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ماهنامه بندر و دریا مورد تایید و حامیت
انجمن جهانی زیرساختهای حمل و نقل آبی ( )PIANCاست.

کارکردهایجدیدبنادرخشک،
همـگراییملــیومنطــقهای
یونس غربالی مقدم

جهانی شدن اقتصاد ،رشد تجارتجهانی و ظهور پدیده کانتیرن و کانتیرنی شدن در صنعت بیناملللیجابجایی کاال تحوالت
بنیادینی را در عملیات بندری ایجاد کرده و نقش غیرقابل انکاری در پویاییجریان تجاری در طی دهههای اخیر داشته است.
اندیشیدن در ورای بنادر برای رهایی از دغدغههای تراکم و رسوب کاال و پاسخگویی به ورود و خروج انبوهی از کاالها توسط
شناورهای غول پیکر و خدماترسانی به آنان باعث به وجودآمدن مقولهای بنام «بنادر خشک» شد تا صاحبان کاال و خطوط
کشتیرانی بتوانند بنا به توصیه آنکتاد برای مقصد یا مبدأ حمل کاال بدین طریق بارنامه صادر و برنامهریزی برای حمل داشته باشند.
شکلگیری چنین ایدهای در عمل در واقع رشایطی را پدید آورد تا بنادری که امکان توسعه در اراضی پشتیبانی برایشان فراهم
نبود و یا محصور در محدودههای شهری و جمعیتی بودند ،با انتقال بار به بنادر خشک منجربه افزایش ظرفیت بندر و کارایی
عملیات تخلیه شده و بارگیری و جابجایی را احیاء کرده و عنرص رقابت را دوباره بازیابی کنند .این مسئله برای بنادری همچون
روتردام به قدری دارای اهمیت بود که از آن به عنوان«افزایش امید» توصیف کرده و با افزایش طول عمر عملیات بندری این بندر
را از بنبست توسعه ،رها ساخته است.
با این حال شواهد موجود نشان میدهد ،موفقیت عملکرد بنادر خشک به عوامل متعددی همچون دسرتسی به خطوط
ریلی ،هامهنگی دستگاهها و ارگانهای ذیربط در جابجایی و ترخیص کاال ،برخورداری از فعالیتهای کارآمد لجستیکی و وجود
ساختار تشکیالتی مناسب ،استقرار فعالیتهای ارزش آفرین در محدوده ،مکانیابی مناسب و حامیت بخش دولتی بستگی دارد
تا بتواند خدمات ارزش افزوده و حداقل در سطح بنادر دریایی ارائه دهد .در غیراین صورت عدم متایل خطوط کشتیرانی یا
صاحبان کاالها در انتقال کاال به بنادر خشک و یا رسمایهگذاران برای تقویت فعالیتهای لجستیکی را به همراه خواهد داشت.
کام ً
ال روشن است که تحقق چنین امری از یک سو نیازمند ایجاد یک نهاد هامهنگ کننده قوی و قانونگذار و یا نهاد توسعهای
که دارای اختیارات قانونی در بنادر خشک داشته باشد و بتواند آن را در چارچوپ استانداردهایجهانی و فراملی تنظیم کند.در
غیر این صورت چنین تغییرات کلیدی در سیاستهای کشورهای در حال توسعه به ویژه در کشورهایی که نگاههای بخشی بر آن
حکمفرماست ،کار بس دشواری خواهد بود.
با توسعه ادبیاتجهانی تجارت ،مفهوم بنادر خشک نیز از توجه به بنادر ملی به نگاه بیناملللی در چارچوپ زنجیرهجهانی
تأمین کاال و دسرتسی رسیع ،ایمن و ارزان محصوالت به مشرتیان تغییر یافته است .به طوری که در نهایت برای غلبه بر یکی از
موانع تسهیل تجارت ،کمیسیون اقتصادی و اجتامعی منطقه آسیا و پاسیفیک سازمان ملل ( ،)UN-SCAPEبنادر خشک را در
مسیرهای تجارت بیناملللی مکانیابی و با همکاری کشورهای ذیربط تحت عنوان توافقنامه بیندولتی بنادر خشک تعیین تکلیف
منودهاند و به امضای  16کشور درآمده است .در این سند بیناملللی ،بنادر خشک تعریف شده کشورمان با کارکرد بیناملللی و
فرامنطقهای و در راستای تقویت تجارت بیناملللی ،توسعه ترانزیت و توجه به زیرساختهای حملونقل چندوجهی شناسایی و
تعریف شدهاند.
در این سند فرودگاه بیناملللی امام خمینی (ره) ،ایستگاه ریلی مطهری ،منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ،منطقه ویژه
اقتصادی سیرجان به عنوان بنادر خشک و منطقه آزاد صنعتی اروند ،منطقه ویژه اقتصادی سهالن ،منطقه ویژه اقتصادی رسخس،
فرودگاه بیناملللی شهید دستغیب و مرکز لجستیک زاهدان واجد صالحیت درصورت احراز استانداردهای تعریف شده در تاریخ
 7نوامرب  2013در اجالس وزرای حمل و نقل آسیا به امضای وزیر راه و شهرسازی رسیده است .موضوعی که وزیر راه و شهرسازی
کشورمان آن را گامی مؤثر در تدارک هر چه مطلوبرت زمینه همگرایی و هامهنگی و در نتیجه ارتقاء سطح فعالیتهای حمل و نقل
منطقهای و کریدورهای ترانزیتی میداند.
بدین ترتیب توجه به توافقنامه بیناملللی یاد شده ،مؤید این پیام مهم است که همزمان با تغییر و تحوالت در رشایط کسب
و کار جهانی ،مفاهیم اقتصادی همچون بندر خشک نیز توسعه یافته و کارکردهای جامع و کاملرتی به خود میگیرد .به عبارت
دیگرجایگاه بنادر خشک از منظر محلی و ملی به کارکرد زنجیره تأمین و لجستیک بیناملللی کاال ارتقاء یافته و برای موفقیت در
آن باید متامی الزامات و استانداردهای عملیاتی مورد توجهجدی قرار گیرد.
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وزیر راه و شهرسازی

بخش خصوصی بزرگرتین کانون تولید ارزش افزوده ملی است
دولت و بخش خصوصی به تفاهم رسیدند؛ قرارداد  21هزار میلیاردی برای توسعه سواحل شامل وجنوب منعقد شد
برنامههــای خــود را در زمینــه توســعه امــور زیربنایــی بــه بحــث مشــارکت بخــش
هتــل هــامی تهــران ،شــب سهشــنبه بیســت و پنجــم آذرمــاه شــاهد رویــدادی بود
خصوصــی در ایــن عرصــه وابســته کــرده و در طــول یک ســال گذشــته متــام تالش
کــه شــاید بعدها بــه عنوان مبــداء همــکاری دوبــاره بخش خصوصــی و دولــت از آن
خــود را بــرای بهبــود رشایــط و افزایــش رسمایهگذاریهــا بــه کار گرفتــه اســت».
یــاد شــود .در این مراســم که بــا حضــور وزیــر راه و شهرســازی ،مدیر عامل ســازمان
آخونــدی بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه بودجــه دولتــی تــوان متــام طرحهــای
بنــادر و دریانــوردی و منایندگان بخش خصوصــی برگزار شــد ،قراردادی بــه ارزش
توســعهای کشــور را نــدارد ،گفــت« :بــا توجــه بــه محدودیتهــای درآمــدی دولــت
 21هــزار میلیــارد ریــال میــان ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــا بخــش خصوصــی
و بودجــه محــدود عمرانــی قطعــا بــرای پیشــربد اهــداف حضــور بخــش خصوصی
بــرای رسمایهگــذاری در هشــت بنــادر شــاملی وجنوبــی کشــور منعقــد شــد .این
الزامــی و منیتــوان آن را کنــار گذاشــت .البتــه در بلندمــدت باید هدف این باشــد
قراردادهــا توســط مدیــران عامــل  18رشکت فعــال در عرصــه صنعت حمــل و نقل
کــه دولــت بــا کنــار گذاشــن عملیــات اجرایی تنهــا به عنــوان یــک سیاســتگذار
دریایــی و مدیــر عامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی کشــور بــا حضــور وزیــر راه و
کالن عمــل کنــد».
شهرســازی بــه امضا رســید.
او بــا ابــراز خرســندی از تعامــل دوبــاره بخــش خصوصــی و دولــت دربــاره رضورت
حضــور بخــش خصوصــی در بنــادر کشــور ،گفــت« :رسمایهگــذاری بخــش
وزیــر راه و شهرســازی ،در ایــن مراســم بــا بیــان ایــن مطلب که کشــورهای حاشــیه
خصوصــی در بنــادر بایــد بــه چندیــن برابــر افزایــش یابــد تــا بخــش خصوصــی بــه
خلیج فــارس بــرای افزایــش تــوان رقابتپذیری بنــادر خــود رسمایهگــذاری زیادی
عنــوان بزرگرتین کانــون تولیــد ارزش افــزوده ملی خود
درایــن زمینــه انجــام داده انــد ،گفــت« :مــا نیــز بــا نــگاه
را نشــان دهــد».
ملــی بــرای تولیــد ارزش افــزوده درایــن بخــش ،بایــد
بــه اعتقــاد آخونــدی ،حــاال زمــان آن رســیده اســت کــه
میــزان رسمایهگذاریهــای خــود در بنــادر کشــور را
زمان آن رســیده است که سازمان بنادر
ســازمان بنــادر و دریانــوردی هــم رویکــرد خــود را از
بــا اســتفاده از رسمایــه هــای بخــش خصوصــی افزایش
مهندســی محــض بــه رویکــرد کارآمــدی تغییــر دهــد تا
دهیــم».
و دریانوردی هم رویکرد خود را از
قــدرت رقابــت پذیــری کشــور در منطقــه بیــش از پیش
ـذاری
ـ
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روی
ـت
ـ
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ـدی
ـ
آخون
ـاس
ـ
عب
ـه
بــه گفتـ
مهندســی محض به رویکردی کارآمد
تقویــت شــود« :ســازمان بنــادر بایــد بــه عنــوان یــک
ـت:
ـ
اس
ـرده
ـ
ک
ـاز
ـ
ب
ای
ـژه
ـ
وی
ـاب
ـ
حس
ـی
ـ
خصوص
بخــش
تغییر دهد تا قـ ــدرت رقابـتپـذیری
ســازمان فعــال در عرصــه توســعه تجــارت ملــی تــالش
«اینکــه دولــت در ایــران عملیــات اجرایــی اقتصــادی
کشــور در منطقه بیش از پیش تقویت
کنــد و مســئوالن ســازمان توســعه تجــارت بداننــد کــه
انجــام میدهــد از پایــه تفکــر غلطــی اســت و بایــد آن
شود
الزمــه ایــن کارجــذب رسمایــه هــای بخــش خصوصــی
را کنــار گذاشــت .دولــت یازدهــم یکــی از اصلیتریــن
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اســت».
او بــا یــادآوری پیشــینه تاریخی ایــران در حــوزه دریــا و تجــارت دریایی ،تاکیــد کرد:
«از دوران گذشــته ایــران قــدرت اول دریایــی منطقــه بــوده اســت و بــا کارآمــدی در
ایــن بخــش بایــد بــه مســئولیت اجتامعــی خــود در دریــا و بنــدر هــم توجــه کنیــم.
هنگامــی کــه تقاضــا در بنــدر ایجــاد میشــود بایــد دیــد تقاضــا چــه تأثیــری در
زندگــی بندرنشــینیان می گــذارد و باید مســئولیت اجتامعــی بنگاه هــا اقتصادی
هــم مــورد توجــهجــدی باشــد».
وزیــر راه و شهرســازی بــا اعــالم نارضایتــی از توســعه نامتــوازن ســواحل
شــاملی و جنوبــی کشــور ،گفــت« :متاســفانه ســواحل شــاملی کشــور مملــو
از جمعیــت اســت و مــا در ایــن منطقــه مشــکالت زیــاد ناشــی ازجمعیــت
داریــم .امــا ســواحل جنوبــی مــا خالــی مانــده اســت و بایــد در زمینــه رفــع
ایــن تضــاد تــالش کنیــم .بیــش از 56میلیــون نفرجمعیــت کشــور درشــهرها
زندگــی میکننــد کــه  35میلیــون نفــر آن در تهــران و  10شــهر بــزرگ
کشــور ســکونت دارنــد».

