،مشکالت کم کم منایان میشود و
بدون شک در آیندهای نزدیک کشتیهای با  GRTزیر 500تن برای حمل
بار و هر نوع فعالیتی عالوه بر معطلی  3تا 4روزه که قبالً وجود داشت و بر
طبق این آییننامهها جهت استفاده الزامی ازپرسنل شاید نتوانند به فعالیت
خود ادامه دهند و ازکار در این زمینه دست بردارند .حال سخن اینجاست
که پس از گذشت نزدیک به ده سال ازنوسازی شناورها ،ساخت و وارد کردن
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آنها ،چقدر در تربیت و پرورش نیروی متخصص در این زمینه موفق عمل
کردهایم و یا اینکه دانشکدههای ما چه تعداد فارغ التحصیل در این رشتهها
داشتهاند؟با توجه به این که این همه صحبت از بیکاری و اشتغال شده آیا
سازمانی که متولی عرصه دریا و دریا نوردی میباشد اقدام مؤثری جهت
ایجاد اشتغال در دریا برای نسل جوان منوده است ؟ قاعدتاً خیر! در حال
حارض الزاماً روی هر شناور  8نفر فعالیت دارند که به ترتیب عبارتند از -1:
ناخدا  -2افرس دوم -3مهندس موتور -4دو نفر کمک مهندس و سه نفر
ملوان که این افراد پس از طی  45الی  90روز کار ،به علت دوری از خانواده
و سختی کار در دریا ناگزیر به مرخصی فرستا ده میشوند .حال جایگزینی
این افراد به بزرگترین مشکل مالکین مبدل میشود .زیرا نیروی آموزش
دیده جایگزین و جود ندارد و حتی اگر نفرات دومی توانایی جایگزینی
نفرات اصلی را داشته باشند ،قطعاً مدرک مربوطه را ندارند و این درست
زمانی است که سازمان بنادر به دلیل عدم رعایت گواهی حداقل خدمه،
از ادامه فعالیت شناور جلوگیری به عمل میآورد و اینجاست که مالک
شناور بعد ازچندین روز معطلی ،خسارت مالی زیادی را متحمل خواهد
شد و همچنان که شاهد هستیم؛ پس از مدتی مالکین کشتیهای خود را
درساحل مخصوص بندرعباس رها کرده و رو به فعالیتهای دیگر میآورند.
حال با توجه به تأسیس مراکز آموزش دریانوردی توسط بخش خصوصی و
با توجه به بیکاری بیشامر جوانان ،چرا افراد جذب این مراکز منیشوند.
آیا اداره کار و امور اجتامعی و سازمان تأمین اجتامعی با این مراکز آموزشی
ارتباط مناسبی را ایجاد منودهاند و یا اقدام مؤثری جهت ثبت نام نیروهای
جویای کار و یا راهنامیی آنها جهت مراجعه به این مراکز انجام دادهاند؟
این سؤالی است که باید از مسئولین ذیربط پرسید.

گناوهمنونهایاز
رشدبازرگانیومهندسیدربنادرکوچک

توسعه بنادر کوچک یکی از مهمترین منادهای توسعه سواحل ،بنادر و زیرساختهای دریایی کشور است .ازجمله این بنادر موفق میتوان به بندر گناوه در کرانههای
خلیجفارس اشاره کرد .آنچه در این صفحه میبینید گزارشی است تصویری از تحوالت توسعهای بندر در فاصله سالهای  1385تا کنون.

1385

1390
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نگاهیبهتاریخچهدریانوردی

تاریخچه دریانوردی ،زمینهای گسرتده است که فعالیتهایی مانند ماهیگیری و صید نهنگ ،حقوق بیناملللی دریایی ،تاریخچه نیروی دریایی ،تاریخچه
کشتیها و کشتیرانی ،طراحی و ساخت کشتیها ،اکتشافات دریایی و غیره را دربرمیگیرد .بیایید نگاهی مختر به این موضوع بیاندازیم!

دوران باستان
نزدیک به شش هزار سال پیش از میالد:

کشف اولین شواهد قایقهای خراطی شده

هزاره پنجم پیش از میالد:

کشف اولین

ســال  1575تا  1520پیش از میــالد :قایــق دوور عر مفرغ،
قدیمیترین قایق الواری ساخته شد.

دوران اکتشافات

این دوران در اوایل قرن پانزدهم آغاز شــد و ســفرهای
اکتشافی دریایی اسپانیا و پرتغال به نقاط مختلف دنیا
را شامل میشد.
ســال « :1488بارتلومیــو دیــاز» از دماغــه امید نیک
گذشت.

سال  :1492اولین سفر «کریستف کلمب» و نیز اولین عبور غیرقطبی از اقیانوس
اطلس
ســال  :1522آخرین کشتی «فردیناند ماژالن» به اروپا برگشت و اولین سفر دور
دنیا و عبور از اقیانوس آرام را به ثبت رساند.

دوران کشتیرانی

از لنج برای اولین بار در دریای رسخ ،اقیانوس هند و خلیج فارس
استفاده میشد.
اسطرالب به عنوان ابزار اصلیجهتیابی در دریا به کار میرفت.
«شن کو» ( )1031-1095مفهوم «شامل حقیقی» را کشف کرد.
کشتیهای بلند توسط وایکینگها ساخته شدند.
بین قرنهای هفتم تا ســیزدهم میالدی ،امپراطــوری اعراب به
ابرقدرت اقتصادی ،خصوص ًا در آسیا ،افریقا و اروپا بدل شد.

دوران بادبان

قرن شــانزدهم تا اواســط قرن نوزدهــم ،دوره بازرگانی
بیناملللی و نربدهای دریایی
همچنین مصادف بــا «عر طالیــی دزدان دریایی» و
غارت کشــتیهای بازرگانی به دســت دزدانــی مانند
«ادوارد تیچ بلکبیرد» و «بارتلومیو رابرتز» در دریاها

عرص بخار

طی قــرن نوزدهم ،کشــتیهای بادبانی
بتدریججای خود را به کشــتیهای بخار
دادند.
ســال « :1783کلود دو ژوفــروی» اولین
قایق بخار تاریخ را ساخت.
سال  :1869کانال سوئز گشوده شد.

قرن بیستم

در ایــن قــرن ،موتورهــای درونســوز و
توربینهــای گازی جایگزیــن موتورهای
بخار در اغلب انواع کشتیها شدند.
ســفرها ی ا قیا نوســی  ،خصوصــ ًا د ر
اقیانوسهــای اطلــس و آرام از مهمترین
بازماندههای کشتیرانی بخار بودند.
کشــتیهای الیــرن اقیانوســی در عوض
کشــتیهای بادبانی بــه کار میرفتند که
خــود نیزجای خــود را به ســوپرالیرنهای
عظیمالجثه ،مانند  RMS Titanicدادند.

در گفت و گوی اختصاصی با مدیرکل تعرفه ،ترانزیت و امور بینامللل سازمان بنادر و دریانوردی مطرح شد:

بازنگری در ساختار تعرفهها ،راهکاری برای ارتقاء نقش بنادر در
اقتصادمقاومتی
در بحث رقابتپذیرساخنت بنادر ،از 10عامل شناخته شده ،تعرفه رتبه هفتم را داراست
رفع تبعیضها و حامیت همه جانبه و هدفمند از ناوگان ملی
تعرفهگذاری محل تجمیع تضاد منافع
اصــالح ســاختار تعرفــهای بنــادر یــا آنطــور کــه خــرسو رسائــی ،مدیــرکل تعرفــه ،ترانزیــت و اموربینامللــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی تأکیــد
میکنــد ،هدفمندســازی ،کاهــش تبعیــض و منطقیســازی تعرفههــای بنــادر بــه عنــوان راهــکاری بــرای ارتقاءرتبــه بنــادر کشــور درکســب رضایــت
مشــرتیان ســازمان بنــادر و دریانــوردی مطــرح شــده اســت .ایشــان ضمــن تأکیــد بــر اجراییکــردن تصمیــامت مدیرعامــل ســازمان ،معتقــد اســت
کــه تدویــن یــک کتــاب تعرفــهای جدیــد بــه زمــان معقولــی نیــاز دارد .یکسانســازی تعرفههــا ،رفــع تبعیضهــای تعرفــهای ،هدفمندســازی
حامیتهــای ســازمان بنــادر و دریانــوردی از نــاوگان ملــی ،افزایــش بهــرهوری بنــادر و در مقابــل کاهــش هزینههــای رشکتهــای کشــتیرانی و صاحبــان کاال،
انعطافپذیــر شــدن بخشــی از فرآیندهــای تعرفــهای و باالبــردن تــوان رقابتــی بنــادر شــاملی و جنوبــی ایــران برخــی از محورهایــی هســتند کــه در ایــن اصــالح
ساختار مد نظر قرار گرفتهاست.
بــه اعتقــاد دکــرت رسائــی کوچکتریــن تغییــر در ســاختار تعرفــه ،میتوانــد روی قراردادهــای پیامنــکاری ،رسمایهگــذاری ،کشــتیرانیها ،صاحبــان کاال و متــام
کســانی کــه بــا ســازمان ارتبــاط دارنــد ،تاثیــر بگــذارد؛ همیــن موضــوع ســبب شــده اســت تــا تصمیمگیــری بــرای ایجــاد ایــن تغییــرات بــر اســاس مطالعــات کاربــردی
و بررســیهای همــه جانبــه انجــام شــود .ماهنامــه بنــدر و دریــا ،گفتگــوی اختصاصــی بــا مدیــرکل تعرفــه ،تزانزیــت و اموربینامللــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی
انجــام داده اســت کــه رشح آن را در ادامــه میخوانیــم:
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جنــاب آقــای دکــرت رسایــی پیــش از آغــاز بحــث بفرماییــد بنــادر
کشــور از نظــر اعــداد و ارقــام چــه ســهمی از کل هزینههــای حمــل و
لجستیک را در اختیار دارند؟

پرســش خوبــی اســت .بــرآوردی کــه مــا از نقــش بنــادر کشــور در
هزینههــای حمــل داشــتهایم کــه اصــول اولیــه اقتصــاد حمــل و نقــل هــم
مؤیــد آن اســت ،نشــان میدهــد کــه ســهم هزینههــای بنــدری در کشــور
مــا بــه ماننــد دیگــر کشــورهایی کــه بــه آبهــای آزاد دسرتســی دارنــد،
نیســت و تنهــا بیــن 3تــا  5درصــد از کل هزینــه حمــل و لجســتیک کاال بــه
هزینههــای بنــدری اختصــاص مییابــد کــه ایــن میــزان بــرای کشــورهای
محصــور در خشــکی تــا حــدود  3برابــر افزایــش پیــدا میکنــد.
بــه ایــن ترتیــب آیــا میتــوان نتیجــه گرفــت کــه در کشــور مــا
هزینههــای بنــدری از مجمــوع هزینــه حمــل و لجســتیک آنقــدر
قابــل اهمیــت نیســت کــه بتوانــد بــه عنــوان یــک نیــروی هدایــت
کننده در اقتصاد ملی مطرح باشد؟

بلــه بــا توجــه بــه اینکــه کــه ســهم هزینــه حمــل دریایــی از  25تــا  30درصــد
و هزینــه حمــل زمینــی هــم بیــن  20تــا  25درصــد و باقــی آن مربــوط بــه
مدیریــت حمــل و هزینــه لجســتیک و خدمــات جانبــی اســت ،میتــوان
نتیجــه گرفــت کــه تغییــرات تعرفــهای در بنــادر کشــور تأثیــر حائــز اهمیتــی
بــر اقتصــاد ملــی نــدارد امــا آنچــه مهــم اســت ،میــزان رشــد و بلــوغ بنــادر
کشــور اســت کــه بــه مرحلــهای رســیده کــه بــا تعاریفــی کــه از نقــش بنــادر
پیرفتــه در اقتصــاد ملــی میشــود ،همخوانــی داشــته باشــند .بــه ایــن
معنــی کــه بنــدر بایــد جایــی باشــد کــه ضمــن عبــور ایمــن حجــم انبوهــی
از کاال ،در حیــن عبــور تــا حــد ممکــن دارای ارزش افــزوده شــده و بــه بــازار
مــرف داخــل و خــارج از کشــور عرضــه شــود .بنــدر بایــد جایــی باشــد
کــه بهدلیــل بهرهمنــدی ذاتــی آن از اقتصــاد انــدازه ،هزینــه بــر واحــد کاال
در متامــی زمینههــا از جملــه حمــل و لجســتیک پاییــن بیاید..بنابرایــن
بنــدری بــا ایــن خصوصیــات نــه بــه لحــاظ نقــش هزینههــای بنــدری در
مجمــوع هزینههــای حمــل و لجســتیک بلکــه بــه دلیــل ایجــاد اشــتغال و
رفــاه اجتامعــی میتوانــد نقــش بســزایی در اقتصــاد ملــی داشــته باشــد.
بــا ایــن حــال در حــال حــارض موضــوع بازنگــری در ســاختار
تعرفــهای بنــادر در دســتور کار ســازمان بنــادر و دریانــوردی قــرار
گرفتــه اســت .چــه عواملــی ســبب شــد کــه ایــن موضــوع مــورد توجــه
قرار بگیرد؟

اقتصــادی بــا اســتفاده از منابعــی کــه در اختیــار داریــم ،بــدون شــک ایجــاد
اشــتغال پایــدار در کشــور یکــی از اهرمهاســت ،مثــالً بــرای کاالهــای
صادراتــی اگــر بتوانیــم تخفیفهــای صادراتــی را متناســب بــا ارزش افــزوده
بــر کاال در یــک طیــف گســرتده از مــواد خــام تــا کاالهــای ســاخته شــده و
بــا نهایــت ارزش افــزوده تعریــف کنیــم ،ایــن باعــث میشــود بــرای جــوان
ایرانــی شــغل ایجــاد شــود .چــرا بایــد تخفیفهــای مــا در بخــش صــادرات
بــه همــه کاالهــا در هــر مرحلــهای از ســاخت یکســان پرداخــت شــود؟ مــا
میتوانیــم بــا لحــاظ منــودن منافــع اقتصــاد ملــی و ایجــاد پایــه بســیار
خــوب در اقتصــاد مقاومتــی بــا تشــویق ایجــاد ارزش افــزوده در کشــور و
ایجــاد اشــتغال ،کاالهــای ســاخته شــده را بــا حداکــر تخفیفهــای
صادراتــی حامیــت کنیــم .امــا بایــد دقــت کنیــم کــه در ایــن تصویــر کالن
کــدام پــازل مربــوط بــه تعرفههــای بنــدری اســت .مطمــن باشــید در
صــورت عــدم ایفــای نقــش ،توســط دیگــر بازیگــران ذیربــط امــکان ایجــاد
تحــول اساســی نخواهیــم داشــت.
پــس بــر اســاس گفتههــای شــام یکــی از دالیلــی کــه باعــث
شــده ســازمان اقــدام بــه بازنگــری در ســاختار تعرفــهای
کند،هدفمندســازی تعرفههاســت ،دقیقــاً منظورتــان از
هدفمندسازی تعرفهها چیست؟

عــالوه بــر موضــوع هدفمندســازی تعرفههــا در بخــش صــادرات و حامیــت
بیشــرت از صــادرات کاالهــای ســاخته شــده و بــا حداکــر ارزش افــزوده،
یکــی دیگــر از موضوعــات ،بحــث ترانزیــت اســت .مــا از ابتــدای دهــه 1370
تخفیفهــای چشــمگیری بــرای حامیــت از ترانزیــت اعطــا میکنیــم ،بایــد
ایــن تخفیفهــا را بــه صــورت هدفمنــد در نظــر بگیریــم تــا بتوانــد بــا بــازار
تطبیــق پیــدا کنــد .اینکــه بــه کاالهــای ترانزیتــی  50درصــد تخفیــف
میدهیــم ،کار بســیار بزرگــی اســت .در واقــع بایــد گفــت کــه ســازمان
بنــادر بــه عنــوان یــک ســازمان پیــرو در اقتصــاد ملــی ،ســهمی را بیــش از
آنچــه کــه بــر عهــده دارد ،قبــول کــرده اســت؛ بــا اینکــه از دیــدگاه عملیــات
بنــدری بــر کاال و کشــتی تفاوتــی میــان کاالی ترانزیتــی و وارداتــی نیســت.
بیــش از آن چیــزی کــه قانــون تکلیــف کــرده اســت  50درصــد نســبت بــه
کاالی وارداتــی تخفیــف ارائــه میدهــد ،امــا مســئله اصلــی ایــن اســت کــه
آیــا ایــن تخفیفهــا کارآمــد هســتند؟ هــدف فقــط ارائــه دادن تخفیــف
نیســت ،بلکــه هــدف کارکــردن تخفیفهــا ،معافیتهــا و مــوارد اســتثناء
اســت .تخفیفهــا بایــد بــه نفــع بازیگــر یــا بازیگرانــی متــام شــود کــه
بیشتریــن نقــش را دارنــد.

اجــازه بدهیــد کــه از یــک الیــه باالتــر و از زاویــه اقتصــاد ملــی بــه ایــن بحــث
بپردازیــم .طبیعت ـاً وظیفــه ماســت کــه موانــع تعرفــهای و غیرتعرفــهای را از
رس راه تجــارت خارجــی برداریــم تــا بتوانیــم نقشــی در رشــد و بالندگــی
اقتصــاد ملــی داشــته باشــیم ،وقتــی میگوییــم ،موانــع تعرفــهای؛ منظــور
بلــه .از موضوعــات دیگــری کــه میشــود مثــال زد ،بحــث تبعیضهاســت.
همــه تعرفههــا از زمــان عبــور کاال از بنــدر و گــذر آن از مبــادی قانونــی
در حــال حــارض در متامــی کشــورها و بنــادر پیرفتــه شــام هیــچ تبعیــض
و اعــامل تعرفههــای گوناگــون توســط ســازمانها و مؤسســات ذیربــط
تعرفــهای بیــن نــاوگان ملــی و نــاوگان کشــورهای دیگــر مشــاهده نخواهیــد
اســت .حــال نقــش و ســهم تعرفههــای بنــدری را
کــرد امــا در ایــران اینطــور نیســت .مــا اگــر قــرار
در میــان انبوهــی از ایــن تعرفههــا احصــاء مناییــم.
اســت از نــاوگان حامیــت کنیــم ،حامیتــی کــه
همچنیــن موانــع غیرتعرفــهای کــه البتــه میتوانــد
ســالهای گذشــته انجــام دادهایــم و بازهــم
اگر بتوانیم تخفیفهای صادراتی را
موانعــی بســیار بلندتــر در مســیر تجــارت ایجــاد
ادامــه میدهیــم ،بایــد بررســیهای الزم را هــم
متناسب با ارزش افزوده بر کاال در یک
منایــد امــا فــارغ از اینکــه ســهم تعرفههــای بنــدری
در ایــن زمینــه انجــام دهیــم .بایــد ببینیــم نــاوگان
طیف گسرتده از مواد خام تا کاالهای
در ایــن میــان چیســت ،بــه عنــوان مهمتریــن
مــا واقعــاً نیازمنــد چــه حامیتهایــی اســت؟
ساخته شده و با نهایت ارزش افزوده
عامــل بــرای بازنگــری ســاختار تعرفههــای بنــدری
آیــا تخفیفهــای تــا  40درصــد و بهرهمنــدی
و دریایــی میتــوان بــه اهتــامم در پاییــنآوردن
از تخفیفهــای حجمــی بــرای نــاوگان کارآمــد
تعریف کنیم ،خوب این باعث میشود برای
نــرخ کرایــه حمــل کاال و هزینههــای بنــدری اشــاره
اســت؟ و آیــا محاســبه نــرخ ارز و تفــاوت محاســبه
جوان ایرانی شغل ایجاد شود .کاالهای
منــود کــه از وظایــف اصلــی ســازمان بنــادر نیــز بــه
 30درصــدی بــا نــاوگان خارجــی ســبب رشــد و
ساخته شده را با حداکرث تخفیفهای
شــامر مــیرود .امــا صحبــت اصلــی اینجاســت کــه
بالندگــی نــاوگان ملــی شــده اســت .بــه نظربنــده
صادراتی حامیت کنیم .اما باید دقت کنیم
بــا توجــه بــه نقــش کمرنــگ هزینههــای بنــدری در
اگــر نــاوگان ملــی در ســالهای گذشــته،
که در این تصویر کالن کدام پازل مربوط
قیمــت نهایــی کاال ،غیــر از بنــادر بقیــه مدهــای
علیرغــم آنکــه هــدف مســتقیم تحریمهــای
بهتعرفههای بندری است .مطمنئ باشید
حمــل ونقــل و سایرســازمانهای تأثیرگــذار نیــز
ظاملانــه و زورگویانــه قدرتهــای جهانــی بــوده،
بایــد نقشــی را ایفــا کننــد.
توانســته در میــدان رقابــت بــا رقبــای خــود رسبلنــد
در صورت عدم ایفای نقش ،توسط دیگر
ـای
ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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البتــه یکــی دیگــراز مــوارد
باشــد ،تخفیفهــای ســازمان بنــادر کمرتیــن
بازیگران ذیربط امکان ایجاد تحول
نقــش در اقتصــاد مقاومتــی اســت ،اقتصــاد
نقــش را داشــته و نــاوگان ملــی واقع ـاً بــر اســاس
اساسی نخواهیم داشت.
مقاومتــی یعنــی ایجــاد زیرســاختهای قــوی
تدابیــر مدیــران توانــا و کارکنــان خدوم آن توانســته
کاهــش تبعیضهــا و حامیــت هدفمنــد از نــاوگان ملــی را هــم در
دستور کار دارید؟
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از پــس متــام مشــکالت برآیــد.
هنگامــی کــه شــام کتابچــه تعرفــه را بــه یــک شــخص کارشــناس خارجــی
نشــان میدهیــد ،نخســتین چیــزی کــه بــر آن دســت میگــذارد،
همیــن موضــوع تبعیضهــای تعرفهایاســت و میگویــد شــام اینهــا را
اســتثناء کردهایــد و رشایــط ورود بــه بــازار شــام بــرای مــا مهیــا نیســت،
حامیتهــای مــا از نــاوگان ملــی بایــد هدفمنــد و بــه دور از تبعیــض باشــد.
یعنــی حامیتهایــی کــه نارضایتــی ناوگانهــای دیگــر را در پــی نداشــته
باشــد.
تــا جایــی کــه اطــالع دارم یکــی از الزامــات ســازمان تجــارت
جهانــی بــرای کشــورهایی کــه میخواهنــد بــه ایــن ســازمان ملحــق
شــوند ،ایــن اســت کــه تبعیضهــا برداشــته شــود .آیــا ایــن مــورد هــم
مشمول همین قانون است؟

دقیق ـاً همینطــور اســت .در حــال حــارض مــا عضــو ناظــر ســازمان تجــارت
جهانــی هســتیم کــه متأســفانه از همیــن موقعیــت عضویــت ناظــر هــم
بهــره کافــی را منیبریــم .امــا اینکــه مــا بــرای ورود بــه ســازمان تجــارت
جهانــی بایــد همــه اینهــا را برطــرف کنیــم و بعــد ملحــق شــویم ،اینگونــه
نیســت .مــا میتوانیــم بــه  WTOملحــق شــویم و در جــدول تعهداتــی کــه
بــه ســازمان تجــارت جهانــی میدهیــم ،مشــخص کنیــم کــه در طــول چنــد
ســال ایــن تبعیضهــا را برطــرف خواهیــم کــرد .امــا پیــش از اینکــه وارد
ســازمان تجــارت جهانــی شــویم ،میتوانیــم خودمــان بــه صــورت داوطلبانــه
پیشقــدم شــویم و در ایــن مســیر حرکــت کنیــم.
امــا واقعیــت امــر ایــن اســت کــه االن بحــث مــا ،ســازمان تجــارت جهانــی
نیســت بلکــه نارضایتــی اســت کــه بــر اثــر همیــن تبعیضهــا بــرای خطــوط
کشــتیرانی خارجــی ایجــاد شــده اســت .هــم در بندرهــای حاشــیه دریــای
خــزر و هــم در بنــادر جنــوب ،ایــن تبعیضهــا ،نارضایتیهایــی بــه بــار آورده
اســت.
عــوارض مربــوط بــه حــق پرچــم هــم یکــی از همیــن مــوارد
اســت؟ ذینفعــان عــوارض حــق پرچــم چــه کســانی هســتند و ایــن
موضوع چه تأثیری در اقتصاد بنادر دارد؟

تعرفهها منطقی میشوند

بــه بحــث اصلــی خودمــان بازمیگردیــم .چشــمانداز شــام
بــرای بازنگــری و تغییــر ســاختار تعرفــهای ناظــر بــر چــه مــواردی
است و شامل کدام تعرفهها خواهد شد؟

در بحــث اصــالح ســاختار تعرفههــای خدمــات بنــدری و دریایــی بایــد بــه
چنــد نکتــه توجــه کــرد .نخســت آنکــه تغییــرات تعرفــه چــه در ســاختار و
چــه در اعــداد و ارقــام موضوعــی بســیار بــا اهمیــت اســت کــه کوچکتریــن
تغییــرات در آن ،جامعــه وســیعی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و حتــی
میتوانــد در اقتصــاد ملــی تأثیرگــذار باشــد.
بنابرایــن اولیــن نکتــه آن اســت کــه هــر تغییــر ســاختاری بایــد حســاب
شــده باشــد .دوبــاره تأکیــد میکنــم کــه مــا متــام تصمیــامت مدیــر عامــل
ســازمان ،جنــاب آقــای مهنــدس ســعید نــژاد را اجرایــی میکنیــم ،چنیــن
چیــزی بــه مــرور زمــان و بــا مطالعــه انجــام خواهــد شــد و اجــرای یکبــاره
آن بــرای دســت انــدرکاران در بخــش دولتــی و غیردولتــی مشــکلزا خواهــد
بــود .امــا تــا پایــان ســال اقدامــات مهمــی را خواهیــم داشــت .هامنطــور
کــه گفتــم تعرفــه ابعــاد بســیار وســیعی دارد و کوچکتریــن تغییــر در
ســاختار روی قراردادهــای پیامنــکاری ،رسمایهگــذاری ،کشــتیرانیها،
صاحبــان کاالهــا و متــام کســانی کــه بــا ســازمان ارتبــاط دارنــد ،تأثیــر
میگــذارد.
این ساختار تعرفهای جدید چه ویژگیهایی دارد؟

در گام اول تعرفههــا را منطقیســازی خواهیــم کــرد .ایــن اولیــن چیــزی
اســت کــه بــه دنبــال آن هســتیم .مثـالً بحــث یدککشــی را در دســتور کار
داریــم و حت ـامً بــه ایــن ســمت میرویــم کــه نفــع کشــتیرانیها را در نظــر
داشــته باشــیم.
بحــث ارتقــاء نقــش ریلــی یکــی دیگــر از بحثهــای مــورد توجــه ماســت.
مــا بایــد کاری کنیــم کــه ریــل در بنادرمــان جایــگاه ذاتــی خــودش را
پیــدا کنــد .البتــه همــه بحــث آن تعرفــهای نیســت امــا یکــی از بحثهــای
اساســی کــه در راســتای آن حرکــت میکنیــم ،همیــن بحــث اســت کــه
وضعیــت ریلــی را حتــامً رس و ســامان بدهیــم.

بایــد تأکیــد کنــم کــه ســازمان بنــادر هیــچ نقشــی در دریافــت ایــن
عــوارض نــدارد و بــه هیــچ عنــوان ذینفــع نیســت .مــوردی کــه بــه عنــوان
حــق پرچــم شــناخته شــده اســت ،در واقــع هــامن قانــون تــردد وســایل
بله .کامالً درست است.
نقلیــه خارجــی در ســال  1373مصــوب شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب کــه
در صــورت امــکان حمــل کاالی ایرانــی بــا نــاوگان ایرانــی ،اگــر صاحــب
عــالوه بــر ایــن دو موضــوع؛ یدککشــی و ســاماندهی وضعیــت
کاالی ایرانــی بــا نــاوگان غیرایرانــی کاالهــای خــود را وارد کشــور کنــد،
ریلــی ،کــه بــه آنهــا پرداختیــد ،آیــا مــوارد دیگــری هــم مــد نظرتــان
بایــد ده درصــد از کل مبلــغ کرایــه حمــل را بــه ســازمان راهــداری و
هست؟
حمــل و نقــل جــادهای بپــردازد .البتــه بــدون شــک در زمــان تصویــب ایــن
موضــوع دیگــر بحــث بازبینــی تعرفههــا بــرای جمــعآوری و دریافــت زبالــه از
مصوبــه ،حتــام مالحظاتــی وجــود داشــته اســت کــه بــرای تصمیمگیــری
شناورهاســت .بــرای کاهــش هزینــه کشــتیرانیها فرمــول جدیــدی را بــرای
یــا قضــاوت دربــاره درســت بــودن یــا نادرســتبودن آن بایــد خودمــان را
جمــعآوری و دریافــت زبالــه تدویــن خواهیــم کــرد و بــه اجــرا میگذاریــم.
در رشایــط مشــابه تصمیمگیرنــدگان قــرار دهیــم .بــا ایــن حــال گاهــی
اوقــات نــاوگان ملــی در یــک بنــدر و یــا در زمــان مــورد درخواســت
آیــا در تدویــن ایــن برنامههــا ،رویکــرد شــام
مشــرتی ،امــکان رسویسدهــی الزم را نــدارد کــه
حرکت به سوی داشنت بنادر پاک است؟
البتــه کامـالً هــم طبیعــی اســت .بــا ایــن حــال در
بله .اما هنوز با آن فاصله زیادی داریم.
دنیــای تجــارت امــروز ،هامنطــور کــه پیشتــر
مسئله اصلی این است که آیا این
هــم تأکیــد کــردم ،اعــامل تبعیــض موضــوع
تخفیفها کارآمدهستند؟هدف فقط ارائه
پذیرفتــه شــدهای نیســت و اثــر آن در اقتصــاد
از دیگــر ویژگیهــای ســاختار تعرفــهای جدیــد
کارکردن
هدف
بلکه
نیست،
تخفیف
دادن
ملــی و اقتصــاد بنــدری حتــامً منفــی خواهــد
بگویید؟
استثناء
موارد
و
ها
معافیت
ها،
تخفیف
بــود .چراکــه در نهایــت پرداخــت مابهالتفــاوت
موضــوع دیگــر قراردادهــای بلندمــدت بــا
هزینــه حمــل دریایــی توســط مشــرتی نهایــی
یا
بازیگر
نفع
به
باید
ها
تخفیف
است.
کشــتیرانیها اســت .تخفیفهــای مــا از
پرداخــت خواهــد شــد.
ســالهای گذشــته بیشــرت روی کاال متمرکــز
بازیگرانی متام شود که بیشترین نقش
پرچــم،
حــق
موضــوع
همیــن
بــه هرحــال شــاید
شــده اســت ،اصــالح رویکــرد بــه ایــن ترتیــب
را دارند.
تجــارت
رونــق
مانــع
کــه
باشــد
یکــی از مــواردی
اســت کــه شــناور را نیــز در نظــر گرفتهایــم .بــرای
کار بسیار اساسی که در زمینه هزینه توقف
اســت.
کــرده
ایجــاد
هایی
حساســیت
میشــود و
مثــال قراردادهایــی را بــا خطــوط کشــتیرانی
این
دهیم
می
انجام
اسکله
کنار
شناور
بایــد
مبانــد،
اســت
قــرار
اگــر
مــن
اعتقــاد
بــه
خواهیــم داشــت کــه اگــر بــا کشــتیهای بــا
تغییر
ساعت
به
روز
از
را
ها
نرم
که
است
بنــادر
ســازمان
متوجــه
آن
منافــع
و
شــود
اصــالح
ســایز بــاال و ســایر مشــخصاتی کــه در نظــر داریــم
شــود تــا در توســعه بنــادر کشــور بــهکار گرفتــه
خواهیم داد .بدون آنکه اساس محاسبه
بــه بنــادر کشــور تــردد مناینــد ،تخفیفاتــی را در
شــود.
تعرفههــای کشــتی دریافــت خواهنــد کــرد کــه
نرمرا تغییربدهیم.
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کــه البتــه رویکــرد نوینــی در ســاختار تعرفــهای اســت اگــر کــه
اتفاق بیفتد...

ایــن تخفیفهــا میتوانــد بــر اســاس
مــدت قــرارداد و عمــل بــه تعهــدات در
بازههــای زمانــی یــک ســاله ،ســه ســاله
و پنــج ســاله و بــه میــزان چشــم گیــری
اعطــاء شــود .از ســوی دیگــر بــرای کاهــش
هزینــه کشــتیرانیها و ایجــاد انگیــزه در
آنهــا ،تعرفــه بــر اســاس ســایز کشــتیها
را هــم بازبینــی خواهیــم کــرد .در حــال
حــارض تعرفــه نســبت بــه ســایز کشــتی
یــک رابطــه کامــال خطــی دارد .یعنــی یــک
 GTیــا  GRTروی محــور عمــودی و یــک
تعرفــه مشــخص در محــور افقــی داریــم
درنتیجــه بــا افزایــش انــدازه کشــتی ،هزینــه کشــتی بهطــور خطــی افزایــش
مییابــد .مــا میخواهیــم نقطــهای را پیــدا کنیــم کــه ایــن تناســب خطــی
تغییــر کنــد .فــرض کنیــد ایــن رابطــه بــا یــک شــیب مشــخص تــا  30هــزار
 GTبیایــد و از آن نقطــه بیشــرت ،شــیب کمــرت شــود و هزینههــا بــا شــیب
کمــرتی بــاال بــرود تــا بــه نوعــی بــرای جــذب کشــتیهای بزرگــرت ایجــاد
انگیــزه کنیــم .ایــن نقطــه بــه عنــوان مثــال تــا  45هــزار یــا  50هــزار بــاال
مــیرود و دوبــاره نقطــهای را پیــدا میکنیــم .بعــد میگوییــم بعــد از 80
هــزار تــا ،دیگــر رابطــه ایــن محــور بــا محــور افقــی مــوازی اســت و هرچقــدر
هــم کــه کشــتی بزرگتــر باشــد ،هزینههــا افزایــش پیــدا منیکنــد .یعنــی
دو ســه نقطــه شکســت پیــدا میکنیــم کــه در واقــع ایــن خــط مســتقیم
در ســایزهای باالتــر در چنــد نقطــه شــیب مالیمتــری خواهــد داشــت و
کشــتیهای بزرگتــری بــه بنــادر مــا تــردد خواهنــد داشــت.
آیــا بــرای هزینــه توقــف شــناورها در کنــار اســکله هــم
برنامهریزی جدیدی در نظام تعرفهای دارید؟

بلــه .یکــی دیگــر از بحثهــای مــورد توجــه مــا ،همیــن هزینــه توقــف
شــناور کنــار اســکله اســت .کار بســیار اساســی کــه در ایــن زمینــه انجــام
میدهیــم ایــن اســت کــه نرمهــا را از روز بــه ســاعت تغییــر خواهیــم داد.
بــدون آنکــه اســاس محاســبه نــرم را تغییــر بدهیــم .بــرای شــناورهایی کــه
کمــرت از نــرم در کنــار اســکله توقــف دارنــد ،هزینــه توقــف را بــر اســاس
ســاعت محاســبه خواهیــم کــرد و بــه ایــن ترتیــب کشــتی ترغیــب میشــود
هرچــه رسیعــرت اســکله را تــرک کنــد .بــه عنــوان مثــال در حــال حــارض بــر
اســاس کتابچــه تعرفــه نــرم تخلیــه و بارگیــری بــرای یــک کشــتی کانتیــرنی
یــک روز و بــرای کشــتیهای فلــه  5روز در نظــر گرفتــه شــده اســت .ایــن
نــرم یــک روز و 5روز را تغییــر منیدهیــم .امــا اگــر کشــتی کانتیــرنی کمــرت
از یــک روز توانســت اســکله را تــرک کنــد ،ســاعات باقیامنــده تــا یــک روز
در هزینــه توقــف کشــتی محاســبه منیشــود ،بــه ایــن ترتیــب انتظــار
نوبــت در لنگــرگاه هــم کمــرت شــده و بهــرهوری اســکله نیــز باالتــر مــیرود
و همیــن مثــال بــرای کشــتیهای فلــه ،اگــر ایــن کشــتیها بهجــای 5
روز در  4روز اســکله را تــرک کننــد ،یــک روز اضافــه را از کشــتی دریافــت
منیکنیــم .البتــه متامــی ایــن طــرح هــا در دســت کارشناســی اســت و بــا
تعریــف فرآینــد صحیــح آنهــا و همچنیــن پشــتیبانیهایی کــه از جانــب
نــرم افــزاری و مالــی انجــام خواهــد شــد ،قابلیــت
اجــرا خواهنــد داشــت ،بــه ایــن ترتیــب هزینههــای
بنــدری را منصفانهتــر میســازیم.
پـــس هامنطـــور کـــه پیشتـــر هـــم
گفتی ــد ،هدفت ــان منطقیس ــازی تعرفهه ــا
و حامیت از منافع کشتیرانیهاست.

بلــه .مــواردی را کــه دنبــال میکنیــم بــه نوعــی
منطقیســازی و منصفانهترکــردن تعرفههــا اســت
و نکتــه دیگــر اینکــه هــر بخشــی از بنــدر بــدون
اینکــه متکــی بــه بخــش دیگــری باشــد ،درآمــد
خــودش را مســتقل داشــته باشــد .زمانــی بنــدر
کامـالً دولتــی بــود و متــام عملیــات ارائــه خدمــات
از گیــت تــا لنگــرگاه و بالعکــس را بــر عهــده
داشــت .در ایــن مــوارد اگــر مثـالً روی اســکله نیــاز

بــه سوبســید یــا یارانــه بــود از جایــی کــه
درآمــد باالتــری داشــت مثــل انبــارداری
تأمیــن میشــد امــا بــا ایــن تغییــر دیگــر
امکانپذیــر نیســت .هــر بخــش بایــد
درآمــد خــودش را داشــته باشــد.