گفت« :سهم حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی حدود شش درصد است،
درحالی که سهم این صنعت در بازار رسمایه کمرت از یک درصد است و باید
با ارایه راهکارهای مناسب فاصله این تفاوت کمرت شود».

سعیدنژاد :برای تبدیل بنادر به بنادر نسل سوم از پیشنهادات
بخشخصوصیاستقبالمیکنیم
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی هم در مراسم عقد قرارداد  21هزار میلیارد
ریالی بخش خصوصی در حوزه بنادر و دریانوردی با یادآوری موقعیت خاص و
اسرتاتژیک خلیج فارس و دریای عامن ،گفت« :هدف اصلی در افق چشم انداز
سازمان بنادر و دریانوردی این است که کشور اول منطقه در حمل و نقل باشیم».
محمد سعید نژاد افزود« :با توجه به موقعیت ممتازجغرافیایی کشورمان رسیدن
به این هدف غیر ممکن و دور از دسرتس نیست ،هر چند تحریم های ظاملانه
رسیدن به این هدف را کمی سخت کرده است .باید رسمایهگذاری مورد نیاز برای
ارائه خدمات دریایی ،بندری و پشتیبانی راجذب کنیم اما دولت به تنهایی توان
ورود به پروژه های این چنینی را ندارد و باید سیاستهای مهم و کالن اقتصادی
وزیــر راه :بانکهــا از ســه بیــامری مزمــن رنــج میرنــد/
برای این حوزه اتخاذ شود».
وضعیــت قرمــز بانک هــا
او با اشاره به تسهیل امور برای رسمایهگذاران و رفع گلوگاهها در دولت یازدهم
گفت« :موضوع تضامین رسمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر را امسال در
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه از متام دانشگاه ها مراکز آموزشی
الیحه بودجه به مجلس ارائه کردیم .در بخش تسهیالت بانکی و استفاده از
و مؤسسات دریانوردی حامیت خواهد کرد ،افزود« :یکی از مشکالت عمده
صندوق توسعه ملی رسمایهگذاران نیاز به تضامین دارند که این اقدامات را
ما در زمان رکود تورمی ،عدم دریافت تسهیالت مالی توسط این بخش است
سازمان بنادر میتواند انجام دهد چرا که بخشهای دیگر حمل ونقل در حال
و این به مشکالت مزمن بانکها برمی گرد .بانکها از سه بیامری مزمن رنج
استفاده از صندوق توسعه ملی هستند».
می برند که شامل وجود دارایی های سمی ،بنگاه داری و کمبود رسمایه
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان این مطلب که سازمان بنادر از
آنان است .با افزایش رسمایه بانک ها باید توان پرداخت تسهیالت بانک ها
رسمایهگذاران بخش خصوصی استقبال و حامیت خواهد کرد ،گفت« :سازمان
را افزایش دهیم».
برای رسمایهگذاران بخش خصوصی استفاده از وجوه اداره شده را به عنوان ابزار
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قائ ــم مقام ــی :س ــهم اقتص ــادی صنع ــت حم ــل و نق ــل براب ــر
ب ــا کل ص ــادرات پرتوش ــیمی اس ــت /روزن ــه امی ــد ب ــرای بخ ــش
خصوص ــی در دول ــت یازده ــم

رییس هیات مدیره انجمن پایانهداران بنادر ایران هم یکی دیگر از میهامنان این
نشست بود که با تحلیل رشایط فعلی اقتصادی بنادر کشور گفت« :در حال حارض
تولید ناخالص کشورمان به رقمی نزدیک به  800میلیارد دالر میرسد ،سهم 6
درصدی حمل ونقل در این عدد به اندازه متام صادرات پرتوشیمی کشورمان ارزش
دارد».
به گفته محمد رضا قائم مقامی تحول صنعت حمل و نقل دریایی در دولتجدید،
راههای تازهای برای رسمایهگذاری باز کرده است« :خوشبختانه با بازشدن
انسدادهای سیاسی و کنار رفن ابرهای توهمزا با کشورهای خارجه توانستیم1/2
میلیارد دالر از هزینههای دریایی را رصفهجویی کنیم».
او در ادامه گفت 1/2 « :میلیارد دالر برابر است با تامین 12هزار کشنده ،ساخت
 400کیلومرت راه آهن و 24میلیون بشکه نفت؛ بنابراین این عدد برای سازمان بنادر
و دریانوردی و دولت باید قابل توجه باشد».
قائممقامیباابرازخرسندیازرشایطایجادشدهدردولتیازدهمبرایفعالیتبخش
خصوصی،گفت«:بخشخصوصیفعالدرحوزهدریاییدرسالهایگذشتهتحت
فشار تحریم رو به نابودی داشت که خوشبختانه با تدابیری که وزیر راه و شهرسازی
و هیات وزیران دولتجدید داشتند ،حاال شاهد روزنه امیدی در این حوزه هستیم».
بهگفتهاودرزمانجنگهشتسالهایرانوقفهایبرایرسمایهگذاریدربنادرایجاد
شده بود ،اما حاال رشایط تغییر کرده است« :در سال  1972یعنی  7سال پیش از
پیروزی انقالب رسمایهگذاری بر روی بخش بنادر رشوع شد ،اما متاسفانه با رشوع
جنگتحمیلیرسمایهگذاریدراینبندرمتوقفشد.اماامروزباحضوردولتجدید
با هدف توسعه اقتصادی غیر متمرکز انگیزه فعاالن اقتصادی برای رسمایهگذاری
در بنادر افزایش پیدا کرده است ».رییس هیات مدیره انجمن پایانهداران بنادر با
بیان این مطلب که رقم 20هزار میلیارد ریالی برای رسمایهگذاری در این بخش رقم
بزرگیمحسوبمنیشود،گفت«:اینرقمچیزیبرابر 800میلیوندالراست.منابع
سازمان بنادر دریانوردی برای رسمایهگذاری در این بخش کافی نیست و به تنهایی
منیتواند از پس هزینههای رسمایهگذاری دراین بخش برآید ».به گفته او در صورتی
که رشد اقتصادی کشور به 5درصد برسد ،در ازای هر درصد رشد اقتصادی تقاضای
حمل ونقل  2درصد اضافه میشود« :درحال حارض سهم حمل و نقل در اقتصاد
جهانی چیزی حدود  13/8درصد است ،این در حالی است که در ایران با این عدد
فاصله داریم و این رقم چیزی حدود 5/5تا 6درصد است».

معین انصاری :حوزه بندر و دریا به پول احتیاج دارد
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عضـــو هیـــات مدیـــره انجمـــن کشـــتیرانی و خدمـــات وابســـته بـــا
آسیبشناســـی رسمایهگـــذاری بخـــش خصوصـــی در ایـــن حـــوزه ،گفـــت:
«یکـــی از مشـــکالت مـــا ایـــن اســـت کـــه دولـــت و بخـــش خصوصـــی،
همدیگـــر را منیشناســـند و زبـــان مشـــرتکی وجـــود نـــدارد».
معیـــن انصـــاری افـــزود« :بـــه عنـــوان یـــک رسمایهگـــذار بـــا امکانـــات
خوب ــی ک ــه در اختی ــار داش ــتم میتوانس ــتم در بن ــدری مانن ــد جبلعل ــی
رسمایهگـــذاری کنـــم ،امـــا ایـــن کار را در ایـــران انجـــام دادم 2 ،میلیـــارد
تســـهیالت بانکـــی گرفتـــم امـــا تاکنـــون 10 ،میلیـــارد پـــول بـــه بانـــک
پرداخـــت کـــردهام».
ای ــن عض ــو انجم ــن کشـــتیرانی خط ــاب ب ــه وزی ــر راه گف ــت« :م ــا و شـــام
بای ــد فک ــری ب ــرای مس ــایل مال ــی و بانک ــی بکنی ــم ،زی ــرا بخ ــش دریای ــی
و بنـــدری احتیـــاج وحشـــتناکی بـــه پـــول دارد».
معی ــن انص ــاری ب ــا بی ــان ای ــن مطل ــب ک ــه در کش ــور م ــا اف ــراد کاردان و
ماه ــر زی ــادی حض ــور دارن ــد ،گف ــت« :اگ ــر ب ــه بخ ــش خصوص ــی به ــا داده
ش ــود ،حت ــام رو ب ــه جل ــو حرک ــت خواهی ــم ک ــرد».
ب ــه گفت ــه او انجم ــن کش ــتیرانی ای ــران ح ــدود  185رشک ــت را منایندگ ــی
میکن ــد« :اعض ــا از م ــا انتظ ــار دارن ــد خروج ــی مطلوب ــی از مذاک ــرات ب ــا
س ــازمان بن ــادر داش ــته باش ــیم ت ــا بتوانی ــم در راس ــتای اه ــداف انجم ــن
ق ــوی ت ــر عم ــل کنی ــم».

عام ــری :خط ــوط ریل ــی بن ــادر بای ــد فع ــال ش ــود

مدیـــر عامـــل رشکـــت توســـعه کرانـــه انـــرژی نیـــز در ایـــن مراســـم بـــا
بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه تحریمهـــای بیناملللـــی همـــه تالششـــان
را بـــرای کاهـــش رسمایهگـــذاری در کشـــور انجـــام دادهانـــد ،گفـــت:
«هـــدف تحریـــم هـــا کاهـــش درآمـــد کشـــور و کاهـــش رسمایهگـــذاری
از ســـوی دولـــت و بخـــش خصوصـــی و جلوگیـــری از جـــذب رسمایـــه
خارجـــی اســـت».
عامـــری بـــا اشـــاره بـــه ســـهم  13/6درصـــدی حمـــل و نقـــل در تولیـــد
ناخالـــص داخلـــی دنیـــا گفـــت« :ایـــن رقـــم در ایـــران تنهـــا حـــدود 6
درصـــد اســـت».
او بـــا برشـــمردن ویژگیهـــای بنـــدر تجـــاری موفـــق ،تاکیـــد کـــرد:
«بن ــدر موف ــق حت ـ ً
ـام راهآه ــن فع ــال دارد .ب ــه همی ــن دلی ــل ه ــم بای ــد
خطـــوط ریلـــی بنـــادر فعـــال شـــوند ،امـــا مشـــکلی کـــه در ایـــن بـــاره
وج ــود دارد ای ــن اس ــت ک ــه در ح ــال ح ــارض کرای ــه حم ــل در سیس ــتم
ریلـــی بیـــش از سیســـتم جـــادهای اســـت و ایـــن بـــا سیاســـتهای
حامیتـــی از خـــط آهـــن در تناقـــض اســـت».
عام ــری ک ــه در ای ــن نشس ــت ب ــه منایندگ ــی از رسمایهگ ــذاران بخ ــش
خصوص ــی س ــخن میگف ــت ،اف ــزود« :در ح ــال ح ــارض ام ــکان ج ــذب
رسمایهگـــذار خارجـــی وجـــود نـــدارد و تســـهیالت صنـــدوق توســـعه
ملـــی هـــم ارزی اســـت و ایـــن ریســـک بزرگـــی بـــرای فعالیـــت هایـــی
اس ــت ک ــه درآم ــد ریال ــی دارن ــد».
ب ــه گفت ــه او اگ ــر رشکت ــی درآم ــد ریال ــی داش ــته باش ــد ،ام ــا از صن ــدوق
توس ــعه مل ــی تس ــهیالت دریاف ــت کن ــد ،ریس ــک ب ــزرگ تغیی ــر ن ــرخ ارز
رسمایهگ ــذار را تهدی ــد خواه ــد ک ــرد« :بنابرای ــن الزم اس ــت دول ــت در
ای ــن عرص ــه وارد ش ــده و تضامی ــن الزم را ارائ ــه ده ــد ی ــا حداق ــل تامی ــن
کننـــده بخشـــی از ایـــن مابهالتفاوتهـــا باشـــد».

استاندار هرمزگان :ریسک رسمایهگذاری در بنادر باالست

عضوکمیسیونعمرانمجلستاکیدکرد:

«معافیت مالیاتی یا اصالح و تسهیل قوانین در بندر شهیدرجایی برای کاهش
مشکالت رسمایهگذاران الزم است».
استاندارد هرمزگان ،در مراسم امضای قرارداد رسمایهگذاری بخش خصوصی برای
توسعه بنادر ،با اعالم این مطلب افزود 900« :کیلومرت ساحل در استان هرمزگان
وجود دارد که در این استان با  5کشور حاشیهجنوب خلیج فارس مرز دریایی داریم.
میانگین بهرهمندی استان هرمزگان از راه روستایی آسفالته  7درصد است در حالی
که این رقم در کشور  75درصد است».
جاسمجادری با یادآوری این مطلب که  53درصد تجارت کشور 97 ،درصد سفرهای
دریایی و  85درصد حمل و نقل کانتیرنی در استان هرمزگان صورت میگیرد ،گفت:
«عملکرد ساالنه تخلیه و بارگیری در استان هرمزگان  100میلیون تن است و روزانه
 12هزار کامیون در این استان تردد میکند».
از  8هزار میلیارد تومان درآمد گمرکات کشور  5هزار میلیارد تومان درآمد گمرک شهید
رجایی است .به گفته او با توجه به این قابلیت ها ،میتوان این استان را با بودجه
درآمد ـ هزینه هم اداره کرد و او حارض است هیچ بودجه ای برای این استان دریافت
نکند؛ البته به رشطی که مسووالن توجه بیشرتی به حل مشکالت آن داشته باشند.

مهـرداد بائـوج الهوتـی بـا بیـان اینکـه بـرای توسـعه صنعـت حمـل و نقـل باید
زیرسـاختهای مـورد نیاز با رسعت تکمیل شـود ،گفت« :توسـعه زیرسـاختها
نیـاز به بودجـه دارد ،اما از یک سـو دولت با توجـه به مشـکالت بیناملللی برای
تأمین منابع مالی وجذب رسمایه خارجی در تنگناسـت و از سوی دیگر سقوط
آزاد قیمـت نفت کـه احتـامال در ماههای آینده نیـز ادامه خواهد داشـت ،دولت
را در تکمیـل طرحهـای عمرانی کشـور با چالشجـدی روبهرو خواهـد کرد».
به گفته مناینـده مردم لنگرود در مجلس شـورای اسـالمی ،پروژههـای عمرانی
برای رسـیدن به پیرشفت اساسی در اقتصاد کشـور باید تکمیل شود« :چارهای
جـز اسـتفاده از منابع مالی صندوق توسـعه ملـی و توان بخـش خصوصی برای
توسـعه زیرسـاختهای حمل و نقلی نداریم».
الهوتـی با یـادآوری پیشـنهاد سـازنده وزارت راه و شهرسـازی و لحاظ شـدن آن
در بنـد «ل» تبـرصه  5الیحـه بودجه سـال  94مبنـی بر اسـتفاده از تـوان بخش
خصوصـی در سـاخت زیربنـای بخشهـای مختلـف حمـل و نقـل و بازگشـت
رسمایه ایـن بخش با اسـتفاده از اعطـای حق دسرتسـی ،تأکید کـرد« :در حال
حـارض کشـور  11هـزار کیلومـرت راه ریلی دارد ،اما در سـند چشـمانداز بیسـت
سـاله ،پیشبینی شـده کـه تا سـال  1404هجری شمسـی کشـور بایـد دارای
 20هـزار کیلومـرت خط آهن شـود».
او در ادامـه گفت« :بـا توجه بـه بودجه عمرانـی و رشایـط فعلی ،دولـت میتواند
سـاالنه تنها  170تا  200کیلومرت راهآهن بسـازد که در مقایسـه با عقبماندگی
فعلـی از سـند چشـمانداز ،رونـدی دههـا سـاله بـرای رسـیدن بـه هدفگـذاری
منـدرج در این سـند باالدسـتی در خصـوص توسـعه راهآهن باید طی شـود».
بـه گفتـه الهوتـی در صـورت تصویـب پیشـنهاد دولـت در صحن علنـی مجلس
توسـعه صنعـت حمـل و نقـل کشـور از بنبسـت کنونـی خـارج خواهـد شـد:
«تصویـب ایـن پیشـنهاد کـه در الیحه بودجـه سـال آینده آمـده اسـت میتواند
بـرای حضـور بخـش خصوصـی در توسـعه عمرانی کشـور ایجـاد انگیزه کـرده و
نگرانیهـای دولـت و مجلـس در خصـوص صنعـت حمـل و نقـل را نیـز برطـرف
کنـد».
در بنـد "ل" تبـرصه  5الیحـه بودجـه  94آمـده اسـت« :به صنـدوق توسـعه ملی
در سـال  1394اجـازه داده میشـود تـا نسـبت بـه اعطـای تسـهیالت ارزی و
ریالـی بـه رسمایه گـذاران بخش خصوصـی و یا تعاونـی برای طرح های توسـعه
ای شـقوق مختلـف حمـل و نقل بـدون انتقـال مالکیت و بـا معرفـی وزارت راه و
شهرسـازی و تضمیـن سـازمانها و رشکتهـای تابعـه و ذیربـط ایـن وزارتخانـه
در قبـال اخـذ حق دسرتسـی تا اسـتهالک اصـل رسمایه و سـود آن از اسـتفاده
کننـدگان اقـدام کند.