بازنگری در تعرفهها
مانعی برای رقابت بخش
خصوصی نیست

تعرفــه یکــی از ابزارهــای مهــم
بازاریابــی محســوب میشــود .در حــوزه بازاریابــی بنــادر ایــن
موضــوع مــورد تأکیــد اســت .بــا تغییــر نظــام تعرفــهای کــه مــد نظــر
ســازمان بنــادر و دریانــوردی اســت ،آیــا آثــار ایــن تغییــر تعرفــه بــر
مشــرتیان ،ســازمان و یــا از دیــدگاه اقتصــاد ملــی مــورد ســنجش و
ارزیابی قرار گرفته است؟

تعرفــه در بازاریابــی بنــادر تأثیرگــذرا اســت امــا تنهــا یکــی از ابزارهــای
بازاریابــی اســت کــه شــاید تأثیــر آن در مقایســه بــا عوامــل دیگــر ،خیلــی
چشــمگیر نباشــد .در بنــدر  6Pتأثیرگــذار وجــود دارد کــه عبارتنــد ازPrice, :
 People, Promotion, Physical Evidence, Processو  .Productیکــی
از مــوارد تأثیرگــذار در رقابتپذیرشــدن بنــادر ،شــواهدی اســت کــه بــه
شــام میگویــد ایــن بنــدر یــا اســکله خــوب اســت و مشــرتی را بــه طــرف
خــود صــدا میزنــد .شــواهدی کــه نشــان میدهــد ایــن بنــدر میتوانــد
کشــتیهای بــزرگ را بپذیــرد و بــا میانگیــن پذیرفتــه شــده بســیار بــاال
کار را انجــام دهــد .آبخــور مناســب دارد و کشــتی بــه گل منینشــیند و
مــواردی از ایــن دســت .موضــوع دیگــر بحــث  Peopleاســت .منظــور ایــن
نیســت کــه فقــط کارکنانــی داشــته باشــید کــه در بحثهــای فنــی وارد
باشــند .بایــد کســی را داشــته باشــید کــه بتوانــد بــا طــرف خارجــی ارتبــاط
برقــرار کنــد .ایــن ارتبــاط مؤثــر یکــی بحــث ارتبــاط زبانــی اســت کــه اگــر
چــه بســیار پیشپــا افتــاده بــه نظــر میرســد امــا موضــوع بســیار مهمــی
اســت کــه میتوانــد بنــدر را معرفــی کنــد .دانــش و مهارتهــای فــرد هــم
بســیار مهــم اســت .ایــن مــوارد گاهــی اوقــات بســیار مهمتــر از قیمــت یــا
هــامن بحــث تعرفههاســت .بحــث  Processیــا هــامن فرآیندهــای کاری
موضــوع تأثیرگــذار دیگــری در رقابــت بندرهاســت کــه خیلــی بــه آن توجــه
منیشــود .اینکــه در ورود و خــروج کشــتی فرآیندهــای ســادهای داشــته
باشــید یــا پیچیــده در جــذب بســیار بــا هــم تفــاوت دارد.
عــالوه بــر ایــن در اندازهگیریهــا و شــاخصهایی کــه داریــم ،دقــت کافــی
وجــود نــدارد در نتیجــه گاهــی اوقــات دچــار اشــتباه برداشــت میشــویم
کــه مث ـالً ادعــا میشــود تعرفههــا در بنــادر ایــران باالتــر اســت .در حالــی
کــه واقعیــت امــر ایــن اســت کــه شــاید هزینههایمــان بــاال باشــد ،امــا
تعرفههایمــان در بســیاری از مــوارد پایینتــر اســت .مثـالً در هزینــه توقــف
کنــار اســکله ،اگــر کشــتی در نــرم خــودش یــا پایینتــر از نــرم خــودش بنــدر
را تــرک کنــد ،خیلــی هزینــه پایینتــری را پرداخــت میکنــد؛ پــس هزینــه
در جایــی بــاال مــیرود کــه کشــتی زمــان بیشــرتی کنــار اســکله باشــد.

اصالح رویکرد به این ترتیب است که
قراردادهایی را با خطوط کشتیرانی
خواهیم داشت که اگر با کشتیهای
با سایز باال و سایر مشخصاتی که در
نظر داریم به بنادر کشور تردد منایند،
تخفیفاتی را در تعرفههای کشتی
دریافت خواهند کرد که این تخفیفها
میتواند بر اساس مدت قرارداد و عمل به
تعهدات در بازههای زمانی یک ساله ،سه
ساله و پنج ساله و به میزان چشم گیری
اعطاء شود.

شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه مشــرتیان بــر
قیمــت تأکیــد میکننــد .ایــن در واقــع نــه تعرفــه
بلکــه هزینــهای اســت کــه بــه صــورت مســتقیم و
قابل ملس پرداخت میکنند؟

بلــه .دربــاره نقــش تعرفــه در رقابتپذیــری هــم
بــرای کشــورهای خــاور دور و هــم بنــادر اروپــای
مرکــزی مثــل روتــردام و بنــدر هامبــورگ و...
مطالعــات فراوانــی انجــام شــده اســت .مــن ســه
مــورد از ایــن مطالعــات را دارم کــه نشــان میدهــد
از دیــد کشــتیرانیها ،صاحبــان کشــتی و کســانی
کــه از دریــا بــه بنــدر نــگاه میکننــد ،چــه چیــزی
اهمیــت دارد .اولیــن اولویــت بــرای کشــتیداران،
کارایــی اســت .دومیــن بحــث کــه صاحــب کاالهــا
مــد نظــر دارنــد ،دفعــات تــردد در واحــد زمــان یــا
هــامن فرکانــس کشــتیرانی اســت .یعنــی اینکــه
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در هــر صــورت صاحــب کاال دنبــال ایــن اســت کــه کاال در مــدت زمــان
کمــی بــا فرکانــس خدماتــی کــه رشکتهــای کشــتیرانی میدهنــد ،بــه
نقــاط دیگــر دنیــا حمــل شــود .موضــوع دیگــر بحــث زیرســاختهای کافــی
اســت و پــس از آن قابــل اتــکا بــودن بنــدر و در دســرتس بــودن آن مــورد
اهمیــت اســت .محــل بنــدر هــم بــرای ایــن گروههــا اهمیــت دارد کــه نــه
یــک بحــث ژئوپلتیــکال بلکــه ژئواکونومیــکال اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه از
نظــر جغرافیــای اقتصــادی بنــدر کجــا واقــع شــده اســت .بعــد از آن بحــث
تعرفههــا تــازه مطــرح میشــود .یعنــی در رتبــه ششــم و هفتــم مطــرح
می شــود.
امــا هنگامیکــه از رقابتپذیــری صحبــت میکنیــم ،چــون دمدســتترین
ابــزار اســت ،رساغ تعرفــه میرونــد.
بــا ایــن حــال خطــوط کشــتیرانی از بــاال بــودن تعرفههــای
مرتتــب بــر کشــتی در بنــادر ایرانــی نســبت بــه بنــادر منطقــه ،اظهــار
نارضایتــی میکننــد .بــا یــک نــگاه مقایســهای بــرای مــا بگوییــد کــه
ماجرا از چه قرار است؟

آی ــا بن ــادری ک ــه اش ــاره میش ــود؛ منظ ــورم همی ــن بن ــادر منطق ــه اس ــت،
بـــا هشـــت ســـال جنـــگ تحمیلـــی روبـــرو بودهانـــد؟ آیـــا از دو ســـه دهـــه
قبـــل بـــا تحریمهـــای اســـتکباری دســـت و پنجـــه نـــرم کردهانـــد؟ آیـــا
اجرای ــی ش ــدن قان ــون هدفمندس ــازی یارانهه ــا را در کارنام ــه خ ــود دارن ــد
و س ــؤال دیگ ــر اینک ــه آی ــا ظ ــرف م ــدت یکس ــال ارزش پ ــول ملیش ــان
ب ــه ی ــک س ــوم س ــقوط ک ــرده اس ــت؟ تفاوت ــی ک ــه م ــا را از ی ــک مقایس ــه
قابـــل اتـــکا بـــاز مـــیدارد .ایـــن اســـت کـــه جبلعلـــی در تعرفههـــای
خـــود ،تبعیضآمیـــز عمـــل منیکنـــد .ایـــن صحیـــح نیســـت کـــه تنهـــا
ج ــداول اع ــداد و ارق ــام را ب ــا ه ــم مقایس ــه کنی ــم .ب ــه اعتق ــاد کارشناس ــی
اصـــالً مقایســـه دو بنـــدر کار درســـتی نیســـت ،چـــون وضعیـــت بنـــادر از
رشایـــط سیاســـی ،اقتصـــادی ،اجتامعـــی ،فنـــی و تجهیـــزات آن منطقـــه
تبعیـــت میکنـــد.
امــا نکتــه دیگــری کــه مقایســه دو بنــدر را در بحــث تعرفــه بیمعنــا
میســازد ،تفــاوت آیتمهــای تعرفــهای اســت .بــرای مثــال درجبلعلــی
هزینههایــی بابــت طنابانــدازی ،طنابگیــری ،نظــارت بــر پهلوگیــری
کشــتی ،خدمــات  VTSبــه طــور کامــل دریافــت میشــود در صورتــی کــه مــا
ایــن خدمــات را بــه طــور رایــگان ارائــه میکنیــم .بالعکــس در برخــی مــوارد
هــم مــا هزینههایــی دریافــت میکنیــم کــه آنهــا دریافــت منیکننــد.
ضمــن اینکــه ایجــاد زیرســاخت و توســعه بنــادر در متامــی بنــادر حاشــیه
جنوبــی خلیــج فــارس از محــل بودجــه هــای دولتــی تأمیــن مالــی مــی
شــود.
یعنــی شــام اعتقــاد داریــد کــه مقایســه انجــام شــده میــان
تعرفههای بنادر ایران و منطقه ،منطقی و قابل اتکا نیست؟

مبادلــهای را بــرای کشــتیرانیهای ایرانــی محاســبه کنیــم ،یــک ســوم از
رقــم ارزی تعییــن شــده در جدولهــای تعرفــه کشــتی را بــرای کشــتیهای
ایرانــی در نظــر منیگیریــم .مثــالً اگــر رسجمــع تعرفههــا بــرای کشــتی
کانتیــرنی  60ســنت باشــد بــا نــرخ مبادلــهای  40ســنت میشــود .امــا
بازهــم نبایــد ایــن عــدد را بــا جــداول بنــادر دیگــر منطقــه مقایســه کنیــم،
چراکــه در همیــن رقــم هــم بــه نــاوگان ملــی تخفیــف اعطــاء میشــود.
بــا در نظــر گرفــنت همــه ایــن مــوارد میبینیــد کــه تعرفههــا خیلــی بــا بنــادر
منطقــه الاقــل بــاری نــاوگان ملــی تفاوتــی نــدارد .آنچــه کــه اهمیــت دارد
ایــن اســت کــه فاصلــه هزینــه بیــن بنــادر کشــورمان و بنــادر منطقــه را کمــرت
کنیــم .منظــورم ایــن اســت کــه بــرای مثــال اگــر تعرفــه هزینــه توقــف کنــار
اســکله در بنــادر ایــران اندکــی باالتــر از منطقــه اســت ،بــا افزایــش کارایــی و
کاهــش ســاعتهای توقــف کشــتی در کنــار اســکله ،میتــوان هزینههــای
کشــتی را کاهــش داد.
گالیــه و شــکایتی هــم از ســوی مشــرتیان مبنــی بــر بــاال بــودن
تعرفههــای وضــع شــده توســط انجمــن کشــتیرانی وجــود دارد .آیــا
این تعرفهها از محمل قانونی برخوردار هستند؟

انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته یــک تشــکل مــردم نهــاد اســت
کــه فعــاالن در آن انجمــن در راســتای سیاســتهای کالن ملــی حرکــت
میکننــد و در بســیاری از مــوارد عملکــرد خوبــی داشــتهاند .حــاال
هــم ارتبــاط بســیار نزدیکــی بیــن انجمــن و ســازمان برقــرار اســت کــه
میتــوان از ایــن همکاریهــا بــرای همسوســازی اهــداف بهــره گرفــت.
امــا تعرفههــای خدمــات بنــدری ،دریایــی و خدمــات وابســته آن غیــر از
آنچــه مجــاز بــه تدویــن آن باشــند ،تنهــا توســط ســازمان تعییــن میشــود و
متامــی فعــاالن غیردولتــی در بنــادر کشــور بــا توجــه بــه نقــش حاکمیتــی
ســازمان بنــادر بایــد در بحــث تعرفههــا از ســازمان تبعیــت کننــد .هرچنــد
تعرفههــای تعییــن شــده ســقف تعرفههــای خدمــات بنــدری و دریایــی
اســت و ارائهدهنــده خدمــت ،آزاد اســت بــرای ایجــاد فضــای رقابتــی زیــر
ایــن ســقف تعییــن شــده فعالیــت کنــد.
پــس بــه اعتقــاد شــام ایــن فضــای رقابتــی میتوانــد در بنــادر
ایران هم شکل بگیرد؟

بلــه .هامنطــور کــه گفتــم رقابــت میتوانــد زیــر همیــن ســقف تعییــن
شــده شــکل بگیــرد .دقیقـاً .امــا بــاالی ســقف منیتواننــد ایــن کار را انجــام
دهنــد .در کشــورهای دیگــر هــم همینطــور اســت .تعرفــهای مشــخص
شــده اســت و رشکتهــای خصوصــی زیــر آن ســقف بــرای جــذب مشــرتیان
بــا هــم رقابــت میکننــد .پــس تعرفــه عاملــی نیســت کــه مــا را از رقابــت و
رقابتپذیــری دور کنــد.
در ایــران ،بنــادر کوچکــی داریــم کــه از نظــر اجتامعــی نــگاه بــه
آنهــا اهمیــت قابــل توجهــی دارد .آیــا تغییــر نظــام تعرفــهای در
بنــادر کوچــک هــم بــا همیــن ســبک و ســیاق بنــادر بــزرگ انجــام
خواهــد شــد یــا اینکــه تدابیــر ویــژهای بــرای ایــن
بنادر اندیشیده شده است؟

بلــه .یکــی از مــوارد دیگــر هــم بحــث بلــوغ بــازار اســت .بــه ایــن معنــا کــه
بنــادر از ابتــدای شــکلگیری کــه رشوع بــه کار کردنــد ،در متــام دنیــا
دولتــی بودنــد ،یــک بــازار انحصــاری بــود امــا بــه مــرور شــاهد انحصــار
چندجانبــه در بــازار هســتیم و ایــن یکــی از دالیلــی
اســت کــه منیتوانیــم دو بنــدر را بــا هــم مقایســه
کنیــم .در بنــادر دوبــی رقابــت ،یــک رقابــت
اگر مابه ازای تفاوت نرخ ارز آزاد و
نزدیــک بــه کامــل اســت.
مبادلهای را برای کشتیرانیهای ایرانی
از ســوی دیگــر کشــتیرانیها درآمــد ارزی دارنــد
محاسبه کنیم ،یک سوم از رقم ارزی
و کمــرت از تغییــرات نــرخ ارز متأثــر میشــوند امــا
تعیین شده درجدولهای تعرفه کشتی
عمــده درآمــد بنــادر ریالــی اســت و در مقابــل
بیشــرت هزینههایشــان ارزی اســت .در حالــی
را برای کشتیهای ایرانی در نظر
کــه متامــی خریدهــای تجهیــزات اســرتاتژیک و
منیگیریم.
قراردادهــای خارجــی بــه ارز انجــام میشــود .بــا
تعرفههای خدمات بندری ،دریایی
ایــن حــال هزینههــا از کشــتیهای ملکــی ایرانــی
و خدمات وابسته آن ،تنها توسط
بــه نــرخ مبادلــهای ریــال دریافــت میشــود و
سازمان تعیین میشود و متامی فعاالن
حتــی بــا فعــل و انفعــاالت بانکــی آنچــه کــه بــرای
غیردولتی در بنادر کشور با توجه به نقش
ســازمان باقــی میمانــد ،حتــی از نــرخ مبادلــهای
هــم پایینتــر اســت.
حاکمیتی سازمان بنادر باید در بحث
و
آزاد
ارز
نــرخ
تفــاوت
ازای
بنابرایــن اگــر مابــه
تعرفهها از سازمان تبعیت کنند.
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بیشــرت بنــادر کوچــک مــا رضرده هســتند چــرا
کــه بــه خاطــر کوچــک بــودن انــدازه شــناورها ،از
درآمدهــای حاصــل از شــناورها بیبهــره هســتند.
از طرفــی ســهم قابــل توجهــی از کاالهــای وارده بــه
آنهــا ،کاالهــای ملوانــی یــا بــه اصطــالح تهلنجــی
اســت کــه درآمــد خاصــی بــرای بنــدر نــدارد .بــه
رغــم هزینههــای ســنگین زیرســاخت و روســاخت
و همچنیــن هزینههــای هنگفــت نگهــداری ،ایــن
بنــادر درآمــد چندانــی ندارنــد.
بنابرایــن بــرای حامیــت از ایــن قــر زحمتکــش
فعــال در بنــادر کوچــک ،برنامــه هایــی کــه بــرای
ایــن بنــادر داریــم حتــام در جهــت بــارور شــدن
فعالیــت اقتصــادی و حامیــت از ایــن بنــادر اســت.

استاندارد کاملی برای تعیین تعرفه
وجود ندارد

موضــوع تعرفهگــذاری همیشــه جــای
بحــث دارد امــا میخواهــم بدانــم کــه آیــا
ســاختار اســتاندارد جهانــی بــرای
تعرفهگــذاری وجــود دارد کــه بــدون ایــن
کشــمکشها بتــوان تعرفههــا را تعییــن
کــرد؟ تعرفههایــی کــه بــرای همــه
کشــتیرانیها و بنــادر مــورد پذیــرش
باشند؟

یکی از نقاط آسیب ما در رقابتپذیری
بنادر همین واکنش دیرهنگام به
نیازهای بازار و مشرتی است.
تعرفهگذاری محل تجمیع تضاد منافع
است و سازمان بنادر و دریانوردی
سعی میکند تا به بهرتین شکل ،نقطه
تراضی ذینفعان را یافته و اجرایی
سازد.

خیــر؛ از نظــر بیناملللــی هیــچ بنــدری منیتوانــد
ادعــا کنــد کــه ســاختار تعرفــهای کــه دارد ،اســتاندارد اســت ،چــون اص ـالً
مــا ســاختار اســتاندارد تعرفــه و تعرفــه گــذاری نداریــم.
اما حتام یک قاعده کلی وجود دارد؟

ببینی ــد م ــا چی ــزی ب ــه ن ــام س ــاختار اس ــتاندارد تعرف ــه و تعرفهگ ــذاری در
بنـــادر نداریـــم .ســـازمانهای بیناملللـــی نظیـــر آنکتـــاد و ســـازمانهای
منطق ــهای مطالعات ــی را در نح ــوه تعرفهگ ــذاری و س ــاختار تعرف ــه در بن ــادر
دنیـــا داشـــتهاند ،بـــر اســـاس تفاوتهایـــی کـــه مشـــخص کردهانـــد،
توصیههایـــی بـــرای تعرفهگـــذاری دارنـــد امـــا حتـــی منیگوینـــد چـــه
روش ــی از تعرفهگ ــذاری و چ ــه س ــاختار تعرف ــهای ارجحی ــت دارد؛ ک ــه دلی ــل
اصل ــی آن موضوع ــی اس ــت ک ــه پیشت ــر ب ــه آن پرداخت ــم :هی ــچ دو بن ــدری
در دنی ــا قاب ــل مقایس ــه نیس ــتند و حت ــی دو ترمین ــال در ی ــک بن ــدر را ه ــم
منیتـــوان بـــا هـــم مقایســـه کـــرد.
ب ــا ای ــن ح ــال م ــا در چن ــد م ــورد ب ــا س ــاختار غال ــب تعرف ــهای بن ــدر مط ــرح
منطقـــه تفـــاوت داریـــم .یکـــی از ایـــن مـــوارد مربـــوط بـــه یدککشـــی
اس ــت .در ای ــن بن ــدر یدککش ــی ب ــر اس ــاس تع ــداد ،ق ــدرت اس ــب بخ ــار
یدکک ــش و زم ــان یدککش ــی تعری ــف ش ــده اس ــت و ای ــن تع ــداد را ه ــم
 harbor masterتعیی ــن میکن ــد و مح ــل چانهزن ــی نیس ــت .ب ــرای هری ــک
از یدککشهـــا هـــم بـــه طـــور جداگانـــه هزینههـــا محاســـبه میشـــود.
امــا در بنــادر کشــور مــا بــر اســاس فعالیــت یدککشــی و مســتقل از تعــداد
یدکک ــش ،ن ــوع یدکک ــش و زم ــان رصفش ــده ب ــرای یدککش ــی تعرف ــه
تعییــن شــده اســت .موضــوع دیگــری کــه بــرای مــا وجــود دارد ،ایــن اســت
کـــه در تعرفههـــا ،بـــه خاطـــر وظایـــف حاکمیتیمـــان ماننـــد بحثهـــای
کنوانســـیونها و بحثهـــای حقعضویتهـــای خیلـــی هنگفتـــی کـــه
ســـازمان پرداخـــت میکنـــد ،هیـــچ پولـــی دریافـــت منیکنیـــم .در واقـــع
ایـــن هزینههـــا را بـــه عنـــوان دولـــت پذیرفتهایـــم و هزینههایـــی را کـــه
دول ــت بای ــد پرداخ ــت کن ــد ،س ــازمان بن ــادر ب ــه منایندگ ــی از دول ــت ب ــه
خاطـــر نقـــش حاکمیتـــیاش پرداخـــت میکنـــد.
نظــام انعطافپذیــر تعرفــهای یکــی از مباحــث مهمــی بــود کــه در
مــاده  165قانــون برنامــه پنجــم توســعه دیــده شــده اســت و بــر ایــن
اســاس بایــد از ســال  1394اجرایــی شــود .ایــن انعطافپذیــری در
ســازمان بنــادر و دریانــوردی چــه تعریفــی دارد و بــرای اجرایــی کــردن
آن چــه اقداماتــی انجــام
شده است؟

از زمــان اجرایــی شــدن برنامــه
پنجــم و مــاده  165ایــن قانــون ،بــا
آنکــه ســازمان بنــادر و دریانــوردی
در ایــن مــاده مجــاز بــه تدویــن
نظــام تعرفــه انعطافپذیــر
شــده اســت ،تاکنــون مطالعــات
کاربــردی بســیار خوبــی انجــام
شــده اســت و ایــن موضــوع در
حــال پیگیــری و در مراحــل نهایــی
ارزیابــی اجرایــی اســت .مــن از
ســالها پیــش ،یعنــی حــدود
ســال  1372کــه در بنــدر شــهید

رجایــی بــودم ،بــه خوبــی اهمیــت ایــن موضــوع را
درک کــردم .بنــدر جبلعلــی در آن زمــان بســیار
رسیــع بــه بــازار واکنــش نشــان مــیداد و قــادر بــود
خــارج از تعرفههــای بنــدری بــا خطــوط کشــتیرانی
وارد مذاکــره شــود و همچنــان بــه ایــن شــیوه ادامــه
میدهــد .امــا مــا در بنــدر شــهید رجایــی وقتــی
ایــدهای بــه ذهنــامن میرســید کــه میتوانســت
در جــذب ترافیــک کاال و بــار موثــر باشــد ،بایــد
زمــان زیــادی را بــرای اجرایــی شــدن آن و رفــع
مشــکالت اختصــاص میدادیــم و بــه همیــن دلیــل
هــم فرصــت از دســت میرفــت .منطــورم یــک نــوع
بروکراســی حاکــم بــر فرآیندهاســت.
بنابرای ــن از ه ــامن س ــال ای ــن ای ــده بوج ــود آم ــده ب ــود ک ــه یک ــی از نق ــاط
آس ــیب م ــا در رقابتپذی ــری بن ــادر همی ــن واکن ــش دیرهن ــگام ب ــه نیازه ــای
ب ــازار و مش ــرتی اس ــت ک ــه خوش ــبختانه در س ــالهای گذش ــته پیرف ــت
بس ــیار خوب ــی در جه ــت کاه ــش نقیص ــه داش ــتیم .انعطافپذی ــری یعن ــی
فاصل ــه زمان ــی بس ــیار کوت ــاه از زم ــان دریاف ــت ی ــا احص ــاء ی ــا کش ــف نی ــاز
ت ــا زم ــان پاس ــخدهی ب ــه آن .البت ــه تأکی ــد میکن ــم ای ــن انعطافپذی ــری
ب ــه معن ــی پایی ــن آوردن قیمته ــا نیس ــت ،میتوان ــد ای ــن باش ــد ام ــا تنه ــا
بح ــث قیم ــت نیس ــت و میتوان ــد در برگیرن ــده پاس ــخگویی ب ــه موق ــع ب ــه
خیل ــی از نیازه ــای جدی ــد باش ــد .مثــالً در ص ــادرات ی ــک کاالی خ ــاص،
اگ ــر انعط ــاف وج ــود داش ــته باش ــد ،میت ــوان فرآینده ــای عملیات ــی را ب ــه
رسع ــت اص ــالح ک ــرد و ب ــه آن نی ــاز پاس ــخ داد.
بــه عنــوان آخریــن پرســش ،آیــا آثــار ایــن تغییــر تعرفــه بــر
مشــرتیان نهایــی و بــر پیامنــکاران بنــدری ســنجیده شــده اســت و
شــام چــه نویــدی بــرای مشــرتیان و کســانی کــه از ایــن نظــام تعرفــهای
متأثر خواهند شد ،دارید؟

متامــی مطالبــی کــه عنــوان شــد در حــال بررســی کارشناســی اســت ،پــس
از بررســی کارشناســی کــه بــه اتفــاق دســت انــدرکاران در بنــادر صــورت
خواهــد گرفــت ،ایــن طرحهــا پختهتــر شــده و بــا تدویــن یــک برنامــه اجرایــی
بــرای ســیر مراحــل اســتصوابی در اولیــن مرحلــه بــه هیئــت عامــل ســازمان
ارائــه خواهــد شــد و پــس از طــی متامــی مراحــل و اخــذ بازخوردهــا اجرایــی
خواهــد شــد .هامنطــور کــه گفتــم تغییــر ســاختار تعرفــه کار بســیار حســاس
و حائــز اهمیتــی اســت و بایــد بــا ارزیابــی کلیــه جوانــب ان اجرایــی شــود،
مثــالً هــامن مــورد یدککشــی .اگــر قــرار باشــد تعــداد یدککــش و زمــان
رصف شــده بــرای یدککشــی را مــالک قــرار دهیــم ،بایــد از قبــل متهیــدات
عملیاتــی آن کامــال بــهکار گرفتــه شــود.
موضــوع دیگــر ایــن اســت کــه مــا کامــالً حســاب شــده کار کردهایــم .بــا
انجمنهــا ،نهادهــا و متــام کســانی کــه مخاطــب مــا در ایــن بخــش هســتند،
جلســاتی داشــتهایم کــه ایــن جلســات ادامــه پیــدا میکنــد ،بازخوردهــا
را میگیریــم و پــس از نظرخواهــی بــرای مدیــران ارشــد ســازمان ابــزار
تصمیمگیــری را مهیــا میکنیــم .درپایــان بایــد تأکیــد کنــم کــه تعرفهگــذاری
محــل تجمیــع تضــاد منافــع اســت و ســازمان بنــادر و دریانــوردی ســعی
میکنــد تــا بــه بهرتیــن شــکل،
نقطــه تراضــی ذینفعــان را یافتــه و
اجرایــی ســازد .ضمــن آنکــه وظیفه
داریــم حافــظ منافــع ســازمان
باشــیم ،اطمینــان میدهیــم
اولویــت اول مــا در متامــی وظایــف
کســب رضایــت مشــرتیان بنــادر
کشــور اســت.

نظر شما چیست؟
با ما همراه شوید با پیامک100088190630:
یا bandarvadarya@pmo.ir

کارکردهایزیستمحیطی
ساختارهای اجرایی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژهاقتصادی
علیرضا نقیزاده
دکرتای حقوق محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علوم و تحقیقات تهران
رئیس اداره ایمنی و بهداشت سازمان بنادر و دریانوردی

ایجــاد مناطــق آزاد تجاری-صنعتــی و مناطــق ویــژه اقتصــادی ازجملــه سیاســتهای اقتصــادی دولتهــا در مســیر تســهیل توســعهیافتگی تلقــی
میشــود .کشــورهای در حــال توســعه ایجــاد ایــن مناطــق را ســادهترین ابــزار رفــع موانــع داخلــی رشــد اقتصــادی میداننــد و بــر ایــن باورنــد کــه
ایــن مناطــق میتوانــد یاریدهنــده آنــان در رهایــی از فقــر و عقــب ماندگــی بــوده و کشــور را در مســیر توســعه قــرار دهــد .در ایــن رهگــذر مالزمــه
اقدامــات توســعه اقتصــادی بــا آلودگــی و تخریــب محیــط زیســت همــواره مــورد چالــش بــوده اســت .در ایــن مطالعــه تــالش شــده تــا کارکردهــای
زیســت محیطــی ســاختارهای اجرایــی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی مــورد واکاوی قــرار گیــرد .بررســیها نشــان میدهــد کــه برخــی معضــالت در اجــرای حقــوق
محیــط زیســت در مناطــق آزاد و ویــژه ،منبعــث از قوانیــن و مقــررات بــوده و بخشــی نیــز در حــوزه اجرایــی میباشــد .بــه نظــر میرســد ایجــاد اقتــدار محیــط
زیستی در کشور و به تبع آن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،مؤثرترین راه برای تحقق هدف حفاظت از محیط زیست در کشور است.

تحقق اهداف حقوقی رصفاً با تکیه بر وضع و تصویب قواعد حقوقی و قوانین
و مقررات امکان پذیر نخواهد بود .عدم اجرای یک قاعده حقوقی و به عبارت
دیگر اجرای ناصحیح آن ماهیت قاعده حقوقی را خدشه دار خواهند منود.
هامنگونه که میدانیم از اوصاف یک قاعده حقوقی به الزام آور بودن آن
و نیز تضمین اجرای آن توسط دولت یاد میشود .بدیهی است عدم تحقق
هر یک از وجوه و اوصاف یک قاعده حقوقی سبب میشود که اتالق قاعده
حقوقی به آن ،امری ناثواب و نادرست باشد .به دیگر سخن رصف وجود یک
قاعده حقوقی منجر به تحقق فلسفه و هدف قواعد حقوقی نخواهد بود که
باعث برقراری نظم ،امنیت و آسایش اجتامعی و یا اجرای عدالت (اعم از
درون نسلی و بین نسلی)شود .اجرای صحیح قاعده حقوقی متناسب با
اهداف و نیات قانونگذار و نظارت بر اجرای صحیح قانون ،موضوعی است
که هدف و فلسفه حقوق را محقق میمناید .به همین نسبت وضع قواعد
حقوقی متناسب با رشایط مختلف اجتامعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی
و ...به نحوی که قابلیت اجرا داشته باشد ،امری ظریف و مهم است که باید
مدنظر قانونگذاران قرار گیرد.
ساختار ،زمانی میتواند اثربخشی الزم در اجرای قوانین و مقررات
را دارا باشد که براساس قوانین و مقررات ایجاد شود .ساختاری که منبعث
از قوانین و مقررات نبوده و فاقد خاستگاه حقوقی باشد شاید بتواند در
کوتاه مدت منشاء اثراتی واقع شود لیکن در میان مدت و با تغییرات اعامل
شده در سطوح مدیریت ،دستخوش تغییر شده و اثربخشی و کارایی خود را
از دست خواهد داد .به عبارت دیگر اثربخشی ساختارهای فاقد بنیانهای
حقوقی متکی بر نظریات و ایدههایی است که از سوی مدیران آن ارائه
میشود ،از این رو وجود ساختارهای تشکیالتی قانون بنیان ،نقش حائز
اهمیتی در تحقق اهداف قانونی دارد..
مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری -صنعتی در حوزه حفاظت
و حامیت از محیط زیست نیز از این قاعده مستثنی نیست .لذا به
منظور بررسی ساختارهای موردنظر ،ابتدا ساختار تشکیالتی مناطق
مذکور و مبانی حقوقی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس جایگاه
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حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در این ساختارها مورد بررسی قرار
میگیرد .به منظور درک هر چه بهرت مسیر روند تاریخی تغییر ساختارهای
رسمی اداره مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری -صنعتی ،منرف از نوع
منابع حقوقی (قانون ،آئیننامه اجرایی و ،)...این منابع به ترتیب سیر تحول
قانونی مورد ارزیابی قرار میگیرند.
 .1قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری
اسالمی ایران مصوب  1372/6/7با اصالحات بعدی مصوب
مجلس شورای اسالمی؛
این قانون ،اولین قانونی است که به ساختار و رشح وظایف ساختار اجرایی
مناطق آزادتجاری-صنعتی میپردازد .براساس تبره  3ماده  1این قانون،
«ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب
مجلس شورای اسالمی خواهد رسید ».لذا نتیجه میشود که دولت به عنوان
قوه مجریه باالترین مقام مسئول در زمینه مناطق آزاد تجاری -صنعتی است.
به نحوی که ایجاد مناطق جدید با پیشنهاد دولت امکانپذیر خواهد بود.
 .2آئیننامه داخلی شورای عالی مناطق آزاد و وظایف دبیرخانه
و انتخاب اعضای هیئت مدیره مناطق آزاد مصوب 1372/7/12
شورای عالی مناطق آزاد.
براساس مندرجات این آییننامه:
جلسات شورای عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی با حضور 10
نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با نظر موافق
نصف به اضافه یک رأی از مجموع اعضای حارض در جلسه اعتبار
خواهد داشت( .ماده (1
در مورد وظایف و اختیارات دولت ،مذکور در قانون چگونگی
اداره مناطق آزاد که به شورای عالی تفویض گردیده ،موافقت
اکریت وزرای عضو شورای عالی مالک تصویب خواهد بود.
(تبره ذیل ماده (1
در ماده  6این آئیننامه آمده است؛ اعضای هیئت مدیره هر
سازمان به صورت موظف یا غیرموظف و رئیس هیئت مدیره

و مدیرعامل سازمانها به صورت موظف و به رشح زیر تعیین
میشوند:
الف)کاندیداهای (نامزدهای)هیئت مدیره هر یک از مناطق
توسط اعضای شورای عالی مناطق آزاد و یا سایر افراد تعیین و به
دبیرخانه مناطق آزاد معرفی میشوند.
ب)شورای عالی با اکریت مطلق آرا نسبت به انتخاب اعضای
هیئت مدیره هر سازمان اقدام میمنایند.
تبره  -1چنانچه تعداد حائزین اکریت مطلق آرا از تعداد اعضای
هیئت مدیره بیشرت باشد ،دارندگان آرای موافق بیشرت به عنوان اعضای
هیئت مدیره برگزیده خواهند شد.
تبره  -2در صورت عدم نیل به اکریت مطلق در مورد یک یا
چند نفر از اعضاء هیئت مدیره ،اعضای شورای عالی و سایر افراد نسبت به
معرفی فرد یا افراد جدید حداکر ظرف دو هفته به دبیرخانه شورای عالی
مناطق آزاد اقدام خواهند منود.
در مورد این ماده ،ابهاماتی وجود دارد:
اول :منظور از «سایر» برای معرفی نامزدهای هیئت مدیره سازمان هر
منطقه ،چیست؟ این افراد چه جایگاه حقیقی یا حقوقی در کشور یا حاکمیت
دارند؟ آیا این افراد ،افرادی حقیقی هستند یا شامل اشخاص حقوقی میباشد؟
دوم :مبنای معرفی نامزدهای عضویت در هیئت مدیره سازمان
هر منطقه که توسط اعضاء شورای عالی مناطق معرفی میشوند ،چیست؟
ویژگیهای نامزدهای معرفی شده چیست؟ به نظر میرسد بهرت میبود که
مبنای تعیین صالحیت نامزدها همچون سایر انتخابات تعیین شده و رضورت
تبیین برنامههای نامزدها نیز در این آئیننامه درج میشد.
سوم :منظور از «اکریت مطلق» ابهام دارد .مشخص نیست که نصف
به عالوه یک ،اکریت مطلق تلقی میشود یا به طور مثال احراز ،80 ،70 ،60
 90درصد از آرا یا هر عدد دیگری ،اکریت مطلق است .به نظر میرسد عبارت
«اکریت مطلق» تفسیرپذیر میباشد.
.3رشح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