چراغ سبز و فرش قرمز دولت
برایسـرمایهگـذارانبخش
خصوصی

جادری :آزادراه شهید رجاییجوابگوی ترافیک بندر نیست

استاندار هرمزگان با بیان اینکه  70درصد جمعیت جهان در سواحل زندگی
میکند ،گفت« :با این وجود ،بزرگ ترین شهر ساحلی ایران یعنی بندرعباس ،تنها
 480هزار نفر جمعیت دارد .ما دریاها و سواحل را رها کرده ایم و مشکالتشان هر
روز بیشرت میشود».
جادری در ادامه گفت« :از دولت و وزیر راه و شهرسازی انتظار داریم فاز دوم بندر
شهید رجایی امسال تکمیل شود که در این راستا نیازمندجذب فاینانس هستیم؛
بنده بارها به نهاد ریاست جمهوری جواب پس داده ام که چرا مشکالت فاز  2حل
منیشود».
او با بیان این مطلب که آزادراه شهید رجاییجوابگوی ترافیک بندر نیست ،بر لزوم
توسعه و گسرتش این آزادراه تاکید کرد« :معافیت مالیاتی یا اصالح و تسهیل قوانین
در این بندر باید در دستور کار قرار گیرد تا رسمایهگذاران مدام گله نداشته باشند ،در
حال حارض رسمایهگذاری در بنادر کشور واقعا یک ریسک است وجرات می خواهد،
بنابراین به گفته وزیر کشور باید برای رسمایه گذران ،فرش قرمز پهن کنیم ،زیرا دولت
منابع کافی برای توسعه بنادر و توسعه اقتصادی ندارد».
او همچنین با تاکید بر رضورت بهره گیری از ظرفیت های راه آهن در بندر شهید
رجایی ،گفت« :باید از ظرفیت راهآهن در بندر شهید رجایی استفاده شود؛ راهآهن
استان هرمزگان  40میلیون تن ظرفیت دارد که هماکنون فقط از  10میلیون تن
ظرفیت آن استفاده میشود».

بهرهگیریازبخشخصوصی
برای خروج صنعت حمل و نقل از
بنبست
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در سی و هشتمین اجالس دبیرخانههای نظام اداری کشور بررسی شد

چالشهایرسیدنبهدبیرخانههایهوشمند
ســـی و هشـــتمین اجـــالس دبیرخانههـــای نظـــام اداری کشـــور بـــا
شـــعار «دیربخانـــه هوشـــمند همـــراه :رسعـــت ،اطمینـــان ،ســـهولت و
شـــفافیت» ،بیســـت و چهـــارم آذرمـــاه در ســـالن اجتامعـــات ســـازمان
بن ــادر و دریان ــوردی ب ــه دلی ــل پیش ــگام ب ــودن ای ــن س ــازمان در ایج ــاد
دلبیرخان ــه هوش ــمند الکرتونیک ــی برگ ــزار ش ــد .در ای ــن مراس ــم ک ــه ب ــا
هــدف ســهولت مکاتبــات اداری بــا گرایــش بــه فرآینــد ((PAPER LESS
ی ــا مکاتب ــات ب ــدون کاغ ــذ برگ ــزار ش ــده ب ــود ،مدی ــران ارش ــد س ــازمان
بنـــادر و دریانـــوردی و طراحـــان ایـــن ایـــده از نهـــاد ریاســـت جمهـــوری
حضـــور داشـــتند.
س ــی و هش ــتمین دوره ای ــن اج ــالس ب ــا حض ــور  120دبیرخان ــه اداری
کشـــور بـــه میزبانـــی ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی برگـــزار شـــد .وداع
بـــا نظـــام ســـنتی مکاتبـــات و پیوســـن بـــه دنیـــای دیجیتـــال یکـــی از
محورهـــای اصلـــی ایـــن اجـــالس بـــود.
مدیرعام ــل س ــازمان بن ــادر و دریان ــوردی درب ــاره رضورت به ــره گی ــری از
پتانســـیلهای دنیـــای مکاتبـــات دیجیتـــال ،گفـــت« :همیشـــه در هـــر
کجـــا کـــه خدمـــت کـــردهام ،بـــر اســـتفاده از سیســـتمهای الکرتونیـــک
تاکی ــد داش ــتم ام ــا ای ــن فش ــار م ــن ب ــه کارب ــران ب ــدون آنک ــه آنه ــا نی ــز
ب ــه ای ــن اص ــل معتق ــد باش ــند ،ناکارآم ــد ب ــود چ ــرا ک ــه معتق ــد بودن ــد
اس ــتفاده از ای ــن سیس ــتم س ــخت ت ــر از بهرهگی ــری از سیس ــتم دس ــتی
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اســـت».
س ــعیدنژاد ب ــا بی ــان ای ــن مطل ــب ک ــه یک ــی از دالی ــل عم ــده ای ــن ط ــرز
تفک ــر تعام ــل ب ــا نرمافزارهای ــی اس ــت ک ــه در ط ــول  20س ــال گذش ــته
ب ــر سیس ــتم اداری م ــا حاک ــم ب ــوده ،اف ــزود« :در دیگ ــر نق ــاط جه ــان در
ط ــول ای ــن م ــدت هف ــت ت ــا هش ــت نس ــخه ( ) VERSIONجدی ــد از ای ــن
نـــرم افزارهـــا آمـــده اســـت و معـــامری آنهـــا تغییـــر کـــرده کـــه هوشـــمند
بـــودن و رسیـــع بـــودن ایـــن سیســـتمهای جدیـــد از دســـتاوردهای
اصلـــی آنهاســـت .مـــا در ســـازمان خودمـــان هـــم ایـــن درخواســـت را
داریـــم کـــه دوســـتان ایـــن کار را انجـــام دهنـــد تـــا ایـــن نیـــاز اساســـی
بـــرآورده شـــود».
معـــاون وزیـــر راه و ترابـــری در ادامـــه بـــا یـــادآوری ارتبـــاط بیـــن
نرم ا فز ا رهـــا ی مختلـــف سیســـتم ها ی د بیر خا نـــه و د یگـــر
سیســـتم ها ،گفت« :بایـــد بدانیـــم کـــه آیـــا ایـــن سیســـتم همـــه
دس ــتگاههای ذیرب ــط را پوش ــش میده ــد؟ س ــطح پوش ــش آن چق ــدر
اســـت؟ بطـــور مثـــال مـــا نامـــهای را از طریـــق سیســـتم میفرســـتیم،
ه ــامن نام ــه دوب ــاره ب ــه ص ــورت دس ــتی امض ــاء میخواه ــد و هنگام ــی
کـــه دلیـــل را جویـــا میشـــویم ،میگوینـــد سیســـتم بـــه هـــم وصـــل
نیســـت ،دســـتی امضاءکنیـــد و ایـــن یعنـــی اضافـــه کـــردن کارهـــا».
س ــعیدنژاد اف ــزود« :بنابرای ــن بای ــد بی ــن دس ــتگاههای مختل ــف تعام ــل

درســـتی صـــورت گیـــرد ،بایـــد حفرههـــای ارتباطـــی برطـــرف شـــود ،بـــا
ایـــن فعالیتهاســـت کـــه ارتبـــاط ترسیـــع میشـــود».
او بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه در حـــال حـــارض اظهارنامـــه مالیاتـــی در
کش ــور فق ــط ب ــه ص ــورت الکرتونی ــک پذیرفت ــه میش ــود ،اف ــزود« :بح ــث
آم ــوزش مه ــم اس ــت ،بای ــد اف ــراد خودم ــان و مراجع ــه کنن ــدگان آم ــوزش
ببیننـــد؛ کـــه بـــرای ایـــن دو گـــروه کاربـــران بایـــد دو نـــوع متفـــاوت
آمـــوزش در نظـــر گرفـــت .بـــرای نیروهـــای ســـازمان از طریـــق برگـــزاری
هامیشهـــای اداری و بـــرای مـــردم از طریـــق ســـایتها بایـــد ایـــن
آمـــوزش انجـــام شـــود».

ایزوایکو رکورد استات اویل را شکست

مارین نیوز  :عباســپور ،مدیرعامل رشکت مبین سازه هرمز ،با

اعالم این خرب به ماریــن نیوز گفت :این رشکت در اوج تحریمها
موفق به رکوردشــکنی در راهاندازی سکوهای دریایی شد.

وی در خصوص عملیات انتقال و راهاندازی این ســکو توضیح داد:
ســکوی فاز  16پارس جنوبی پس از تکمیل عملیات ساخت آن و

انجام عملیات بارگیری سکو توســط مهندسین رشکت مبین سازه
هرمز در رشایط ایمن انجام شــده و بعد از انتقال سکو به محل فاز
 16در پارس جنوبی عملیات  ،Hook-upراهاندازی و Start-up

ســکو در اواخر خردادماه سال جاری آغاز و اواخر آبان ماه مشعل
ســکو با گاز ترش برداشت شده از  11حلقه چاه حفاریشده
روشن شد.

برگزاری نشست افرسان  FSCو ثبت شناوران با
مؤسسه رده بندی ایرانیان در بندر نوشهر

مارین نیــوز  :معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی
اســتان مازندران از برگزاری نشست هامهنگی بین مؤسسه رده

س ــعیدنژاد :رسع ــت نرمافزاره ــای دبیرخان ــه ب ــا رسع ــت
انتق ــال دیتاه ــا در دنی ــا مطابق ــت ن ــدارد
مدیرعامـــل ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی در ادامـــه بـــا طـــرح چنـــد
ســـوال بـــه ارزیابـــی وضعیـــت فعلـــی مکاتبـــات و خدمـــات الکرتونیـــک
در س ــازمان پرداخ ــت« :آی ــا ای ــن ام ــکان وج ــود دارد ک ــه اف ــراد ب ــه ج ــای
مراجعـــه حضـــوری بـــه ســـازمان ،از طریـــق ســـایت ســـازمان ایـــن کار را
انج ــام دهن ــد؟ آی ــا ای ــن ام ــکان وج ــود دارد ک ــه اف ــراد ب ــرای ارائ ــه ی ــک
تقاض ــای رس ــمی ،ب ــه ج ــای مراجع ــه حض ــوری ،بهص ــورت الکرتونی ــک
ایـــن کار را انجـــام دهنـــد؟»
ســـعیدنژاد در بخـــش دیگـــری از صحبتهـــای خـــود تاکیـــد کـــرد کـــه
چش ــم بس ــن ب ــه تح ــوالت روز دنی ــا ی ــک رفت ــار غی ــر مس ــئوالنه اس ــت.
او ب ــا انتق ــاد از نب ــودن تطاب ــق رسع ــت نرمافزاره ــای دبیرخان ــه ب ــا رش ــد
رسعـــت انتقـــال دیتاهـــا در دنیـــا ،گفـــت« :یـــک عامـــل عقبافتادگـــی
نحـــوه تعامـــل کاربـــر و نـــرم افـــزار اســـت ،بهطوریکـــه رسعـــت عملکـــرد
کاربـــر و یـــک نـــرم افـــزار در دبیرخانـــه کنـــد اســـت ،کـــه توجـــه بـــه آن
بســـیار حائـــز اهمیـــت اســـت».
او دربـــاره نـــوع تعامـــل خدمـــات الکرتونیـــک بـــا مـــردم ،گفـــت« :مثـــال
هنـــگام ثبتنـــام کنکـــور و دانشـــگاهها ایـــن امـــکان وجـــود دارد کـــه
داوطلب ــی در ی ــک روس ــتای کش ــور بتوان ــد وارد س ــایت بش ــود و از طری ــق
سیســـتم ثبـــت نـــام کنـــد ،پـــس چـــرا مـــا نتوانیـــم در ســـطح ادارات
خودمـــان همیـــن سیســـتم را پیـــاده کنیـــم؟»
مدیرعام ــل س ــازمان بن ــادر و دریان ــوردی ب ــا اب ــراز تاس ــف از اینک ــه ت ــا
امـــروز یـــک نامـــه الکرتونیـــک(اداری) بدســـت مـــن نرســـیده اســـت،
گفـــت« :ایـــن یکـــی از ضعفهـــای ماســـت کـــه امـــکان مراجعـــه مـــردم
بـــه سیســـتم دبیرخانـــه بـــرای تحویـــل نامـــه را حـــذف نکردهایـــم .یـــک
نکتـــه دیگـــر کـــه مـــا در ســـازمان خودمـــان بـــا آن درگیـــر هســـتیم،
رسعـــت اینرتنـــت ماســـت کـــه بایـــد بـــا دیگـــران هامهنـــگ شـــویم و
دیگـــر اینکـــه هـــر نامـــهای کـــه بـــرای مـــا فرســـتاده میشـــود ،بایـــد در
هـــر کجـــا امـــکان دسرتســـی بـــه آن را داشـــته باشـــیم .اگـــر در خـــارج
باشـــم دسرتســـی خوبـــی دارم امـــا در داخـــل متاســـفانه بـــا ســـختی
وارد میشـــویم کـــه آن هـــم بـــه دلیـــل رسعـــت کـــم اینرتنـــت در داخـــل
کشـــور اســـت».

بندی ایرانیان و کارشناســان کنرتل  ،بازرسی و ثبت شناوران
بنادر شاملی در بندر نوشهر خرب داد.

به گزارش روابط عمومی ،ســعید کیا کجوری با اعالم این مطلب

افزود :مؤسســههای رده بندی به عنوان منایندگان مرجع دریایی
کشور در زمینه بازرســی و صدور گواهینامه های فنی و ایمنی

کشتیها فعالیت میکنند و تأثیر مس ــتقیم بر ایمنی ناوگان تحت
پرچم دارند.

آغاز به کار مناینده جدید ثابت سازمان در آیمو:

روابط عمومی ســازمان بنادر و دریانوردی :در مراسمی که در روز
چهارشــنبه مورخ  12/09/1393همزمان با یکصدو سیزدهمین

اجالس شــورای آیمو ،با حضور هیئت منایندگی جمهوری اسالمی
ایران در دفرت دبیرکل ســازمان بیناملللی دریانوردی؛ اقای

سکیموزو برگزار شــد .در این دیدار آقای سکیموزو ضمن اشاره

به همکاریها و پشــتیبانیهای مستمر و خوب جمهوری اسالمی

ایران در کلیه موضوعات مطروحه در آیمو ،ضمن اشــاره به اهمیت
حضور مناینده دائم در آیمو در ارتباط بین آیمو و کشــور عضو از

زحامت فراوان آقای مرزبان تشــکر منوده با اشاره به ایجاد کلوپ
منایندگان ثابت که توسط ایشــان پیشنهاد و پیگیری شد ،بر

اهمیت این کلوپ در هامهنگی منایندگان کشــورها در موضوعات
مختلــف و اثر آن در حصول اهداف آیمو تأکید منود.

در این جلســه اقای مهندس استیری ضمن اشاره به تالشهای

ســازمان به منایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران در همکاری
با آیمو و کشــورهای عضو در راستای ارتقاء سطح ایمنی و

امنیت دریانوردی و حفظ محیط زیســت دریایی ،ضمن اشاره به

توامنندیهای رسکار خانم منصوریان و معیارهای انتخاب ایشــان

ابراز امیدواری کرد همکاری دبیرکل و کارکنان آیمو با ایشــان بیش
از پیش و با تالش بیشرت ادامه یابد.
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همزمان با بازدید مدیرعامل سازمان از بنادر کشور امارات متحده عربی مطرح شد

افزایش همکاری های تجاری با توسعه بنادر ایران و امارات
مدیرعام ــل س ــازمان بن ــادر و دریان ــوردی و هی ــات هم ــراه در س ــفری س ــه
روزه از بن ــادر کش ــور ام ــارات متح ــده عرب ــی دی ــدار کردن ــد.
"بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــي ســـازمان بنـــادر و دريانـــوردي"در جریـــان
ای ــن س ــفر طرفی ــن ب ــر گس ــرتش هم ــکاری ه ــای دو جانب ــه در ام ــور حم ــل
و نقـــل دریایـــی و بنـــدری و رسمایهگـــذاری تاکیـــد کردنـــد .همچنیـــن
مالقـــات بـــا مقامـــات حمـــل و نقـــل و مســـئوالن بنـــادر امـــارات بخـــش
دیگـــری از برنامـــه کاری ایـــن هیـــات بـــود.
افزایـــش همـــکاری هـــای تجـــاری از طریـــق توســـعه بنـــادر دو کشـــور و
حم ــل و نق ــل دریای ــی یک ــی از بخ ــش ه ــای مه ــم و راه ــربدی مط ــرح در
ایـــن ســـفر بـــود کـــه بـــا حضـــور مقامـــات و مناینـــدگان دو کشـــور مـــورد
بحـــث و تبـــادل نظـــر قـــرار گرفـــت.
حاص ــل ای ــن مذاک ــره ،توافق ــی ب ــود ک ــه ب ــر اس ــاس آن ق ــرار اس ــت دو کش ــور
ب ــرای اجرای ــی ش ــدن بنده ــای زی ــر ،اق ــدام عملیات ــی انج ــام دهن ــد:
«بررس ــی و اع ــالم نظ ــر درب ــاره م ــن پی ــش نوی ــس موافقنام ــه کش ــتیرانی
تجاری-دریایــی دو کشــور از ســوی طــرف اماراتــی»« ،بررســی و اعــالم نظــر
در خص ــوص م ــن پی ــش نوی ــس یادداش ــت تفاه ــم خواهرخواندگ ــی بن ــادر
ش ــهیدرجایی و جبلعل ــی از س ــوی ط ــرف امارات ــی»« ،بررس ــی و اع ــالم نظ ــر
پیرام ــون پی ــش نوی ــس یادداش ــت تفاه ــم س ــفرهای نزدی ــک ب ــه س ــاحل
از س ــوی ط ــرف امارات ــی» و «تعیی ــن ط ــرف ه ــای مت ــاس ب ــرای پیگی ــری
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موضوعـــات بنـــدری و دریایـــی از ســـوی دو کشـــور» برخـــی از بندهـــای
بودن ــد ک ــه دو کش ــور ب ــرای اج ــرای آن ب ــه تفاه ــم رس ــیدند.
همچنی ــن «تواف ــق طرفی ــن ب ــرای برگ ــزای نشس ــت ه ــای مش ــرتک بن ــدری
و دریای ــی ب ــه ص ــورت منظ ــم و دوره ای در ب ــازه ه ــای زمان ــی ش ــش م ــاه
ی ــا یکس ــال»« ،آمادگ ــی طرفی ــن ب ــرای رف ــع مش ــکالت ش ــناورهای س ــنتی
در بن ــادر ای ــران و ام ــارات» بنده ــای دیگ ــری از ای ــن تفاه ــم هس ــتند.
در جریـــان ایـــن ســـفر مدیرعامـــل ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی و هیـــات
هم ــراه از بن ــادر ش ــارجه ،خال ــد و جب ــل عل ــی دی ــدار کردن ــد.
بخ ــش دیگ ــری از ای ــن س ــفر ب ــه مالق ــات ب ــا حج ــت االس ــالم واملس ــلمین
ســـید محمـــود مدنـــی ،مناینـــده ولـــی فقیـــه در امـــارات متحـــده عربـــی و
مناین ــدگان تج ــار ایران ــی مقی ــم ام ــارات و تع ــدادی از مال ــکان ل ــج ه ــای
ســـنتی اختصـــاص داشـــت کـــه در جریـــان آن موضوعـــات مختلفـــی از
جملـــه تعرفـــه هـــای بنـــدری ،کاهـــش هزینـــه ســـفرهای دریایـــی و ارائـــه
تس ــهیالت ب ــه ش ــناورهای س ــنتی م ــورد بح ــث و تب ــادل نظ ــر ق ــرار گرف ــت.
در جریـــان نشســـت ســـعیدنژاد از آقـــای النعیمـــی وزیـــر مشـــاغل عـــام
کشـــور امـــارات و آقـــای ســـلطان بـــن ســـلیم رئیـــس رشکـــت DP World
دعـــوت کردنـــد تـــا در مراســـم کلنـــگ زنـــی ترمینـــال شـــامره  3بنـــدر
ش ــهیدرجایی در دی م ــاه س ــال ج ــاری حض ــور داش ــته باش ــند ک ــه ط ــرف
اماراتـــی آمادگـــی خـــود را بـــرای حضـــور در ایـــن مراســـم اعـــالم کـــرد.