تجاری -صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1372/7/12
شورای عالی مناطق آزاد.
برطبق این مصوبه ،وظایف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-
صنعتی به سه گروه اصلی امور اداری ،امور مطالعاتی و انتشاراتی و امور بازرسی
و کنرتل تقسیم شده است.
.4چگونگی اعامل نظارت شورای عالی مناطق آزاد تجاری-
صنعتی بر فعالیتهای مناطق مذکور مصوب  1374/2/4وزرای
عضو شورای عالی مناطق آزاد.
براساس این مصوبه:
.1نظارت عملیاتی بر طرحهای عمرانی مندرج در بودجه ساالنه
سازمانهای مناطق آزاد ،توسط سازمان برنامه و بودجه(معاونت
برنامهریزی و نظارت راهربدی ریاست جمهوری)صورت میگیرد.
.2دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به منظور تـأمین و تسهیل نظارت
این شورا ،بر کلیه امور مناطق آزاد نظارت ،ارزیابی و بازرسی میمناید و
گزارشهای الزم را تهیه و به شورای عالی ارائه میکند.
مصوبه فوق جایگاه نظارتی دبیرخانه شورای عالی مناطق
آزاد را به رصاحت تبیین میکند .قید عبارت «بر کلیه امور مناطق»
عام بوده و نظارت بر امور مربوط به حفاظت محیط زیست را نیز شامل
میشود .عالوه بر آن وظیفه تهیه گزارشات الزم برای ارائه به شورای عالی نیز
به عهده دبیرخانه قرار داده شده است .با یادآوری مصوبه مورخ 1369/11/7
هیئت وزیران در زمینه نحوه انجام وظیفه مدیران و مأموران دستگاههای اجرایی
در مناطق آزاد تجاری – صنعتی این سؤال مطرح است که ارتباط دستگاههای
اجرایی ازجمله سازمان حفاظت محیط زیست با شورای عالی مناطق آزاد چگونه
برقرار میشود؟ آیا درصورتی که اختالفی بین سازمان حفاظت محیط زیست و
سازمان منطقه آزاد بروز مناید ،حل و فصل اختالفات چگونه انجام خواهد شد؟
هرچند این موضوع در مصوبه مورخ  1375/11/8شورای عالی مناطق آزاد در
زمینه نحوه حل و فصل اختالفات بین دستگاههای دولتی و سازمان مناطق آزاد
مورد توجه قرار گرفته که در سطرهای آتی ذکر خواهد شد.
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 .5مصوبه  1376/9/30هیئت وزیران در زمینه تشکیل مرکز
امور مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی.
هیئت وزیران درجلسه مورخ  ،1376/9/30به استناد اصل یکصدوسی
و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی تصویب منود که؛
-1به منظور ایجاد هامهنگی بین سازمانهای مناطق آزاد تجاری-
صنعتی جمهوری اسالمی ایران ،شورایی به ریاست رئیس جمهور و مرکب از
افراد زیر تشکیل میشود:
وزرای اموراقتصادی و دارایی ،بازرگانی ،کشور ،کار و امور اجتامعی،
صنایع و معادن و فلزات ،راه و ترابری ،نفت ،نیرو ،مسکن وشهرسازی ،فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،رئیس کل بانک
مرکزیجمهوری اسالمی ایران و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی.
 -2وظایف و اختیارات هیئت وزیران ،موضوع قانون چگونگی اداره
مناطق آزاد تجاری -صنعتی مصوب  1372و اصالحیههای بعدی آن از جمله
قانون اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی مصوب  1377به
استثنای تبره  2ماده  1به کمیسون مرکب از وزرای موضوع بند  1فوق محول
شده است.
 .6قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب
 1384/3/11مجلس شورای اسالمی.
براساس این قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی هامنند
مناطق آزاد تجاری -صنعتی قانومنند شد.
ماده  3این قانون مسئولیتهای هیئت وزیران را در خصوص این
مناطق به رشح زیر بیان میکند.
الف -تعیین ویا تغییر سازمان مسئول منطقه اعم از دولتی و غیر دولتی.
ب-نظارت بر فعالیتهای مناطق در چارچوب برنامهها و اهداف آنها.
در ماده  25نیز عنوان شده که«آییننامه اجرایی این قانون با پیشنهاد
وزرای امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید».
 .7مصوبه  1384/9/13هیئت وزیران در زمینه تشکیل شورایی
به منظور ایجاد هامهنگی در بین سازمانهای مناطق آزاد
تجاری -صنعتی جمهوری اسالمی ایران با اصالحات بعدی.
مفاد این مصوبه به رشح زیر است:
«(اصالحی )1385/2/3به منظور ایجاد هامهنگی در بین سازمانهای
مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران،
شورایی به ریاست رئیس جمهور (در صورت عدم حضور ایشان به ریاست معاون
رئیس جمهور در امور اجرایی)و مرکب از افراد زیر تشکیل میشود :معاون رئیس
جمهور در امور اجرایی ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،وزیر بازرگانی ،وزیر صنایع
و معادن ،وزیر نفت ،وزیر کشور ،وزیر کار و امور اجتامعی ،وزیر راه و ترابری،
وزیر نیرو ،وزیرمسکن و شهرسازی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،رئیس سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور ،رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ودبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی.
(2اصالحی  -)1385/2/3وظایف واختیارات هیئت وزیران مذکور
در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسالمی ایران
مصوب  1372و اصالحات بعدی آن(به استثنای تبره  3ماده  1قانون مزبور)
و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران -مصوب
( – 1384به استثنای تبره  2ماده  1قانون مزبور)به کمیسیونی مرکب از
وزیران موضوع بند ()1این تصویبنامه محول میشود.
مالحظه میشود که وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفاظت
محیط زیست در شورا و کمیسیون مذکور(حتی پس از بازنگری سال (1385
نیز عضویت ندارد .بدیهی است فعالیتهای اقتصادی با موضوعات حفظ محیط
زیست و منابع طبیعی به طور مستقیم یا غیر مستقیم مالزمه دارد .لذا عضویت
مراجع ذی صالح ملی در این دو حوزه در شورا و کمیسیون فوق الذکر که وظیفه
سیاستگذاری برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را دارا هستند؛
امری رضوری به نظر میرسد.
 .8مصوبه هیئت وزیران در تاریخ  1388/8/10در زمینه ایجاد
شورای هامهنگی امور مناطق.
هیئت وزیران در تاریخ  1388/8/10بنا به پیشنهاد ریئس جمهور و به
منظور ایجاد هامهنگی میان سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق
ویژه اقتصادی تصویب کرد:
شورایی متشکل از رئیس دفرت ریاست جمهور به عنوان رئیس شورا و
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با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی ،بازرگانی و صنایع و معادن و معاون
برنامهریزی و نظارت راهربدی ریاست جمهوری و رئیس مرکز مناطق آزاد تجاری-
صنعتی به عنوان دبیر تشکیل شود.
بر اساس این مصوبه ،وظایف و اختیارات هیئت وزیران در قانون
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی (مصوبه )1372و اصالحات بعدی
آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی(مصوب )1384به وزیران عضو
این شورا تفویض میشود .بر این اساس هیئت وزیران تفویض اختیار تبره
 3ماده  1قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و تبره  2ماده 1
قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی یعنی ایجاد مناطق جدید و تعیین
محدوده آنها را از این مصوبه استثنا کرده است چرا که ایجاد مناطق جدید
بنا به پیشنهاد دولت و نصویب مجلس شورای اسالمی مجاز خواهد بود .لذا
تصمیمگیری در خصوص امور اجرایی موضوع یاد شده به متام اعضای شورا
به عنوان منایندگان ویژه رئیس جمهور و تصویب و اصالح آیین نامه و مقررات
مربوط به موضوع یاد شده به وزیران عضو شورا تفویض میشود.
براساس این مصوبه تصمیامت و مصوبات اکریت اعضا یا وزیران
عضوشورا(حسب مورد)در حکم تصمیامت رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده
و با رعایت آییننامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است .همچنین دبیرخانه
شورای یاد شده در دفرت هیئت دولت خواهد بود.
مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن نظارت بر امور این مناطق،
به عنوان ساختار ستادی اجرایی ،مصوبات شورای هامهنگی مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی را پیگیری میکنند.
مالحظه میشود که روند تغییرات ساختار اداری مناطق آزاد تجاری-
صنعتی و ویژه اقتصادی در جهت محدود منودن نهادهای ذی مدخل در حوزه
سیاستگذاری و تصمیمگیری پیش رفته است؛ بهطوری که شورای هامهنگی
امور مناطق به عضویت  6عضو ،1مسئولیتها و اختیارات هیئت وزیران و مرح
در قوانین را عهدهدار هستند درحالیکه این اعضا براساس مصوبه 1384/9/13
هیئت وزیران مشتمل بر  14عضو بوده است(.این شورا نقش شورای عالی را
عهده دار است).
با نگاهی اجاملی به ساختار رسمی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی
و مناطق ویژه اقتصادی ،سطوح زیر مالحظه میشود:
-1هیئت وزیران(به عنوان مجمع عمومی سازمان های مناطق آزاد).
-2شورای هامهنگی امور مناطق :این شورا متشکل از  5عضو بوده
و کلیه اختیارات هیئت وزیران به استثنای اختیارات تبره  3ماده  1قانون
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی و تبره  2ماده  1قانون تشکیل
و اداره مناطق ویژه اقتصادی (درزمینه ایجاد مناطق جدید و محدوده آنها)
رادارا باشد .وظیفه استثنا شده مذکور به عهده شورای تشکیل شده طی مصوبه
 1384/9/13هیئت وزیران و اصالحیههای بعدی آن در زمینه تشکیل شورایی
به منظور ایجاد هامهنگی بین سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی است.
شورای هامهنگی امور مناطق دارای دبیرخانهای است که رئیس مرکز مناطق
آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ریاست این دبیرخانه را بر عهده دارد و
دبیر شورای هامهنگی امور مناطق است.
-3مرکز مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی :این مرکز دارای
دبیرخانه و شورایی است که ضمن نظارت بر امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و
ویژه اقتصادی ،به عنوان ساختار ستادی اجرای مصوبات شورای هامهنگی امور
مناطق فعالیت میکند.
-4سازمان هرمنطقه آزاد تجاری – صنعتی یا هر سازمان مسئول منطقه
ویژه اقتصادی.
 -5هیئت مدیره و درنهایت رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل در مناطق
آزاد تجاری –صنعتی و مدیر منطقه در مناطق ویژه اقتصادی.
رشح وظایف و اختیارات هیئت وزیران ،شورای هامهنگی امور مناطق
و مرکز مناطق آزاد تجاری –صنعتی و ویژه اقتصادی در صفحات قبل ذکر شده
است .لذا توضیحاتی اجاملی در خصوص ساختار کلی اجرایی در مناطق آزاد
تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به رشح ذیل بیان میشود:
 مناطق آزاد تجاری – صنعتیهامنگونه که ذکر شد و براساس ماده  5قانون چگونگی اداره مناطق
آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب  1372و اصالحات بعدی،
هر منطقه توسط سازمانی که به صورت رشکت با شخصیت حقوقی مستقل
تشکیل میشود و رسمایه آن متعلق به دولت است ،اداره میشود .این رشکتها
و رشکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر رشکتهای دولتی و

سایر مقررات عمومی دولت مستثنا بوده ومنحرا ً براساس قانون چگونگی اداره
مناطق آزاد تجاری -صنعتی و اساسنامههای مربوط به هر منطقه اداره میشود
و در موارد پیشبینی نشده در قانون و اساسنامه مذکور ،تابع قانون تجارت
خواهند بود.
در ماده  7قانون فوق الذکر تریح شده که هیئت وزیران مسئولیت و
اختیار منابع عمومی و سازمان هر منطقه را به عهده دارد .براساس مفاد مندرج
در ماده  ،6سازمان توسط هیئت مدیره متشکل از  3تا  5نفر اداره میشود .این
اعضا به استناد آییننامه داخلی شورای عالی مناطق آزاد و وظایف دبیرخانه
و انتخاب اعضای هیئت مدیره مناطق آزاد مصوب  1372/7/12شورای عالی
مناطق آزاد ،از طریق معرفی توسط اعضای شورای عالی مناطق آزاد و سایر
افراد تعیین و با رأی اکریت مطلق آرای شورای عالی مناطق آزاد به مدت 3سال
منصوب شده که انتخاب مجدد آنها نیز بال مانع است.
مدیرعامل سازمان هر منطقه که ریاست هیئت مدیره را نیز به عهده
خواهد داشت از میان اعضای هیئت مدیره و توسط آنها تعیین شده و به موجب
حکم ریاست جمهوری منصوب میشود .انتخاب مدیرعامل نیز به مدت 3
سال بوده و انتخاب مجدد وی بالمانع است .لیکن مدت تصدی وی در سمت
مدیرعامل منیتواند بیش از مدت اعتبار هیئتمدیره باشد .این موضوع در مورد
تصدی اعضای هیئت مدیره نیز صادق است .یعنی به فرض تغییر یک عضو
هیئت مدیره و عضویت عضو جدید ،عضو جدید تا پایان اعتبار هیئت مدیره
منصوب شده و پس از آن فرآیند انتصاب هیئت مدیره جدید یا ابقای اعضای
قبلی باید طی شود.
مدیرعامل هر منطقه آزاد تجاری -صنعتی به موجب قانون ،باالترین
مقام اجرایی در زمینههای اقتصادی و زیربنایی منطقه است .در اساسنامه
سازمانهای مناطق آزاد تجاری -صنعتی ،ارکان زیر به عنوان ارکان سازمان
منطقه آزاد ذکر شده است:
مجمع عمومی
هیئت مدیره
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
بازرس یا بازرسان قانونی
 مناطق ویژه اقتصادی:براساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادیجمهوری اسالمی
ایران مصوب جلسه مورخ  1384/3/11مجلس شورای اسالمی و جلسه مورخ

 1384/9/5مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز آییننامه اجرایی قانون
تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب  1385/3/1شورایعالی مناطق
آزاد تجاری -صنعتی ،هیئت وزیران میتواند در صورت نیاز ،سازمانی دولتی را
به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد مناید .اساسنامه این سازمانها بنا به پیشنهاد
دبیرخانه به تصویب هیئت وزیران میرسد .تعیین سازمان مسئول منطقه از بین
اشخاص حقوقی غیردولتی منوط به متلک (یا واگذاری رسمی دستگاههای
دولتی ذیربط)و ترف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه موردنظر توسط
اشخاص حقوقی غیردولتی قبل از صدور مجوز هیئت وزیران است.
در تعریف سازمان منطقه آمده است؛ «شخص حقوقی دولتی و یا
غیردولتی که بنا به پیشنهاد دبیرخانه توسط شورای عالی تعیین شود ،مسئولیت
اداره منطقه را عهده دار میباشد ».مدیر منطقه توسط سازمان منطقه منصوب
میشود.
 ساختارهای تشکیالتی موجود در مناطق آزاد تجاری -صنعتیکشور.
سازمان منطقه آزاد تجاری– صنعتی کیش
ساختار این سازمان دارای  5معاونت شامل معاونتهای زیر میباشد:
معاونت عمرانی و امور زیربنایی ،معاونت توسعه مدیریت ،معاونت فرهنگی
اجتامعی ،معاونت گردشگری ،معاونت اقتصاد و رسمایهگذاری.
همچنین ادارات زیر در ساختار تشکیالتی سازمان مذکور فعالیت
میکنند :اداره حقوقی ،اداره ارزیابی عملکرد ،اداره حراست ،اداره مجامع و
حسابرسی ،دفرت مدیرعامل ،اداره روابط عمومی.
موضوعات و فعالیتهای مربوط به محیط زیست در سازمان منطقه
آزاد کیش در ادارهای با همین عنوان(اداره محیط زیست)پیگیری میشود .اداره
مذکور در زیرمجموعه معاونت عمرانی و امور زیربنایی فعالیت میکند.
سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
بررسی پورتال این سازمان منایانگر آن است که ساختار تشکیالتی
سازمان مذکور دارای  3معاونت شامل معاونت رسمایهگذاری ،معاونت توسعه
مدیریت و معاونت فرهنگی اجتامعی و گردشگری بوده که هر معاونت دارای
مدیریتهای مختلف است .لیکن ساختار مذکور فاقد ساختار رسمی تشکیالتی
در زمینه محیط زیست میباشد.
سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم
ساختار رسمی تشکیالت این سازمان بر اساس اطالعات
مندرج در پورتال سازمان مذکور شامل قسمتهای زیر میباشد:
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حوزه مدیرعامل متشکل از مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ،مشاوران
مدیرعامل و بازرس ویژه ،مدیریتهای مستقل شامل :ادارات کل
حراست ،حسابرسی داخلی و امورمجامع ،امورحقوقی وامالک،
برنامهریزی و بودجه ،مدیریتهای ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات،
کیفیت و کنرتل پروژه ،روابط عمومی و امور بینامللل ،طرح جامع ارتباطی
خلیج فارس ،صنایع و شهرک های صنعتی و مدیریت رسمایهگذاری ،.حوزه های
معاونت شامل معاونت توسعه مدیریت ،معاونت فرهنگی ،اجتامعی و گردشگری،
معاونت بازرگانی ،معاونت عمرانی و معاونت معامری و شهرسازی.
با بررسی واحدهای زیرمجموعه معاونتهای مختلف سازمان ،ساختار
رسمی تشکیالتی در زمینه حفظ محیط زیست مالحظه نشد.
سازمانهای منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی و ارس
بررسی پورتال این سازمانها منایانگر آن است که سازمانهای مذکور
فاقد ساختار رسمی تشکیالتی میباشند.
فرایند جذب رسمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری -صنعتی

در این قسمت به طور منونه به فرایند ثبت رشکت در سازمان منطقه
آزاد تجاری-صنعتی انزلی اشاره میشود .مراحل این فرایند به رشح زیر است:
.1مراجعه رسمایهگذار به قسمت صدور مجوزها و اعالم طرح مورد نظر.

.2بررسی طرح و تعیین نام رشکت در رشف تأسیس.

.3صدور مجوز رسمایهگذاری به نام رشکت در رشف تأسیس توسط
واحد ذیربط.

.4در صورت ارائه مجوزهای مورد نیاز از دیگر نهادها ،مدارک ثبتی
به رسمایهگذارارائه میشود (در صورت عدم دارا بودن مجوزهای الزم،
رسمایهگذار جهت اخذ مجوزهای مورد نیاز به واحدهای ذیربط
معرفی میشود).
.5تکمیل مدارک ثبتی توسط متقاضی و ارائه به واحد ثبتی.

.6پرداخت حقوق ثبتی به بانک توسط رسمایهگذار و ارائه فیش آن
به واحد ثبتی.

.7ثبت رشکت در دفاتر ثبت رشکتها.
.8پلمپ دفاتر تجاری.

.9ارائه یک نسخه از مدرک ممهور ثبتی به رسمایهگذار.

هامنگونه که مالحظه میشود اخذ مجوزهای مورد نیاز و از آن جمله
مجوزهای محیط زیست در فرایند جذب رسمایهگذاری منظور شده به نحوی که
فرایند مذکور در صورت عدم ارائه مجوزهای الزم توسط متقاضی رسمایهگذاری
ابرت مانده و عمالً رسمایهگذاری محقق منیشود.

نتیجهگیری:
ایجاد مناطق آزاد تجاری -صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از جمله
سیاستهای اقتصادی دولتها در مسیر تسهیل توسعهیافتگی تلقی میشود.
زیرا کشورهای در حال توسعه ایجاد مناطق آزاد و ویژه را کم دردرسترین و
سادهترین ابزار حل و فصل موانع داخلی رشد اقتصادی میدانند .حتی میتوان
گفت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای اغلب این کشورها وسیله سیاسی و
اسرتاتژیک برای حصول به راهربدهای اقتصادی است .هرچند موفقیت یا عدم
موفقیت این اسرتاتژی در کشورهای مختلف بسته به فضای سیاسی،اجتامعی
و فرهنگی متفاوت است .از این رو سازمانهای گوناگون بیناملللی ،نظرات
متفاوتی در مورد مناطق یاد شده دارند .یونیدو 2مناطق آزاد را وسیلهای برای
تشویق توسعه صنعتی با هدف صدور کاالهای صنعتی میداند .آنکتاد 3معتقد
است که ساختار فعلی تجارت جهانی به زیان کشورهای توسعه نیافته است و
یکی از ابزارهایی که میتواند موجب دگرگونی در این ساختار شود را مناطق
آزاد میداند .سازمان تجارت جهانی ،منطقه آزاد را ابزاری برای گسرتش تجارت
بین املللی و یاری دهنده توسعه میداند .بانک جهانی در سالهای اخیر بر
این نظر بوده که رسمایهگذاری انجام شده در این مناطق هامهنگ با بازده آن
باشد .دفرت بیناملللی کار ضمن تأکید بر محرتم شمردن حقوق نیروی کار در
این مناطق ،در مجموع آن را از نظر اشتغالزایی و کاهش بیکاری مثبت ارزیابی
کرده است .کشور های در حال توسعهای که به ایجاد مناطق آزاد و ویژه روی
آوردهاند ،بر این باورند که این مناطق میتواند یاری دهنده آنان در رهایی از فقر
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و عقبماندگی باشد ،تکنولوژی ،مدیریت و رسمایه را به کشور وارد کند و عوامل
تولید داخلی را با علم و دانش فنی خارجی تلفیق کرده و کشور را در مسیر
توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار دهد.
هامنطور که ذکر شد هرچند مناطق آزاد تجاری -صنعتی و مناطق ویژه
مناطقی خاص با ویژگیهای اقتصادی منحر به خود میباشند ،لیکن از نظر
محیط زیست و اکوسیستم ،بخشی از محدوده گسرته کشور محسوب میشود.
لذا این مناطق از سیاستهای دولتی تأثیرپذیر بوده و بر محیط زیست کشور تأثیر
میگذارند .از این رو به نظر میرسد که با توجه به تبعیت مناطق آزاد تجاری-
صنعتی و ویژه اقتصادی از سیاستهای کالن کشور ،هر نوع تغییر نگرش یا
رویکرد و اتخاذ سیاست و تصمیم زیست محیطی در سطح کالن مملکتی ،بهطور
مستقیم بر مناطق مذکور نیز تأثیرگذار است .کام اینکه بسیاری از معضالت
زیست محیطی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی نیز رصفاً مربوط به
مناطق فوق نبوده و ناشی از مشکالت و معضالت محیط زیستی کشور و تحت
تأثیر آنها است.
به نظر میرسد معضالت موجود در زمینه حفاظت از محیط زیست و
منابع طبیعی کشور بیش از آنکه به فقدان قوانین ارتباط داشته باشد به عدم
اجرای کامل و مناسب ،نظارت بر اجرا و ضامنت اجرای قوانین موجود ارتباط
دارد .به بیان دیگر قوانین و مقررات موجود نیزاز قابلیتهای درخور توجهی برای
حامیت و حفاظت از محیط زیست برخوردارند ،لیکن این امر مستلزم آن است که
این قوانین و مقررات به درستی اجرا و نظارت شده و به نحو مناسب و متناسب
از ضامنت اجرا برخوردار باشد .از جمله اقدامات مثمر در زمینه نظام اجرایی
میتوان به موارد زیر اشاره منود:
تدوین سیاستهای کلی نظام در زمینه محیط زیست ونیز
اسرتاتژی زیست محیطی درسطح ملی با رویکرد کنرتل – نظارت که نسبت
به قوانین از انعطافپذیری بیشرتی متناسب با رشایط و اوضاع و احوال کشور
برخوردار باشد.
تقویت نظام اجرایی محیط زیست در کشور .این تقویت میتواند
از طرق زیر باشد:
 تغییر ساختاری در نظام حقوق اداری و یا اصالح ساختار
فعلی .به نظر میرسد ایجاداقتدار محیط زیستی در کشور بیش از آنکه منوط به
تغییرات ساختاری از این دست باشد؛ مستلزم اعامل مدیریت یکپارچه زیست
محیطی است که نظام پاسخگویی جمعی را ترویج مناید.
 تقویت کمی و کیفی منابع انسانی حوزه حفاظت از محیط زیست از دیگر
روشهای تقویت نظام اجرایی محیط زیست میباشد.
 تأسیس و تقویت دفرت تخصصی محیط زیست در حوزه معاونت برنامهریزی و
نظارت راهربدی ریاست جمهوری و نقش آفرینی مؤثر کمیسیون توسعه پایدار و
محیط زیست در مجلس شورای اسالمی از دیگر روشهای تقویت نظام اجرایی
محیط زیست در راستای ایجاد اقتدار محیط زیستی در کشور است.
ارزشگذاری اقتصادی مواهب محیط زیستی و ارزش گذاری
اقتصادی آلودگی و تخریب محیط زیست و محاسبه این ارزشها در محاسبات
طرحهای متلک داراییهای رسمایهای .این موضوع از مواردی است که در
قوانین برنامه  5ساله چهارم و پنجم توسعه اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و
اجتامعی کشور نیز به دولت ها تکلیف شده است.
تقویت روح پاسخگویی جمعی در نهادهای اجرایی و جایگزینی آن
به جای روح پاسخگویی فردی .نظام پاسخگویی حاکم در نهادهای اجرایی به
نحوی سازماندهی شده که هر نهاد اجرایی خود را ملزم به پاسخگویی در حوزه
اجرایی خود دانسته و حفاظت از محیط زیست را نیز وظیفه یک نهاد اجرایی به
نام سازمان حفاظت محیط زیست میداند.
نظاممند منودن و الزام در بهکارگیری کدهای رفتاری در نهادهای
اجرایی به ویژه در حوزه پیامنکاران ورسمایهگذاران .از جمله این کدهای رفتاری
در حوزه حفاظت از محیط زیست میتوان به سیستمهای مدیریت زیست
محیطی ،سیستم مدیریت یکپارچه و سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط
زیست اشاره منود.
بهکارگیری راه حلها و ابزارهای اقتصادی با هدف باز گرداندن
هزینههای خارجی خسارت زیست محیطی در محاسبه سود وزیان رشکتها و
مرفکنندگان ازجملهجریمههای آلودگی ،یارانهها (با رویکرد چامق و هویج)
شامل یارانههای مربوط به تجهیزات کاهش آلودگی و یارانههای کاهش آلودگی؛
سیستمهای مجوزهای آلودگی قابل تجارت مبتنی بر سهمیه ،سیستمهای
اندازهگیری پویایی و تشویقی برای ایجاد انگیزه در مدیران مشمول رشکتهای

تجاری و صنعتی کوچک وبزرگ ،پرداخت تسهیالت و....
تقویت ساختار نظارتی شورای هامهنگی امور مناطق .در حال
حارض نظارتها بیشرت در حوزه اقتصادی و مالی بوده و جامعیت الزم را ندارد.
تدوین شاخصهای عملکردی در حوزه محیط زیست به عنوان یکی از معیارهای
سنجشی و ارزیابی عملکرد سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میتواند
مثمر واقع شود.
ـ نظاممند منودن و ساماندهی ساختارهای اجرایی مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی از طریق ایجاد ساختارهای الگو .در حال حارض
سازمان مناطق آزاد و ویژه فاقد ساختار تشکیالتی همسان بوده و
سازمان هر منطقه به فراخور حال خود ساختاری را ایجاد کرده است.
به عبارت دیگر این ساختارها تا حد زیادی تابع نظر مدیران مناطق
میباشد .این ناهمگونی تا بدان جا ادامه دارد که حتی در سطح معاونتها نیز
سازمانهای مناطق فاقد الگوی مشابه میباشند .در حوزه محیط زیست نیز
بهطور منونه ساختار سازمان منطقه آزاد کیش دارای اداره تحت عنوان محیط
زیست میباشد در حالیکه سایر مناطق آزاد از چنین ساختاری برخوردار
نیستند .این مشکل ضمن تداعیکردن عدم انسجام تشکیالتی مناطق مذکور،
سبب میشود اعامل نظارت عالی بر عملکرد سازمانها نیز از انسجام کافی
برخوردار نبوده وعملکرد این سازمانها قابل ارزش نباشد .الزم به ذکر است که
به فرض ایجاد ساختار رسمی در زمینه محیط زیست در تشکیالت مناطق ،این
ساختار رسمی رصفاٌ دارای نقش ارتباطی با سازمان حفاظت محیط زیست و
پیگیری موضوعات محیط زیست در منطقه خواهد بود .قطعاٌ این اصالح ساختار
از طریق شورای هامهنگی امور مناطق و اخذ مصوبات مراجع ذی صالح امکان
پذیر میباشد.
تقویت ساختار سازمانی وتوامنندسازی نیروی انسانی فعال
درحوزههای مناطق استقرار .سیستمهای استاندارد مدیریت از جمله سیستم
مدیریت محیط زیست ،سیستم مدیریت یکپارچه یا سیستم مدیریت بهداشت،
ایمنی و محیط زیست.
بهکارگیری ابزارهای تشویقی اقتصادی در مناطق ویژه اقتصادی از
جمله تخفیفات در میزان اجاره یا حق بهره برداری.
تدوین و برگزاری دورههای آموزشی در سطوح مختلف اعم از
عمومی و تخصصی در زمینه قوانین و مقررات مربوطه اعم از قوانین و مقررات
خاص مناطق و قوانین و مقررات زیست محیطی.
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شناورهایسنگینبرویژگیهایاقتصادیوفنی
رزاق زاهدی
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دلوار

عبدالرضا باباخانی
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دلوار

چکی ــده :در ای ــن مقال ــه ابت ــدا ی ــک ن ــوع ش ــناورخدماتی وی ــژه ب ــا عن ــوان س ــنگینبر( )heavy liftم ــورد بررس ــی ق ــرار گرفت ــه و ان ــواع آن و کاربرده ــای
آن بهخص ــوص در زمین ــه فراس ــاحل و حم ــل و نق ــل باره ــای عظی ــم و یکپارچ ــه بی ــان ش ــده اس ــت .ویژگ ــی ای ــن ن ــوع ش ــناورها ،پای ــداری زی ــاد در دری ــا
و ق ــدرت ف ــراوان تخلی ــه و بارگی ــری آنه ــا و نی ــز حم ــل ب ــار در دریاس ــت .س ــپس آم ــار ای ــن ن ــوع ش ــناورها م ــورد توج ــه ق ــرار گرفت ــه و چن ــد ن ــوع ش ــناور
مه ــم و مش ــخصات آنه ــا ذک ــر ش ــده اس ــت .همچنی ــن بررس ــی ب ــازار و نی ــز س ــود و زی ــان آنه ــا ودر نهای ــت ب ــه کارب ــرد ای ــن ن ــوع از ش ــناورها در کش ــور
اش ــاره ش ــده اس ــت .ب ــا توج ــه ب ــه رش ــد صنع ــت دریای ــی ،ل ــزوم اس ــتفاده از ای ــن ن ــوع ش ــناورها روز ب ــهروز بیش ــرت آش ــکار میش ــود.
رش ــد اس ــتفاده از مناب ــع ان ــرژی و نی ــز تح ــوالت فعل ــی در صنع ــت ،بهخص ــوص صنای ــع فراس ــاحل ،ل ــزوم اس ــتفاده از مناب ــع ان ــرژی در دری ــا و
اقیان ــوس چ ــه از ن ــوع ان ــرژی فس ــیلی و چ ــه از ن ــوع انرژیه ــای تجدیدپذی ــر ،نی ــاز ب ــه اس ــتفاده از اب ــزار بس ــیار ب ــزرگ و س ــنگین جه ــت ج ــذب
ای ــن ن ــوع از انرژیه ــا را توجی ــه میکن ــد .توربینه ــای ب ــادی فراس ــاحل ،نیروگاهه ــای جری ــان دریای ــی ،س ــکوهای دریای ــی و...از جمل ــه ای ــن
ابـــزار هســـتند کـــه گاه ناچاریـــم آنهـــا را بهصـــورت یکپارچـــه بـــه وســـط دریاهـــا و اقیانوسهـــا بـــرده و در موقعیتهـــای تعییـــن شـــده نصـــب
کنی ــم .ع ــالوه ب ــر آن ،باره ــای عظی ــم و س ــنگینی هس ــتند ک ــه جه ــت جابجای ــی از ی ــک کش ــور ب ــه کش ــور دیگ ــر و ی ــا از ی ــک نقط ــه ب ــه نقط ــه دیگ ــر نی ــاز ب ــه
وس ــایل حم ــل و نق ــل دریای ــی خاص ــی هس ــتند ،مانن ــد جرثقیله ــا و ی ــا ش ــناورهایی ک ــه در ی ــک رسی رشای ــط دریای ــی توانای ــی جابج ــا من ــودن خ ــود را ندارن ــد.
مهمتری ــن اب ــزار انتق ــال ای ــن ن ــوع س ــازههای عظی ــم و یکپارچ ــه ،ش ــناورهای س ــنگینبر هس ــتند .اگرچ ــه بارجه ــا نی ــز در بس ــیاری از م ــوارد م ــورد اس ــتفاده
قـــرار میگیرنـــد ولـــی بـــه دو دلیـــل عمـــده محدودیـــت دارنـــد :اول اینکـــه چـــون بـــا یدککـــش حمـــل میشـــوند ،منیتواننـــد پایـــداری مطلوبـــی در دریـــا و
بهویـــژه در اقیانـــوس داشـــته باشـــند .در نتیجـــه بـــا ریســـک باالیـــی مواجهانـــد .دوم اینکـــه بـــا افزایـــش انـــدازه ایـــن بارجهـــا ،توجیـــه اقتصـــادی مناســـبی
نخواهنـــد داشـــت و نیـــز یدککشهـــا تـــوان انتقـــال آن را در دراز مـــدت نخواهنـــد داشـــت و کنـــرتل حـــرکات آن نیـــز ســـخت میشـــود .ضمـــن اینکـــه بـــارج
وس ــیله بس ــیار مناس ــبی جه ــت حم ــل و نق ــل باره ــای بی ــش از  10000ت ــن در اقیان ــوس نیس ــت .در نتیج ــه ش ــناورهای س ــنگینبرکه کارای ــی طوالن ــی مدت ــی
دارن ــد و نی ــز ب ــه می ــزان کاف ــی پای ــدار هس ــتند ،راه ــکار مناس ــبی جه ــت ح ــل ای ــن مش ــکل هس ــتند .در ای ــن مقال ــه ،ابت ــدا توضی ــح مخت ــرصی از ای ــن ن ــوع
ش ــناورها ،آم ــار ،ان ــواع و تاریخچ ــه اس ــتفاده از آنه ــا آم ــده و س ــپس قابلیته ــا و مش ــخصات فن ــی آنه ــا از نظ ــر طراح ــی بی ــان ش ــده اس ــت .پ ــس از آن مس ــائل
اقتص ــادی در م ــورد هزین ــه و درآمده ــای آنه ــا بررس ــی ش ــده و در نهای ــت نی ــز ب ــا توج ــه ب ــه تج ــارب صنای ــع فراس ــاحل در کش ــور ،ب ــه اهمی ــت اس ــتفاده از آنه ــا
در آینده در کشور اشاره شده است.
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شناورهایسنگینبر

اصـــوالً شـــناورهای ســـنگینبر بـــه آن دســـته از شـــناورهایی گفتـــه
میشـــود کـــه قادرنـــد بارهـــای عظیـــم الجثـــه ،ســـنگین و یکپارچـــه را
ک ــه بهص ــورت فل ــه و مای ــع نیس ــت و وزن آن بی ــش از  1000ت ــن اس ــت،
حمـــل و جابجـــا منـــوده و نیـــز سیســـتم رانـــش مســـتقل داشـــته باشـــند.
بنابرایـــن جرثقیلهـــای شـــناور کـــه بـــا یدککـــش حمـــل میشـــوند؛
ج ــزء ای ــن دس ــته ق ــرار منیگیرن ــد .هرچن ــد یک ــی از مأموریته ــای مه ــم
ای ــن ن ــوع جرثقیله ــا حم ــل باراس ــت .ش ــکل  1ی ــک منون ــه از ای ــن ن ــوع
از شـــناورها را نشـــان میدهـــد.

شکل  -3منونه شناور سنگینبرجرثقیلدار .در حال انتقال سه عدد گنرتی کرین

تاریخچه و آمار

شکل :1شناور سنگینبردو قلوی  tween lifterبا سیستم رانش مستقل

اص ــوالً ای ــن ن ــوع ش ــناورها ب ــه دو دس ــته تقس ــیم میش ــوند :ی ــک منون ــه
از آنهـــا مغروقشـــونده و دیگـــری جرثقیـــلدار .هـــر چنـــد کـــه میتـــوان
دســـتهبندی جزییتـــری روی ایـــن نـــوع شـــناورها انجـــام داد .مثـــالً
منونههـــای ترکیبـــی کـــه هـــم جرثقیلدارنـــد و هـــم مغـــروق شـــونده انـــد
و ی ــا اینک ــه ن ــه مغ ــروق ش ــونده و ن ــه جرثقیلدارهس ــتند .در ن ــوع مغ ــروق
ش ــونده ،ش ــناور ب ــا پ ــر و خال ــی من ــودن مخ ــازن باالس ــت خ ــود ،هن ــگام
بارگی ــری ب ــه می ــزان کاف ــی در آب غوط ــه ور میش ــود و س ــپس ب ــار روی آن
ق ــرار گرفت ــه و ی ــا تخلی ــه میش ــود .از ای ــن ن ــوع ش ــناور بیش ــرت در زمان ــی
اس ــتفاده میش ــود ک ــه وزن ب ــار بس ــیار س ــنگین و ابع ــاد آن ب ــزرگ ب ــوده و
جرثقیله ــا ت ــوان انج ــام ب ــار ب ــرداری ی ــا بارگ ــذاری را ندارند(بی ــش از ده
ه ــزار ت ــن) .ش ــکل  2منون ــهای از ای ــن ن ــوع ش ــناورها را نش ــان میده ــد.
منونـــه دیگـــر از ایـــن شـــناورها ،نـــوع جرثقیـــلدار هســـتند کـــه جهـــت
حم ــل باره ــای س ــبکتر اس ــتفاده میش ــوند .ای ــن ن ــوع ش ــناورها دارای
انب ــار ب ــار نی ــز هس ــتند برخ ــالف مغ ــروق ش ــوندهها ک ــه فق ــط روی عرش ــه
ب ــار ق ــرار میدهن ــد .آس ــانی کار ب ــا ای ــن ن ــوع از س ــنگینبرها ،انعط ــاف
و مان ــور به ــرت از جمل ــه ویژگیه ــای ای ــن ن ــوع از شناورهاس ــت .ش ــکل 3
منون ــهای دیگ ــر از ای ــن ن ــوع ش ــناورها را نش ــان میده ــد.

در مـــورد شـــناورهای ســـنگینبرثبت شـــده آمـــار دقیقـــی در دســـرتس
نیس ــت .ول ــی ت ــا س ــال  2013ح ــدود 70فرون ــد از ای ــن ن ــوع ش ــناورها
شـــامرش شـــدهاند .جـــدول 1تعـــداد فراوانـــی و پراکندگـــی ایـــن نـــوع
شـــناورها را تـــا ســـال  2013نشـــان میدهدکـــه شـــامل بارجهـــای
جرثقیـــلدار نیـــز میباشـــد .ولـــی منونههـــای نیمـــه مغـــروق بـــدون
جرثقی ــل در آن نیس ــت .ج ــدول  2نی ــز آم ــار ای ــن ن ــوع ش ــناور ک ــه ه ــامن
ج ــدول  1اس ــت و  10ن ــوع ش ــناور وی ــژه اقیانوسپی ــامی دیگ ــر را نش ــان
میدهـــد .بـــا ایـــن وجـــود برخـــی از منونههـــای دیگـــر شـــناورهای
ویـــژه در مقیـــاس بـــزرگ را میتـــوان ســـنگینبرقلمداد منـــود ،چـــرا کـــه
آنهـــا نیـــز تـــوان جابجایـــی بارهـــای ســـنگین چنـــد هـــزار تنـــی را دارا
هســـتند .برخـــی از شـــناورهای خدماتـــی بـــزرگ و نیـــز برخـــی از FPSO
هـــا .ولـــی شـــناورهای ســـنگینبرتنها مأموریتشـــان انتقـــال و نصـــب
باره ــای س ــنگین اس ــت .آنچ ــه ک ــه مس ــلم اس ــت ای ــن اس ــت ک ــه در کل
کارب ــرد آنه ــا رو ب ــه فزون ــی اس ــت چ ــرا ک ــه رش ــد اس ــتفاده از آنه ــا در
ب ــازه زمان ــی بح ــران اقتص ــادی نی ــز روی داده اس ــت .ش ــکل  4نی ــز آم ــار
شـــناورهای ســـنگینبراز نـــوع مغـــروق شـــونده را در بـــازه زمانـــی 2000
ت ــا  2012نش ــان میده ــد ک ــه برگرفت ــه از آم ــار ش ــناورهای چن ــد رشک ــت
معتـــرب و مهـــم خدماتـــی در ایـــن زمینـــه اســـت .از جـــدول  1و شـــکل
4میتـــوان پـــی بـــرد کـــه حـــدود  90فرونـــد شـــناور ســـنگینبر ثبـــت

جدول -1شناورهای سنگینبربه جز منونههای مغروقشونده که شامل بارج
نیز میشود

شکل -2منونه شناور سنگینبرمغروق شونده .در حال حمل یک برج رادار

جدول :2آمار  11نوع شناور ویژه در دنیا که قابلیت حرکت در اقیانوس دارند
تا سال 2013
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شکل -4آمار شناورهای مغروق شونده بدون جرثقیل تا سال 2012
سال ساخت/تبدیل شدن آبخوردر حالت مغروق توان موتور( )Kwظرفیت باربری(تن)

ش ــده اس ــت .ج ــدول  3چن ــد منون ــه از ش ــناورهای مه ــم مغ ــروق ش ــونده
را بـــا خصوصیاتشـــان نشـــان میدهـــد .جـــدول  4نیـــز چنـــد منونـــه
از شـــناورهای از نـــوع جرثقیـــلدار را معرفـــی میدهـــد .از جـــداول  3و
 4بهخوبـــی میتـــوان فهمیـــد کـــه ظرفیـــت مغروقشـــوندهها بیشـــرت از
منونـــه هـــای جرثقیـــلدار اســـت.
اگ ــر بخواهی ــم ب ــه تاریخچ ــه ای ــن ن ــوع از ش ــناورها اش ــاره کنی ــم ،نخس ــتین
شـــناور ســـنگینبر بـــا عنـــوان  SS Lichtenfelsدر ســـال  1920ســـاخته
شــد .وظیفــه ایــن شــناور ،انتقــال لوکوموتیوهــای  120تنــی از انگلســتان
ب ــه کش ــور هن ــد در آن زم ــان ب ــود .ای ــن ش ــناور دارای جرثقیل ــی ب ــود ک ــه
توانایـــی بلندکـــردن بـــار بـــا ایـــن وزن را داشـــت .پـــس از آن منونههـــای
بزرگتـــری ســـاخته شـــد و رشـــد آنهـــا افزایـــش یافـــت .در ســـال 1972
نخســـتین شـــناور ســـنگینبراز نـــوع مغـــروق شـــونده بـــا نـــام docklift1
س ــاخته ش ــد .پ ــس از آن ش ــناورهای دیگ ــری از ای ــن ن ــوع س ــاخته ش ــدند.
ب ــه م ــرور زم ــان اهمی ــت اس ــتفاده از ای ــن ش ــناورها بیش ــرت مش ــخص ش ــد
آبخور(مرت)

عرض(مرت)

طول(مرت)

نام شناور

1982/1975

20.05

14800

47500

10.55

41.15

213.9

Asian Atlas

82&1981

20.6

9642

32650

9.97

32.26

170.95

Swan&tern

1998/1983

26

4x3100

40910

8.77

50

174.70

1 Mighty servant

1987

22

2x6750

34030

8.8

40

162

transshelf

2004/2000

28.4

21640

76410

10.3

63

206.5

Blue Marlin

2004/2002

19

2x5000

20101

7.5

36

145

Tai an kou

2006/1981

29.5

15300

31809

8

42

191.3

Willift falcon

2007/1992

23

13365

54240

10.44

44.5

209.3

Transporter

2008/1989

23.5

13550

54000

10.10

44.5

214.07

Ancora

2010

26

15000

50000

9.85

43

215

NMA

2010

20

4x3000

25000

8

40

135

TwinMarine Lifter

2012

31

27000

117000

11

70

270

Dockwise vanguard

جدول  :3چند منونه شناور سنگینبرمغروق شونده((semisubmersible
آبخور(مرت)

عرض(مرت)

طول (مرت)

نام شناور

سال ساخت /تغییرات ظرفیت جرثقیل (ها) توان موتور( )Kwظرفیت باربری(تن)
2007/1984

2x700

2x4000

13740

8.27

28.3

134

Happy Buccaneer

1991

250+400

3300

7572

7.42

20.98

93.5

stellaprima

1994

450

3773

9433

7.5

21

114.5

Kibi

1997

2x400

8775

15634

9.5

22.88

127.9

Happy River

2007/2000

150+2x350

7800

11320

7.88

20.40

154.25

Beluga Intonation

2004

2x250

6300

7821

7.6

20.20

113.5

Panagia

2008

2x900

2x4320

12870

7.5

26.50

133.8

Fairplayer

2009

2x1000

9500

12500

9.20

27.5

154.8

179 SAL type

2009

2x320

16520

30000

11

27.8

194

Chipolbrok

2010

2x900

8775

18680

9.5

26.5

145.2

Biglift

2010

2x400

2x4500

25000

11.00

26

157.3

SE shipping

2011

120+2x700

9800

19700

9.5

25.20

155.79

1400-BelugaP2

2012

2x400

---------

14360

7.6

22

125

BBC Olympus

جدول-4چند منونه شناور سنگینبراز نوع جرثقیلدار((project cargo
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ت ــا اینک ــه تع ــداد آنه ــا ت ــا س ــال  2012ب ــه  58فرون ــد افزای ــش یاف ــت.
امـــروزه بزرگتریـــن شـــناور ســـنگینبربا نـــام dockwise vanguard
میباش ــدکه در س ــال  2012س ــاخته ش ــد .ای ــن ش ــناور توانایـــی حم ــل
بارهــای یکپارچــه بــا وزن  110000تــن را داراســت .شــکل  5ایــن شــناور
را نشـــان میدهـــد .ایـــن شـــناور دارای  275مـــرت طـــول کل 75 ،مـــرت
عـــرض و دارای آبخورمتغیـــر بیـــن  11تـــا  31مـــرت (در حالـــت مغـــروق)
اس ــت .ش ــکل  6نی ــز چن ــد ن ــوع ش ــناور وی ــژه در ح ــال س ــاخت در س ــال
 2013را نشـــان میدهـــد.