اعطای تسهیالت  2هزار میلیارد ریالی به متقاضیان
برای ساخت شناورهای پیرشفته مسافری:

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان:

مدیر عامل ســازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه شانزدهمین
منایشــگاه بیناملللی صنایع دریایی ایران در پاسخ به سؤال

یکی از خربنگاران در خصــوص وضعیت ترمینال بزرگترین بندر
مسافری کشور ،خاطرنشــان کرد :عملیات احداث ترمینال بندر
شــهید حقانی به پایان رسیده و برای ارائه خدمات و بازگشایی
مشکلی وجود ندارد.

مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی کشور توسعه ناوگان

مســافری را یکی از سیاستهای جدی این سازمان عنوان کرد و

ادامه داد :ما این آمادگی را داریم تا با اســتفاده از وجوه اداره شده
تا ســقف  2هزار میلیارد ریال برای خرید شناورهای مسافری از

رشکتهای تولید کننده داخلی به مردم تســهیالت ارائه دهیم.
سعید نژاد از ســاخت و بهره بردرای از  17فروند شناور جدید

از محل همین تســهیالت طی سال جاری خرب داد و اضافه کرد:
قرارداد ســاخت  29فروند دیگر نیز منعقد شده و هم اکنون در
حال طی شدن مراحل ساخت میباشد.

وی در پایان خاطرنشــان کرد :برنامه داریم تا در بندرعباس به

عنوان پایتخت ســفرهای دریایی کشور به سمت نوسازی کامل

ناوگان مســافری پیش برویم تا ایمنی و رفاه مسافران و گردشگران

بر اساس اعالم انجمن بین املللی رده بندی:

رعایتقوانینایمنیواستحکام
کشتیهایکانتیرنیاجباری
میشود

داخلی و خارجی هرچه بیشرت تامین شود.

ناوشکن جدید نیرویدریایی رومنایی میشود

امیر دریادار دوم حســین خانزادی ،درجمع منازگزاران گرگانی

اظهار داشــت :با وجود تک محصولی بودن و وابسته بودن کشور
ما به نفت در زمان جنگ هیچ مشــکلی از نظر صادرات و واردات
نداشــتیم و همه تبادالت ما با حامیت نیروی دریایی در زمان
جنگ تحمیلی انجام شد.

وی ادامه داد :یک ســوم مرزهای ما دریایی است اما  93درصد
تبادالت ما از طریق دریاســت و این نشاندهنده اهمیت نقش
مراکز و شهرهای دریایی و بندرهای ما است.

وی اضافه کرد :قرار اســت محور مواصالتی جنوب به شامل احداث

انجم ــن بی ــن امللل ــی رده بن ــدی از الزام ــی ش ــدن رعای ــت قوانی ــن ایمن ــی
و اس ــتحکام کش ــتیهای کانتی ــرنی از س ــال  2016می ــالدی خ ــرب داد.
اگـــر چـــه ایـــن قوانیـــن از ابتـــدای ســـال  2016بـــر روی کشـــتی هـــای
بـــاالی چهـــار هـــزار  TEUاعـــامل خواهـــد شـــد امـــا در حـــال حـــارض
ای ــن انجم ــن چنی ــن قوانین ــی را در رده بن ــدی کش ــتی ه ــا مدنظ ــر ق ــرار
می د هـــد .
رشک ــت  MSC Oscarب ــه تازگ ــی جدیدتری ــن کانتیرنب ــر خ ــود ب ــا گنجای ــش
اس ــمی  19ه ــزار و  TEU 224را ب ــه دنی ــای حم ــل و نق ــل دریای ــی معرف ــی
ک ــرده اس ــت.
بـــه اعتقـــاد کارشناســـان انجمـــن بیـــن املللـــی رده بنـــدی ،بـــا ورود ایـــن
کانتیرنبرهـــای غـــول پیکـــر ،لـــزوم اجـــرای قوانیـــن اســـتحکام و رعایـــت
اســـتانداردهای فنـــی از اهمیـــت ویـــژه ای برخـــوردار میشـــود.
برخ ــی از ای ــن قوانی ــن ب ــر می ــزان ط ــول اس ــتاندارد کش ــتی ،می ــزان ب ــار
ب ــر روی آنه ــا و ت ــوان عملیات ــی کش ــتی ه ــای کانتیرنب ــر دالل ــت م ــی کن ــد.
بـــه نظـــر میرســـد حادثـــه دو تکـــه شـــدن کشـــتی  MOL Comfortو
کش ــتی  MSC Napoilک ــه در کان ــال انگلی ــس ب ــا در ه ــم شکس ــن فاصل ــه
ای نداشـــت ،دالیـــل اصلـــی ایـــن تصمیـــم باشـــند.

شــود و گرگان هم در این محور قرار دارد و مسئوالن گرگان بررسی
کنند آیا گرگان از نظــر امکانات ظرفیت این نقش آفرینی را دارد.
معاون طرح و برنامه نیروی دریایی ارتش در ادامه با اشــاره به

دســتاوردهای نیروی دریایی از رومنایی ناوشکن جدید با قابلیت
حمل بالگرد و پرتاب موشک خرب داد.

بررسی تبدیل بندر ترکمن به بندرتوریستی با حضور
مناینده ویژه رئیس جمهوری

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی گلســتان:

روز سه شــنبه  11آذر ماه نشست شورای اداری شهرستان

ترکمن با حضور مــوالوردی معاون رئیس جمهوری و مدیران این

شهرستان برگزار شــد و در مورد وضعیت بندرترکمن بحث و تبادل
نظر صورت گرفت  .در این نشســت ،الله یار اسعدی مدیر بنادر
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افزایشحجممحمولههاوکاهشهزینهها،
اهـرم اصـلی تـغـییر بـازی در صـحـار
جــامل عزیز ،مدیر اجرایی منطقــه آزاد صحار اعالم کــرد که اهمیت این
بندر بــه عنوان حامی اقتصاد عامن باز هم افزایــش خواهد یافت ،چرا که
هزینههای بار در دبی همچنان در حال افزایش است.
عزیز نقطه نظرات خود را در پی یک دوره قابل توجه از رشــد در شــش ماه
گذشــته (تنها چند هفته قبــل از جابجایی ترافیک از مســقط به صحار)
منعکـــس کرده است .او در مصاحبه با پورت اسرتاتژی ()Port Strategy
خاطر نشان ساخت «:افزایش هزینههای تجاری در نقاطی همچون دبی
به ما این قدرت را داده که از مزایایی مانند فراوانی زمین ،انرژی کم هزینه
و کارکنان ماهر بــه بهرتین وجه بهرهبرداری کنیم .در حالی که بســیاری
در اطراف ما در حال مبارزه برای پیدا کردن فضای مورد نیاز برای رشــد و
تولید انرژی الزم برای پاسخگویی به تقاضا هستند ،ما این شانس را داریم
که هردوی این موارد را بیش از مقدار مورد نیاز در اختیار داشته باشیم».
او در ادامه گفت« :این یک راهربد بلند مدت است و ما به هیچ وجه در فکر
رقابت با امثال جبلعلی نیســتیم .این کار واقعگرایانــه نخواهد بود .در
عوض ،ما بر افزایش حجم محمولهها و کاهش هزینهها تاکید داریم .رشد
احجام بــاری با نرخی بیش از  50میلیون تن در ســال (نرخی که در چند
سال گذشته صحار تجربه کرده بود) ادامه دارد .عالوه بر این ،در صنایعی
فراتــر از آنهایی که همزمان با تاســیس صحار به عنــوان رسمایهگذاری
مشرتک با بندر رو تردام در ســال  2002راهاندازی شدند ،نیز رشد ادامه
دارد.
به گفته او بندر صحار در مدت شش ماه توانست تقریبا همه وجوه عملیات
خود را (شامل توسعه وجابجایی 130میلیون دالری به ترمینال کانتیرنی
بیناملللــی عامن و رسمایهگــذاری  5/2میلیــون دالری روی اتصال زیر
ساختها) را توسعه دهد.
عزیز گفت« :رویکرد تجــاری ما ،طول عمر و پایداری اســت .در نتیجه به
تازگی روی تحکیم دستاوردهای ناشی از انتقال ترافیک از مسقط مترکز
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کردهایم».
طرحهای مربوط به خط لوله شامل یک ذخیره ملی مواد غذایی و ترمینال
کشاورزی اختصاصی و راهاندازی اتصاالت هوایی و ریلی بهرت است و این
درست هامن چیزی است که عزیز آن را «اهرم اصلی تغییر بازی» نامید.
او افزود« :حدود  250میلیارد دالر روی ســاخت جاهطلبانهترین شــبکه
راه آهن منطقه رسمایهگزاری شده است 15 .میلیارد دالر نیز روی اتصال
بنادر عامن به بازارهای مرصف شورای همکاری خلیج فارس رسمایهگزاری
شده اســت .ارزش بازار حمل ونقل راه آهن عامن درحال حارض درحدود
 8میلیارد دالر ارزشگذاری شده است و تا سال  2017به دوازده میلیارد
دالر خواهد رســید .عالوه بر این ،لینکهای راه آهن موجب سود اضافی
ناشــی از افزایــش کارایــی و قابلیت اطمینــان ،بهبود مدیریــت ترافیک
جادهای ،افزایش حجــم ترانزیت و کاهش هزینهها و کاهش فشــارهای
زیست محیطی نیز میشوند».
قرارداد جدید بــا اتاق بازرگانی عامن – ســعود بهوان – نیز موجب رشــد
خوشــه خودرو صحار به  200هزار خودرو در ســال خواهد شــد و به نفع
تولیدکنندگان جهانی نظیر لکسوس ،کیا ،فورد و تویوتا خواهد بود.
حوزههای اصلــی دیگــر تجاری صحــار همچــون پرتوشــیمی ،فلزات و
لجســتیک هم در حال رشد اســت .دســتور کار یک قرار داد  60میلیون
دالری با کنرسســیوم  UKبرای ســاخت بزرگرتین کارخانه فلزات خاکی
کمیاب (مشابه آنچه در چین وجود دارد) نیز روی میز مذاکره قرار داد.
بندر و منطقه آزاد صحار یک بندر و منطقه آزاد عمیق در منطقه خاورمیانه
اســت و در منطقه ســلطنتی عــامن و در فاصله  200کیلومرتی شــامل
غرب مســقط(پایتخت عامن) واقع شده است .این بندر یکی از بزرگرتین
تحوالت و توســعههای جهان در زمینه بندر و منطقه آزاد تجاری محسوب
میشود و در مرکز مســیرهای تجاری جهانی مابین آسیا و اروپا واقع شده
است.