ای ــن مطل ــب بیش ــرت ب ــرای ش ــناورهای جرثقی ــلدار ب ــا ظرفی ــت چن ــد ه ــزار
تـــن اســـت .ایـــن بـــدان علـــت اســـت کـــه جرثقیلهـــای بـــا ایـــن ظرفیـــت
بس ــیار گ ــران ب ــوده و هزین ــه س ــاخت و نی ــز تعمی ــر و نگه ــداری ش ــناور را
ب ــاال میبرن ــد .ج ــدول  5آم ــار مناس ــبی از می ــزان درآم ــد رشک ــت dockwise
بهعنـــوان بزرگتریـــن رشکـــت رسویسدهـــی ایـــن نـــوع شـــناورها در بـــازه
زمان ــی  2006ت ــا  2011را نش ــان میده ــد .ای ــن رشک ــت در ح ــال ح ــارض
بیـــش از  20فرونـــد از شـــناورهای ســـنگینبررا داراســـت .در ایـــن جـــدول
مشـــاهده میشـــود کـــه درآمـــد خالـــص شـــناورهای ســـنگینبر از ســـال
 2006ت ــا انتهــای  2011ح ــدود  %80رش ــد داش ــته و ب ــا توجــه بــه افزایــش
ای ــن ن ــوع از ش ــناورها ،درآم ــد خال ــص ب ــرای ه ــر ش ــناور بهط ــور متوس ــط
از  12/5میلیـــون دالر در ســـال  2006بـــه  16/1میلیـــون دالر در ســـال
 2011رس ــیده اس ــت .در ش ــکل yacht transport،نی ــز ی ــک ن ــوع ش ــناور
سنگینبراســـت کـــه فقـــط جهـــت حمـــل شـــناورهای مســـافرتی تفریحـــی
اســـتفاده میشـــود.

شکل  :5شناور  dockwise vanguardبزرگترین شناور سنگینبرکه در حال
حمل شناور مسافربری  Costa Concordiaاست
جدول  -5درآمد خالص شناورهای سنگینبر( )NCIدر مجموع و به ازای هر
شناور( )NCI/shipدر فاصله زمانی  2006تا 2011

آیندهکاری شناورهای سنگینبر

شکل  -6تعداد شناورهای ویژه درحال ساخت یا در دست ساخت در سال 2013

هزینهها و درآمدها برای شناورهای سنگین بر

در م ــورد هزینهه ــای طراح ــی و س ــاخت ای ــن ن ــوع از ش ــناورها نی ــز بای ــد
گفـــت بـــا وجـــودی کـــه جهـــت طراحـــی و ســـاخت ایـــن نـــوع از شـــناورها
مناقص ــه جهان ــی اج ــرا میش ــود (چ ــه در بخ ــش خصوص ــی و چ ــه دولت ــی)
ولـــی چـــون دارای ســـاختار ویـــژه هســـتند و هـــر منونـــه از آنهـــا دارای
تجهیـــزات خـــاص خـــود اســـت ،هزینههـــای باالیـــی را دارنـــد و بهشـــدت
متأث ــر از س ــفارش مش ــرتی هس ــتند .ب ــه عن ــوان مث ــال ش ــناور dockwise
 vanguardدر زمــان ســاخت حــدود  240میلیــون دالر هزینــه بــرد .بــا ایــن
وج ــود و طب ــق کارشناس ــی در درازم ــدت دارای توجی ــه اقتص ــادی میباش ــد
و میتـــوان بـــازار کار بســـیار خوبـــی را بـــرای ایـــن شـــناور پیشبینـــی
من ــود .ب ــه عن ــوان مث ــال ،میت ــوان ب ــه ق ــرارداد خدم ــات ی ــک ن ــوع از ای ــن
شـــناورها کـــه از نـــوع مغـــروق شـــونده اســـت بـــا وزارت گاز امریـــکا اشـــاره
کـــرد کـــه بـــا داشـــنت ظرفیـــت  30500تـــن حمـــل بـــار ،بهمـــدت یـــک
ســال قــراردادی معــادل  25156000دالر بــه عنــوان اجــاره زمانــی منعقــد
من ــود .جال ــب اینجاس ــت ک ــه ای ــن ش ــناور در س ــال  1984س ــاخته ش ــده
اســت و بــا وجــود ایــن کــه مســن اســت ولــی هنــوز درآمــدزا و مفیــد اســت.
معم ــوالً هزین ــه اج ــاره روزان ــه ای ــن ش ــناورها از  30ه ــزار دالر ت ــا  130ه ــزار
دالر متغی ــر اس ــت و ای ــن می ــزان وابس ــته ب ــه ن ــوع ش ــناور ،ن ــوع ب ــار ،رشای ــط
محیط ــی و مس ــیر دریان ــوردی اس ــت .ای ــن می ــزان هزین ــه فق ــط مرب ــوط ب ــه
حم ــل ب ــار اس ــت .ب ــرای ش ــناوری مث ــل  dockwise vanguardای ــن مبل ــغ
میتوان ــد بهمرات ــب بیش ــرت باش ــد .بهعن ــوان مث ــال در جری ــان عملی ــات از
آبکشــی شــناور  costa Concordiaدر ســال  ،2012در مــدت زمــان  90روز
ح ــدود  24میلی ــون دالر درآم ــد عای ــد رشک ــت  dockwiseش ــد .ح ــال اگ ــر
شــناور دارای جرثقیــل باشــد و یــا بخواهــد عملیــات باربــرداری و بارگــذاری را
انج ــام ده ــد ،ن ــرخ ای ــن خدم ــات بهمرات ــب بیش ــرت خواه ــد ب ــود بهگون ــهای
کـــه هزینـــه آنهـــا تـــا  400هـــزار دالر در روز نیـــز میرســـد .در حقیقـــت

بـــا توجـــه بـــه رشـــد اســـتفاده از انـــرژی در دنیـــا (فســـیلی و تجدیدپذیـــر)
و نی ــز افزای ــش حم ــل و نق ــل دریای ــی در آین ــده ب ــرای هم ــه ن ــوع بار(چ ــه
بارهـــای عظیـــم و چـــه معمولـــی و فلـــه) میتـــوان پیشبینـــی کـــرد کـــه
نی ــاز ب ــه اس ــتفاده از ای ــن ن ــوع ش ــناورها افزای ــش خواه ــد یاف ــت .بهعن ــوان
مث ــال ش ــکل  7نی ــاز ب ــه ش ــناورهای س ــنگینبر را ک ــه فق ــط جه ــت حم ــل
و نص ــب توربینه ــای فراس ــاحلی اس ــت ت ــا س ــال  2022نش ــان میده ــد.
ایـــن میـــزان نیـــاز کمـــرت از عرضـــه و فراوانـــی شـــناورهای سنگینبراســـت
ول ــی س ــهم توربینه ــای ب ــادی در عملی ــات فراس ــاحل کم ــرت از  10درص ــد
اســـت کـــه بـــاز هـــم میتـــوان بـــه بـــازار کار شـــناورهای ســـنگینبرامیدوار
ب ــود .ش ــکل  8نی ــز می ــزان نی ــاز ب ــه عملی ــات ش ــناورهای س ــنگینبرجهت
حم ــل ،نص ــب و برداش ــنت باره ــای س ــنگین در عملی ــات فراس ــاحل را ت ــا
ســـال  2016نشـــان میدهدکـــه بیـــش از  700عملیـــات اســـت .اشـــکال
 7و  8فقـــط مربـــوط بـــه عملیـــات فراســـاحل (انرژیهـــای فســـیلی و نـــو)
اســـت .حـــال اگـــر عملیـــات دیگـــری مـــن جملـــه حمـــل و نقـــل عـــادی
بارهـــای ســـنگین از یـــک ســـاحل بـــه ســـاحلی دیگـــر و نیـــز عملیـــات از
آبکش ــی کش ــتیهای مغ ــروق( )salvageرا ب ــه آنه ــا اضاف ــه کنی ــم ،نی ــاز ب ــه
اس ــتفاده از ای ــن ش ــناورها بیش ــرت روش ــن خواه ــد ش ــد .بهعن ــوان مث ــال،
همیـــن نـــاوگان فعلـــی فقـــط پاســـخگوی عملیـــات مربـــوط بـــه شـــکل 8
اس ــت .یعن ــی بهط ــور متوس ــط ه ــر ش ــناور  9عملی ــات را(ب ــا توج ــه ب ــه 90
فرون ــد ش ــناور س ــنگینبرموجود) در س ــال  2016انج ــام میدهدک ــه رق ــم
باالیـــی بـــرای ایـــن دســـته از شـــناورها بهحســـاب میآیـــد.

شکل -7میزان عرضه و تقاضای شناورهای سنگینبرجهت نصب توربینهای
فراساحل تا سال 2022
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اس ــت ،از مــوارد اصلــی طراحــی منحــر بــه فــرد ای ــن ن ــوع شناورهاس ــت.
یعن ــی اینک ــه در محاس ــبات دری ــاروی و س ــازهای ،اث ــر م ــوج  %5بیش ــرت از
طراحـــی شـــناورهای دیگـــر مدنظـــر قـــرار میگیـــرد .مـــورد دیگـــری کـــه
بای ــد ب ــرای طراح ــی ای ــن ن ــوع از ش ــناورها مدنظ ــر ق ــرار گی ــرد ،آرای ــش
ســـازهای خـــاص بـــا عنـــوان  cribbing arrangementاســـت کـــه جهـــت
تقوی ــت و اضاف ــه من ــودن س ــتونهای ق ــوی در زی ــر عرش ــه ش ــناور جه ــت
تحمـــل بـــار اســـت کـــه بایـــد تـــا کـــف شـــناور ادامـــه پیـــدا کند(.شـــکل
 )9همچنیـــن عرشـــه شـــناور بایـــد تحمـــل بارگـــذاری متمرکـــز را کـــه در
ی ــک زم ــان کوت ــاه (هن ــگام بارگ ــذاری) انج ــام میش ــود ،داش ــته باش ــد.
همچنی ــن روشهای ــی نی ــز جه ــت تبدی ــل نفتکشه ــای فرس ــوده ب ــه ای ــن
ن ــوع ش ــناورها پیش ــنهاد ش ــده ک ــه میتوان ــد هزین ــه س ــاخت ای ــن ن ــوع از
شـــناورها را بهمراتـــب پایینتـــر بیـــاورد.
شکل  :8منودار تعداد عملیات پیش بینی شده برای نصب و برداشت بارهای
سنگین تا سال 2016

مزایا و معایب شناورهای سنگین بر

اســـتفاده از شـــناورهای ســـنگینبرمزایای زیـــادی را در مقایســـه بـــا
سیســـتم بـــارج و یدککـــش دارد از جملـــه:
 حمل بارهای سنگینتر و بزرگتر. حمـــل بـــار در مـــدت زمـــان کمـــرت و مواجهـــه کمـــرت بـــا رشایـــطنامتعـــارف دریایـــی.
 امـــکان برنامهریـــزی عملیاتـــی بهـــرت و مناســـب تـــر جهـــت حمـــل ونق ــل و نص ــب.
 حـــرکات عرضـــی کمـــرت در دریـــا و در نتیجـــه انتقـــال بارهـــایدینامیکـــی کمـــرت بـــه بـــار.
 قابلیـــت مانوردهـــی در کلیـــه رشایـــط محیطـــی در دریـــا (بارندگـــی،طوفـــان ،امـــواج ،جـــزر و مـــد و.)...
 ایمنــی و قابلیــت اطمینــان بیشــرت و در نتیجــه ســهولت بیشــرت بیمــهمن ــودن از ط ــرف رشکته ــای بیمهگ ــر جه ــت عملی ــات.
ع ــالوه ب ــر م ــوارد مذک ــور ،ای ــن ن ــوع از ش ــناورها معایب ــی نی ــز دارن ــد ک ــه
هامنط ــور ک ــه قب ــال گفت ــه ش ــد ،میت ــوان ب ــه گ ــران ب ــودن و امکانپذی ــر
نبـــودن پهلوگیـــری در اســـکلهها و نیـــز ابعـــاد بـــزرگ آنهـــا کـــه حیـــن
عملی ــات نص ــب س ــکو و س ــازههای دریای ــی میتوان ــد باع ــث تنگش ــدن
ج ــا و ب ــروز مش ــکل ش ــود ،اش ــاره من ــود .همچنی ــن در هن ــگام بارب ــرداری
و بارگـــذاری نیـــاز بـــه محاســـبات هیدرواســـتاتیکی دقیـــق بـــه خصـــوص
موقعی ــت مرک ــز ج ــرم ب ــار و مه ــارت ناخ ــدای ای ــن ن ــوع ش ــناورها اس ــت،
چ ــرا ک ــه ع ــدم توج ــه ب ــه ای ــن موض ــوع میتوان ــد موج ــب واژگ ــون ش ــدن
و ی ــا غ ــرق ش ــدن ش ــناور و ی ــا ب ــار و ی ــا حداق ــل صدم ــه ب ــه ب ــار و خ ــود
ش ــناور ش ــود .ای ــن ن ــوع کش ــتیها هم ــواره ب ــا کمب ــود ناخ ــدای خ ــربه در
ای ــن زمین ــه مواجهن ــد.
همچنی ــن هندس ــه و ابع ــاد ب ــار ،ن ــوع ب ــار ،رشای ــط محیط ــی دریان ــوردی،
مبـــدأ و مقصـــد ،زمـــان و مســـیر دریانـــوردی و همچنیـــن مـــدت زمـــان
انتق ــال ب ــار ،از عوام ــل تأثیرگ ــذار در عملی ــات انتق ــال باره ــای س ــنگین
اس ــت .الزم اس ــت ک ــه قب ــل از عملی ــات و حت ــی قب ــل از انعق ــاد ق ــرارداد،
امکانپذی ــر ب ــودن و نی ــز ش ــیوه حم ــل ب ــار بهط ــور دقی ــق و کارشناس ــانه
بررس ــی ش ــود.

روشهای طراحی و ساخت

بـــا توجـــه بـــه اینکـــه شـــناورهای ســـنگینبر جـــزء شـــناورهای خـــاص
هســـتند ،طراحـــی ویـــژهای نیـــز بایـــد روی آنهـــا صـــورت گیـــرد .از بیـــن
مالحظـــات مختلـــف طراحـــی ،مالحظـــه ســـازهای و هیدرواســـتاتیکی
بســـیار مهـــم اســـت .چـــرا کـــه از یکســـو بایـــد حیـــن بارگـــذاری و بـــار
بـــرداری و نیـــز حمـــل آنهـــا در حالتهـــای مختلـــف دریایـــی ،پایـــداری
الزم را داشـــته و از ســـوی دیگـــر عرشـــه و نیـــز ســـتونهای زیـــر عرشـــه
بای ــد توانای ــی الزم جه ــت تحم ــل ب ــار یکپارچ ــه س ــنگین را داش ــته باش ــند.
همچنی ــن ش ــناخت پارامرته ــای ام ــواج در طراح ــی و اضاف ــه من ــودن %5
ارتفـــاع امـــواج مشـــخصه در طراحـــی و محاســـبات حرکـــت شـــناور و نیـــز
طراحـــی ســـازهای کـــه جهـــت جـــربان منـــودن بـــار ســـنگین روی شـــناور
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شکل  -9ساختامن سازهای شناورهای سنگینبردر زیر عرشه(cribbing
(arrangement

آینده نگری کاربرد شناورهای سنگینبردر ایران

بــا توجــه بــه اینکــه در کشــور عزیزمــان ســه ناحیــه دریایــی داریــم؛ (خلیــج
فـــارس ،دریـــای عـــامن و دریـــای خـــزر) ،در صورتیکـــه رشایـــط جـــوی و
اقیانوس ــی آنچن ــان ش ــدید ش ــود ک ــه عملی ــات فراس ــاحل ب ــا مش ــکل مواج ــه
ش ــود ،اس ــتفاده از ای ــن ن ــوع ش ــناورها بهخص ــوص در دری ــای ع ــامن ک ــه
دارای ام ــواج متالط ــم زی ــادی اس ــت ،میتوان ــد بس ــیار مفی ــد باش ــد .ول ــی
در خلی ــج ف ــارس اس ــتفاده از سیس ــتم ب ــارج و یدکک ــش توجی ــه اقتص ــادی
به ــرتی دارد .همچنی ــن بای ــد ب ــه حوادث ــی ک ــه در کش ــورمان ط ــی چن ــد
س ــال اخی ــر در نتیج ــه اس ــتفاده ناصحی ــح از ب ــارج و ی ــدک ک ــش در انج ــام
عملی ــات فراس ــاحل ص ــورت گرف ــت نی ــز اش ــاره من ــود .در ح ــال ح ــارض تنه ــا
شـــناور ســـنگینبردر ایـــران و در خاورمیانـــه ،بـــارج جرثقیـــلدار رشکـــت
ص ــدرا اس ــت ک ــه ب ــا وج ــود اینک ــه ب ــا یدکک ــش ب ــار را جابج ــا میکن ــد
و مدتـــی خـــارج از رسویـــس بـــوده امـــا میتوانـــد در عملیـــات فراســـاحل
نق ــش عم ــدهای ایف ــا منای ــد .ب ــه هرح ــال ریس ــک اس ــتفاده از ش ــناورهای
س ــنگینبر ب ــه مرات ــب پایینت ــر اس ــت و ب ــرای انج ــام عملی ــات فراس ــاحل
کـــه جـــزء طرحهـــای کالن اقتصـــادی و ملـــی بهشـــامر مـــیرود و نیـــز در
ص ــورت توجی ــه پذی ــر ب ــودن عملی ــات از نظ ــر اقتص ــادی ،اس ــتفاده از ای ــن
سیســـتم پیشـــنهاد میشـــود.
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فراتر از کارایی

تازهترین گزارش بانک جهانی از محیط قانونی و مقرراتی در ایران و جهان

فرید قادری
کارشناس ارشد سازمانها و موسسات بیناملللی
سازمان رسمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران

گــزارش  2015انجــام کســب و کار ( )Doing Businessکــه از ســوی مؤسســه مالــی
بیناملللــی ( )International Finance Corporationوابســته بــه گــروه بانــک جهانــی در
آبــان مــاه ســال جــاری منتــر شــده اســت ،دوازدهمیــن گــزارش بــه روزشــده ســاالنه از
ایــن مجموعــه اســت کــه بــا هــدف شناســایی قوانیــن و مقــررات محدودکننــده و یــا
تضعیــف کننــده محیــط کســب و کار و همچنیــن کمیســازی کیفیــت مقــررات کســب وکار بــا محوریــت
حامیــت از حــق مالکیــت بــه بررســی  189اقتصــاد در رستــارس جهــان پرداختــه و عمـالً یکــی از کاملرتیــن
مجموعههــای پژوهشــی دربــاره محیــط قانونــی و مقــررات کســب و کار در جهــان اســت .ایــن گــزارش
اطالعــات مرتبــط تــا اول جــون  ( 2014پایــان بهــار  )1393را پوشــش داده و اقــدام بــه بررســی یــازده حوزه
فعالیــت از زمــان تأســیس تــا انحــالل یــک فعالیــت قانونــی اقتصــادی رســمی را منــوده اســت .ایــن گــزارش
همچنیــن بــر اســاس یافتههــای خــود کشــورها را از یــک تــا 189رتبهبنــدی میکنــد .الزم ذکــر اســت کــه
از یازده حوزه فعالیت 10 ،حوزه در رتبه بندی اقتصادها تاثیر دارند.
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چـــه مـــواردی در کلیـــت پـــروژه پوشـــش داده نشـــده
اســـت

در ایـــن گـــزارش هامننـــد ســـالهای قبـــل مـــواردی ماننـــد میـــزان و
کیفی ــت امنی ــت ،می ــزان و گس ــرتدگی رش ــوه و فس ــاد اداری مرتب ــط ب ــا
فعالیتهـــای اقتصـــادی مـــورد بررســـی ،انـــدازه بـــازار ،ثبـــات اقتصـــاد
کالن ،چگونگـــی و کیفیـــت وضعیـــت نظـــام مالـــی و همچنیـــن ســـطح
آم ــوزش و مه ــارت نی ــروی کار لح ــاظ نش ــده اس ــت .ای ــن موض ــوع از آن
جه ــت اهمی ــت دارد ک ــه در ص ــورت لح ــاظ ک ــردن ای ــن م ــوارد ام ــکان
مقایس ــه نتای ــج حاص ــل از مفروض ــات یکس ــان در روششناس ــی پ ــروژه
ب ــرای ارزیاب ــی اقتص ــاد ه ــای مختل ــف وج ــود نخواه ــد داش ــت.

چه مواردی در مناگرها به طور خاص پوشش داده نشده
است

از جملـــه مـــواردی کـــه بـــه طـــور خـــاص در روششناســـی ارزیابـــی
مناگرهـــا پوشـــش داده نشـــدهاند؛ میتـــوان بـــه قابـــل اتکابـــودن
عرضـــه و تأمیـــن انـــرژی ،در دســـرتس بـــودن منابـــع اعتبـــاری بـــرای
اعطـــا بـــه بنگاههـــا ،تعرفههـــا و یارانههـــای مرتبـــط بـــا صـــادرات و
واردات ،هزین ــه حم ــل و نق ــل دریای ــی ،ناکاف ــی ب ــودن ی ــا ناکارآم ــدی
خطـــوط جـــاده و ریـــل در پســـکرانهها و همچنیـــن ویژگیهـــای
جغرافیایـــی کشـــورهای مرتبـــط بـــا مناگرهـــای دسرتســـی بـــه انـــرژی
الکرتیکـــی ،اخـــذ اعتبـــارات و تجـــارت فرامـــرزی اشـــاره کـــرد.

تناقض فلسفی

بـــر اســـاس توضیحـــات تدوینکننـــدگان گـــزارش یکـــی از مهمتریـــن
دالی ــل تأکی ــد ب ــر انتش ــار و تولی ــد س ــاالنه ای ــن گ ــزارش ای ــن اس ــت ک ــه
ب ــر اس ــاس رون ــد و تجربی ــات قبل ــی واگ ــذاری هم ــه مس ــئولیتها ب ــه
دســـت نامریـــی بـــازار ،بـــه افزایـــش ناکارآمـــدی و فقـــر منجـــر خواهـــد
ش ــد .ب ــر ای ــن اس ــاس مداخل ــه دول ــت ب ــرای تس ــهیل قوانی ــن حاک ــم
بـــر محیـــط کســـب و کاررضوری اســـت تـــا یکســـاننبودن اطالعـــات
طرفی ــن در ب ــازار ب ــه حداق ــل برس ــد و زمین ــه اس ــتفاده از مهارته ــا و
اس ــتعدادها ب ــه بهرتی ــن ش ــکل فراه ــم ش ــود .مق ــررات ش ــفاف و کارآم ــد
منجـــر بـــه افزایـــش کارایـــی بنگاههـــا و همچنیـــن رقابتیـــرت شـــدن
محی ــط کس ــب و کار خواه ــد ش ــد.
تناقـــض :تصـــور کنیـــم کـــه در ورودی یـــک بوســـتان ایـــن عبـــارت بـــا
حـــروف درشـــت نصـــب شـــده اســـت؛ «هیـــچ کـــس حـــق نـــدارد روی
نیمکتهـــا بخوابـــد!  ».مخاطـــب ایـــن قانـــون اصـــوالً چـــه کســـانی
میتواننـــد باشـــند .طبیعتـــاً کســـانی کـــه جایـــی بهـــرت از نیمکـــت
بـــرای اســـرتاحت پیـــدا منیکننـــد و بـــه عبـــارت بهـــرت توانایـــی مالـــی
تـــدارک جایـــی بهـــرت از نیمکـــت را ندارنـــد ،مخاطـــب ایـــن قانـــون
هس ــتند .ه ــر چن ــد ک ــه ابهام ــات بس ــیاری در م ــورد پایهه ــای تدوی ــن
قوانیـــن و مقـــررات و ذینفعـــان آن وجـــود دارد امـــا همچنـــان اعـــامل
محدودیتهـــای قانونـــی و مقرراتـــی مانـــع ورود بخشـــی از افـــراد بـــه
ب ــازار خواه ــد ش ــد ک ــه در ح ــال ح ــارض ب ــرای ورود ام ــکان و توانای ــی
تعریـــف شـــده بـــر اســـاس قوانیـــن موجـــود را ندارنـــد.

تغییرات به نسبت سال قبل

ت ــا س ــال گذش ــته مبن ــای ارزیاب ــی محی ــط قانون ــی و مقررات ــی کس ــب
و کار در کشـــورهای مـــورد بررســـی ،کارایـــی نظـــاماداری و حقوقـــی و
کیفی ــت خدم ــت ارائ ــه ب ــود؛ ب ــرای عب ــور از ای ــن مرحل ــه و بهرتک ــردن
مبن ــای ارزیاب ــی ،امس ــال فاصل ــه ه ــر اقتص ــاد در ارائ ــه خدم ــات م ــورد
نظ ــر از بهرتی ــن عملک ــرد در جم ــع هم ــه اقتصاده ــا نی ــز لح ــاظ ش ــده
اس ــت.
تغیی ــر مبن ــای رتب ــه بن ــدی از میانگی ــن از ص ــد در ه ــر مناگ ــر
ب ــه فاصل ــه از اقتص ــاد پی ــرو در ه ــر مناگ ــر

در حالـــی کـــه رتبـــه بنـــدی کلـــی در ســـهولت انجـــام کســـب و کار
بخشـــی از داســـتان را روایـــت میکنـــد ،تغییـــر در رتبهبنـــدی هـــر
مناگ ــر نی ــز بخ ــش دیگ ــری از داس ــتان را ب ــه م ــا میگوی ــد .جابجای ــی
ســـاالنه در رتبهبنـــدی میتوانـــد نشـــانههایی از تغییـــرات در محیـــط
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مقررات ــی ی ــک اقتص ــاد ب ــرای بن ــگاه را بی ــان کن ــد ،ام ــا ای ــن نش ــانهها
همیشـــه نســـبیاند .رتبـــه یـــک اقتصـــاد ممکـــن اســـت بـــه دلیـــل
تحـــوالت در اقتصادهـــای دیگـــر تغییـــر یابـــد .اقتصـــادی کـــه اصـــالح
قوانیـــن و مقـــررات کســـب و کار را بـــه اجـــرا درآورده ،ممکـــن اســـت
در بهب ــود رتب ــه خ ــود در ردهبن ــدی ناموف ــق باش ــد (و ی ــا حت ــی تن ــزل
کن ــد ).چ ــرا ک ــه می ــزان تأثی ــر اص ــالح قوانی ــن و مق ــررات کس ــب و کار
در س ــایر کش ــورها ک ــه توس ــط پ ــروژه انج ــام کس ــب و کار اندازهگی ــری
ش ــده ب ــه مرات ــب بیش ــرت ب ــوده اس ــت.
ع ــالوه ب ــر ای ــن ،تغیی ــر س ــال ب ــه س ــال در رتب ــه بن ــدی کل ــی مش ــخص
منیکن ــد ک ــه چگون ــه محی ــط مقررات ــی کس ــب و کار در ی ــک اقتص ــاد
در طـــول زمـــان تغییـــر کـــرده و یـــا اینکـــه در زمینههـــای مختلـــف
چگون ــه تغیی ــر ک ــرده اس ــت.
بـــرای کمـــک بـــه ارزیابـــی چنیـــن تغییراتـــی ،پـــروژه انجـــام کســـب و
کار در س ــال  1390س ــنجه « فاصل ــه از پی ــرو» را معرف ــی ک ــرد .ای ــن
ســـنجه نشـــان میدهـــد کـــه هـــر اقتصـــاد تـــا چـــه حـــد از بهرتیـــن
عملکـــرد ( )100کســـب شـــده توســـط همـــه اقتصادهـــا در مجموعـــه
مناگره ــای پ ــروژه انج ــام کس ــب و کار از س ــال  2005ت ــا کن ــون فاصل ــه
دارد.
س ــنجه فاصل ــه از پی ــرو فاصل ــه بی ــن عملک ــرد ه ــر اقتص ــاد از بهرتی ــن
اقتص ــاد متص ــور در دنی ــا در مناگره ــای تعری ــف ش ــده پ ــروژه را نش ــان
میدهـــد .ارزیابـــی صـــورت گرفتـــه نشـــان میدهـــد کـــه در اکـــر
کشـــورها ارتبـــاط کامـــالً معنیـــداری بیـــن رتبـــه کشـــورها در ســـال
گذشـــته و رتبـــه ســـال جـــاری آنهـــا وجـــود دارد .نکتـــه قابـــل توجـــه
اینکـــه هـــر انـــدازه انحـــراف از معیـــار در عملکـــرد یـــک اقتصـــاد در
مناگرهـــای  10گانـــه و مولفـــه هـــای  36گانـــه آنهـــا بیشـــرت باشـــد،
احت ــامل قرارگرف ــنت در رتب ــه متف ــاوت از س ــال قب ــل بیش ــرت اس ــت .ب ــه
عن ــوان مث ــال رتب ــه مغولس ــتان نس ــبت ب ــه س ــال قب ــل  20رتب ــه کاه ــش
یافت ــه در حال ــی ک ــه رتب ــه ای ــران  22رتب ــه به ــرت ش ــده اس ــت.
مقایســـهکردن ســـنجه بـــرای یـــک اقتصـــاد در دو زمـــان متفـــاوت بـــه
کاربـــران اجـــازه میدهـــد تـــا دریابنـــد کـــه تـــا چـــه انـــدازه محیـــط
مقرراتـــی یـــک اقتصـــاد کـــه توســـط پـــروژه انجـــام کســـب و کار
اندازهگیـــری شـــده در طـــول زمـــان تغییـــر کـــرده اســـت و تـــا چـــه
ح ــد ب ــه کارآمدتری ــن الگوه ــا و قویرتی ــن مق ــررات در زمینههای ــی ک ــه
پـــروژه پوشـــش میدهـــد ،نزدیـــک شـــده یـــا از آن دور شـــده اســـت.
ایـــن نتایـــج ممکـــن اســـت نشـــان دهـــد کـــه رسعـــت تغییـــر بـــه طـــور
گس ــرتدهای در هم ــه زمینهه ــای اندازهگی ــری ش ــده ،متف ــاوت اس ــت.
آنهـــا همچنیـــن ممکـــن اســـت بیانگـــر آن باشـــند کـــه یـــک اقتصـــاد
نســـبتاً در برخـــی زمینههـــا بـــه « اقتصـــاد پیـــرو» نزدیـــک اســـت و در
برخ ــی زمینهه ــای دیگ ــر در فاصل ــهای نس ــبتاً دورت ــر از آن ق ــرار دارد.
بـــه عبـــارت دیگـــر ایـــن ســـنجه بهرتیـــن یـــا آرمانیتریـــن وضعیـــت
را بـــر اســـاس عملکـــرد همـــه اقتصادهـــا (از صـــد امتیـــاز ممکـــن)
ترســـیم کـــرده و بـــر اســـاس آن فاصلـــه هـــر اقتصـــاد ایـــن وضعیـــت
عالـــی را میســـنجد .بـــه عنـــوان مثـــال ،چنانچـــه مناگرهـــای تعـــداد
مراح ــل ،م ــدت زم ــان و هزین ــه در ش ــاخص اخ ــذ مجوزه ــای س ــاخت
را درنظربگیریـــم ،بهرتیـــن وضعیـــت بـــرای هـــر کـــدام در ســـه کشـــور
مختل ــف دی ــده میش ــود و هی ــچ کش ــوری در ه ــر س ــه مناگ ــر بهرتی ــن
وضعیـــت را در دنیـــا بـــه خـــود اختصـــاص نـــداده اســـت.
افزای ــش تع ــداد ش ــهرهای م ــورد بررس ــی در ی ــازده کش ــور ب ــا
جمعی ــت ب ــاالی  100میلی ــون نف ــر
اضافـــه کـــردن دومیـــن شـــهر پرجمعیـــت بـــه منونـــه آمـــاری یـــازده
کشـــور بـــا جمعیـــت بـــاالی  100میلیـــون نفـــر بـــه ایـــن دلیـــل بـــوده
کـــه بـــه ابهـــام « انـــدازه بـــازار» در ایـــن پـــروژه تـــا حـــدی پاســـخ داده
شـــود .از ســـوی دیگـــر تدوینکننـــدگان روششناســـی معتقدنـــد کـــه
بـــا در نظـــر گرفـــنت تعامـــالت اداری و حقوقـــی متنـــوع در شـــهرهای
مختل ــف اقتصاده ــای ب ــزرگ ،ذینفع ــان بیش ــرتی از مزای ــای تح ــوالت
و اصالحـــات آتـــی برخـــوردار خواهنـــد شـــد .عـــالوه بـــر ایـــن بررســـیها
نشـــان میدهـــد کـــه تفـــاوت شـــهرهای دوم اضافـــه شـــده نســـبت بـــه
شـــهرهای اول در 7اقتصـــاد در مقایســـه بـــا اقتصـــاد پیـــرو کمـــرت از
یـــک واحـــد بـــوده اســـت.

گســـرتدهترکردن دامنـــه مناگرهـــای اخـــذ اعتبـــار ،حامیـــت
از س ــهامداران خ ــرد و ورشکس ــتگی

اخذ اعتبار

تغیی ــرات اع ــامل ش ــده در ای ــن مناگ ــر در گ ــزارش امس ــال ب ــا ه ــدف
بررســـی دقیقـــرت روابـــط اعتباردهنـــده و اعتبارگیرنـــده ،شناســـایی
محـــدوده مشـــرتک یـــا همپوشـــانی اطالعاتـــی دفاتـــر و ســـازمانهای
خصوصـــی و دولتـــی جمـــعآوری اطالعـــات اعتبـــاری در هـــر اقتصـــاد
و همچنیـــن در دســـرتسبودن اطالعـــات بـــرای ذینفعـــان از طریـــق
ای ــن دفات ــر ص ــورت گرفت ــه اس ــت .ع ــالوه ب ــر ای ــن ام ــکان وثیقهگ ــذاری
همزمـــان یـــک دارایـــی و آگاهـــی از ســـایر حقوقـــی کـــه بـــرای افـــراد
ثال ــث در ارتب ــاط ب ــا آن دارای ــی ایج ــاد ش ــده اس ــت ،م ــورد توج ــه ق ــرار
گرفت ــه اس ــت.

حامیت از سهامداران خرد

در گـــزارش امســـال عـــالوه بـــر آنکـــه نـــام مناگـــر از protecting
 investorsبـــه protecting minority investorsتغییـــر یافتـــه اســـت،
تـــالش شـــده تـــا ابعـــاد دقیـــق موضوعاتـــی چـــون؛
.1ح ــق س ــهامداران خ ــرد در اخ ــذ تصمی ــامت مه ــم رشک ــت ب ــر اس ــاس
قان ــون،
.2وج ــود تفکی ــک قانون ــی بی ــن ارکان رشک ــت ب ــا ه ــدف کاه ــش می ــزان
تعـــارض منافـــع در ســـاختار رشکـــت (بـــه عنـــوان مثـــال آیـــا رئیـــس
هیئـــت مدیـــره میتوانـــد مدیـــر عامـــل رشکـــت هـــم باشـــد).
.3میـــزان و تنـــوع اطالعـــات مالـــی قابـــل افشـــا ماننـــد پاداشهـــای
مدی ــران اجرای ــی و اعض ــای هیئ ــت مدی ــره بیش ــرت از گذش ــته شناس ــایی
ش ــود .تدوینکنن ــدگان گ ــزارش معتقدن ــد؛ ه ــر ان ــدازه ک ــه ش ــفافیت در
س ــاختار و ارکان رشک ــت بیش ــرت باش ــد ،هزینهه ــای احتامل ــی رشک ــت
کاه ــش خواه ــد یاف ــت و ای ــن ام ــر منج ــر ب ــه افزای ــش رسمایهگ ــذاری
س ــهامداران خ ــرد در ب ــازار رسمای ــه خواه ــد ش ــد .م ــورد چه ــارم ک ــه ب ــه
تازگ ــی ب ــه مبان ــی ارزیاب ــی عملک ــرد اقتصاده ــا در ای ــن مناگ ــر اف ــزوده
شــده امــکان دریافــت هزینــه اقــدام قانونــی از طــرف ســهامداران خــرد
علی ــه مدی ــران متخل ــف اس ــت .در ص ــورت مراجع ــه ب ــه مراج ــع قضای ــی
و دســـتیابی بـــه نتیجـــه دلخـــواه در محکـــوم کـــردن مدیـــران متخلـــف
تـــا چـــه انـــدازه امـــکان بازگشـــت هزینههـــای اقدامـــات حقوقـــی

انجـــام شـــده وجـــود دارد .تدوینکننـــدگان گـــزارش معتقدنـــد کـــه در
ص ــورت وج ــود راه ــکار قانون ــی ب ــرای بازگش ــت هزینهه ــای مراجع ــه ب ــه
نهاده ــای قضای ــی ب ــرای اع ــرتاض ی ــا مخالف ــت ب ــا تصمی ــامت مقام ــات
متخل ــف رشک ــت ،س ــهامداران خ ــرد ک ــه احت ــامالً ب ــا محدودی ــت مناب ــع
مال ــی مواجهن ــد ب ــا نگران ــی کم ــرتی پرون ــده را پیگی ــری خواهن ــد ک ــرد.

ورشکستگی

در تدوی ــن مج ــدد روششناس ــی مناگ ــر ورشکس ــتگی ع ــالوه ب ــر م ــوارد
قبلـــی ،ماننـــد هزینـــه و زمـــان طـــی فرایندهـــای قضایـــی ،نـــکات
کلی ــدی گ ــزارش بان ــک جهان ــی ب ــا عن ــوان اص ــول ورشکس ــتگی مؤث ــر
و نظامهـــای حاکـــم ،حاکـــم بـــر روابـــط اعتبارگیرنده/اعتباردهنـــده و
همچنیـــن دســـتورالعمل حقوقـــی کمیتـــه قانـــون تجـــارت بینامللـــل
س ــازمان مل ــل متح ــد 1در رابط ــه ب ــا قوانی ــن ورشکس ــتگی م ــورد توج ــه
ق ــرار گرفت ــه اس ــت .در نح ــوه محاس ــبه امتی ــاز نی ــز ع ــالوه ب ــر محاس ــبه
ن ــرخ بازس ــتانی (درص ــد محق ــق ش ــده مطالب ــات بس ــتانکاران) ق ــدرت
چارچـــوب قانونـــی ورشکســـتگی نیـــز مـــورد ارزیابـــی قـــرار میگیـــرد.
مـــواردی کـــه بـــه تازگـــی بـــرای ارزیابـــی قـــدرت چارچـــوب قانونـــی
ورشکســـتگی اضافـــه شـــدهاند ،عبارتنـــد از:
.1اعتبارگیرنـــده یـــا اعتباردهنـــده یـــا هـــر دو میتواننـــد پرونـــده را
ب ــه جری ــان بیندازن ــد؟ چ ــه س ــاختارهایی مانن ــد بازس ــازی رشک ــت ی ــا
انح ــالل ی ــا ه ــر دو و ب ــر اس ــاس چ ــه اس ــتانداردهایی ب ــر رواب ــط بی ــن
اعتبـــار گیرنـــده و اعتباردهنـــده حاکـــم اســـت کـــه منجـــر بـــه اعـــالم
ورشکســـتگی یـــا افـــالس بدهـــکار میشـــود؟
.2چـــه اتفاقـــی بـــرای قراردادهـــای امضـــا شـــده بدهـــکار در جریـــان
رس ــیدگی ب ــه پرون ــده میافت ــد؟ آی ــا تأمی ــن مال ــی رشک ــت پ ــس از اع ــالم
ورشکســـتگی مجـــاز اســـت و چـــه ســـطحی از اولویـــت در بازپرداخـــت
دی ــون ب ــه اعتباردهن ــدگان پ ــس از اع ــالم ورشکس ــتگی داده میش ــود؟
.3ورود بـــه برنامـــه بازســـازی یـــا انحـــالل چگونـــه تصویـــب و اجرایـــی
می شـــود؟
.4اعتباردهنـــدگان تـــا چـــه انـــدازه میتواننـــد بـــه صـــورت گروهـــی
یـــا انفـــرادی در مراحـــل مختلـــف رســـیدگی بـــه پرونـــده ورشکســـتگی
مشـــارکت داشـــته باشـــند تـــا از ایـــن طریـــق بـــر اقدامـــات حقوقـــی
مرتبـــط بـــا دادرســـی کـــه بـــر حقـــوق آنهـــا اثـــر میگـــذارد ،ارشاف
داشـــته باشـــند؟
ب ــر اس ــاس یافت ــه گ ــزارش جدی ــد اقتصادهای ــی ک ــه از توقی ــف ام ــوال
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ب ــرای ح ــل و فص ــل ورشکس ــتگی اس ــتفاده میکنن ــد؛ امتی ــاز کم ــرتی
دریافـــت میکننـــد .توقیـــف امـــوال اگـــر چـــه روش رسیعتـــری اســـت
امـــا مهمتریـــن مشـــکل ایـــن اســـت کـــه بســـتانکاران بـــدون وثیقـــه را
نادیـــده میگیـــرد.
زمینهس ــازی ب ــرای گس ــرتدهترکردن دامن ــه مناگره ــای ثب ــت مالکی ــت،
مج ــوز س ــاخت ،دسرتس ــی ب ــه ان ــرژی الکرتیک ــی و الزم االج ــرا ش ــدن
قراداده ــا در گ ــزارش . 2016
زمینهســـازی بـــرای یافـــنت راهکارهایـــی بـــا هـــدف ارزیابـــی بهـــرت
کیفیـــت مقـــررات در پنـــج شـــاخص آغـــاز شـــده و بـــرای آشـــنایی بـــا
تحـــوالت و تغییـــرات ســـال آینـــده رضوری اســـت کـــه افـــراد ذیربـــط
اطالعـــات بیشـــرتی در ایـــن خصـــوص کســـب کننـــد.

منابع اطالعات دریافتی

مناب ــع دریاف ــت اطالع ــات ب ــرای ارزیاب ــی محی ــط قانون ــی و مقررات ــی
کســـب و کار کشـــورهای مـــورد بررســـی عبارتنـــد از:
.1قوانی ــن و مق ــررات :هم ــه قوانی ــن و مق ــررات حاک ــم ب ــر رواب ــط بی ــن
ذینفع ــان مف ــروض ب ــر اس ــاس روششناس ــی پ ــروژه.
.2تکمیلکننـــدگان پرسشـــنامهها :در ســـال جـــاری بیـــش از10
هـــزار و  700نفـــر در  189اقتصـــاد مـــورد بررســـی اقـــدام بـــه تکمیـــل

پرسشـــنامهها و ارســـال آن بـــه تیـــم راهـــربی پـــروژه منودهانـــد.
حســـابداران ،معـــامران ،مهندســـان ،وکال ،قضـــات ،مشـــاوران مالـــی و
تج ــاری ،مقام ــات ثب ــت اس ــناد و ام ــالک از مهمتری ــن اف ــرادی هس ــتند
کـــه بانـــک جهانـــی عالقهمنـــد بـــه دریافـــت اطالعـــات از آنهاســـت.
نقـــش بنگاههـــا بـــه ایـــن دلیـــل کمرنـــگ اســـت کـــه در بســـیاری از
مواق ــع ی ــک بن ــگاه تنه ــا در ی ــک دوره زمان ــی مش ــخص ب ــا ی ــک موض ــوع
مواجـــه میشـــود و ممکـــن اســـت اطالعـــات بـــه روزی از فرایندهـــای
موج ــود نداش ــته باش ــد .ب ــه عن ــوان مث ــال ی ــک رشک ــت در دوره فعالی ــت
خـــود یـــک بـــار تأســـیس شـــده و یـــک بـــار وارد فراینـــد ورشکســـتگی
خواه ــد ش ــد ام ــا اف ــراد ی ــاد ش ــده ب ــه ط ــور مس ــتمر اقدام ــات الزم در
چارچ ــوب روششناس ــی را پیگی ــری من ــوده و ب ــا آخری ــن تح ــوالت آش ــنا
هســـتند.
.3دولته ــا :دولته ــا ب ــه ای ــن دلی ــل ک ــه م ــورد ارزیاب ــی ق ــرار گرفت ــه
و در نهایــت بــا ســایر اقتصادهــای مــورد بررســی مقایســه میشــوند ایــن
حـــق را دارنـــد کـــه در تهیـــه اطالعـــات و ارســـال آن بـــه تیـــم راهـــربی
پ ــروژه مش ــارکت داش ــته باش ــند.
.4کارکنـــان محلـــی دفاتـــر بانـــک جهانـــی :از آنجـــا کـــه کارمنـــدان و
کارکنــان بانــک جهانــی در دفاتــر منطقــهای و کشــوری اطالعــات کلــی
از وضعیـــت اقتصـــاد دارنـــد ،میتواننـــد در تکمیـــل اطالعـــات مفیـــد
باش ــند.

تفکیـــک مناگرهـــا مبتنـــی بـــر
مراحـــل

از میـــان مناگرهـــای یازدهگانـــه تعریـــف
شـــده در پـــروژه ،روششناســـی شـــش
مناگـــر رشوع کســـب و کار ،اخـــذ
مجوزه ــای س ــاخت ،دسرتس ــی ب ــه ان ــرژی
الکرتیکـــی ،ثبـــت مالکیـــت ،پرداخـــت
مالیـــات و تجـــارت فرامـــرزی بـــر انجـــام
فراینده ــای اداری اس ــتوار اس ــت .در ای ــن
مناگره ــا عملک ــرد کیف ــی اج ــرای قوانی ــن
و مقـــررات بـــر اســـاس نحـــوه اجـــرای
مراحـــل مختلـــف و پاســـخگویی بـــه
نیازهـــای بنگاههـــا ارزیابـــی میشـــود.
اگـــر چـــه نقـــش قوانیـــن و مقـــررات در
ای ــن مناگره ــا بس ــیار پررن ــگ اس ــت ام ــا
عملکـــرد کشـــورها در نحـــوه تعامـــل بـــا
بنگاههـــا در مراحـــل مختلـــف اداری
ســـنجیده میشـــود.

تفکیـــک مناگرهـــا مبتنـــی بـــر
نهادهـــای قانونـــی

پنـــج مناگـــر اخـــذ اعتبـــار ،حامیـــت از
ســـهامداران خـــرد ،الزم االجـــرا شـــدن
قـــرارداد ،ورشکســـتگی و مقـــررات بـــازار
کار نهادهـــای قانونـــی و زیرســـاختهای
حقوق ــی در ه ــر اقتص ــاد را م ــورد ارزیاب ــی
قـــرار میدهنـــد .ایـــن مناگرهـــا اولویـــت
را بـــه میـــزان حامیتهـــای قانونـــی از
افـــراد حقیقـــی و حقوقـــی مرتبـــط بـــا
فعالیـــت بنگاههـــا را ارزیابـــی کـــرده و
در عینحـــال بـــه پایـــداری روابـــط بیـــن
اف ــراد حقیق ــی و حقوق ــی خ ــارج از بن ــگاه
و یـــا بیـــن بنگاههـــا بـــه عنـــوان عاملـــی
بـــرای اســـتمرار فعالیتهـــای اقتصـــادی
ن ــگاه میکنن ــد .افزای ــش ش ــفافیت در در
ایـــن روابـــط از مهمتریـــن اولویتهـــای
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ایـــن مناگرهـــا اســـت.

مناگرها و مؤلفهها -رشوع کسب و کار

چه ــار مؤلف ــه ای ــن مناگ ــر ب ــه ارزیاب ــی تع ــداد دفع ــات مراجع ــه ی ــک
متقاضـــی ،مـــدت زمـــان ،هزینـــه و حداقـــل رسمایـــه بـــرای ثبـــت
یـــک رشکـــت ســـاده (بـــدون نیـــاز بـــه اخـــذ مجـــوز خـــاص از ســـایر
مراجـــع) میپردازنـــد .بـــر اســـاس روش قدیمـــی ،رتبـــه ایـــران در ایـــن
مناگـــر از  42در ســـال  1388بـــه  107در ســـال  1392کاهـــش
یافتـــه اســـت .بـــر اســـاس روش فاصلـــه از پیـــرو ،ایـــران در بیـــن
 189کشـــور در جایـــگاه  62قـــرار گرفتـــه اســـت .ایـــن مناگـــر یکـــی
از متنوعتریـــن نتایـــج را در بیـــن ســـایر مناگرهـــای مربـــوط بـــه
ایـــران بـــه منایـــش گذاشـــته اســـت .در فاصلـــه پنـــج ســـال گذشـــته
 4بـــار تغییـــر بنیـــادی ( ســـه بـــار مثبـــت و یـــک بـــار منفـــی) بیانگـــر
ایـــن موضـــوع اســـت .قـــرار گرفـــنت در رده دوم کشـــورهای منطقـــه
خاورمیانـــه و شـــامل آفریقـــا حاکـــی از موفقیـــت نســـبی قابـــل قبـــول
بـــرای دســـتاندرکاران اجـــرای مؤلفههـــای ایـــن مناگـــر اســـت.
بـــا ایـــن حـــال همچنـــان پرســـشهای اساســـی در رابطـــه بـــا ایـــن
مناگـــر مطـــرح اســـت .در صورتـــی کـــه بـــه دالیـــل مختلـــف از جملـــه
عـــدم توانایـــی کافـــی در شناســـایی اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی و
عـــدم وجـــود ارتبـــاط سیســـتمی دســـتگاهها و نهادهـــای مختلـــف
بـــا یکدیگـــر از نهـــاد ثبـــت رشکـــت بـــه عنـــوان گلـــوگاه اســـتفاده
میشـــود و تکالیـــف اداری متعـــدد بـــه ویـــژه در حـــوزه اســـتعالمها
ب ــر عه ــده س ــازمان ثب ــت اس ــناد و ام ــالک (مرج ــع ثب ــت رشکته ــا)
نهـــاده میشـــود تـــا بخشـــی از بـــار اداری ســـایر دســـتگاهها را بـــه
دوش بکشـــد .آیـــا منیتـــوان بـــه ســـمتی حرکـــت کـــرد کـــه حامیـــت
از کارآفرین ــی و ورود قانون ــی کارآفرین ــان ب ــه عن ــوان اولوی ــتکاری در
نظ ــر گرفت ــه ش ــود؟ وضعی ــت موج ــود زمان ــی ب ــه حال ــت عال ــی تبدی ــل
خواه ــد ش ــد ک ــه از ای ــن س ــازمان انتظ ــاری ج ــز ثب ــت رشک ــت وج ــود
نداشـــته باشـــد و برنامههـــای نظارتـــی بـــه فراینـــدی پـــس از ثبـــت
موکـــول شـــود .تردیـــدی نیســـت کـــه متـــام دســـتگاههای نظارتـــی
میبایس ــت از ابت ــدا در جری ــان تأس ــیس رشک ــت ق ــرار گیرن ــد ام ــا در
فراینـــد ثبـــت مداخلـــه مســـتقیم نداشـــته باشـــند.

مناگرها و مؤلفه ها -اخذ مجوزهای ساخت

ایـــن مناگـــر از طریـــق ســـه مؤلفـــه تعـــداد دفعـــات مراجعـــه متقاضـــی
ب ــرای اخ ــذ مجوزه ــای س ــاخت ی ــک س ــازه صنعتی/تج ــاری در مح ــدوده
شـــهری ،مـــدت زمـــان و هزینـــه مربـــوط بـــه آن کارایـــی دســـتگاههای
ذیرب ــط را ارزیاب ــی میکن ــد .ای ــن مناگ ــر از مرحل ــه ارائ ــه درخواس ــت
مجـــوز ســـاخت تـــا برقـــراری انشـــعابهای آب و فاضـــالب و تلفـــن را
مـــورد محاســـبه قـــرار میدهـــد .در روش قبلـــی محاســـبه ،بهرتیـــن
رتبـــه ایـــران در ایـــن مناگـــر  141در ســـال  1388بـــوده و در ســـال
 1392در رده  169ق ــرار گرف ــت .در روش جدی ــد فاصل ــه  27رتبه ــای
ت ــا انته ــای ج ــدول ه ــر چن ــد عجی ــب ب ــه نظ ــر میرس ــد ام ــا ب ــا ف ــرض
درســـتی آن بایـــد پذیرفـــت کـــه بـــا وجـــود دســـتگاههای متعـــدد در
مدیری ــت ش ــهری ک ــه بس ــیاری از آنه ــا ق ــادر و ی ــا متامی ــل ب ــه تب ــادل
اطالعـــات بـــا یکدیگـــر نیســـتند؛ بایـــد در پیـــشداروی خـــود تجدیـــد
نظـــر کنیـــم .مهمتریـــن دلیـــل رتبـــه پاییـــن کشـــور در ایـــن مناگـــر
زم ــان بس ــیار طوالن ــی  270روز ب ــرای برق ــراری انش ــعاب آب و فاض ــالب
اســـت .بـــه جـــز شـــهرداری و دســـتگاههای ارائهدهنـــده خدمـــات
شـــهری ،بســـیاری از ســـازمانها اطالعاتـــی در اختیـــار دارنـــد کـــه در
ای ــن فراین ــد بای ــد ب ــرای دریاف ــت تأیی ــد ی ــا اس ــتعالم ب ــه آنه ــا مراجع ــه
ک ــرد .ه ــم اکن ــون رتب ــه کش ــور از میانگی ــن منطق ــه خاورمیان ــه و ش ــامل
آفریقـــا پایینتـــر اســـت.

مناگرها و مؤلفه ها -دسرتسی به انرژی الکرتیکی

ای ــن مناگ ــر از مرحل ــه ارائ ــه درخواس ــت ت ــا برق ــراری انش ــعاب ب ــرق در
مقی ــاس صنعت ــی ب ــرای س ــازه صنعتی/تج ــاری مف ــروض در مناگ ــر اخ ــذ
مجوزه ــای س ــاخت را در چارچ ــوب س ــه مؤلف ــه تع ــداد مراح ــل ،زم ــان و

هزین ــه محاس ــبه میکن ــد .از س ــال  1390ت ــا  1392ک ــه ای ــن مناگ ــر
معرف ــی ش ــده ،رتب ــه ای ــران کم ــرت  160نب ــوده اس ــت .ب ــر اس ــاس روش
جدی ــد رتب ــه ای ــران در بی ــن  189کش ــور م ــورد بررس ــی در جای ــگاه 107
ارزیاب ــی ش ــده اس ــت .ک ــه ی ــک تغیی ــر مثب ــت و قاب ــل تقدی ــر اس ــت.
ب ــا ای ــن ح ــال زم ــان  40روزه انتظ ــار ب ــرای تهی ــه مصال ــح و اوازم م ــورد
نی ــاز و زم ــان  20روزه ب ــرای انج ــام عملی ــات بیرون ــی منج ــر ب ــه برق ــراری
انشـــعاب نقـــاط منفـــی عملکـــرد ایـــران اســـت .از آنجـــا کـــه از ســـال
 1383تاکنـــون تعرفـــه اجـــرا ،نصـــب و برقـــراری انشـــعاب بـــر مبنـــای
قان ــون اص ــالح م ــاده  3برنام ــه چه ــارم ثاب ــت مان ــده و از س ــال 1386
ب ــه ای ــن س ــو رشکته ــای توزی ــع ،ب ــه دلی ــل ع ــدم ت ــوان مال ــی ق ــادر
انجــام کلیــه امــور نبــوده و آن را بــه متقاضــی واگــذار کردهانــد؛ امــکان
برنامهریـــزی بـــرای تأمیـــن و تـــدارک کاال و خدمـــات در ایـــن حـــوزه
وجـــود نداشـــته و عمـــالً موجـــب آشـــفتگی در بـــازار و زیـــان متقابـــل
رشکتهـــای تولیدکننـــده و مرفکننـــدگان نهایـــی شـــده اســـت.
جایـــگاه ایـــران در ایـــن مناگـــر نیـــز از میانگیـــن منطقـــه خاورمیانـــه و
شـــامل آفریقـــا پایینتـــر اســـت.

مناگرها و مؤلفهها -ثبت مالکیت

بـــدون ثبـــت مالکیـــت و حامیـــت قانونـــی از آن امـــکان کارآفرینـــی و
اس ــتمرار آن وج ــود ن ــدارد .در ای ــن مناگ ــر فراینده ــای قانون ــی ثبت ــی
مرب ــوط ب ــه نق ــل و انتق ــال ی ــک مل ــک تج ــاری ،م ــدت زم ــان و هزین ــه
آن ارزیابـــی میشـــود .رتبـــه ایـــن مناگـــر هـــم بـــر اســـاس روش قبلـــی
در چن ــد س ــال گذش ــته به ــرت از  150نب ــوده اس ــت .در گ ــزارش امس ــال
نی ــز رون ــد نزول ــی ادام ــه داش ــته و جایگاه ــی به ــرت از  161ب ــه ای ــران
اختص ــاص نیافت ــه و پایینت ــر از میانگی ــن منطق ــه خاورمیان ــه و ش ــامل
آفریق ــا اس ــت .از ی ــک س ــو ب ــه دلی ــل تع ــدد دس ــتگاههای ذیرب ــط در
تعییـــن رتبـــه ایـــن مناگـــر از جملـــه ســـازمان ثبـــت اســـناد و امـــالک،
شـــهرداری ،ســـازمان امـــور مالیاتـــی ،ســـازمان تأمیـــن اجتامعـــی و
ادارات کار و از س ــوی دیگ ــر ب ــه دلی ــل ع ــدم وج ــود تب ــادل اطالع ــات
مؤثـــر و سیســـتمی بیـــن دســـتگاههای یـــاد شـــده ،ماننـــد نهـــاد ثبـــت
رشکـــت ،نهـــاد ثبـــت امـــالک نیـــز تبدیـــل بـــه گلـــوگاه شـــده و عمـــالً
متقاضـــی بایـــد اســـتعالم اطالعـــات مـــورد نیـــاز ســـایر دســـتگاهها را
نی ــز در مرحل ــه نق ــل و انتق ــال مل ــک تهی ــه کن ــد .در ای ــن مناگ ــر نی ــز
هزین ــه (مال ــی و زمان ــی) ناکارآم ــدی دس ــتگاههای اجرای ــی را کارآفری ــن
پرداخـــت میکنـــد .بـــه عبـــارت دیگـــر بـــه جـــای دســـتگاهها در یـــک
فراین ــد تعری ــف ش ــده ،اطالع ــات مرتب ــط ب ــا ی ــک پرون ــده را از یکدیگ ــر
دریاف ــت کنن ــد؛ ای ــن متقاض ــی اس ــت ک ــه بای ــد پرون ــده در دس ــت ب ــه
نهاده ــای مختل ــف مراجع ــه کن ــد.

مناگرها و مؤلفهها -اخذ اعتبار

یکـــی از ســـه رتبـــه دو رقمـــی ایـــران در گـــزارش امســـال .ایـــن مناگـــر
در دو بعـــد مســـتقل اطالعـــات اعتبـــاری و قـــدرت حقـــوق قانونـــی بـــه
ارزیاب ــی رواب ــط اعتب ــاری وام دهن ــده و وامگیرن ــده میپ ــردازد .ه ــر چن ــد
کـــه در بعـــد اطالعـــات اعتبـــاری تقریبـــاً همـــه منـــرات اخـــذ شـــده (7
از  )8ام ــا نقط ــه ضع ــف اصل ــی کش ــور در بع ــد ق ــدرت حق ــوق قانون ــی
اس ــت .چ ــرا ک ــه ب ــه دلی ــل ع ــدم وج ــود تعری ــف دقی ــق از وثای ــق منق ــول
در نظ ــام حقوق ــی کش ــور و همچنی ــن فق ــدان دس ــتورالعمل مش ــخص
در نظـــام بانکـــی بـــرای پذیـــرش امـــوال منقـــول بـــه عنـــوان وثیقـــه از
مجمـــوع  12منـــره بیشـــرت از  2منـــره بـــه ایـــران اختصـــاص نیافتـــه
اســـت .در بعـــد اطالعـــات اعتبـــاری بـــه دلیـــل وجـــود ســـامانه قـــوی
اطالع ــات اعتب ــاری بان ــک مرک ــزی و همچنی ــن عملک ــرد ف ــوق الع ــاده
رشکـــت مشـــاوره رتبهبنـــدی در ســـطح منطقـــه در زمـــره کشـــورهای
پی ــرو منطق ــه ق ــرار داری ــم .ب ــا ای ــن ح ــال ابهام ــات موج ــود در مبان ــی
حقوق ــی و اجرای ــی مرتب ــط ب ــا وثای ــق رویک ــرد مثب ــت ب ــه کارآفرین ــی را
کمرنـــگ کـــرده اســـت .در صورتـــی کـــه در یـــک نظـــام بانکـــی وثیقـــه
ملک ــی مهمتری ــن اب ــزار تأمی ــن مال ــی بخ ــش خصوص ــی و کارآفرین ــی
باش ــد .آی ــا میت ــوان پذیرف ــت ک ــه تأکی ــد ب ــر مبان ــی قانون ــی فعل ــی ب ــا
هـــدف حامیـــت از کارآفرینـــان اســـتمرار مییابـــد؟
سال بیست و نهم شامره  214آبــان 57 1393

مناگرها و مؤلفه ها -حامیت از سهامداران خرد

رتبـــه  154در بیـــن  189کشـــور بـــه هیـــچ عنـــوان جایـــگاه مطلوبـــی
بـــرای کشـــور در ایـــن مناگـــر نیســـت .بدتریـــن کشـــور در ســـالهای
گذشـــته رتبـــه  165در ســـال  1390بـــوده اســـت .مؤلفههـــای ایـــن
مناگـــر میـــزان حامیـــت قانونـــی از ســـهامداران زیـــر دهدرصـــد یـــک
رشکـــت بورســـی را در ســـه زمینـــه افشـــای اطالعـــات ،مســـئولیت
مدیـــر و ســـهولت شـــکایت از مدیـــر بررســـی میکننـــد .هـــر چنـــد در
دو مؤلف ــه اول از مجم ــوع  10امتی ــاز ب ــه ترتی ــب  7و  4امتی ــاز نصی ــب
ای ــران ش ــده اس ــت ام ــا متأس ــفانه در مؤلف ــه س ــهولت ش ــکایت از مدی ــر
بـــا کســـب یـــک امتیـــاز موقعیـــت نامطلوبـــی دارد .در مؤلفههـــای
جدیـــد میـــزان حقـــوق ســـهامدار خـــرد ،شـــفافیت رشکـــت ،و قـــدرت
ســـاختار مدیریتـــی نیـــز نتایجـــی بهـــرت از  6از  4/5 ،10/5از  9و 2/5
از  10/5بـــه دســـت نیامـــده و جایـــگاه کشـــور بســـیار پایینتـــر از
میانگیـــن منطقـــه خاورمیانـــه و شـــامل آفریقـــا اســـت .چنانچـــه نتایـــج
ایـــن ارزیابـــی را بپذیریـــم؛ نتیجـــه ایـــن خواهـــد بـــود کـــه در اقتصـــاد
مـــا تأمیـــن حقـــوق ســـهامداران خـــرد در بـــازار رسمایـــه در اولویـــت
نیســـت و بـــه عبـــارت دیگـــر رشکتهـــای ســـهامی عـــام بایـــد متکـــی
بـــه آورده ســـهامداران اصلـــی و یـــا تأمیـــن مالـــی از نظـــام بانکـــی
باشـــند کـــه پیشـــرت در مـــورد آن توضیـــح داده شـــد .شـــاید بتـــوان از
نتای ــج ای ــن مناگ ــر ب ــرای ع ــدم متای ــل عم ــوم ایرانی ــان ب ــرای حض ــور
در ب ــازار رسمای ــه ب ــه عن ــوان س ــهامدار خ ــرد به ــره گرف ــت .آی ــا رویک ــرد
قوانی ــن فعل ــی حاک ــم ب ــر رواب ــط مدی ــران رشک ــت و س ــهامداران خ ــرد در
راس ــتای حامی ــت از تأمی ــن مال ــی بنگاهه ــا از طری ــق ب ــازار رسمای ــه ب ــا
تأکی ــد ب ــر رسمایهه ــای ان ــدک اس ــت؟ آی ــا در ای ــن چارچ ــوب حقوق ــی و
قانونـــی میتـــوان امیـــدی بـــه تأمیـــن مالـــی پروژههـــا از طریـــق ورود
ســـهامداران خـــرد داشـــت؟

مناگرها و مؤلفهها -پرداخت مالیات

هـــر چنـــد کـــه ســـه مؤلفـــه نـــرخ کلـــی مالیـــات ،تعـــداد مراحـــل
آمادهســـازی اســـناد و پرداخـــت و مـــدت زمـــان آن مـــورد توجـــه قـــرار
گرفت ــه اس ــت ام ــا موض ــوع اصل ــی در کش ــور م ــا و بس ــیاری کش ــورهای
دیگـــر مراحـــل آمادهســـازی اســـناد و پرداخـــت و مـــدت زمـــان مربـــوط
ب ــه آنه ــا اس ــت .ب ــه عب ــارت دیگ ــر ،ای ــن پ ــروژه ب ــه دنب ــال آن اس ــت
ک ــه س ــاالنه چ ــه می ــزان از زم ــان و نی ــروی انس ــانی ی ــک بن ــگاه ب ــرای
انج ــام ام ــور مرب ــوط ب ــه دس ــتگاههای وص ــول مالی ــات و س ــایر ع ــوارض
اختص ــاص مییاب ــد .ب ــر اس ــاس روش قبل ــی رتب ــه کش ــور در ای ــن مناگ ــر
ســـال گذشـــته نســـبت بـــه ســـال قبـــل  10رتبـــه از  129بـــه 139
تنـــزل کـــرده بـــود .بـــا ایـــن حـــال در رتبهبنـــدی امســـال بـــر اســـاس
روش جدی ــد ،رتب ــه کش ــور در رده  124ارزیاب ــی ش ــده و در ای ــن مناگ ــر
نیـــز رتبـــه ایـــران پایینتـــر از میانگیـــن منطقـــه خاورمیانـــه و شـــامل
آفریق ــا ق ــرار گرفت ــه اس ــت .دو س ــازمان اصل ــی در ای ــن مناگ ــر عبارتن ــد
از؛ ســـازمان امـــور مالیاتـــی و ســـازمان تأمیـــن اجتامعـــی کـــه دارای
زمینهه ــای مش ــرتک کاری ب ــرای بهب ــود رتب ــه هس ــتند .ه ــر دو س ــازمان
از امکانـــات و تجهیـــزات پیرفتـــه الکرتونیکـــی بهـــره میگیرنـــد بـــا
ای ــن ح ــال بهب ــود رتب ــه در ای ــن مناگ ــر نیازمن ــد عزم ــی فرات ــر از ح ــوزه
مدیریت ــی دو س ــازمان اس ــت .چنانچ ــه از زاوی ــه رشکته ــا ب ــه موض ــوع
ن ــگاه کنی ــم؛ اس ــتخدام اف ــراد مج ــرب ب ــرای ح ــل و فص ــل موضوع ــات
مالیاتـــی و تأمیـــن اجتامعـــی ،خـــود گویـــای حجـــم بـــاالی کار اداری
تحمیـــل شـــده بـــه رشکتهـــا بـــرای پرداخـــت مالیـــات و کســـورات
قانون ــی اس ــت .آی ــا زم ــان آن ف ــرا نرس ــیده ک ــه ان ــواع مختل ــف مالی ــات
و کس ــورات قانون ــی در چارچ ــوب ی ــک برنام ــه منس ــجم از طری ــق ی ــک
پای ــگاه اینرتنت ــی ارس ــال و پرداخ ــت ش ــود؟

مناگرها و مؤلفهها -تجارت فرامرزی

بـــرای کشـــوری کـــه دارای کیلومرتهـــا خـــط ســـاحلی در شـــامل
و جنـــوب کشـــور و همچنیـــن حجـــم عظیـــم صـــادرات و واردات از
کشـــورهای مختلـــف اســـت ،فرایندهـــای طوالنـــی ،گـــران و ناکارآمـــد
اداری مرتب ــط ب ــا ص ــادرات و واردات ی ــک س ــهم مهل ــک خواه ــد ب ــود.
بنگاهه ــا ب ــه عن ــوان دریافتکنن ــده خدم ــت از ای ــن فراین ــد پیچی ــده و
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چن ــد بع ــدی ناچارن ــد ک ــه هزین ــه ناکارآم ــدی ای ــن نظ ــام را در نهای ــت از
مرفکننـــدگان نهایـــی دریافـــت کننـــد .هـــر انـــدازه کـــه هزینههـــای
زمانـــی و ریالـــی ایـــن فراینـــد بیشـــرت باشـــد ،هزینههـــای مرتبـــط بـــا
تولی ــد کاال و خدم ــات نی ــز در کش ــور باالت ــر خواه ــد رف ــت .رتب ــه 148
کشــور در ایــن مناگــر بیانگــر نامســاعدبودن وضعیــت اداری ،اجرایــی و
قانون ــی فرآینده ــای مرب ــوط ب ــه تج ــارت فرام ــرزی کش ــور اس ــت .فاصل ــه
 43درص ــدی از اقتص ــاد پی ــرو در مقایس ــه ب ــا رتب ــه ی ــاد ش ــده ،نش ــان
میدهـــد کـــه اقتصادهـــای مختلـــف نهایـــت تـــالش خـــود را بـــرای
بهب ــود فراینده ــا و افزای ــش کیفی ــت ارائ ــه خدم ــات ب ــه کار گرفتهان ــد.
در ای ــن مناگ ــر تع ــداد مراح ــل ،م ــدن زم ــان و هزین ــه ص ــادرات و واردات
( 6مولفـــه در مجمـــوع) مـــورد ارزیابـــی قـــرار میگیـــرد .رتبـــه ایـــران در
ایـــن مناگـــر نیـــز پایینتـــر از میانگیـــن منطقـــه خاورمیانـــه و شـــامل
آفریق ــا اس ــت.

مناگرها و مؤلفهها -الزام به اجرای قرارداد

بهرتیــن عملکــرد کشــور در بیــن  10مناگــر موجــود پــس از مناگــر رشوع
کس ــب و کار ب ــا رتب ــه  .66در ای ــن مناگ ــر کارای ــی نظ ــام قضای ــی ب ــرای
الـــزام بـــه اجـــرای یـــک قـــرار داد بـــه ارزش  175میلیونریـــال (معـــادل
دالری پرونـــده مفـــروض بـــرای همـــه اقتصادهـــا) در ســـه مؤلفـــه تعـــداد
مراحـــل ،مدتزمـــان و هزینـــه مرتبـــط بـــا تشـــکیل پرونـــده ،دادرســـی
و اجـــرای حکـــم ارزیابـــی میشـــود .رأی در دادگاه بـــدوی بـــر اســـاس
اظه ــار نظ ــر کارش ــناس رس ــمی ص ــادر میش ــود .ه ــر چن ــد ک ــه ب ــا توج ــه
بـــه رتبـــه خـــوب ایـــن مناگـــر نســـبت بـــه بقیـــه نبایـــد مشـــکل خاصـــی
وج ــود داش ــته باش ــد ام ــا واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه رق ــم پایی ــن پرون ــده
در تعییـــن رتبـــه بســـیار مؤثـــر اســـت و در پروندههایـــی بـــا رقمهـــای
باالت ــر زم ــان دادرس ــی بس ــیار طوالنی ــرت اس ــت .ج ــدای از م ــوارد ب ــاال،
در ح ــال ح ــارض ب ــه دلی ــل ع ــدم وج ــود س ــامانه مل ــی شناس ــایی ام ــوال،
شناســـایی امـــوال شـــخص محکـــوم عمـــالً بـــه عهـــده شـــاکی اســـت
کـــه همیـــن بـــر پیچیدگیهـــای موضـــوع میافزایـــد .بـــه عبـــارت بهـــرت،
نظـــام اداری و قضایـــی عـــالوه بـــر هزینههـــای مالـــی و زمانـــی پرونـــده،
هزین ــه یاف ــنت ام ــوال ف ــرد محک ــوم را نی ــز ب ــه فع ــال اقتص ــادی تحمی ــل
میکن ــد .ب ــه نظ ــر منیرس ــد ک ــه ای ــن فراین ــد نی ــز ب ــا در اولوی ــت ق ــرار
داش ــنت کارآفرین ــی س ــازگار باش ــد.