و دریانوردی اســتان گلستان ،با اشاره به درخواستهای مکرر

مردمی در مورد راهاندازی تجــاری بندر ترکمن توضیحاتی ارائه

کرد و تبدیل این بندر به بندر توریســتی را بهرتین راه استفاده از
امکانات بالقوه این منطقه دانست.

ظرفیتمازادبرنیازتهدیدیعلیه
آیندهبنادرترکیه
ظرفی ــت م ــازاد ب ــر نی ــاز همچن ــان ب ــرای بن ــادر ترکی ــه مش ــکل آفری ــن اس ــت،
ام ــا آین ــده درخش ــان اس ــت.
خط ــر ظرفی ــت م ــازاد ب ــر نی ــاز در ترکی ــه ای ــن بخ ــش را ب ــه چال ــش کش ــیده
اســـت ،تـــاجایـــی کـــه اپراتورهـــا بـــا عجلـــه و اشـــتیاق پاســـخگوی تغییـــر
ماهیـــت تقاضـــای خطـــوط کشـــتیرانی هســـتند.
 - Roy van Eijsdenمدیرعامـــل Royul Haskoning OHV Turkey ELC
 - Groupخطـــاب بـــه مناینـــدگان حـــارض در ســـومین هامیـــش بنـــادر و
کشـــتیرانی دریـــای ســـیاه ( 1(2014گفـــت« :مـــا ایـــده هـــر پـــروژهای را بـــه
اشـــرتاک منیگذاریـــم ،بعضـــی از پروژههـــای بـــزرگ بـــه دالیـــل مختلـــف
هرگـــز بـــه اجـــرا در منیآینـــد».
م ــکان ،تقاض ــا ،ارتباط ــات پس ــکرانهای ،ظرفی ــت باران ــداز و فض ــای انب ــارش،
همگـــی از عواملـــی بودنـــد کـــه بـــه توجـــه بیشـــرتی در ایـــن منطقـــه نیـــاز
داش ــتند .بعض ــی از پروژهه ــای طراح ــی ش ــده ب ــرای ای ــن منطق ــه ب ــه دلی ــل
ای ــن معیاره ــا ب ــا شکس ــت مواج ــه ش ــدند .ترانش ــیپمنت را بای ــد ب ــه عن ــوان
ی ــک گزین ــه اضاف ــی احتامل ــی در نظ ــر گرف ــت ،ن ــه ب ــه عن ــوان پای ــه و اس ــاس
ســـاخت و ســـاز و فعالیتهـــای عمرانـــی .بـــه گفتـــه او ،رقابـــت ترمینالـــی در
ای ــن منطق ــه «ش ــدید و ش ــدیدتر» میش ــود- Jolke Helbing .مدی ــر مش ــاوره
آی.ســـی.اف .اینرتنشـــنال -بـــر دل نگرانیهـــا و نقطـــه نظـــرات آقـــای Van
 Eijsdenصحـــه گذاشـــت و خاطـــر نشـــان ســـاخت« :اســـرتاتژی دولـــت بـــر
مبن ــای پیشبینیه ــای بس ــیار خوش ــبینانه اس ــتوار اس ــت .آنچ ــه در ترکی ــه
مـــورد نیـــاز اســـت ظرفیـــت بیشـــرت اســـت ،امـــا ناچاریـــم بازارهـــا را مدنظـــر
ق ــرار دهی ــم».
ب ــه گفت ــه او ،اگ ــر برنامهه ــای مرب ــوط ب ــه افزای ــش ظرفی ــت را مدنظ ــر ق ــرار
دهیــم ،بهــرهوری ظرفیــت بنــدر کــه در ســال  2014حــدود  72درصــد بــرآورد
ش ــده اس ــت ،ب ــه  65درص ــد کاه ــش خواه ــد یاف ــت.
کاپیتـــان اومـــور اوگورلـــو 2از عثـــامن لجیســـتیک 3اعـــالم کـــرده اســـت کـــه
احســـاس میکنـــد هـــدف دولـــت ترکیـــه در رابطـــه بـــا برخـــورداری از 15
درص ــد از س ــهم احج ــام ب ــاری دری ــای س ــیاه ،بس ــیار خوش ــبینانه و احت ــامال
غیرممکـــن اســـت .او گفـــت ،آقـــای  Van Eijsdenتاییـــد کـــرده اســـت کـــه
چش ــمانداز بلندم ــدت ترکی ــه بس ــیار مثب ــت اس ــت و در ادام ــه توضی ــح داد
ک ــه اثـــر کلـــی آبش ــاری ،کن ــد ب ــودن رون ــد کار و هزینـــه ب ــاالی س ــوخت در
بن ــادر رشق ــی دری ــای مدیرتان ــه ،ب ــه نف ــع ترکی ــه خواه ــد ب ــود.
او افـــزود« :مـــا واقعـــا انتظـــار داریـــم کـــه رشـــد تولیـــد ناخالـــص داخلـــی در
رسارس منطقـــه افزایـــش یابـــد و نفـــوذ صنعـــت کانتنیـــر ادامـــه یابـــد .قـــرار
اســـت تـــا چندســـال آینـــده هزینـــه نســـبت ًا پاییـــن کشـــتیرانی همچنـــان
ب ــه ق ــوت خ ــود باق ــی مبان ــد؛ چ ــرا ک ــه ای ــن ام ــر موج ــب افزای ــش احج ــام
کانتنیـــری در رسارس منطقـــه خواهـــد بـــود .ســـناریوهای ســـال  2015مـــا
ش ــامل پتانس ــیلج ــا ب ــهجای ــی  8میلی ــون  TEUو افزای ــش پتانس ــیل کل ــی
ترکیـــه بـــه 20میلیـــون  TEUتـــا ســـال  2025اســـت».
..............................................................................................
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دیدار مناینده ویژه رئیس جمهوری از بندرگز:
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی گلســتان:

در راستای دهمین ســفر کاروان تدبیر و امید به استان گلستان

مهندس ترکان مشــاور عالی رئیس جمهوری و رئیس مناطق آزاد

و تجاری کشــور به اتفاق دکرت نظری مهر مناینده مردم در مجلس
شورای اســالمی ،الله یار اسعدی مدیر بنادر و دریانوردی استان

گلستان و ســایر مقامات و مسئوالن استانی و شهرستانی از
بندرگز دیدار کردند.

در ادامه این دیدار مهندس تــرکان مناینده ویژه رئیس جمهوری

نیز ابراز امیدواری منود تا انشــاالله در آینده با استفاده از جزیره
آشوراده و اســکله بندرگز بتوان شاهد رونق توریسم و صنعت
گردشگری باشیم.

آغاز صادرات سنگ آهن برای اولین بار از بندرانزلی
به کشور های حاشیه دریای خزر

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی گیالن:

به دنبال صادرات مصالح ســاختامنی از این بندر ،صادرات سنگ
آهن نیــز از این پس از بندرانزلی صورت میگیرد .

مدیر کل بنادر و دریانوردی اســتان گیالن گفت :بندرانزلی زیر
ســاختهای الزم و مناسب را برای صادرات انواع کاال ازجمله

مصالح ســاختامنی و سنگ آهن دارا است و ضمن آمادگی الزم

برای صادرات انواع کاال ،اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان گیالن
آماده خدماترســانی در این زمینه به تجار و رسمایهگذارن است.

رومنایی از  2دستاورد صنعتی سازمان بنادر در
حامیت از صنایع داخلی دریایی

روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی:

دو دســتاورد مهم حامیتی سازمان بنادر و دریانوردی از صنعت

دریایی کشور در منایشــگاه صنایع دریایی در بندرعباس رومنایی
شد.

چراغ دریایی ســاخت داخل با حامیت سازمان بنادر ،طراحی،

ســاخته و تولید شده است که ارزش رسمایهگذاری مورد نیاز برای
 5سال آینده  35میلیارد ریال است.

در این مراســم همچنین از قطعه مدوالتور بومی رادار  VTSنیز
پردهبرداری شد.