مناگرها و مؤلفهها -ورشکستگی

بدتریــن عملکــرد کشــور بــه لحــاظ فاصلــه از اقتصــاد پیــرو .ایــران اگــر
چــه در رده  138ارزیابــی شــده اســت امــا حــدود  68درصــد از اقتصــاد
پیـــرو فاصلـــه دارد .رســـیدگی حقوقـــی و قضایـــی بـــه وضعیـــت یـــک
بن ــگاه دارای مش ــکالت ج ــدی مال ــی یک ــی از ناش ــناختهرتین ابزاره ــای
اقتصـــادی بـــرای توســـعه کارآفرینـــی و بخـــش خصوصـــی در محیـــط
قانون ــی و مقررات ــی ای ــران اس ــت ک ــه ب ــه ان ــدازه کاف ــی گوی ــای ضع ــف
در س ــاختار حقوق ــی و اجرای ــی ورشکس ــتگی اس ــت .س ــاختار حقوق ــی
و اجرایـــی ورشکســـتگی در ایـــران ارتبـــاط تنگاتنگـــی بـــا اطالعـــات
موج ــود در نه ــاد ثب ــت رشک ــت ،ثب ــت ام ــالک ،اطالع ــات اعتب ــاری (اع ــم
از نظـــام بانکـــی و خـــارج از آن ماننـــد گمـــرک ،رشکتهـــای خدمـــات
شـــهری و  ،)...نظـــام حقوقـــی مرتبـــط بـــا وثایـــق ،مالیـــات و  ...دارد.
ع ــالوه ب ــر ای ــن کاس ــتیها قان ــون حاک ــم ب ــر ورشکس ــتگی مص ــوب س ــال
 1347تنه ــا ب ــه جنب ــه قضای ــی موض ــوع پرداخت ــه و ب ــه ابع ــاد اقتص ــادی
و حتـــی اجتامعـــی آن توجـــه نکـــرده اســـت .در ســـطح بیناملللـــی
قوانیـــن حامیتگرایانـــه ورشکســـتگی از کارآفرینـــان و از طریـــق ورود
بـــه فراینـــد «ســـازماندهی دوبـــاره» بســـیاری از بنگاههـــا را مجـــددا ً بـــه
چرخـــه فعالیـــت برگردانـــده اســـت در حالـــی همچنـــان جـــای آن در
ادبی ــات حقوق ــی و اقتص ــادی ای ــران خال ــی اس ــت .ع ــالوه ب ــر ای ــن از
نظ ــر اجتامع ــی نی ــز وج ــود ای ــن قوانی ــن باع ــث تقوی ــت ح ــس هم ــکاری
فعـــاالن اقتصـــادی بـــا یکدیگـــر شـــده ،چـــرا کـــه در صـــورت بـــروز
مش ــکالت ج ــدی ب ــرای یک ــی از طرفی ــن ب ــه خاط ــر حامی ــت نهاده ــای
حاکمیت ــی اخت ــالل ج ــدی در فعالی ــت ط ــرف دیگ ــر ب ــه وج ــود نخواه ــد
آم ــد .ای ــن وضعی ــت را میت ــوان ب ــه رابط ــه نهاده ــای مال ــی ،بیمهه ــا،
ســـهامداران و  ...تعمیـــم داد.
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71.22

66.37

84.95

82.95

79.10

76.76

88.11

77

77

77

50

118

62

61

35

کره جنوبی ((18

مراحل (تعداد)

7

36
4

44
5

65
4

79
6

0.4

10

هنگ کنگ ((5

97.44

119

0.3

16

49

21

4

هنگ کنگ ((1

کره جنوبی ((99.83

6

4.3

38.2

21.4

19.9

2.4

4

6.3

اسلونی ((0.0

0.2

رتبه دسرتسی به انرژی الکرتیکی

زمان (روز)

0.0

161

10

7

10

5

9

6

نیوزیلند ((1

قطر ((0.0

107

امتیاز فاصله از پیرو

عراق 2014

33.8

206.3

0.0

0.0

 112اقتصاد ((0.0

3.1

7

49.72

زمان (روز)

اردن 2014

12

15

29

12

35

7

20.5

8

نیوزیلند ((0.5

51.40

هزینه ( %از ارزش انبار)

لیبی 2014

89.37

87.14

74.03

85.61

73.50

79.29

82.71

89.97

حداقل رسمایه مورد نیاز ( %از درآمد رسانه)

مراحل (تعداد)

نیوزیلند ((1

نیوزیلند ((99.96

0.0

رتبه اخذ مجوزهای ساخت

عامن 2014

زمان (روز)

هزینه ( %از درآمد رسانه)

عربستان
2014

مراحل (تعداد)

6

امتیاز فاصله از پیرو

امارات 2014

رتبه رشوع کسب و کار

62

70

142

86

144

123

109

58

بهرتین عملکرد
دنیا 2014

مناگر

22
4

4

3

کره جنوبی ((1
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هزینه ( %از درآمد رسانه)

865.6

694.9

228.9

315.9

206.2

48.9

25.5

24.2

ژاپن ((0.0

امتیاز فاصله از پیرو

48.78

48.78

62.62

63.45

0.0

88.16

87.77

96.66

گرجستان ((99.88

35

35

51

21

......

16

8

2

 3اقتصاد ((1

116

71

رتبه ثبت مالکیت
مراحل (تعداد)
زمان (روز)

161
9

159
9

109
5

هزینه ( %از ارزش دارایی)

10.6

10.6

8.2

امتیاز فاصله از پیرو

45

45

5

7

7

0

رتبه اخذ اعتبار

قدرت حقوق قانونی  0تا 12

عمق اطالعات اعتباری  0تا 8

پوشش ثبت اعتباری ( %از بزرگساالن)

پوشش بزرگرتین اداره اطالعات اعتباری( %از بزرگساالن)
رتبه حامیت از سهامداران خرد
امتیاز فاصله از پیرو

86
2

45.5

33.8
154

41.67

مقررات تعارض منافع  0تا 10

4

قدرت حامیت از سهامداران

4.2

شیوه سهامداری

رتبه پرداخت مالیات

امتیاز فاصله از پیرو

4.3

124

2

41.6

33.3
143

41.67
4

4.3

4.2

118

0.0

0.0

146

42.50
4.7

3.8

7.5

185
0.0
0

0

2.2

0.0

154

41.67
3.3
5

......

3

0.0

35

185
0

0

0.5

0.0

188

12.50
2

0.5

4.3

4.2

1.3

80.09

81.19

55.25

151

889

52

45

157

1

6

20.6
0.0

122

45.53
5.3

3.8

0.0

2

50

45

نیوزیلند ((100

8

7

 23اقتصاد

2

0.0
47

2

6.8

نیوزیلند ((1

 3اقتصاد ((12
پرتقال ((100

28.3

 23اقتصاد ((100

57.50

60.83

نیوزیلند ((81.67

4.8

4.8

فرانسه ((7.8

3

1

امارات ((1

62

6.7

4.6

5.8

92.91

99.23

10

89

 4اقتصاد ((0.0

43

7.3

6.1

نیوزیلند ((1

سنگاپور ((9.3

نیوزیلند ((8.2

99.44
12

امارات ((12

امتیاز فاصله از پیرو

56.81

52.70

20.48

78.92

61.72

78.05

73.01

91.46

سنگاپور ((96.47

زمان صادرات (روز)

25

25

80

12

23

10

13

7

 5اقتصاد ((6

زمان (ساعت در سال)
رتبه تجارت فرامرزی
اسناد صادرات

20

344

148
7

66.78

1

7

......

2

5

2

 4اقتصاد ((1

امارات ((99.44

تعداد پرداخت در سال

66.78

86

180

107

189

19

20

4

گرجستان ((1

20

344

155
7

13

312

178
10

25

54
5

19

139
7

14

68

60
7

3

64

92
6

4

8

3

هنگ کنگ ((3
سنگاپور ((1
ایرلند ((2

هزینه صادرات (دالر برای هر کانتیرن)

1350

1470

3550

825

1140

765

1285

665

تیمور رشقی

زمان واردات (روز)

37

37

82

15

37

9

17

7

سنگاپور ((4

اسناد واردات

11

11

10

7

9

8

8

5

هزینه واردات (دالر برای هر کانتیرن)

1550

2100

3650

1235

1255

700

امتیاز فاصله از پیرو

63.35

63.35

47.32

54.4

51.42

50.67

55.86

هزینه ( %از خواسته)

17

17

28.1

31.2

27

13.5

27.5

19.5

رتبه ورشکستگی

138

189

145

189

112

163

92

....

3

......

4

رتبه اجرای قرارداد
زمان (روز)

مراحل (تعداد)

66

505
40

67

505
40

137

141

520
51

114

698
39

امتیاز فاصله از پیرو

32.38

32.05

0.0

هزینه (درصد از دارایی)

15

15

.....

20

قدرت نظام ورشکستگی  0تا 16

7

.....

5

زمان (روز)

نرخ بازستانی%

4.5

19.5

4.5

18.9
7

0.0

126

690
43

30.17

0.0

.....

27

0.0

.....

130

598
51

ایرلند ((2

1309

625

52.52

سنگاپور ((89.54
ایسلند ((9
فنالند ((1

108

635
40

121

524
49

سنگاپور ((440
سنگاپور ((1

سنگاپور ((150
سنگاپور ((21

39.02

21.67

43.51

فنالند ((93.58

3.5

22

20

نروژ ((1

37.7
6

2.8

28.7
2

3.2

28.6
9

ایسلند ((1

ژاپن ((92.9

 5اقتصاد ((15
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جایگاه ایران در بین رقبای منطقهای و جهانی بر اساس گزارش  2015انجام کسب و کار بانک جهانی

آنالیزساالنه
سوانحدریاییایران
علی مرادی
دکرتای مدیریت منابع انسانی و رییس گروه سوانح دریایی سازمان بنادر و دریانوردی
مهدی ساجدی
مشاور امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی

هم راستا با آئین نامه بررسی سوانح دریایی  ، IMO Casualty investigation codeدفرت سازمانهای تخصصی
و بیناملللی اقدام به بررسی ایمنی محور سوانح دریایی کشور ،به دور از شناسایی مقرص و یا تعیین مسئولیت
سانحه ،رصفاً به منظور ارتقاء سطح ایمنی دریانوردی وپیشگیری از وقوع سوانح دریایی مشابه در آینده منود.
تجزیه و تحلیل دقیق ســوانح منجر به آگاهی هر چه بیشــرت از علل وقوع ســوانح دریایی میشود .از این رو در
گزارش حارض آمار دریافتی از ســوانح به وقوع پیوسته در شناورهای تحت پرچم و نیز ســوانحی که در آبهای تحت حاکمیت به
وقوع پیوسته است گردآوری شــده و تالش شده است تا سوانح به نوعی طبقه بندی شــوند .در ارزیابی سوانح به وقوع پیوسته،
بارزترین موضوع برای طبقه بندی سوانح ،نوع شناور از نظر بدنه است .زیرا بیشترین سوانح مربوط به شناورهای سنتی بوده که
عمدتا ً بدنه آنها چوبی اســت و مهمترین علت ســوانح ،آب گرفتگی در اثر نفوذ آب ناشی از شکســنت بخشی از بدنه می باشد.
تعداد سوانح به وقوع پیوسته در سال نود و دو  80مورد بوده است و  11نفر در این سوانحجان خود را از دست داده اند.
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.1تعاریف

ســانحه دریایی :رویداد و یا زنجیرهای از رویدادهــا در رابطه با عملیات دریایی
مربوط به شناورها وتجهیزات و تأسیسات که حاصل و نتیجه آن میتواند هریک
از موارد ذیل باشد:
الف ) مرگ و یا مصدومیتجدی و وخیم فرد
ب ) از دست رفنت فرد (مانند سقوط آدم به دریا)
ج ) غرق شدن ،از دست رفنت و یا ترک شناور توسط خدمه
د ) هر گونه خسارت ساختاری به شناور به گونهای که:
اثرقابل توجه بر متامیت شناوری؛ کارآیی و ویژگیهای عملیاتی شناور و
یا تأسیسات و تجهیزات داشته باشد.
نیازمند تعمیرات اساسی و یا تعویض بخش یا بخشهای مهم از ساختار
بوده.
منجر به تخریب و انهدام شناور و یا تأسیسات و تجهیزات شود.
ه ) برخورد ،به ِگل نشسنت  ،تصادم و از کار افتادگی شناور.
و ) هر گونه خسارت وارده به ساختار خارجی و داخلی شناور بهگونهای که ایمنی
شناور و یا شناورهای اطراف و افراد را به صورتجدی به مخاطره بیندازد.
ز ) خسارتجدی بهصورت بالفعل و یا بالقوه به محیط زیست که حاصل صدمه
به یک و یا چند شناور بوده و یا نتیجه به آب انداخنت کاالهای خطر ناک ،شناور
سانحه دیده باشد.
ســوانح دریایی بسیار شدید :به ســوانحی گفته میشــود که منجر به از دست
رفنت شــناور(ها ) ،تلفات جانی و یا باعث صدمههای شــدید محیط زیســت
دریایی شود.
سوانح دریایی شدید  :به سوانحی گفته میشود که جزء سوانح بسیار شدید به
شــامر منیآیند و عبارتند از  :حریق ،انفجار ،تصادف ،به ِگل نشسنت ،تصادم،
مصدومیت شــدید انسانی ،خسارت ناشــی از هوای طوفانی و رشایط بد دریا،
خسارت ناشی از برخورد با توده یخ ،ایجاد ترک یا شکاف و نقص در بدنه شناور
یا در شناور که منجر به صدمات ساختاری شــود همچنین قابلیت دریا نوردی
خود را از دست بدهد .مانند نفوذ آب در بدنه ،از دست دادن نیروی محرکه ،وارد
آمدن خســارات عمده به محل اقامت کارکنان شــناور و آلودگی محیط زیست
(رصف نظر از مقدار آلودگی) ،آلودگی و خطرات ناشی از به آب افتادن کاالهای
خطرناک از شناور سانحه دیده ،نیاز به یدککش و سایر موارد مشابه.
ســوانح دریایی جزیی  :به سوانحی گفته میشود که در ســوانح شدید و بسیار
شدید ذکر نشده است و در راستای چگونگی ارسال گزارش مربوط به این نوع
سوانح ،هامنند رخدادهای دریایی درنظر گرفته میشوند.
رخداد دریایی :به معنای رخداد و یا زنجیرهای از رخدادها بهجز سوانح دریایی
که درارتباط مستقیم با عملیات دریایی مربوط به شناورهای در مخاطره بوده و
اگر اقدامات اصالحیجهت رفع آن صورت نگیرد ،امکان به خطر انداخنت ایمنی
شناور  ،رسنشینان آن ،افراد دیگر و محیط زیست دریایی وجود خواهد داشت.
الزم به ذکر میباشد که رخداد دریایی به قصور عمدی و یا عملکرد سوءافراد به
قصد صدمه به ایمنی شناور  ،خدمه و یا محیط زیست اطالق منیشود.
صدمه شدید به محیط زیست دریایی :شامل صدماتی هستند که اثر مخرب بر
محیط زیست داشــته و میزان آلودگی و صدمه به محیط زیست بسیار زیان آور
ارزیابی شده است.
مصدومیت شدید انسانی  :عبارت اســت از هر گونه مصدومیت که باعث از کار
افتادگی و عدم توانایی فرد در انجام وظایف محوله به مدت زمان بیشــرتاز 72
ساعت شود.
عوامل ســببی :شــامل عملکردها ،چشمپوشــیها ،رخدادها و یا زنجیرهای از
رخدادها و رشایطیکه به صورت مســتقیم و یا غیر مستقیم منجر به وقوع سوانح
دریایی و نتایج نامطلوب حاصل از آنها میشود.

.2شناورهای ُپر سانحه

بیشرتین تعداد سوانح دریایی در سال  1392مربوط به شناورهای چوبی سنتی
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یا هامن لنجها بود .به ایــن ترتیب که  44درصد از کل ســوانح دریایی در این
سال مربوط به این شناورها میشود .عمده ســوانح به وقوع پیوسته در لنجها،
آب گرفتگی در رشایط بد آب و هوایی بود که به علت ضعف ســازه چوبی و نفوذ
پذیری آب اتفاق افتاد.

نسبت سوانح دریایی در سال 92

نسبت تلفات دریایی در سال 92

بیشرتین تعداد تلفات جانی دریایی در ســال  92نیز در لنجها رخ داد .به این
ترتیــب که  43درصــد از کل تلفاتجانی در ســال  92در دریــا مربوط به این
شــناورها بود .دالیل تلفات به وقوع پیوسته در لنجها آب گرفتگی ،واژگونی ،به
گل نشسنت و مفقود شدن کشتی در دریای طوفانی بود.
لنجهای صیادی

در شــناورهای صیــادی ســنتی کــه عمدت ـ ًا لنجهــای چوبــی بــوده و در بنــادر
جنوبــی کشــور فعالیــت میکننــد 5 ،ســانحه در ســال  92بــه وقــوع پیوســت.
در ایــن ســوانح:
.1یــک فرونــد لنــج چوبــی در ســواحل چابهــار در اثــر اشــتباه فرمانــده در
هــوای مهآلــود در تاریــخ  92/07/30بــه گل نشســت و دچــار شکســتگی و
آب گرفتگــی شــد.
.2یک فروند لنج فایربگالس در  18مایلی بندر َد ّیر در اثر آتش سوزی در
موتورخانه در تاریخ  92/08/25غرق شد و  9خدمه آن نجات یافتند.
.3یک فروند لنج چوبی در سواحل گرزه در تاریخ  92/09/06دچار آب گرفتگی
شد اما توانست نجات پیدا کند.
.4یک نفر خدمه به علت افتادن در دریا در اثر به گل نشسنت لنج چوبی صیادی
در ورودی خورجاسک در تاریخ  92/09/14درگذشت.
.5یک لنج چوبی صیادی در محدوده هرمزگان در تاریخ  92/09/30دچار
آب گرفتگی شده و غرق شد .در این سانحه  5نفر خدمه آن لنج نجات یافتند.
در جهت ارتقاء ایمنی صیادان ،مترکز بیشرت صاحبان صنعت صیادی بر امر
آموزش مؤثر و آگاهی رساندن به صیادان در زمینه هایی همچون اصول پایداری
شناور ،دریانوردی ،نگهبانی و روش کار ایمن الزم و رضوری است.
لنجهای باری

لنجهای چوبی که به حمل بارهای عمومی در سواحلجنوبی کشور مشغولند،
بیشرتین سوانح دریایی را در سال  92در برداشتهاند .بر طبق آمار 26 ،سانحه
در مورد این شناورها در سال  92گزارش شده است که عمدت ًا شامل آب گرفتگی
بوده است.
آب گرفتگی این قبیل شناورها بر اثر ضعف بدنه و نفوذ پذیری آب میباشد که
معمو ًال در دریای طوفانی اتفاق افتاده است.
در سوانح مربوط به لنجهای باری در سال  ،92تعداد  3نفر از دریانوردان کشته
و  7نفر دچار صدمه شدند.

شناورهای مسافری

طــی ســال  92خوشــبختانه ســانحه بســیار شــدید و یــا شــدید در شــناورهای
مســافری در آبهــای کشــور اتفــاق نیفتــاد .ایــن دســتاورد را مــی تــوان متأثر از
متهیــدات اتخــاذ شــده توســط ســازمان بنــادر و دریانــوردی دانســت.
در اوایــل تابســتان ســال  ،92کشــتی مســافری هرمــز  12در هنــگام خــروج از
بنــدر بــا شــناورهای پهلــو گرفتــه در مجــاورت خــود برخــورد منــود کــه هیچگونه
جراحــت و یــا تلفاتــی در برنداشــت و فقــط منجــر بــه خســارت نســبت ًاجزئــی در
بدنــه آنهــا گردیــد .علیرغــم آن کــه ایــن ســانحهجــزء ســوانح بســیار شــدید و
یــا شــدید بــه شــامر منیآمــد ،کمیتــه بررســی ســوانح در ایــن مــورد تشــکیل
جلســه داد و بــه تحلیــل علــل بــروز آن پرداخــت و در نهایــت تذکــرات الزمجهت
پیشــگیری از ســوانح مشــابه و امــکان بــه خطــر انداخــنت ایمنــی شــناور و
رسنشــینان آن بــه مســئولین مربوطــه ابــالغ شــد.
یافته های ارزیابی سوانح دریایی در شناورهای مسافربری

کمیتــه بررســی ایمنی ســوانح دریایی طی بررســی ســوانح اخیر در شــناورهای
مســافری ،مــوارد ذیــل را بــه عنــوان عوامــل تأثیرگــذار در بــروز ســانحه مطــرح
کردنــد و از مســئولین امــر در بنــادر خواســته شــد تــا ایــن مــوارد در فرآینــد امور
مدنظــر قــرار گیــرد تــا از بــروز ســوانح مشــابه در آینــده اجتنــاب شــود.
.1معافیت شناور در استفاده از راهنام:

بــا وجــود عــدم آشــنایی و تجربــه کافــی فرمانــده بــا محوطــه بنــدر شــهید باهرن
و رشایــط پرخطــر ایــن بنــدر ،معافیــت گرفــنت راهنــام باید تحــت رشایــط کام ً
ال
ســنجیده وکنرتل شــده و پــس از حصــول اطمینــان از توانایــی و آشــنایی کامل
بــه رشایــط موجــود در محــدوده کانــال بنــدر بــه فرمانــده یــک شــناور اعطــا
شــود .بــا ایــن وجــود در هــر مقطــع کــه تردیــدی در زمینــه توانایــی فرمانــده
در هدایــت شــناور در کانــال دسرتســی وجــود دارد بایســتی از راهنــامی بنــدر
اســتفاده شــود.
.2خأل اعامل درست مدیریت ایمنی (:)ISM

فرماندهــان تــازه کار اصــو ًال برای عملیــات هدایت کشــتی در کانال دسرتســی
بــه آموزشهــا ویــژه هدایــت شــناور در مناطــق محــدود دارنــد  .کــه ایــن مهــم
بایســتی در فرآینــد امــور گرفتــه شــود.

.3عــدم پاســخ شــناور هرمــز  12بــه پیــام  VHFبــرج کنــرتل ســاعاتی قبــل ازجدا
شــدن از اســکله:

در صــورت مواجهــه بــا عــدم پاســخگویی بــه دســتورات  VHFصــادره از ســوی
کنــرتل بنــدر بهویــژه در هنــگامجــدا شــدن شــناور از اســکله ،الزم اســت
بــرج کنــرتل قبــل از رشوع مانــور ،بــا اعــزام فــردی از حضــور مســئول شــناور
اطمینــان حاصــل کــرده و علــت مشــخص شــود .در صورتــی کــه هیــچ پاســخی
بــه پیگیریهــای کنــرتل داده نشــود ،بایــد عملیــات لغــو شــود.
.4سازماندهی شناورهای مستقر در اسکلهها:

بــه دلیــل محدودیــت فضــای کانــال دسرتســی و تجمــع لنجهــا و ســایر
شــناورها ،رضورت ســازماندهی در اســتقرار و گامشــنت نگهبــان آشــنا بــه
امــور شــناور (بهویــژه عملیــاتجابجایــی ،متــاس اضطــراری و  )...رضوری
می باشــد .
درسهای آموختنی از ارزیابی سوانح دریایی در شناورهای مسافربری

کمیتــه بررســی ســوانح دریایــی ســازمان ،مــوارد مربــوط به ســوانح شــناورهای
مســافربری را طــیجلســهای مــورد بررســی و بحــث قــرار داد و بــر رعایــت موارد
زیــر در شــناورهای مســافربری بــه ویــژه در ایــام نــوروز تأکیــد منــود .همچنیــن
از بنــادر خواســته شــد تــا بــر رونــد اجــرای آنهــا نظــارت مناینــد.
.1حصــول اطمینــان از تطبیــق وضعیــت شــناورهای مســافری بــا رشایــط لحــاظ
شــده در گواهینامههــای مربوطــه ،ازجملــه؛

رعایت حداقل پرسنل مورد نیاز
رعایت ظرفیت مجاز برای حمل مسافر در شناور
کیفیــت وســایل ایمنــی بــه ویــژه تعــداد کافــیجلیقــه نجــات و تجهیزات
مخابراتــی قبــل از تــرک بندر

.2حصول اطمینان از دقت گزارشهای هواشناسی؛

توجهجدی به رشایط آب و هوایی

عدم صدور مجوز تردد در رشایط نامساعدجوی
 .3صــدور مجــوز تــردد در هنــگام شــب و تاریکــی هــوا بــرای شــناورهای
مســافری حتیاالمــکان صــادر نشــود و در صــورت صــدور مــوارد زیــر مــد نظــر
قــرار گیــرد؛
قابلیتهای ناوبری شناور مسافری
قابلیت تجسس و نجات موجود در منطقه
.4نظارت بر عملکرد مؤسسات ردهبندی؛

به عنوان بازوی اجرایی سازمان در اجرای الزامات کنوانسیونی
حصــول اطمینــان از ایفــای نقــش مؤثــر در انجــام ممیــزی و صــدور
گواهی نامه هــای مربوطــه
رعایت قوانین ،الزامات ملی و بیناملللی

.5بازرسی مستمر از شناورهای مسافری به منظور؛

حصول اطمینان از رعایت حداکر استانداردهای ایمنی دریانوردی
حصــول اطمینــان از عــدم اســتفاده از شــناورهای بیهویــتجهــت
جابجایــی مســافر

.6عالمتگذاری مسیرهای پرخطر ازجمله؛

مناطــق پرخطــر (مناطــق کــم عمــق و صخــرهای /کشــتیهای مغــروق
و)...
تنظیم اعالمیه دریایی به صورت محلی
حصــول اطمینــان از آگاهــی فرماندهــان شــناورها از موقعیــت ایــن
مناطــق

.7هامهنگــی کامــل بــا کنــرتل بنــدر و کنــرتل ترافیــک دریایــی ( )VTSدر هنگام
تــردد شــناورها و گــزارش مــوارد مشــکوک بــه مســئولین ذیربط؛
.8هامهنگی با نهادهای نظامی و انتظامی به منظور ؛

جلوگیــری از تــردد شــناورهای مســافری در مناطــق ممنــوع (مناطقــی
کــه در آنهــا خطــر بالقــوه بــرای شــناورهای مســافری وجــود دارد ماننــد
لنگــرگاه کشــتی نظامــی و )....؛
حصول اطمینان از عدم استفاده از اسکلههای غیرمجاز

.9حصــول اطمینــان از رعایــت رسعــت مطمئنــه بــا اســتفاده از مکانیزمهــای
نظارتــی ماننــد «ویتــیاس» و تأکیــد بــر عــدم اســتفاده از حداکرث رسعت شــناور
و برخــورد بــا متخلفــان؛
 .10مسیرهای تردد شناورهای مسافری در ویتیاس؛

تعییــن و اختصــاص مســیر و محــدوه بــرای تــردد شــناورهای مســافری به
صورت مبــدأ و مقصــد در منایشــگرها
نظارت مستمر و پویا بر نحوه حرکت و فعالیت آنها
حصــول اطمینــان از رعایــت مســیرهای تعییــن شــده توســط فرماندهان
شــناورهای مســافری

.11تهیــه و انتشــار بروشــورها ،برنهــا و غیــره بــرای اطالعرســانی بــه مســافران و
سایردســت انــدرکاران ،خصوصـاً نحــوه اســتفاده ازجلیقــه نجــات وجمــع شــدن
افــراد در هنــگام اضطــرار در محلــی کــه مشــخص میشــود؛
 .12تهیــه طرح قرارگیــری افراد در محدوه مشــخصی از شــناور در زمــان اضطرار(
( Muster Stationبراســاس نــوع شــناور و تأکیــد بــر اهمیــت توجــه بــه دســتورات
صــادره توســط فرمانــده و مســئولین شــناور در مواقــع اضطرار؛
 .13تقویــت سیســتم مدیریــت جســتجو و نجــات دریایــی ،شناســایی
ریســک های موجــود در منطقــه ،روش هــا و وســایل مــورد نیــاز در جهــت
پاســخگویی رسیــع و مؤثــر بــه ســوانح دریایــی بــا انجــام مترینــات مــورد نیــاز؛
 .14اعــالم فــوری هــر گونه ســانحه دریایــی به مســئولین در ســازمان برای اســاس
دســتورالعمل بررسی ســوانح دریایی؛
 .15اتخــاذ تدابیــر و ســاز و کارهایــی بــرای عــدم مداخلــه مقامــات اســتانی در

سال بیست و نهم شامره  214آبــان 63 1393

تعداد سوانح سال 92

آتشسوزی

تصادف

به ِگل نشسنت

آبگرفتگی
یا غرق

سانحه شغلی

تلفات

مجروحیت

اجــرای اســتانداردهای ایمنــی دریانــوردی و اجــرای مطلــوب وظایــف ســازمان؛

.3سوانح دریایی بر حسب نوع شناور

لنجها (چوبی و
فایربگالس)

6

5

7

15

2

5

2

.16ایجــاد تعامــل و هامهنگــی الزم بــا مقامــات نیروهــای نظامــی و انتظامــی برای
واکنــش بــه وضعیــت اضطــرار احتاملی؛
.17تدویــن طــرح اضطــرار بــرای واکنــش بــه رشایــط اضطــراری بــا تعییــن افــراد،
مســئولین و دســت انــدرکاران ذی ربــط؛
 .18تشــکیل ســتادی متشــکل از مســئولین و دســت انــدرکاران ذیربــط بــرای
نظــارت بــر اجــرای مــوارد فــوق و تنظیــم گــزارش و ارائــه بــه معاونــت دریایــی
ســازمان؛

بار عمومی ،فله ،کانتیرن

1

مسافری

0

1

تانکر

1

1

متفرقه (قایق ها)

10

مجموع

3

1

8

31

1

3

0

0

0

0

2

0

22

11

0

0

2

6

1

0

0

0

0

0

9

5

12

11

نوع شناور

لنج

اقیانوس پیام

مسافری

دوبه

راهنامبر

یدککش

.4سوانح دریایی ماهانه بر اساس نوع شناور
تانکر

دستهبندی انواع سوانح دریایی

جــدول  4از بخشنامــه  4.Circ/3.MSC-MEPCآخریــن دســتورالعمل بــرای
ثبــت و گزارشدهــی ســوانح دریایــی در ســطح بیناملللــی میباشــد .طبــق
ایــنجــدول ،انــواع ســوانح دریایــی در دســته بندیهــای ذیــل قــرار میگیرند:

یدککش

7

7

1

4

1

1

0

1

فروردین

0

0

1

0

0

0

0

اردیبهشت

3

2

0

0

0

1

1

خرداد

2

0

0

0

0

0

0

تیر

2

1

1

0

0

2

1

مرداد

0

2

0

1

0

2

1

شهریور

0

0

0

0

0

1

0

مهر

3

1

0

2

0

1

0

آبان

3

2

0

0

1

3

0

آذر

9

1

0

0

0

0

1

دی

4

0

0

0

0

2

0

بهمن

1

1

0

0

0

0

0

اسفند

 Collisionعبارت است از برخورد با یک یا چند کشتی ؛
 Groundingعبــارت اســت از بــه ِگلنشســن کشــتی در اثــر کشــیده شــدن لنگر یــا در حیــن حرکت
کشــتی ؛
 Contactعبارت است از برخورد با اشیاء ثابت ،شناور ،یا در حال پرواز ؛
 Fire/ explosionسوانح انفجار یا آتش سوزی را شامل میشود؛
 Hull failureشــامل حوادثــی اســت کــه بــر اثــر خرابــی بدنــه یــا نقصــان در مقاومــت ســازه کشــتی
رخ میدهــد ؛
 Loss of controlشــامل حوادثــی اســت از قبیــل بــه دریــا افتــادن بــار ،وســایل ،ســوخت و دیگــر
محتویــات کشــتی ؛
از دست دادن کنرتلجهت حرکت کشتی (سیستم سکان) ؛
از دست دادن برقکشتی ؛
از دست دادن سیستم رانش (نیروی پیش برنده) کشتی ؛
 Ship/ equipment damageعبــارت اســت ازســوانحی کــه طــی آن بــه ســازه کشــتی یــا تجهیــزات آن
آســیب میرســد ؛
 Capsize/ Listingعبارت است ازسوانحی که طی آن کشتی کج یا واژگون میشود؛
 Flooding/ founderingشامل سوانح آب گرفتگی یا غرق شدن کشتی است ؛
 Ship missingبه معنی مفقودشدن کشتی است ؛
 Occupational accidentحادثــهجراحــت شکســتگی اعضــای بــدن ،برقگرفتگــی ،ســوختگی بــا بخار،
لیــز خــوردن ،افتــادن ،افتــادن آدم بــه دریا ،خشــونت ،دعــوا و موارد مشــابه اینها را شــامل میشــود ؛

 64سال بیست و نهم شامره  214آبــان 1393

هامنگونه که مالحظه میشود ،بیشرتین سوانح در آذرماه اتفاق افتاده است و
سوانح اتفاق افتاده عمدت ًا در لنج های چوبی بوده است .یکی از دالیل افزایش
تعداد ســوانح در این ماه میتواند تغییر آب و هوا و طوفانی شــدن هوا باشــد.
هامنگونه که اشاره شد ،آب گرفتگی از دالیل اصلی وقوع سوانح بوده است.

.5بررسی سوانح دریایی ساالنه
نوع سوانح گزارش شده و
بررسی شده در سال 92
تصادم/برخورد

تعداد/درصد سوانح
گزارش شده
19

%24

10

%12

5

3

%4

1

به گل نشسنت

11

از دست رفنت کنرتل

1

آب گرفتگی /غرق

30

آتش /انفجار

واژگونی /کج شدگی
سانحه شغلی

تعداد/درصد سوانح
بررسی شده

6

80

%14
%1

%38
%7

4
2

%16
%8

%20

1

%100

11

%44

3

25

%30

%12

درج ــدول ف ــوق تع ــداد س ــوانح دریای ــی ب ــه وق ــوع پیوس ــته  80م ــورد ب ــوده

اســـت .از ایـــن تعـــداد ،بیشتریـــن نـــوع ســـانحه را آبگرفتگـــی لنجهـــای
چوبـــی دربرمیگیـــرد و پـــس از آن تصـــادف و آتشســـوزی بـــه ترتیـــب
بیشتریـــن تعـــداد ســـوانح در ســـال  1392بودهانـــد.
ب ــر همی ــن اس ــاس بررس ــی س ــوانح ب ــا توج ــه ب ــه ن ــوع و تع ــداد س ــوانح ،بیش ــرت
معط ــوف ب ــه م ــوارد ف ــوق ب ــوده ت ــا در نتیج ــه بررس ــیها و تجزی ــه و تحلی ــل آن
س ــوانح بت ــوان از تک ــرار آنه ــا کاس ــت.

.6فهرست سوانح به وقوع پیوسته در سال92

درجدول ــی ک ــه در انته ــای مطل ــب اس ــت م ــواردی ک ــه ب ــه عن ــوان س ــانحه
بســـیار شـــدید شـــناخته میشـــوند ،بـــا رنـــگ قرمـــز مشـــخص شـــدهاند.

.7توصیههای ایمنی دریایی از ارزیابی سوانح دریایی

سطح

ســـطح  1توصیههـــا  :ایـــن توصیههـــا حائـــز بیشتریـــن اهمیـــت بـــوده و
اع ــامل آنه ــا ممک ــن اس ــت مس ــتلزم تصوی ــب قوانی ــنجدی ــد و ی ــا تغیی ــر در
سیاســـتگذاری شـــود.
ســـطح  2توصیههـــا  :ایـــن توصیههـــا بـــه ارگانهـــای دریایـــی و صاحبـــان
صنع ــت ب ــوده و میتوان ــد خواس ــتار تغیی ــر ی ــا تقوی ــت عملک ــرد آنه ــا باش ــد.
ســـطح  3توصیههـــا  :مخاطـــب ایـــن توصیههـــا ،مالـــکان شـــناورهای
شـــخصی و رشکتهـــای خصوصـــی بـــوده و در مـــورد شـــناور و یـــا رشکـــت
آنهـــا میباشـــد.
بخش

منظـــور آن قســـمت از صنعـــت دریایـــی اســـت کـــه توصیـــه بـــه آن مربـــوط
می شـــود :
تجاری

کشتیهای باری و شناورهای تجاری کوچک

لنج

شناورهای سنتی خصوص ًا چوبی

شیالت

شناورهایی که با مجوز شیالت به صیادی میپردازند

مسافری

شناورهای مسافری و تفریحی

عمومی

موارد دریایی که مرتبط با بخش گسرتده تری از صنعت دریایی میباشد

رنگها
درسهای آموختنی سوانح دریایی

ب ــه منظ ــور اس ــتفاده از یافتهه ــای گزارشه ــای بررس ــی س ــوانح دریای ــی ک ــه
توس ــط کمیتهه ــای ارزیاب ــی س ــوانح دریای ــی فراه ــم ش ــده اس ــت درجه ــت
آگاهیرســـانی بـــهجامعـــه دریایـــی کشـــور و بـــا هـــدف پیشـــگیری از وقـــوع
س ــوانح مش ــابه ،خالص ــه ای از برخ ــی س ــوانح دریای ــی ب ــه وق ــوع پیوس ــته در
آبهـــا و نـــاوگان ایـــران کـــه دارای نـــکات آموزنـــده میباشـــند ،بـــا عنـــوان
«توصیههـــای ایمنـــی دریایـــی» تهیـــه شـــده اســـت.

 1-8س ــانحه برخ ــورد کش ــتی مس ــافربری ب ــاجس ــم ش ــناور در
س ــطح آب
ماجرای سانحه چه بود؟

کش ــتی خدمهب ــری ب ــا تن ــاژ ناخال ــص 180در س ــاعت  20:05درح ــال عب ــور
از مج ــاورت منطق ــه عملی ــات نص ــب س ــکو در خلیجف ــارس ب ــود .ه ــوا تاری ــک،
دیـــد کلـــی خـــوب ،دریـــا مـــواج ،و بـــاد مالیمـــی در حـــال وزیـــدن بـــود .در
منطق ــه عملیات ــی ،ی ــک فرون ــدجرثقی ــل دریای ــی ،ی ــک فرون ــد ش ــناور نص ــب
ســـکو و چنـــد فرونـــد شـــناور خدماتـــی مشـــغول فعالیـــت بودنـــد .کشـــتی
خدم ــه ب ــر ب ــا  6نف ــر خدم ــه و  66مس ــافر ب ــا رسع ــت  20گ ــره دریای ــی ب ــه
ســمت ســاحل در حرکــت بــود کــه ناگهــان بــاجســم صلــب شــناور در ســطح
آب برخ ــورد ک ــرد .قس ــمت چ ــپ بدن ــه آن پ ــاره ش ــد و آب ب ــه داخ ــل دو مخ ــزن
کش ــتی نف ــوذ ک ــرد.

چرا این سانحه اتفاق افتاد؟

شـــناور نصـــب ســـکو بـــرای تثبیـــت موقعیـــت خـــود در هنـــگام عملیـــات از
لنگرهـــای متعـــددی در فاصلـــه حـــدود یـــک کیلومـــرت از خـــود اســـتفاده
میکن ــد .در س ــطح آب و ب ــاالی ه ــر ک ــدام از لنگره ــا ،ی ــک بوی ــه لنگ ــر ق ــرار
دارد .ایـــن بویههـــای لنگـــر اســـتوانههای فلـــزی شـــناور هســـتند کـــه فاقـــد
چ ــراغجه ــت رؤی ــت در ش ــب ب ــوده و در دری ــای متالط ــم ب ــه س ــختی توس ــط
رادار قاب ــل شناس ــایی میباش ــند .مح ــدوده عملی ــات ط ــی اخطاری ــهای ب ــه
ش ــناورهای در ح ــال ت ــردد اع ــالم میش ــود .نزدی ــک ش ــدن ب ــه ای ــن مح ــدوده
نیازمن ــد کس ــب اج ــازه از فرمان ــده عملی ــات میباش ــد .گفت ــه ش ــده اس ــت ک ــه
نزدی ــک ش ــدن کش ــتی خدم ــه ب ــر ب ــه م ــرز مح ــدوده توس ــط رادار روی ــت ش ــده
و ب ــا  VHFب ــه او هش ــدار داده ش ــد ک ــه از نزدی ــک ش ــدن ب ــه مح ــدوده پرهی ــز
کن ــد ول ــی پاس ــخی از او دریاف ــت نش ــد .ب ــه دنب ــال آن ،کش ــتی خدم ــه ب ــر ب ــا
یک ــی از بویهه ــای لنگ ــر در س ــطح آب برخ ــورد ک ــرد و س ــانحه اتف ــاق افت ــاد.
از این سانحه چه می آموزیم؟

الف) سازمانی و مدیریتی:
اطالعرســـانی محـــدوده عملیـــات بـــه متـــام شـــناورهای در حـــال تـــردد
در منطقـــه بســـیار حائـــز اهمیـــت اســـت .ایـــن اطالعرســـانی از طریـــق
دســـتگاههای مخابراتـــی از قبیـــل ناوتکـــس و  VHFبـــه صـــورت پیوســـته و
مس ــتمر توس ــط ایس ــتگاه س ــاحلی و مجموع ــه عملی ــات بای ــد انج ــام ش ــود و
از دریاف ــت پی ــام توس ــط کلی ــه ش ــناورهای در ح ــال ت ــردد اطمین ــان حاص ــل
ش ــود .ای ــن مه ــم از س ــوی مدیری ــت س ــاحلی بای ــد برنامهری ــزی و اج ــرا ش ــود.
ب) زیست افزاری:
متول ــی انج ــام عملی ــات در ص ــورت تغیی ــر مح ــدوده عملی ــات موظ ــف اس ــت
تغیی ــر م ــکان را ب ــه مرج ــع دریای ــی اط ــالع ده ــد.
عب ــور در هن ــگام تاریک ــی ش ــب از کن ــار مح ــدوده عملی ــات ب ــا رسع ــت زی ــاد
میتوان ــد باع ــث ب ــروز حوادث ــی ای ــن چنی ــن ش ــود.
ج) نرم افزاری:
مح ــدوده تح ــت پوش ــش ه ــر ایس ــتگاه س ــاحلی و زمانبن ــدی ارس ــال پی ــام
بـــه منظـــور مشـــخصکردن مســـیر حرکـــت ایمـــن از مجـــاورت محـــدوده
عملی ــات بای ــد م ــورد توج ــه ق ــرار گی ــرد.
ازدحـــام مکاملـــات و شـــلوغی کانالهـــای  VHFمیتوانـــد ســـبب از دســـت
دادن هش ــدارها و پی ــام ه ــای اضط ــراری ش ــود .بنابرای ــن بای ــد از مکامل ــات
غی ــررضوری روی دس ــتگاه  VHFپرهی ــز ک ــرد.
کارکن ــان ناوب ــری ش ــناورها بای ــد ب ــه مح ــدوده تعیی ــن ش ــده ب ــرای عملی ــات
دق ــت کاف ــی داش ــته باش ــند و ب ــه هش ــدارهایی ک ــه از طری ــق دس ــتگاههای
مخابرات ــی (ناوتک ــس و  )VHFاع ــالم میش ــود ،توج ــه مناین ــد.
برنامهه ــای آموزش ــی ب ــه وی ــژه بروش ــورهایی ک ــه کل عملی ــات را ب ــه ص ــورت
س ــاده و ب ــا تصوی ــر نش ــان ده ــد؛ میتوان ــد در ای ــن می ــان مؤث ــر باش ــد.

 2-8ســانحه برخــورد لندینــگ کرافــت بــا شــناورهای مســتقر
در حوضچ ــه
ماجرای سانحه چه بود؟

در س ــاعت  18:35در حال ــی ک ــه ب ــاد نس ــبت ًا ش ــدیدی ب ــا رسع ــت  20گ ــره
در ح ــال وزی ــدن ب ــود ،ش ــناور لندین ــگ کراف ــت ب ــا تن ــاژ ناخال ــص  486ک ــه
در گوش ــه حوضچ ــه یک ــی از بن ــادرجن ــوب پهل ــو گرفت ــه ب ــود ،پ ــس از تخلی ــه
ب ــار درخواس ــتجداش ــدن و خ ــروج از حوضچ ــه میکن ــد .ب ــا وج ــود ترافی ــک
لنجهــای بــاری و محدودیــت مانــور ،بــرج کنــرتل اجــازهجــدا شــدن را صــادر
ک ــرد ام ــا در حی ــن مان ــور ش ــناور لندین ــگ کراف ــت ب ــا دو ش ــناور مس ــتقر در
س ــمت مقاب ــل حوضچ ــه برخ ــورد من ــود و باع ــث وارد آم ــدن خس ــارت ب ــه خ ــود
ش ــناور و دو ش ــناور دیگ ــر ش ــد.
چرا این سانحه اتفاق افتاد؟

بـــه علـــت اشـــغال فضـــای پشـــت رس شـــناور لندینـــگ کرافـــت فرمانـــده
اق ــدام ب ــه چرخ ــش همس ــو ب ــاجه ــت وزش ب ــاد ک ــرد .ب ــه همی ــن عل ــت
دای ــره چرخ ــش بزرگ ــرت ش ــد و لندین ــگ کراف ــت ب ــه ش ــناورهایی ک ــه در
س ــمت دیگ ــر حوضچ ــه مس ــتقر بودن ــد ،نزدی ــک ش ــد .مان ــور ناصحی ــح
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فرمان ــده و ضع ــف ش ــناور لندین ــگ کراف ــت در ق ــدرت مان ــور باع ــث بره ــم
خـــوردن تعـــادل فکـــری فرمانـــده شـــد و تـــالش او بـــرای پیشـــگیری از
برخـــورد بـــا شـــناورهای دیگـــر را بینتیجـــه گذاشـــت و ســـانحه اتفـــاق
افتـــاد.
از این سانحه چه میآموزیم؟

الف) سازمانی و مدیریتی؛
ب ــرای فراه ــم ک ــردن ام ــکان مان ــور ایم ــن ،بای ــد از ازدح ــام پهلوگی ــری ب ــا
فواص ــل ناکاف ــی پرهی ــز ک ــرد.
ب ــرج کن ــرتل بای ــد قب ــل از ص ــدور اج ــازهج ــدا ش ــدن از اس ــکله ،فاصل ــه
ایم ــنجه ــت مان ــور ش ــناور را ب ــا ش ــناورهای پیرام ــون آن در نظ ــر بگی ــرد.
ب) محیطی:
قب ــل از اق ــدام ب ــه مان ــور در رشای ــطج ــوی نامناس ــب بای ــد ب ــه محدودی ــت
مان ــور ش ــناور توج ــه ک ــرد.
بـــرای مانـــور در رشایـــط جـــوی نامناســـب میتـــوان از تجهیـــزات و
امکانات ــی همچ ــون لنگ ــرجه ــت چرخ ــش اس ــتفاده ک ــرد ی ــا از یدکک ــش
بـــرای تســـهیل مانـــور بهـــره گرفـــت.

 3-8سانحه آتش سوزی چند فروند لنج

ماجرای سانحه چه بود؟

در مح ــدوده اس ــکله صی ــادی در یک ــی از بن ــادرجن ــوب در هن ــگام ش ــب
حـــدود  30فرونـــد لنـــج ،پهلـــو بـــه پهلـــو بـــه هـــم بســـته شـــده بودنـــد و
ب ــر روی ه ــر ی ــک از آنه ــا ی ــک ی ــا دو نف ــر ب ــه عن ــوان نگهب ــان ش ــیفت
ش ــب حض ــور داش ــت .در غب ــار محل ــی س ــاعت  7صب ــح ،هنگام ــی ک ــه
آســـامن نیمـــه ابـــری و بـــادی مالیـــم بـــا رسعـــت  8تـــا  12گـــره در حـــال
وزیـــدن بـــود ،نگهبانـــان متوجـــه آتـــش ســـوزی در یکـــی از لنـــج هـــای
مجـــاور شـــدند .آنهـــا بالفاصلـــه پـــس از بـــاز کـــردن طنابهـــای مهـــار
س ــعی کردن ــد از مح ــل س ــانحه دور ش ــوند .ب ــا انتش ــار خ ــرب ف ــوری آت ــش
س ــوزی ،ش ــناورهای آت ــش خ ــوار و ام ــداد و نج ــات ب ــه اس ــکله صی ــادی
اعــزام شــدند امــا متأســفانه ســطح حریــق گســرتش پیــدا کــرد و در مــدت
کوتاه ــی پن ــج فرون ــد لن ــج فای ــربگالس و ی ــک فرون ــد لن ــج چوب ــی در ای ــن
س ــانحه دچ ــار آت ــش س ــوزی ش ــدند و س ــوختند.
چرا این سانحه اتفاق افتاد؟

بـــا توجـــه بـــهجنـــس بدنـــه لنـــج هـــا (فایـــربگالس و چـــوب) و آغشـــته
ب ــودن س ــطح عرش ــه ب ــه روغ ــن و گازوئی ــل احت ــامل وق ــوع آتشس ــوزی
در ای ــن لن ــج ه ــا زی ــاد اس ــت .همچنی ــن ب ــه دلی ــل ترافی ــک زی ــاد و نح ــوه
پهلوگیـــری لنـــج هـــا در ایـــن حوضچـــه،جداســـازی آنهـــا بـــا دشـــواری
هم ــراه ب ــود .اگ ــر چ ــه نگهبان ــان ش ــیفت ش ــب ک ــه روی لن ــج ه ــای مج ــاور
حض ــور داش ــتند ف ــوراً متوج ــه آتشس ــوزی ش ــدند ام ــا نتوانس ــتند اق ــدام
مؤثـــری انجـــام دهنـــد؛ زیـــرا او ً
ال تعـــداد آنهـــا کـــم بـــوده ،ثانیـــ ًا آنهـــا
هیچگونـــه آموزشـــی در زمینـــه اطفـــاء حریـــق یـــا ناوبـــری شـــناور ندیـــده
بودن ــد و فاق ــد گواهینام ــه دریان ــوردی بودن ــد؛ بنابرای ــن نتوانس ــتند ب ــه
ط ــور صحی ــح از تجهی ــزات اطف ــاء حری ــق روی لنجه ــا اس ــتفاده کنن ــد.
وزش ب ــاد نی ــز باع ــث ترسی ــع گس ــرتش آت ــش ب ــه لنجه ــای مج ــاور ش ــد.
از ط ــرف دیگ ــر ن ــه تنه ــا تجهی ــزات اطف ــاء حری ــق مناس ــب در ای ــن اس ــکله
وج ــود نداش ــت؛ بلک ــه ب ــه عل ــت عم ــق ک ــم حوضچ ــه و الیروب ــی نش ــدن،
ش ــناورهای آتش ــخوار موف ــق ب ــه ورود ب ــه حوضچ ــه نش ــدند.
از این سانحه چه می آموزیم؟

الف) سازمانی و مدیریتی:
س ــازماندهی ش ــناورهای چوب ــی و نظ ــارت ب ــر پهلوده ــی آنه ــا و حص ــول
اطمین ــان از ع ــدم وج ــود م ــاده آت ــشزا در عرش ــه ش ــناورها.
هامهنگـــی و برقـــراری ارتبـــاط مناســـب بـــا مرکـــز کنـــرتل و حصـــول
اطمینـــان از برقـــراری سیســـتم ارتباطـــی.
حصــول اطمینــان از تحــت پوشــش قــرار دادن حــوزه بنــدر توســط شــناور
آتش ــخوار.
زیست افزاری:

حض ــور خدم ــه کاف ــی ب ــا آموزش ــهای الزم ب ــرای مقابل ــه ب ــا آت ــش س ــوزی
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در مت ــام س ــاعات ش ــبانه روز روی ش ــناور.
ب) محیطی:
اس ــکلههایی ک ــه تع ــداد قاب ــل توجه ــی ش ــناور را پهل ــو میدهن ــد ،بای ــد
مجهـــز بـــه امکانـــات اطفـــاء حریـــق مناســـب و کافـــی باشـــند .بنابرایـــن
ارزیاب ــی ریس ــک در ای ــن اس ــکله ب ــا توج ــه ب ــه تع ــداد ش ــناورهایی ک ــه در
آن پهلـــو میگیـــرد ،بایـــد مـــورد بازبینـــی قرارگیـــرد.

 4-8سانحه نیمه غرق شدن لنج چوبی

ماجرای سانحه چه بود؟

صبـــح روزی کـــه لنـــج چوبـــی 22مـــرتی بـــا تنـــاژ ناخالـــص 86پـــس از
ح ــدود ی ــک م ــاه انتظ ــار ب ــرای بارگی ــری وارد اس ــکله ش ــد ،ه ــوا ص ــاف
و بـــاد مالیمـــی در حـــال وزیـــدن بـــود .در مـــدت زمـــان نســـبت ًا کوتاهـــی
لن ــج از ب ــار پ ــر ش ــد .درس ــت در اواخ ــر بارگی ــری ،کارگ ــران متوج ــه نف ــوذ
آب از ش ــیارهای بدن ــه لن ــج ش ــدند .موض ــوع ب ــه مرک ــز کن ــرتل ترافی ــک
و همچنی ــن آتشنش ــانی اط ــالع داده ش ــد و ب ــه رسع ــت ب ــا پم ــپ ه ــای
کفکـــش اقـــدام بـــه تخلیـــه مقـــداری از آب ورودی منودنـــد تـــا اینکـــه
تی ــم آتشنش ــانی بن ــدر ب ــه مح ــل رس ــیدند و ب ــا افزای ــش تع ــداد پمپه ــا
س ــعی کردن ــد ،مان ــع غ ــرق ش ــدن لن ــج ش ــوند .ام ــا ای ــن تع ــداد پم ــپ نی ــز
نس ــبت ب ــه حج ــم آب ورودی ب ــه لن ــج کاف ــی نب ــوده و لن ــج در آس ــتانه غ ــرق
ش ــدن ق ــرار گرفت ــه ب ــود .در نهای ــت تصمی ــم گرفت ــه ش ــد ب ــرایجلوگی ــری
از غرقشـــدن لنـــج ،آن را از هـــر دو ســـمت مهـــار کننـــد .بنابرایـــن یـــک
یدککـــش از ســـمت دریـــا و دوجرثقیـــل از ســـمت اســـکله آن را مهـــار
کــرده و مانــع از غــرق شــدن آن شــوند .رسانجــام بــا مســدود شــدن منافــذ
ورود آب ،وضعی ــت اضط ــرار پ ــس از ح ــدود  10س ــاعت ب ــه پای ــان رس ــید.
چرا این سانحه اتفاق افتاد؟

چــوب قابلیــتجــذب آب و همچنیــن خاصیــت بادکردگــی دارد و چنانچــه
مدت ــی چ ــوب خش ــک مبان ــد ،ن ــه تنه ــا خاصی ــت االس ــتیکی س ــطح چ ــوب
کاه ــش م ــی یاب ــد ،بلک ــه کاه ــش طول ــی نی ــز در آن ایج ــاد م ــی ش ــود .در
نتیج ــه هنگام ــی ک ــه بدن ــه چوب ــی لن ــج خش ــک ش ــود روزنههای ــی بی ــن
قطع ــات چ ــوب ب ــه وج ــود م ــی آی ــد ک ــه باع ــث ورود آب ب ــه داخ ــل لن ــج
میشـــود .مدتـــی پـــس از متـــاس بـــا آب ،ســـطح چـــوب دوبـــاره آب را
ج ــذب من ــوده ،قطع ــات چ ــوب دچ ــار بادکردگ ــی ش ــده افزای ــش طول ــی
میدهنـــد و منفذهـــای ایجـــاد شـــده را مـــی پوشـــاند.
هامنط ــور ک ــه گفت ــه ش ــد ،لن ــج ب ــرای م ــدت طوالن ــی ب ــدون ب ــار ب ــوده
بنابرای ــن ب ــه دلی ــل س ــبکی کش ــتی قس ــمت زی ــادی از بدن ــه خ ــارج از آب
کام ـ ً
ـال خش ــک ش ــده ب ــوده اس ــت .تعمی ــر و نگه ــداری بدن ــه (خیس ــاندن
بدن ــه چوب ــیجه ــت آب بن ــد ک ــردن) ب ــا توج ــه ب ــه گرم ــای ه ــوا و طوالن ــی
ب ــودن زم ــان انتظ ــار ب ــرای بارگی ــری ص ــورت نگرفت ــه ب ــود .فرمان ــده لن ــج
ب ــه عوام ــل بارگی ــری هش ــدار داده ب ــود ک ــه عملی ــات را ب ــا رسع ــت کن ــد
انج ــام دهن ــد .ام ــا آنه ــا ب ــه ای ــن هش ــدار توج ــه نک ــرده بودن ــد .در نتیج ــه
مناف ــذ ایج ــاد ش ــده در بدن ــه چوب ــی لن ــج س ــبب آب گرفتگ ــی آن ش ــد.
از این سانحه چه می آموزیم؟

تعمیـــر و نگهـــداری بدنـــه لنجهـــا طبـــق برنامـــه و در فواصـــل زمانـــی
مناســـب میتوانســـت از بـــروز ایـــن ســـانحهجلوگیـــری کنـــد .مالـــکان
لنجه ــای چوب ــی معم ــو ً
ال از راه ــکار خیس ــاندن بدن ــه چوب ــی لن ــججه ــت
آب بندک ــردن آن پی ــش از بارگی ــری در فص ــول گ ــرم اس ــتفاده م ــی کنن ــد.
نقـــش فتیلـــه در ســـاختامن شـــناور چوبـــی :پارچـــه روغنـــی کـــه بیـــن
چوبهـــاجهـــت عایـــق منـــودن چوبهـــا بـــه کار مـــیرود و نقـــش مهـــم
آن بـــاد کـــردن آن و مســـدود منـــودن منفذهـــای احتاملـــی میباشـــد؛
اصطالحـــ ًا فتیلـــه نامیـــده میشـــود .در گذشـــتهجهـــت چـــرب منـــودن
فیتیلههـــا از روغنهـــای طبیعـــی هامننـــد روغـــن کوســـه و یـــا کنجـــد
اســـتفاده میشـــد و امـــروزه بهدالیـــل اقتصـــادی گالفـــان ســـنتی
(تعمیـــرکاران شـــناور چوبـــی) از روغنهـــای خوراکـــی و یـــا صنعتـــی
اس ــتفاده میکنن ــد و نهایتــ ًا فیتیلهه ــا عم ــر کم ــرتی خواهن ــد داش ــت.
نظ ــارت ب ــر بارگی ــری لنجه ــا متناس ــب ب ــا گواهینام ــه ص ــادره از س ــوی
مؤسس ــات رده بن ــدی؛
بازرس ــی ایمن ــی بدن ــه از س ــوی رشکته ــای ذیرب ــط قب ــل از رشوع ب ــه

بارگی ــری در لنجه ــای چوب ــیجه ــت اطمین ــان از آب بن ــد ب ــودن بدن ــه؛
بارگی ــری رسی ــع لن ــج س ــبب ش ــد ت ــا ش ــناور قب ــل از آب بن ــد ش ــدن بدن ــه
دچـــار آبگرفتگـــی شـــود .لـــذا قـــرار دادن بـــار در لنجهـــای چوبـــی بـــه
ص ــورت تدریج ــی ب ــه لح ــاظ آب بندش ــدن فتیلهه ــا در مناف ــذ بدن ــه بای ــد
م ــورد توج ــه عوام ــل بارگی ــری در بن ــادر ق ــرار گی ــرد.

تعبی ــه ش ــده در بدن ــه قای ــق ثاب ــت مان ــده ب ــود ،ب ــه دلی ــل تالط ــم دری ــا و
کنــده شــدن چفــت آن ،بــه شــدت بســته شــد و بــا انگشــت شــصت ملــوان
ک ــه بی ــن درب ق ــرار داش ــت برخ ــورد من ــود ک ــه منج ــر ب ــه قط ــع انگش ــت او
ش ــد .در ای ــن هن ــگام عملی ــات خ ــروج راهن ــام متوق ــف ش ــده و راهنامب ــر
جه ــت رس ــاندن مص ــدوم ب ــه س ــمت اس ــکله بازگش ــت.

 5-8سانحه آتش سوزی در موتورخانه کشتی الیروب

چرا این سانحه اتفاق افتاد؟

ماجرای سانحه چه بود؟

الی ــروب در م ــورخ مه ــر م ــاه  1392س ــاعت  8صب ــح در حی ــن عملی ــات
الیروبـــی ،در فضـــای داخـــل موتورخانـــه دچـــار آتـــش ســـوزی شـــد .بـــه
دلی ــل ع ــدم آگاه ــی خدم ــه در خص ــوص نح ــوه اق ــدام ب ــه موق ــع ب ــرای
اطفـــاء حریـــق و مشـــکالت فنـــی در پمپهـــای آتشنشـــانی و سیســـتم
اعـــالم حریـــق ،شـــناور ناچـــار بـــه انتقـــال بـــه اســـکله شـــده و عملیـــات
اطفـــاء توســـط یدککـــش و تیـــم آتشنشـــانی بنـــدر انجـــام گرفـــت.
چرا این سانحه اتفاق افتاد؟

در موتورخانـــه از تجهیـــزات و کابلکشـــیهای غیـــر ایمـــن بـــرای شـــارژ
باطریهـــای موجـــود در روی الیـــروب اســـتفاده شـــده بـــود و اتصـــاالت
برقـــی پمـــپ کفکـــش شـــناور ایمنـــی الزم را نداشـــت .از طـــرف دیگـــر
آب موج ــود در خ ــن موتورخان ــه تخلی ــه نش ــده و س ــطح آن ب ــاال آم ــده ب ــود.
در نتیجـــه ،رشایـــط بـــرای اتصـــال کوتـــاه الکرتیکـــی و ایجـــادجرقـــه و
آت ــش س ــوزی آم ــاده ب ــود .پ ــس از رشوع آت ــش س ــوزی ،خراب ــی سیس ــتم
اع ــالم حری ــق و نی ــز خراب ــی ه ــر دو پم ــپ اطف ــاء حری ــق ش ــناور باع ــث
شـــد خدمـــه نتواننـــد آتـــش را مهـــار کننـــد.در زمـــان وقـــوع ایـــن آتـــش
س ــوزی ،فرمان ــده در کش ــتی حض ــور نداش ــت .خدم ــه ه ــم ک ــه آگاه ــی
الزم در خص ــوص نح ــوه اق ــدام ب ــه موق ــعجه ــت اطف ــاء حری ــق ش ــناور را
نداش ــتند ،نتوانس ــتند از تجهی ــزات اطف ــاء حری ــق موج ــود در ش ــناور ب ــه
درســـتی اســـتفاده مناینـــد.
از این سانحه چه می آموزیم؟

از ایجـــاد اتصـــاالت برقـــی غیـــر اســـتاندارد و نـــا ایمـــن در کشـــتی بایـــد
پرهیـــز کـــرد.
جم ــع ش ــدن آب در خ ــن ،ع ــالوه ب ــر خط ــر اتص ــال کوت ــاهجری ــان ب ــرق،
میتوان ــد خط ــرات بالق ــوه زی ــادی ب ــرای ش ــناور ایج ــاد منای ــد.
مانـــور مبـــارزه بـــا حریـــق بایـــد بـــه طـــورجـــدی و مرتـــب روی کشـــتی
انجـــام شـــود.
مدیری ــت س ــاحلی رشک ــت راه ــرب بای ــد طب ــق آیی ــن نام ــه  ISMتجهی ــزات
آتـــش نشـــانی را مـــورد بازرســـی قـــرار داده و اشـــکاالت مربـــوط بـــه
سیســـتمهای اعـــالم و اطفـــاء حریـــق را یافتـــه وجهـــت رفـــع آنهـــا
پیگیریهـــای الزم را بـــه عمـــل آورد.
مدیری ــت س ــاحلی رشک ــت راه ــرب بای ــد طب ــق آیی ــن نام ــه  ISMاز آش ــنایی
کام ــل خدم ــه ب ــا وظای ــف خ ــود در هن ــگام وق ــوع آتشس ــوزی و اق ــدام ب ــه
موق ــعجه ــت اطف ــاء حری ــق اطمین ــان حاص ــل منای ــد.

 6-8سانحه مصدومیت ملوان شناور راهنامبر

ماجرای سانحه چه بود؟

حـــدود ســـاعت  11آبـــان مـــاه  ،1392شـــناور راهنامبـــرجهـــت آغـــاز
عملی ــاتجداس ــازی کش ــتی ناردی ــس ح ــارض ب ــود .در آن زم ــان رشای ــط
جـــوی بـــرای عملیـــات راهنامیـــی مســـاعد بـــود .امـــا بـــه دلیـــل آمـــاده
نبـــودن کشـــتی ،رشوع عملیـــات بـــا تأخیـــر انجـــام شـــد ،در حالـــی کـــه
رشایـــطجـــوی رو بـــه وخامـــت میرفـــت و رسعـــت بـــاد و طـــول مـــوج
افزای ــش مییاف ــت .ب ــا ورود راهن ــام ب ــه کش ــتی ،ح ــدود س ــاعت 12:20
عملی ــاتجداس ــازی انج ــام گرف ــت و کش ــتی از دهان ــه م ــوج ش ــکن خ ــارج
شــد و در نزدیکــی بویــه آبهــای ایمــن راهنــام تقاضــای خــروج از کشــتی
من ــود .در ای ــن زم ــان رشای ــط دری ــا متالط ــم ش ــده ب ــود (ب ــا  forceح ــدود
 .)5زمانـــی کـــه راهنـــامجهـــت پیـــاده شـــدن از کشـــتی خـــود را آمـــاده
میک ــرد ،ناگه ــان درب ش ــناور ک ــه ب ــاز ب ــوده و توس ــط چف ــت درب و ه ــوک

فرس ــودگی چف ــت و بس ــت درب قای ــق راهنامب ــر ک ــه در اث ــر تالط ــم دری ــا
ازج ــا درآم ــده ب ــود ،عام ــل اصل ــی ای ــن س ــانحه اس ــت .از عوام ــل دیگ ــر
تأخی ــر در رشوع عملی ــات راهنامیی(ح ــدود  70دقیق ــه) ب ــود ک ــه پ ــس از
درخواســت راهنــام توســط مناینــده کشــتیرانی؛ علیرغــم آمادگــی راهنــام
بـــرای رشوع عملیـــات ایجـــاد شـــده بـــود و مانـــع از انجـــام عملیـــات در
رشای ــط به ــرت آب و هوای ــی ک ــه رو ب ــه وخام ــت میگذاش ــت ،ش ــده ب ــود.
از این سانحه چه می آموزیم؟

نظــارت بیشــرت بــر فعالیــت مؤسســات رده بنــدی کــه ایــن شــناورها تحــت
کالس آنهــا قــرار دارنــد ،الزم و رضوری اســت.
درخواس ــت راهن ــام ک ــه ازجان ــب مناین ــدگان کش ــتیرانی ه ــا ب ــه واح ــد
کن ــرتل ارس ــال میش ــود ،حت ـ ً
ـام م ــی بایس ــت توس ــط فرمانده ــان کش ــتی
هـــا تأییـــد شـــود و ســـپس بخـــش کنـــرتل در خصـــوص اعـــزام راهنـــام
اقـــدام منایـــد.

 7-8سانحه غرق شدن لنج چوبی

ماجرای سانحه چه بود؟

در س ــاعت  11:30در مبه ــن م ــاه  1392موت ــور لن ــج چوب ــی حام ــل 18
خــودرو در حالــی کــه از دبــی عــازم بنــدر لنگــه بــود ،در رشایــط نامســاعد
ج ــوی دچ ــار آب گرفتگ ــی از بدن ــه لن ــج ش ــد .ب ــا وج ــود اس ــتفاده از س ــه
پم ــپ ب ــرای تخلی ــه آب ،مق ــدار آب ورودی بیش ــرت از آب تخلی ــه ش ــده ب ــود
و منیتوانس ــت لن ــج را نج ــات ده ــد .ش ــناور ناج ــی ک ــه ب ــرای کم ــک ب ــه
لن ــج آم ــده ب ــود ،س ــعی ک ــرد ت ــا پم ــپ دیگ ــری را ب ــه او تحوی ــل ده ــد ام ــا
ام ــواج س ــهمگین مان ــع از ای ــن کار ش ــد .نهایتــ ًا ناخ ــدای لن ــج از تخلی ــه
آب مأی ــوس ش ــد و فرم ــان ت ــرک لن ــج را ص ــادر ک ــرد .خدم ــه توس ــط ش ــناور
ناج ــی نج ــات یافتن ــد ،ام ــا لن ــج و  18خ ــودروی روی آن در حوال ــیجزی ــره
ابوموس ــی غ ــرق ش ــد.
چرا این سانحه اتفاق افتاد؟

خـــودرو ازجملـــه بارهـــای ســـبک بـــه حســـاب مـــی آیـــد و شـــناورهای
چوبـــی حمـــل خـــودرو بـــه دلیـــل حمـــل ایـــن بـــار ســـبک ،بـــه نســـبت
شـــناورهای بـــاری ،آبخـــور کمـــرتی دارنـــد .لـــذا بخـــش زیـــادی از بدنـــه
ب ــاالی خ ــط آبخ ــور در مع ــرض ن ــور خورش ــید و ه ــوای آزاد ب ــوده و خش ــک
و آس ــیب پذیـــر میباش ــد و نی ــاز ب ــه تعمیـــر و نگه ــداری مســـتمر در دوره
هـــای زمانـــی کوتـــاه تـــری نســـبت بـــه لنـــج هـــای بـــاری دیگـــر دارد.
همچنی ــن ای ــن موض ــوع س ــبب میش ــود ت ــا بادخ ــور ش ــناور زی ــاد باش ــد
و ب ــاد ب ــا ش ــدت بیش ــرت ش ــناور را تح ــت کن ــرتل خ ــود ق ــرار ده ــد.
از طـــرف دیگـــر در گواهینامـــه ایمنـــی ایـــن لنـــج ،ظرفیـــت حمـــل
خ ــودرو 9 ،دس ــتگاه ذک ــر ش ــده اس ــت؛ در حال ــی ک ــه در هن ــگام س ــانحه،
دو برابـــر ایـــن تعـــداد بارگیـــری شـــده بـــود.
از این سانحه چه می آموزیم؟
بارزســـی بدنـــه لنـــج قبـــل از ســـفر امـــری رضوری اســـت .خصوصـــ ًا در
رشایط ــی ک ــه لن ــج ب ــرای مدت ــی در حال ــت س ــبک ب ــوده و چ ــوب بدن ــه
لن ــج خش ــک و منقب ــض ش ــده اس ــت .در ای ــن رشای ــط بای ــد ب ــه تعمی ــر و
نگهـــداری بدنـــه لنـــج توجـــه خاصـــی داشـــت.
ظرفیـــت بـــار بـــرای هـــر شـــناور بـــر اســـاس محاســـبات پایـــداری در
حالتهـــای مختلـــف کـــه در دریـــا رخ میدهنـــد ،تعییـــن شـــده و در
گواهینامـــه آن شـــناور بـــه تأییـــد رســـیده اســـت .لـــذا عـــدم توجـــه بـــه
ظرفیـــت معیـــن شـــده در گواهینامههـــا میتوانـــد منجـــر بـــه فاجعـــه
شـــود.
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تاریخ سانحه

نوع شناور

نوع سانحه

92/01/07

خدمه بر

برخورد

92/02/02

فله بر

آسیب به تجهیزات

خالصه

تلفات
0

جرثقیل کشتی حین جابجایی لودر از روی اسکله به داخل انبار از کنرتل خارج شد و بازوی آن به همراه
بار سقوط کرد.

0

در دریای متالطم چابهار بر اثر نقص فنی موتور ،با ناجی  5تصادف کرد.

0

92/02/06

لنج باری

تصادم

92/02/07

یدک کش

برخورد

92/02/16

لنج باری

آتش سوزی

ناتوانی در کنرتل آتش در موتورخانه موجب غرق شناور شد.

92/02/20

تانکر

تصادم

92/02/31

لنج باری

آتش سوزی

محموله کاه در انبار سه روز پس از بارگیری و در حالی که لنج در بندر پهلو گرفته بود دچار حریق شد.

0

92/03/15

بارج

غرق

دو دستگاه بیل مکانیکی به منظور الیروبی بر روی بارج قرار داشتند که در اثر نیمه غرق شدن بارج در
دریا غرق شدند.

0

92/03/18

لنج باری

آب گرفتگی

شناور حدود یک ماه به صورت  light shipبوده ،گرمای هوا منجر به خشک شدن بدنه چوبی موتور لنج
گردیده است .بارگیری سبب نفوذ آب از شیارهای بدنه موتور لنج شد تا شناور قبل از آب بند شدن بدنه
دچار آبگرفتگی شود.

0

92/03/19

لنج باری

آب گرفتگی

بر اثر عدم تعادل شناور به دلیل بارگیری اشتباه در خن بطور ناگهانی واژگونی گردید .یکی از ملوانان به
علت برخورد طناب به وی در زیر شناور گرفتار شد و این حادثه منجر به فوت او گردید.

 1نفر فوت

92/04/13

مسافری /حمل
خودرو

تصادم

در حین عملیات جدا شدن از اسکله ،به دلیل فضای مانور کم ،با ناوچه بوشهر برخورد منود.

0

92/04/15

تانکر

آتش سوزی

0
0
0

0

92/04/16

لنج باری

آب گرفتگی

لنج به دلیل خشکی بدنه و بارگیری رسیع دچار آب گرفتگی شد.

0

92/04/17

یدککش

تصادم

در حین عملیات با یدک کش دیگری برخورد منود

0

92/04/18

یدککش

آتش سوزی

92/04/22

لنج باری

آب گرفتگی

92/05/17

لندینگ کرافت

از دست رفنت کنرتل

در حال انجام عملیات یدک کشی دچار آتش
سوزی در موتورخانه شد

0
0

در رشایط بد جوی در حال ورود به حوضچه بر اثر وزش باد شدید و از دست دادن کنرتل ،سینه شناور بر
روی سنگ های موج شکن قرار گرفت.

0

92/05/20

لنج باری

آب گرفتگی

آب گرفتگی شدید موتورخانه سبب غرق شناور شد

0

92/05/22

کانتیرنی

سانحه شغلی

سقوط راهنام در آب

 1نفر مصدوم

92/05/24

دوبه

تصادم

دوبه در لنگرگاه متوقف بود که یک یدک کش به همراه بارج با آن برخورد منودند.

0

92/06/12

یدککش

برخورد

در اثر برخورد با جسم زیر سطحی دچار آب گرفتگی شد

0

92/06/30

صیادی

تصادم

تصادم قایق گشت دریابانی با یک فروند قایق صیادی منجر به فوت و جراحت گردید.

92/07/06

قایق

تصادم

هنگام خارج سازی جهت تعمیرات توسط جرثقیل ،پاره شدن زنجیر موجب سقوط شناور از ارتفاع  2مرتی
در آب شد.

92/07/08

دوبه

آب گرفتگی

0

92/07/14

قایق موتوری

واژگونی

 2نفر فوت

 1نفر فوت
 1نفر مجروح
0

92/07/14

الیروب

آتش سوزی

به علت وجود اتصاالت برقی و کابل کشیهای غیر ایمن در فضای موتورخانه دچار آتش سوزی شد.

0

92/07/17

لنج باری

آب گرفتگی

پس از پایان بارگیری موتور لنج دچار آبگرفتگی در انبار و موتور خانه شد.

0

92/07/19

لنج باری

غرق

به دنبال مفقود شدن لنج به مدت  4روز در اثر غرق شناور ،ناو آمریکایی  5نفر از  6رسنشین را که بر روی
قایق نجات یافته بود نجات داد.
به علت آسیب دیدن فلنج اتصالی لوله های درون انبار حین بارگیری ،دچار آب گرفتگی شد.

 1نفر فوت
 5نفر مصدوم

92/07/19

دوبه

آب گرفتگی

92/07/21

کانتیرنی

برخورد

0

0

92/07/26

بارج

تصادم

0

92/07/29

دوبه

غرق

در رشایط بد آب و هوایی دچار آب گرفتگی و نهایتاً غرق شد .کلیه خدمه توسط یک لنج صیادی نجات
یافتند.

0

92/07/30

بار عمومی

به گل نشسنت

حین پهلوگیری به اسکله به گل برخورد منود.

0

92/07/30

لنج صیادی

آب گرفتگی

در اثر حرکت اشتباه به سمت نقاط کم عمق با صخره های زیر آب برخورد منوده ،دچار شکستگی کف و
آب گرفتگی موتورخانه شد.

0

92/08/02

راهنامبر

سانحه شغلی

در رشایط دریای متالطم ،راهنام در حال پیاده شدن از کشتی دچار سانحه شد که منجر به قطع انگشت
ایشان گردید.

 1نفر مصدوم
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کشتی به همراه راهنام در حال پهلو گیری در اسکله با زائده موجود بر روی دیوار اسکله دچار پارگی در
محل یکی از مخازن نگهداری روغن گردید و موجب نشت آن به دریا شد.

92/08/08

کانتیرنی

برخورد

92/08/10

قایق موتوری

سانحه شغلی

 1نفر فوت

92/08/11

یدککش

به گل نشسنت

0

یدککش

تصادم

92/08/14
92/08/22
92/08/24

0

با شناور پیک سحر برخورد کرد

0

آتش سوزی
یدککش

تصادم

0
در اثر رشایط بد جوی با شناورهای مجاور برخورد منود

0

92/08/24

جستجو و نجات

تصادم

در اثر رشایط بد جوی با شناورهای مجاور برخورد منود

0

92/08/24

دوبه

تصادم

در اثر رشایط بد جوی با شناورهای مجاور برخورد منود

0

92/08/25

لنج صیادی

آتش سوزی

در اثر آتش سوزی در موتورخانه غرق شد.

0

92/08/27

دوبه

تصادم

0

92/08/29

لنج باری

سانحه شغلی

 1نفر مصدوم

92/08/29

یدککش

سانحه شغلی

مدیر ماشین شناور قصد ورود به موتورخانه را داشت که بر روی پله های شناور رس خورده و از ناحیه ساق
پای راست دچار آسیب دیدگی میگردد

 1نفر مصدوم

92/08/29

لنج باری

سانحه شغلی

یک نفر از خدمه در اثر افتادن مصدوم شد

 1نفر مصدوم

92/08/30

کانتیرنی

از دست رفنت کنرتل

92/08/30

کانتیرنی

92/09/02

فله بر

به گل نشسنت

92/09/06

لنج صیادی

غرق

0
0
0
در اثر تصادم با شیء نامعلوم غرق شد.

0

92/09/10

تانکر

برخورد

به علت شدت امواج و تالطم دریا ،طناب مهار پاره شد و کشتی با اسکله برخورد منود و باعث آسیب به
بدنه شد

0

92/09/13

لنج باری

آتش سوزی

در محدوده پارس (راس نایبند) در اثر آتش سوزی غرق شد.

0

92/09/14

لنج باری

برخورد

به خاطر عدم اطالع از وجود مغروقه با آن برخورد منود .فرمانده با به گل زدن شناور مانع از غرق آن گردید.

0

92/09/14

لنج صیادی

به گل نشسنت

در چین اتفاق افتاده و اطالعاتی از جرئیات سانحه در دست نیست

92/09/07

 1نفر فوت

92/09/15

لنج باری

آتش سوزی

92/09/17

لنج باری

به گل نشسنت

در نزدیکی جزایر مصنوعی دبی به گل نشسته و دچار شکستگی و نهایتاً غرق شد.

92/09/19

لنج باری

غرق

در حوالی میدان نفتی نوروز دچار آب گرفتگی و نهایتاً غرق شد.

 2نفر فوت

92/09/19

لنج باری

نیمه غرق

در حوالی میدان نفتی نوروز دچار آب گرفتگی و به صورت نیمه غرق به بندر دیلم یدک شد.

0

92/09/23

لنج باری

غرق

در رشایط بد جوی شناور غرق شد اما متام  7نفر خدمه آن نجات یافتند.

0

92/09/26

لنج باری

آتش سوزی

در حین سوخت گیری در کنار اسکله به دلیل نشت سوخت دچار آتش سوزی می گردد.

0

92/09/30

لنج صیادی

غرق

لنج در اثر آب گرفتگی غرق شد و از بین رفت

0

92/10/04

لنج باری

آب گرفتگی

92/10/14

یدککش

92/10/15

لنج باری

برخورد

92/10/16

لنج باری

آب گرفتگی

92/10/17

یدککش

0

0
در اثر نداشنت تجربه کافی در غواصی ،شخصی که سعی داشت کابل یدک کشی را از دور پروانه آزاد
کند ،غرق شد.

آب گرفتگی

0

 1نفر فوت
0

در دریای متالطم دچار آب گرفتگی گردید و غرق شد.

0
0

92/11/06

کانتیرنی

به گل نشسنت

کشتی موفق به سبقت گرفنت از یدک کش و بارج منیشود و با انحراف به سمت ساحل به گل می نشیند.

0

92/11/08

لنج باری

آتش سوزی

لنج در حوضچه بندر دچار آتش سوزی در موتورخانه شد و به بدنه چوبی لنج و همچنین بار آن صدمه وارد
شد.

0

92/11/14

لنج باری

آب گرفتگی

در اثر این سانحه لنج  11262غرق شد

0

92/11/14

لندینگ کرافت

کج شدن

نیمه غرق

0

92/11/15

لنج باری

آب گرفتگی

در رشایط بد جوی لنج  17211غرق شد

0

آلودگی

92/11/22

0

92/11/19

بار عمومی

آتش سوزی

92/11/28

بارج

برخورد

برخورد با پایههای اسکله  7و پارگی در بدنه بارج

0

92/11/29

تانکر

برخورد

ایجاد پارگی در بدنه به علت برخورد با اسکله

0

0

مجموع تلفات:

 11نفر
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.9منودارهای تحلیلی سوانح دریایی سال 92

نسبت سوانح در انواع شناورها در سال 91
نوع شناور  /سال
کشتی

یدک کش و بارج
لندینگ کرافت

2

قایق

مسافری

موارد دیگر
تعداد کل

نوع شناور  /سال
کشتی

8
4

لنج

نسبت سوانح در انواع شناورها در سال 92

سال 91

13
4
5
4

40

سال 92
14

یدک کش و بارج

15

لندینگ کرافت

2

لنج

قایق

مسافری

موارد دیگر
تعداد کل
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35
4
1
9

80

مقایســـه آمـــار ســـوانح در ســـال  92نســـبت بـــه  91حاکـــی از آن اســـت کـــه
س ــوانح بیش ــرتی در اک ــر ان ــواع ش ــناورها (ب ــهجـــز ش ــناورهای مس ــافری)
در س ــال  92ب ــه ثب ــت رس ــیده اس ــت .ب ــه ای ــن ترتی ــب ک ــه س ــوانح دریای ــی
در کشـــتیها  75درصـــد ،در یدککشهـــا و بارجهـــا  275درصـــد ،در
لنجه ــا  170درص ــد ،و در ش ــناورهای متفرق ــه  125درص ــد افزای ــش وج ــود
داشـــته اســـت.
در م ــورد لندین ــگ کراف ــت ه ــا و قایقه ــا تع ــداد س ــوانح دریای ــی س ــال 92
ب ــا س ــال قب ــل براب ــر ب ــوده و در م ــورد ش ــناورهای مس ــافری ،س ــوانح دریای ــی
ثب ــت ش ــده ب ــه می ــزان  80درص ــد کاه ــش یافت ــه اس ــت.

تعاریفمدیریتیکپارچهمناطقساحلی
 -1یــک فرآینــد پویاســت کــه در آن یــک اســرتاتژی هامهنــگ تهیــه شــده
و بــرای تخصیــص منابــع طبیعــی ،اجتامعــی ،فرهنگــی و نهــادی اجــرا
میشــود تــا اهــداف چندگانــه حفاظــت و توســعه پایــدار مناطــق ســاحلی
بــه دســت آیــد(1993 ,Sorensen( .
 -2مدیریــت یکپارچــه مناطــق ســاحلی یــک فرآینــد انعطافپذیــر و منطبــق
بــا مدیریــت منابــع بــرای توســعه پایــدار زیســت محیطــی در نواحــی
ســاحلی اســت .مدیریــت یکپارچــه مناطــق ســاحلی جانشــین برنامهریــزی
اجتامعــی نبــوده بلکــه بــر ارتبــاط بیــن فعالیتهــای اجتامعــی بــرای
دســتیابی بــه اهــداف جامــع و کامــل تأکیــد دارد(1993a ,UNEP( .
 -3مدیریــت یکپارچــه مناطــق ســاحلی یکــی از مناســبترین فرآیندهــای
شناســایی شــده بــرای توجــه بــه مســائل جــاری و بلندمــدت مدیریــت
ســواحل ماننــد از دســت رفــنت گونههــای جانــوری و گیاهــی ،از بیــن رفــنت
کیفیــت آب ،تغییــر در چرخههــای هیدرولوژیــک ،از بیــن رفــنت منابــع
ســاحلی ،تطبیــق بــا بــاال آمــدن ســطح دریــا و ...میباشــدAwosika et(.
(1993.al
 -4مدیریــت یکپارچــه مناطــق ســاحلی یــک فرآیند پویاســت کــه از طریق آن
تصمیــامت بــرای اســتفاده ،توســعه و حفاظــت از مناطــق و منابــع ســاحلی
بــرای رســیدن بــه اهدافــی کــه بــا هامهنگــی بهرهبــرداران از منابــع و
مقامــات محلــی ،منطقــهای و ملــی تعییــن شــدهاند ،اتخــاذ میشــوند.
مدیریــت یکپارچــه مناطــق ســاحلی ویژگــی خــاص مناطــق ســاحلی را
بــه عنــوان یــک منبــع بــا ارزش بــرای نســلهای فعلــی و آتــی مــورد توجــه
قــرار میدهــد .مدیریــت یکپارچــه مناطــق ســاحلی فرآینــدی چنــد منظــوره
بــوده و بــه تحلیــل آثــار عملــی توســعه ،اســتفادههای مشــرتک و ارتبــاط
متقابــل بیــن فرآیندهــای فیزیکــی و فعالیتهــای انســانی پرداختــه و رابطــه
و تعامــل بیــن فعالیتهــای بخشــی در مناطــق ســاحلی را مــورد توجــه قــرار
میدهــد)1993 Knecht and Archer(.
 -5هــدف کلــی مدیریــت یکپارچــه مناطــق ســاحلی ،حداکــر کــردن منافــع
حاصــل از مناطــق ســاحلی و حداقــل کــردن تضادهــا و برخوردهــا و اثــرات
مخــرب فعالیتهــای انســانی بــر یکدیگــر میباشــد .هــدف مدیریــت
یکپارچــه مناطــق ســاحلی تولیــد بهینــه ترکیبــی از کاالهــا و خدمــات از
سیســتمهای ســاحلی اســت کــه حداکرمنافعاجتامعــیرا بــه وجــود آورد.
()1993,OECD

تعریف منطقه ساحلی()Coastal Zone

مناطــق ســاحلی گســرتهای هســتند کــه مجموعــه نیروهــای محیط خشــکی
و دریایــی در آن بــا یکدیگــر درتعامــل بــوده و متحمــل تغییــرات کوتــاه و دراز
مــدت میشــوند .برآینــد ایــن نیروهــا و وقــوع پدیدههــای زمیــن شناســی،
هیدرودینامیکــی و اقلیمــی ســبب تغییــر در موقعیــت خطــوط ســاحلی
شــده و رژیمهــای ســواحل پیشرونــده وپسرونــده نســبت بــه دریــا را
پدیــد میآورنــد .خــط ســاحل موقعــی در موقعیــت خــود ثابــت میمانــد
کــه نیروهــای خشــکی و دریــا بــا هــم در تعــادل باشــند .عــدم تعــادل
در ایــن نیروهــا و فرآیندهــا باعــث خواهــد شــد کــه خــط ســاحل باالتــر و
پایینتــر از موقعیــت قبلــی قــرار گیــرد.
تعاریــف اســتفاده شــده بــرای مناطــق ســاحلی نســبتاً گســرتده و عمومــی
بــوده و بایــد متناســب بــا نیازهــای زمانــی و مکانــی موجــود بازنگــری شــوند.
بــر ایــن اســاس ،اصطالحــات و تعاریــف مــورد نیــاز در منطقــه ســاحلی
ایــران بــه صــورت زیــر میباشــند:

الــف -ژرفــای بســته شــدن پروفیــل ( )Depth of Closureژرفایــی اســت
کــه فــرای آن تغییــرات محسوســی در تــراز پروفیــل ســاحلی (بســرت دریــا)
ناشــی از انتقــال رســوب رخ منیدهــد .ایــن ژرفــا مــرز بیــن ناحیــه نزدیــک
ســاحل ( )Nearshore Zoneو ناحیــة فراســاحل ( )Offshore Zoneدرنظــر
گرفتــه میشــود.
ب  -نقطــه شکســت ( )Breaking Pointنقطــهای اســت کــه مــوج در آنجــا
پایــداری خــود را از دســت داده و بــه اصطــالح میشــکند .امــواج در طبیعت
بهصــورت نامنظــم بــوده و هریــک نقطــه شکســت متفاوتــی دارنــد و در
مجمــوع محــدوده شکســت مــوج ( )Breaking Zoneرا تشــکیل میدهنــد.
ج – منطقــة زوال مــوج ( )Surf Zoneاز نقطــة شکســت رشوع شــده و تــا
خــط ســاحل ادامــه مییابــد .در عیــن حــال موقعیــت خــط ســاحل بــا
جــزر و مــد تغییــر میکنــد .امــواج در منطقــه زوال مــوج را امــواج شــکنا
( )Breakersمینامنــد و لــذا بــه منطقــه زوال مــوج ،منطقــه امــواج شــکنا
نیــز گفتــه میشــود .جریانهــای مــوازی ســاحل ()Longshore Currents
و نیــز بخــش عمــده انتقــال رســوب ســاحلی در منطقــه زوال مــوج اتفــاق
می افتــد.
د – ناحیــه بــاالروی مــوج ( )Runup Zoneبــه حــد فاصــل بیــن خــط ســاحل
و خــط داغــاب گفتــه مــی شــود و دامئــا در معــرض یــورش و بــاالروی امــواج
قــرار دارد .خــط داغــاب باالتریــن حــد بــاالروی مــوج اســت (Runup Limit
 )or High Water Markو بســته بــه بزرگــی امــواج بــا زمــان تغییــر میکنــد.
ه – خــط باالتریــن تــراز آب نشــاندهندة باالتریــن تــرازی اســت کــه آب
بــه هنــگام وقــوع برکشــند طوفــان ،بــه آن میرســد و لــذا بــه آن خــط
خطــر ( )Hazard Lineنیــز میتــوان گفــت .بــه زمینهــای مــاورای ایــن
خــط ،اراضــی مــرف بــر ســاحل گفتــه میشــود .مــرز خشــکی اراضــی
مــرف بــر ســاحل تــا مــاورای زمینهایــی کــه نحــوه اســتفاده از آنهــا بــر
کیفیــت منابــع ســاحلی تأثیــر چشــمگیر دارد ادامــه مییابــد .بهغیــر از
آالیندههــای نقطــهای ،رودخانههــا و حوزههــای آبریــز آنهــا مهمتریــن
ســامانهای هســتند کــه از طریــق آنهــا فعالیتهــای صــورت گرفتــه در
اراضــی مــرف بــر ســاحل بــر منابــع ســاحلی تأثیــر میگذارنــد .بــه ایــن
ترتیــب اراضــی مــرف بــر ســاحل تــا مــرز حــوزه آبریــز ادامــه دارنــد.
همچنیــن حدفاصــل مابیــن خــط خطــر و خــط تــراز ژرفــای بســته شــدن
پروفیــل در ایــن گــزارش بــه عنــوان نــوار ســاحلی شــناخته میشــود.
اجزای منطقه ساحلی در سواحل ایران
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شهید رجایی
ساخت اولین اسکله در سال  54رشکت ایتالیایی ایتالکو آغاز و به خاطر وقوع
انقالب در سال 63به بهرهبرداری رسید .الزم به یادآوری است ساخت 40پست
اسکلهجدید در سال  89توسط رشکت مکین به بهرهبرداری رسید.

بندر بوشهر

بندر نوشهر
طی سالهای 1309الی  1318توسط دو رشکت هلندی و بلژیکی احداث
و در سال  1319با ورود نخستین کشتی تجاری حامل قطعات و ماشینآالت
کارخانه ذوب آهن کرج راه اندازی گردید و آخرین اســکله احداثی در بندر
نوشهر توسط رشکت بهمرب در سالهای 1389الی 1391احداث گردید.

بندر امام خمینی

اسکلههای شامره  6-5-4به طول  320مرت به نام اسکلههای بازرگانی نیز
معروف است .قدمت این اسکله سال  1345میباشد که توسط پیامنکار
دامنارکی ساخته شده است.
اسکلههای شامره  9الی  15بطول  620مرت در سال  1388توسط رشکت
جهاد دریا ساخته شده است.
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نخستین اسکلههای بندر امام خمینی(ره) ،که اسکلههای غربی(چوبی)
نام داشتند در سال های  1300الی 1307تأسیس و مورد بهره برداری قرار
گرفت .اولین اسکلههای بتنی (اسکلههای چهار پست) در سال  1353توسط
رشکت نیر پارس و تحت مشاوره رشکت ایران کامپساکس احداث شد.
در سالهای 1392و  ،1393اسکلههای نفتی (پست شامره  )38در منطقه ویژه
اقتصادی بندر امام خمینی(ره) با مشارکت بخش خصوصی ساخته شده است.

بندر انزلی
در سال  1375اولین اســکله در بندر انزلی ،توســط رشکت شبک ساخته
شده و متعاقب آن رشکت پرهام ،کار مرمت و ساخت اسکلههایجدید را در
آن بندر به امتام رساند.

بندر خرمشهر
در سال  1318اولین اسکله در بندر خرمشهر ساخته و در سال  1372مرمت
و بازسازی شد .در سال  1392اســکلههایجدید در بندر خرمشهر توسط
رشکتجهاد ساخته شده است.

بندر امیرآباد
در ســال  1376اولین اســکله در بندر امیرآباد توســط رشکت مهندسین
مشاور دریابندر ساخته شده و در سال  1392آخرین اسکله توسط رشکت
مهندسین مشاور هرم پی و تهران برکلی احداث و به بهرهبرداری رسید.

بندر شهید باهرن
در آبان ماه سال  1346ساخت بنای اسکله سورو(بندر شهید باهرن فعلی)
آغاز گردید .این اســکله تا مدتی بنام اسکله ســورو یا اسکله جدید خوانده
میشد .بعد از انقالب شکوهمند اسالمی این بندر به نام بندر شهید باهرن
تغییر نام داد.
اســکلههایجدید شــهیدباهرن در سال  1385توســط رشکت مهندسین
مشاور سازهپردازی ایران و رشکتجهاد دریا ساخته شد.
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of Iranian coasts and ports and enhance contribution of private
section in optimal utility of marine blessings.
Finally, we hope to take significant steps regarding instruction
of the esteemed Road and Urbane Minister in optimal utility of
sources and effective contribution in marine-center economy.

ICOPMAS
Highest Scientific Negotiation Environment
for Executive Decisions
on Coastal Areas & Maritime Activities

Afshin Danehkar
Member of Department in Tehran University &
Manager of Integrated Coastal Zones Management Project
The International Conference on Coasts, Ports and Marine
Structures (ICOPMAS) could no doubt be considered as the
most important event in the field of technical and special
challenges of coastlines and seas. As a contemplation complex
for engineering aspects, this scientific and academic meeting
has succeeded in becoming the highest scientific negotiation
environment for executive decisions on coastal areas & maritime activities in the past years. Despite all the sanctions and
limitations imposed on the country and some political negative
propaganda, the previous ten ICOPMAS conferences had
managed to maintain their extra-national audience and participants, and become an arena for the presentation of the Iranian
achievements, viewpoints and novel procedures to the foreign
counterparts. The conference provides for the sharing of latest
findings and ideas of domestic researchers in the fields related
to the coasts and seas, while at the same time expanding
the study foci to the interdisciplinary areas and assisting

the coexistence of engineering aspects with the biological
and management considerations. The acceptable executive
achievements resulting from modern research methods depict
the flexible experimental approaches of the domestic experts,
in line with the special economic conditions of the country
(namely inflation, economic recess and so on), the research
activities in such limitations and the scientific survival following
resistive economic policies.
The ICOPMAS Conferences are special, partly for the polyvalence of the subjects presented that include marine phenomena, oceanographic issues, the decisions related to offshore and
coastal engineering, maritime safety, coastal zones management, and environmental considerations, and the fact that they
serve as a matrix for the conception of differing extra-sectorial
viewpoints, technical and special challenges of public bodies
and private entities that engage in education, research and operation. It has been the attempt of these conferences to move
along the mass development policies of the Iranian Administration, and pay sufficient attention to the mottos and guidelines
of the country, as well as the issues entangling the seas and
coasts all around the world. For this reason, and while the
Iranian government was preparing the Sixth National Development Plan and the coastal provinces defined their monitoring
plans, the last ICOPMAS Conference (held in 2012) especially
focused on the coasts and planning requirements for this
geographical conditions. This calls for the establishment of an
executive framework for scientific achievements, localization
of the useful experiences and procedures of other countries,
exploitation of the relative advantages and domestic and local
strengths in managing external threats, and control and resolution of hardware and economic weaknesses and deficiencies.
Such a contemplation complex is in fact an environment for the
announcement and discussion over these viewpoints for the
promotion of national engineering knowledge, and scientific
sovereignty and excellence, and this has been in fact verified in
several instances by the foreign experts and scholars attending
the event.
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and sanctions.
As for education in these fields, I can see a huge difference
between the time that I was a Master student and now. Back
to 1995, there was only one university, Tehran University
offering this field in the entire country, with few professionals
in this field. Nowadays, there are more than 15 universities
offering master courses amongst them, 5 offer doctoral
courses with many professionals which creates competitiveness and increases the quality of education.
As for industry, comparing to the past, there was only a
handful of companies operating in this field. There are now
a plethora of companies with particular grade in this field,
involved in many projects in the Caspian Sea, Persian
Gulf, and Oman Sea. This also has made the market very
competitive resulting in higher quality projects with less need
for foreign consultant companies comparing to the past.
These companies also provide consultancy to neighboring
countries in these fields. In other words, we export engineering consultancy to other countries whilst in the east,
we were not able to do these type of projects without the
help of foreign consultants. All this has evolved despite the
International Community sanctions giving more motivation to
be content and independent.
I believe having such international conferences in Iran
has and will provide opportunities for both Iranian student
and professionals. Hosting conferences allows for a larger
community of Iranians to familiarize themselves with recent
advances in this field. The benefit in being the host country
also creates opportunities for foreign professionals and
companies to become familiar with the market in Iran which
seems to boom in near future. Furthermore, at this time,
our low local currency, due to sanctions has made overseas
travel difficult for many. This in turn provides an opporuntiy
for students to experience international conferences, and interact with professionals from around the globe and acquire
contacts with worldwide students and professionals.

Transferring recent information
to young professionals

Leopoldo Franco
The professor of University of Roma Tre – Italy
it is difficult for me to reply to your questions. I can say
that ICOPMAS is a good opportunity especially for young
engineers and researchers to meet foreign experts and
learn recent progress in coastal engineering (both research and design and construction) given the restrictions
of access
to international literature and of travelling abroad. Hope for
a great success.
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Vibrant community of professionals

Charitha Pattiaratchi
The professor of The University of Western Australia-Australia
Iran has progressed quite well although facing international
restrictions. In my visits to Iran, I have experienced a very vibrant
community of professionals and students working in this area.
The initiative of the PMO in undertaking monitoring and modelling
studies along the Iranian coastline is commendable and work class.
The rapid increase in participants in the ICOPMAS conference is
testament to this fact.
It very important to have national and international forums to
present, share and discuss ideas and ICOPMAS is one of the few
regular conferences which allows this to happen in the area of
Coastal & Port engineering and marine structures. The papers are
of high quality and the attendance is very good. It is also supported
by many international participants. The current global information
sharing is important but the contacts and networking by people at
an individual level is very important. ICOPMAS is easily one of the
top 3 international conferences in the world for this subject areas.

Appropriate ground for knowledge exchange
among elites

Hamidreza Abaie
PMO Director General of Port S.E.Z Affairs, Marketing and
Investment
Years ago, obtaining marine science and engineering of marine structures and infrastructures were basically disregarded
in Iran due to the lack of marine experts and specialists. In
recent years, related courses have been formed in Iranian
universities in order to attract and train experts in this field.
This is not feasible unless related organizations like Ports and
Maritime Organization as the sole authority of Iranian ports and
coasts held related conferences and seminars.
The 11th round of ICOPMAS Conference which is going to be
held in near future has paved the way for transferring knowledge of national and international experts. In addition, ICOPMAS conference has introduced Iran as one of the important
countries in developing coasts, ports and marine structures.
Significant attendance of marine experts and specialists in
ICOPMAS Conference indicates high-quality of academic level
of this conference which will be result in introducing Iran as a
progressive and innovative county in shipping industry. Also,
with severe caution in election of received articles, we hope to
be witness of several achievements in integrated management

3. Impact on the coastal area due to different earthquake scenarios and Tsunami
4. Sea-level rise and its impact for different scenarios
5. Long term data collection and exchange
7. Development of Innovative marine structures i.e. (Floating
breakwaters/porous wall type wave energy dissipaters/optimum burial depth of submarine pipelines).
We will be very glad, if opportunity arise for co-operation to
work and solve regional marine problems.

Impressed by
the standards of engineering excellence

Michael J. Risk
Professor of McMaster University-Canada
We all know that Iran has been facing severe economic conditions, because of the political situation. We can only hope
that these political problems can be solved soon, and that the
people of Iran can lead more normal lives. Nonetheless, I have
been favourably impressed by the standard of engineering
excellence that the country exhibits. What Iran has been able
to accomplish, basically working on its own, compares very
favourably with other countries in the region.
It is difficult to gauge the impact of one series of conferences
on the technical setting in Iran. The papers that have been
presented in the conferences that I have attended have been
of high quality. Because of the isolation, some of the new
ideas and techniques have been brought into Iran by returning
students.
The standard of engineering is extremely high in this country,
but we all need to understand that it is not enough to build
things: we have to clean up afterwards. If I could identify one
area in which Iran could improve both its international standard
and its living conditions, it would be in the field of environmental impacts, environmental monitoring. Notwithstanding
that observation, I think you have an excellent conference of
which you can be very proud. I have never before attended a
conference that began with a poetry reading, and I think it is a
wonderful idea.

Creating a win-win situation
for the related parties

Louis Van Schel
Secretary- General of PIANC
I was indeed confronted as well by the international restrictions

when for instance inviting the leaders of the Iranian National Section
of PIANC to the official meetings of our association such as the
Council and the yearly General Assembly. Even the participation in
the PIANC World Congress in June 2014 was troubled to my great
regret. But nevertheless I could experience a strong and dedicated collaboration of the Iranian colleagues and experts in both the
working groups and the Young professional activities. I really do
hope that in the very near future the international situation will allow
a more intense and fruitful cooperation between the related nations
in general and between our Iranian colleagues and the rest of the
PIANC family in particular.
Technical conferences as ICOPMAS are undoubtedly of great
importance as exchange of knowhow and experiences creates a
win-win situation for the related Iranian public and private sector as
well as for their foreign partners. A lot of opportunities in the waterborne transport infrastructure as well as the off shore projects are
closely looked at by these partners hoping that international trade
and business will be normalized as soon as possible. My contacts
in this regard are very positive as I experienced this strong will to
collaborate: through PIANC, the first steps are surely made!

Aiming to contribute
the highest level

Peter Nielsen
The professor of University of Queensland-Australia
I don’t think Iran’s economy is the problem, From reading the
abstracts for the conference, the impression I get is that too
few of your very talented people dare do something more
fundamental than just run software models. I believe iranian
researchers have the capacity to contribute at the more interesting level like Mohammad Djibajnia has done over the years.
In line with my remark above I believe iranian researchers
should aim to contribute at the highest level, not just as users
of DELFT and DHI software but try to improve the underlying
science for such models.

A good opportunity
to exchange experiences

Ali Asghar Golshani
Adjunct Senior Research Fellow
Griffith Center for Coastal Management
It is my belief that Iran’s performance in the past two decades has fared fairly well with all it’s restrictions, limitations,
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ICOPMAS, a propelling engine for exchanging knowledge
and experience
It is a key to know what the advantage and opportunities of holding a conference like ICOPMAS are. We shared the below
questions with well known experts and leaders in the fields coasts, ports and maritime structures to have their opinion.
Questions:
1-How do you evaluated the performance of Iran in the last 2 decades comparing the similar economies in the above mention
areas? Needless to say that despite internal limitation, the economy has been facing international restrictions.
2-Since the previously held ICOPMASS conferences has focused on transferring modern ideas & Technologies to Iranian beneficiaries. Public and private, what is your idea about the role of such conferences in developing costal and ports engineering
in the country. More importantly to what extent they have been successful to localize the lesson learned from international
experiences?
Nearly all of them, put emphasis on the importance of knowledge sharing function of the conference.

Sharing national, regional and international
knowledge

Importance of
scientific cooperation

Jentsje W. van der Meer PhD MSc
Professor of Coastal Structures and Ports

Neelamani Subramaniam
Senior Research Scientist
Coastal Management Program

I follow the latest developments in coastal engineering mainly
through the International Conference of Coastal Engineering
(ICCE) and more specifically on coastal structures, which is
my speciality, through the Breakwaters conferences in the UK
and the Coastal Structures conferences. These are all at a very
international level. In between, and depending on the situation,
I attend other conferences which may be more local. ICOPMAS is an international conference, but of course focussed on
Middle East countries with invitations to international experts. I
have been member of the scientific committee of some ICOPMAS conferences, but this year will be the first time that I will
really attend it. The main reason is that this year I became part
time professor at UNESCO-IHE in Delft and this institute has
always had good relationships with Iran and many students got
a degree at this university.
ICOPMAS is an international as well as regional conference and must be extremely important for Iran, but also for
neighbouring countries. A conference is a place where new
research is presented as well as works that were constructed,
which may give lessons learned. Moreover, people meet each
other and enhance their personal network. As this will be my
first ICOPMAS I cannot judge yet about the importance of the
conference, nor is it possible for me to assess its importance
on Iran’s economy. But the fact that many people from all over
the country attend the conference shows that it is seen as
an important event. The conference for sure will contribute to
initiation of good research and better design and construction
procedures in the coastal engineering world.
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During the last two decades, Iran has invested
significantly on the Development of Coastal and
marine infrastructure. I see a large number of
scientific papers published by Iranian scientists in
the area of coastal and offshore engineering both on
basic and applied research aspects. I wish that that Iran will do
better in the near future in the area of coastal engineering and
infrastructure development.
The scientific problems in the area of coastal, Port and Offshore engineering is countless. I have attended and presentedpapers in the4th International Conference on Coasts, Ports
& Marine Structures, ICOPMAS 2000 in Bandar Abbas. At that
conference, I found that the Iranian researchers are enthusiastic, friendly and willing to go for joint research activities. They
are ready to absorb the knowledge of experts from outside
Iran, which is a good sign for the countries development and
progress. ICOPMAS is very important for scientific exchange
between countries and the knowledge is effectively used by
Iranian scientists for the country’s coastal development. My
frank opinion is that ICOPMAS is successful. I suggest for
more close interaction between scientists sharing the ROPME
sea area, since all countries in this region have similar problems. There are many regional problems, which needs joint
co-operation.
I strongly suggest Scientific Co-operation between the countries surrounding the region in the following area:1. Forecasting water quality
2. Study on the fate of toxins and nuclear wastes

ICOPMAS Conference:
Preparing for
a Scientific-Technical Olympics

ICOPMAS: Connecting Iranian Academic, Executive and Industrial
Centers to International Forum

Mohamad Madad

Seyyed Ata’ollah Sadr

In the maritime community, it is generally said that 50 percent
of the constructions done at sea are built on the experience.
That is the reason there are so many different methods for
building breakwaters, berths and other marine structures
around the world, while this experience in turn relies on the executive personnel and designers of those projects. In order to
assist the entry of knowledge and know-how into the country,
we established an international conference, invited scholars
and experts from other countries, raised the various issues
causing trouble at the time, and published papers and books
on each subject that were commended and appreciated by
different academic and special fora.

The Ports and Maritime Organization (PMO) is an expert authority
that fulfills major responsibilities in regard with maritime transport,
port development construction, sovereign law enforcement at sea
and related issues, seafarers’ training, ship entry permission, and
marine environment protection as a port State and a flag State.
The above activities call for a channel to present the results and
achievements on a regular basis on the one hand, and introduce
the latest achievements and global advances in this field to the
Iranian technical and port and maritime engineering community on
the other. Such a channel is appropriately created for the Iranian
maritime administration by the ICOPMAS Conferences.
ICOPMAS provides a favorable milieu for the variety in the field
of coastal engineering, ports and marine structures, which I
recommend to be duly attended to. Another achievement would
be establishing the official relation of the permanent secretariat
of ICOPMAS with the International Maritime Organization (IMO),
while the conference also encompasses the cooperation of various
organizations, such as the International Hydrographic Organization
(IHO), IMO, Permanent International Association of Road Congresses (PIARC), and Permanent International Association of Navigation
Congresses (PIANC).

I personally propose that the international conferences of this
type need to be considered as scientific-technical Olympics, and even include competitions and awards for the best
researchers, professors and students. The Ports and Maritime Organization therefore needs to encourage everybody
interested and involved in the field to submit their papers to this
conference, and PMO in return provide some financial facilities
for the accepted papers.

Global Experience & Know-how

Ali Taheri
Undoubtedly, the International Conference on Coasts, Ports and
Marine Structures (ICOPMAS) is the only relatively comprehensive
technical conference on this subject in the country, which continues
to flourish and expand in a manner that has become recognized as
a renowned national and regional authority.
Despite all the commendable advances achieved by this conference in various respects, I humbly advise my colleagues and the
officials in charge of this event to never feel free from the need to
seek the experience of other countries in this respect. The scope
of this science, in terms theory, practice and construction of marine
mega-structures, is so vast that calls for international cooperation,
especially in regard with design and construction. This interaction is
best when it is mutual, in a manner that foreign designers have also
shown their interest in working with Iranian designers and experts.
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Using the latest knowledge to
bridge the gap in port
and shipping industry

Hadi Haghshenas
Deputy Managing Director for Management of Human Resources
In view of the changes of technology and development of the
maritime industry world-wide, not only Iran should get informed of but
also attain the latest scientific achievements in ports and maritime
areas. ICOPMAS provide the opportunity for the mangers and those
involved in port and maritime industry to raise awareness on the
latest developments on ports, shipping and offshore areas.

Inevitable role of ICOPMASS in conformity of the coasts and ports engineering with the maritime related safety
and environmental requirements

Seyyed Ali Stiri
Deputy Managing Director for Maritime Affairs
ICOPMAS provides domestic mangers, experts and professionals
the opportunity to get informed of the latest developments in domain
of ports and coasts including the management of the ports and
coasts, conformity of the coasts and ports engineering with the maritime related safety and environmental requirements in both national
and international aspects as well as the role of the offshore engineering which can ultimately lead to the protection of the maritime
resources and help them raise awareness on utilization of different
methods, techniques and equipment of the protection of maritime
environment and providing safety of shipping in ports and coasts.

Declining the executive difficulties
in the coasts, ports and marine infrastructures; the main achievement
of ICOPMAS

Ali Jahandideh
PMO Deputy Managing Director for Ports Affairs and Special Zones
Considering its agenda, the ICOPMAS conference paves the way
to identify the advantages and fully understand the challenges and
shortcomings, which both smooth the path to make right decisions
and decrease executive barriers and problems in the Iranian coasts
and ports as well as marine infrastructures.
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ICOPMAS at
the Threshold of Future

Mohammad Reza Allahyar
PMO Director General of Costal
and PortEngineering department & Secretary of ICOPMAS 2014
O u r p e r s p e c t i v e i s w i d e r n o w, s i n c e w e a r e o n
the verge of holding the Eleventh International
Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2014). During the past ten
conferences, we planned to follow the target
route. The first conference was held in 28 May
1990 (7 Khordad 1369 on Iranian Calendar) in
Te h r a n U n i v e r s i t y, u n d e r t h e t i t l e “ I n t e r n a t i o n a l
Conference on Port Construction and Marine
Structures”. And now that we are approaching
the eleventh conference, we are interested to
optimally deepen our “concentration” on the
measures we need to take, and our “vision” of
the future lying ahead of us.
O u r p e r s p e c t i v e i s w i d e r n o w, s i n c e w e h a v e
been exchanging experience and know-how for
the past 20 years through these conferences. As
the only Middle Eastern member of the Permanent International Association of Navigation
Congresses (PIANC), we have also acquired a
more penetrating view of the marine environment and the economic issues related thereto.
In line with the above mentioned approaches and through the Integrated Coastal Zones
Management Program (ICZM), we feel obliged
to seek possible futures, consider the probable
ones and realize the desirable ones through
a dedication to sustainable development and
futuristic motion.
Our perspective now includes access to novel progresses in the frontiers of science and
t o m o r r o w. O u r o r g a n i z a t i o n a n d a l l t h e o t h e r s
engaged in ports, coasts, offshore areas and
marine structures need to strive systematically and towards the establishment of a focused
plan, in order to realize a “social responsibility”
in the face of national and international commun i t i e s . I t i s o u r n a t u r a l e x p e c t a t i o n t h a t t h e 11 t h
conference would be a breakthrough for a leap
t o w a r d s a s h i n i n g t o m o r r o w.
Our world is one of future and we need to pave,
clear and illuminate the way (again and again)
towards such a future, in line with the missions
and ideas of ICOPMAS, PIANC and ICZM.

PMO’s Sovereign Responsibilities,
Supporting Sustainable & Wise Exploitation of Coasts
It is our responsibility to assure both the present and coming generations that the natural assets
of coasts and seas belong to them

Mohammad Saeednejad
Deputy Minister of Road & Urban Development, Managing Director
of Ports & Maritime Organization, and Chairman of ICOPMAS 2014
Holding the Eleventh International Conference on Coasts, Ports and
Marine Structures (ICOPMAS 2014) is the result of serious efforts of
the Iranian Maritime Administration in regard with fulfilling its social
obligation towards the coastal populations, offshore areas, marine
environment, and the ports and coastal management. This conference will definitely be able to establish the national concepts and
ideals for fostering sustainable development of city-ports, ports, and
coasts, while preventing the construction and expansion of polluting
structures and facilities. This hope also needs to be nurtured that
while the political power competitions would not be able to satisfy
even the most fundamental needs of the mankind to survive, our
efforts would fashion comprehensive solutions for protecting human
civilization, the environment and sustainable development. Encouraging technical and expert cooperation among countries and presenting the achievements and potentials of Iranian researchers and
experts for regional and international communities would certainly be
a wise approach to achieve development with minimum destruction
of coasts and the surrounding environment.
Paying attention to this issue means all regional States can strive
towards strengthening their technical and scientific interactions at the

regional and global levels, without the smallest expectation from the
world major power regimes.
It is therefore crucial to think nationally and act regionally and globally. There is no doubt that taking this approach would enable us to
properly realize our conceptions into tangible phenomena.
It is our responsibility to assure both the present and coming generations that the natural assets of coasts and seas belong to them. At
the same time, we take upon ourselves to support and nourish expert theories and modern technologies assisting scientific, academic,
operational and technological measures that aim at protecting the
ecosystem and minimizing adverse impacts of development projects.
For this purpose, the efficiency of forward-looking activities in the
countries of the region and the world surely depends on supporting
academic-scientific associations, non-governmental organizations
and international conferences such as ICOPMAS. This is expected
to channel social action methods, including executive, economic,
industrial and cultural programs conducted in coastal and offshore
areas, through an optimized, environment-friendly framework.
With suitable strategies and discretion, one could even write the
future!

ICOPMAS and A Perspective with Prominent Images

Alireza Kebriayi
PMO Deputy Managing Director for Ports Equipment and Development
Thanks to holding the ten previous International Conferences on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS), we have a precious history
and a bright perspective for the future to talk about; a perspective with prominent images about each “generation” of the ICOPMAS evolution and
each “chapter” of its continued civilization.
Among the most significant characteristics of this novel procedure, one could point to discovering innovative methods for operations, and at the
same time, using the technologies developed for the production of materials to be used in marine, coastal and offshore projects. That would be a
significant step towards creating new civilizations, while at the same time paying attention to the critical values of the coasts, seas, ports, marine
environment, earth and air of the country.
We have brought up ICOPMAS under a motto that says: “In the development programs for Iranian ports and coasts, we have observed development of approaches to protection of coastal areas and the marine environment.”
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Iranian Coasts & ports;
challenging to create a new era
Younes Gharbali Moghadam
Coasts and port cities have always been attractive places
economically for humans to reside along history thanks to
friendly climate ,booming business ,convenient transportations ,flourishing tourism ,agriculture and advantages for
aquatic animals growing .According to statistics ,near2.3
of the world population 3.7) billions (currently live in coastal
areas near seas ,and 8 out of 10 largest cities in the world
are port cities .As a result of such advantages that have
made these areas densely populated particularly in the
recent decades ,the process of exploitations from coastal
resources have been defined to be well-organized and
compatible with regional ,sustainable economic models
and a great variety of regulations have already been set
for that purpose .Management and preservation of coasts,
ports and offshore structures for the intention of preservation and sustainable exploitation are now becoming new,
holistic concept.
In line with global developments on expansion of management and exploitation of ports and coasts) the first,
second and third generations of the process of expansions
and industrial clusters ,tourism and marine structures,
respectively ,(the scope of port governance has remarkably
increased ,and consequently utilization of great variety of
specialties including managerial ,economic and social ones
together with technical-engineering specialties that mainly
focus on mechanical functions of marine organizations
has become essential in policy-making ,management and
supervision on coasts ,ports and offshore structure .It is
high time the organizations and agencies ,whether governmental or non-governmental ,that are in charge of handling
marine affairs paid more attention to this matter.
To this end ,the International Conference on Coast ,Ports
and Marine Structures) ICOPMAS (has ,in recent two decades ,highlighted a change of approach towards deployment of more efficient economic ,social and environmental
systems in developmental projects inside ports and coastal
areas.
Happily ,our country has reacted to this vital issue by
drawing a’ road map ’through laying down the provisions
set out in Art 63 .of National Development Program and
prescribing relevant executive solutions aiming to establish an integrated management in coastal areas ,ensuring
efficient environmental and marine regulations/standards
etc ,.as well as mandating Ports & Marine Organization to
fulfill these objectives.
Therefore ,national and international developments on
ports ,coasts and offshore structures as well as Road&
Urban Planning Minister’s stressing on’ marine-based
economy ’in port and coastal cities necessitate to focus
on economic operations and functions on such areas and
also the people living there .It is further essential for port
authorities to renovate their structures to best react to this
important economic mission.