بر اســاس این گزارش ،قطعه مدوالتور که کارکرد راهاندازی المپ

فرســتنده رادار را دارد ،در رادارهای سیستم کنرتل ترافیک

دریایی بنادر ( )VTSبه کار گرفته میشــود .این قطعه تاکنون

با قیمت  45هزار دالر از کشــورهای دامنارک و فرانسه خریداری
میشد که با ســاخت این دستگاه با حامیت سازمان

بنادر و دریانوردی 88 ،درصد رصفهجویی ارزی برای کشــور ایجاد

شد.
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روسیه زیردریایی هستهای خود را به آب انداخت
رزمن ــاو زیردریای ــی موش ــک ب ــر اس ــرتاتژیک «والدیمی ــر مونوم ــاخ» ک ــه از
آن بـــه عنـــوان نامرئـــی یـــاد میشـــود ،بـــه طـــور رســـمی وارد تســـلیحات
نیـــروی دریایـــی روســـیه شـــد.
خربگزاری هـــای روســـیه خـــرب می دهنـــد کـــه زیردریایـــی هســـتهای
اس ــرتاتژیک «مونوم ــاخ»  19دس ــامرب رس ــام ب ــه تس ــلیحات نی ــروی دریای ــی
ایـــن کشـــور پیوســـته اســـت.
«والدیمیـــر مونومـــاخ» ســـومین کشـــتی از زیردریاییهـــای اســـرتاتژیک
پ ــروژه «ب ــوری» اس ــت .ب ــر اس ــاس ای ــن گ ــزارش ه ــا ،پرچ ــم آن ــدره مق ــدس
ب ــر ف ــراز ای ــن زیردریای ــی هس ــتهای برافراش ــته ش ــده اس ــت.
ب ــه گفت ــه مس ــئوالن روس ــی ،ای ــن زیردریاییه ــای راه ــربدی متعل ــق ب ــه
نس ــل چه ــارم دارای مختص ــات منح ــرص بف ــرد بیس ــابقه هس ــتند و هی ــچ
مش ــابهی در جه ــان ندارن ــد.
بـــه گفتـــه کنســـتانتین ســـیوکوف نائـــب رئیـــس آکادمـــی مســـایل
ژئوپولیتیـــک روســـیه در مقایســـه بـــا شـــچوکا ،والدیمیـــر مونومـــاخ را
میتـــوان زیردریایـــی نامرئـــی توصیـــف کـــرد« :شـــدت رس و صداهـــای
ناشـــی از ایـــن زیردریاییهـــا بـــه صـــورت چشـــمگیری کاهـــش یافتـــه
اســـت .ایـــن خصوصیـــت شـــامل کل فرکانس هـــا اســـت ،بـــه ویـــژه
فرکانسه ــای فروصوت ــی .ص ــدای فرکان ــس روی م ــوج  5ت ــا  10کیلوهرت ــز
در داخ ــل آب بوی ــژه در اع ــامق آن ب ــه فاصل ــه دور رسای ــت میکن ــد و ای ــن
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فاصلههـــا تـــا هـــزاران کیلومـــرت میرســـد».
ایـــن صداهـــا بوســـیله آنن هـــای بلنـــدی کشـــف می شـــود کـــه
آمریکایی هـــا آنهـــا را روی کشـــتی های خـــود نصـــب می کننـــد.
بـــه گفتـــه کارشناســـان روس ،تولیـــد رسوصداهـــای روی مـــوج پاییـــن از
ط ــرف والدیمی ــر مونوم ــاخ تقریبــ ًا ب ــه هی ــچ رس ــانده ش ــده و ای ــن ام ــر از
شناســـایی آن توســـط ســـایرین جلوگیـــری میکنـــد.
بـــه عـــالوه رسوصداهـــای فرکانسهـــای بـــاال نیـــز ناشـــی از کار توربیـــن و
ملخه ــا در ای ــن کش ــتی زیرآب ــی ت ــا حداق ــل رس ــانده ش ــده اس ــت.
زیردریاییهـــای موشـــک بـــر هســـتهای جـــزو پـــروژه بـــوری بـــه ســـالح
اس ــرتاتژیک تعل ــق دارن ــد .دو کش ــتی دیگ ــر متعل ــق ب ــه ای ــن پ ــروژه ب ــوری
اکنـــون در حـــال ســـاخت اســـت و تـــا ســـال  ،2020هشـــت زیردریایـــی
هســـتهای دیگـــر ایـــن نـــوع قـــرار اســـت وارد تســـلیحات نـــاوگان روســـیه
شـــود.
طـــول کشـــتیهای پـــروژه بـــوری  170و عـــرض آن هـــا  13.5مـــرت و
ظرفیـــت زیـــر آبـــی  24هـــزار تـــن اســـت .ایـــن کشـــتیها میتواننـــد 16
موشـــک قارهپیـــامی بالیســـتیک دارای ســـوخت جامـــد آر – « 20بـــوالوا»
دریـــا پایـــه و نیـــز موشـــکها و موشـــک اندازهـــای اژدر را حمـــل کننـــد.

بر اســاس این گزارش ،قطعه مدوالتور هم اکنون به تولید صنعتی
رســیده و در مرحله تولید با مقیاس تیراژ است.

کوبش شمع حوض های خشک بندر عباس

مارین نیوز :مدیر پروژه ســاخت حوضهای خشک بندرعباس از
کوبش حدود  7000شمع به طول  150مرت 250 ،هزار تن

آرماتوربنــدی و  200هزار مرتمکعب بنتریزی برای احداث این

حــوض خرب داد و گفت :در این پروژه ،رکورد کوبش  500مرت طول
شمع فلزی در یک شــبانه روز ثبت شد و در هر پارت کف بیش از
 1500تن آرماتور به کار رفته است.

او با اشــاره به فعالیت بیش از  100فروند کشتی غول پیکر

اقیانوسپیام در ناوگان تجاری و نفتی ایران یادآور شــد :این

کشــتیها طبق قوانین بیناملللی باید هر دو سال یکبار تحت

تعمیرات ادواری قرار گیرند؛ یعنی ســاالنه  25فروند کشتی

غولپیکر ایرانی نیاز بــه تعمیرات دارند که تاکنون این امر در
یاردهای خارجی انجام میشد.

سهم بیش از  50درصدی بندر شهید رجایی در
تجارت بیناملللی

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان:

رسمایهگذاری مستقیم خارجی در آفریقا و خاورمیانه
رسمایهگـــذاری مســـتقیم خارجـــی در آفریقـــا و خاورمیانـــه در ســـال 2013
ب ــه  24.7افزای ــش یاف ــت ،ب ــه رغ ــم ای ــن افزای ــش تع ــداد پروژهه ــای منطق ــه
 8.59درصـــد کاهـــش داشـــت و در نتیجـــه اشـــتغالزایی بـــه  12.98درصـــد
کاه ــش یاف ــت.
عـــراق باالتریـــن افزایـــش در رسمایهگـــذاری مســـتقیم خارجـــی را کســـب
کـــرده اســـت کـــه از  0.96میلیـــارد در  2012بـــه 14.96در  2013صعـــود
کـــرده اســـت.
اردن همچنیـــن نشـــانه ای از افزایـــش رسمایهگـــذاری مســـتقیم خارجـــی در
س ــال  2013را تجرب ــه ک ــرد ،ک ــه عمدتــ ًا ب ــه دلی ــل ی ــک نی ــروگاه هس ــتهای
 10میلی ــارد دالری توس ــعه یافت ــه توس ــط کش ــور روس ــیه ب ــود.
ب ــا توج ــه ب ــه ب ــی ثبات ــی اقتص ــادی وسیاس ــی گس ــرتده در م ــرص ،ای ــن کش ــور
کاه ــش قاب ــل توجه ــی از رسمایهگ ــذاری مس ــتقیم خارج ــی در ط ــی س ــال
 2013بـــه خـــود دیـــده اســـت ،ایـــن مقـــدار از  9.66میلیـــارد دالر درســـال
 2012ب ــه  2.93میلی ــارد دالر در س ــال  2013کاه ــش داش ــته اس ــت ،ک ــه
کاه ــش  69.65درص ــدی داش ــته اس ــت.

آخریـن تحوالت مـربوط به گروههای سـرمایهگذاری
در آفریقا و خاورمیانه
رسمایهگـــذاری مســـتقیم خارجـــی گروههـــای منطقـــه آفریقـــا و خاورمیانـــه
در بیـــرون از منطقـــه طـــی ســـال  2013افزایـــش یافتـــه اســـت .رشـــد
رسمایهگ ــذاری خارج ــی  21.81درص ــد ثب ــت ش ــده اس ــت ک ــه در مقایس ــه
بـــا  2012بـــه طـــور کلـــی  48.02میلیـــارد دالر اســـت.
امـــارات متحـــده عربـــی کشـــور پیـــرشو در منطــــقه بـــرای رسمایهگـــذاری
خـارجـی مستـقـیـــم در بـیـرون منطـقـــه باقـی مـانـده اســـت .کـویــت رشــد
قــــابل توجهـــی در افزایـــش رسمایهگـــذاری خارجـــی در بیـــرون از منطقـــه
داشـــته اســـت 10.73 .میلیـــارد دالر از رسمایهگـــذاری خارجـــی مســـتقیم
ایـــن کشـــور در ســـال  2013ثبـــت کـــرده اســـت.

مناینده ویژه رئیسجمهوری و رئیس ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق
کاال و ارز کشور ،نقش بندر شــهید رجایی به عنوان بزرگترین
بندر تجاری کشــور در اقتصاد ملی را «بیبدیل» توصیف کرد و

گفت :در کنار توســعه فعالیتهای گمرکی و بندری ،باید امورات
اقتصادی در مسیر سامل خود جریان یابد.

به گزارش مارین نیــوز به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و

دریانوردی هرمزگان؛ حبیبالله حقیقی با اشــاره به سهم بیش
از  50درصدی بندر شــهید رجایی در تجارت بیناملللی کشور

افزود :این بندر دروازه ورود به مباحث مربوط به توســعه اقتصادی
اســت و هر میزان در بخش افزایش قابلیتها و ظرفیتهای آن
کار انجام شود ،تأثیر مســتقیمی روی توسعه اقتصادی کشور
میگذارد.

افتتاح راه آهن بیناملللی رشق دریای خزر

خربگزاری فارس :راهآهــن بیناملللی رشق دریای خزر با حضور

رؤسای جمهوری سه کشــور ایران ،ترکمنستان و قزاقستان به
بهرهبرداری رسید.

این خــط ریلی  926کیلومرت طول دارد 146 .کیلومرت آن در

قزاقســتان 700 ،کیلومرت در ترکمنستان و  80کیلومرت آن نیز در
ایران قرار دارد.

این خط آهن ،کشــورهای آسیای میانه و قفقاز را به آبهای آزاد
متصل خواهد کرد.

رسعت باالی قطار روی این خط آهن  120کیلومرت در ســاعت

است که زمان ســفر را کاهش میدهد و فاصله حمل از قزاقستان تا
خلیج فارس را که  3هزار کیلومرت اســت در مدت زمان  20ساعت
طی میکند.
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وزیر راه و شهرسازی در :2014 ICOPMAS

دولتحامیطرحمدیریتیکپارچهسازیمناطقساحلیاست
گردهامیی بیش از  20کشورجهان در هامیش سواحل ،بنادر و سازههای دریایی
یازدهمیــن هامیــش بیناملللــی ســواحل ،بنــادر و ســازههای دریایــی از ســوم تــا پنــج آذر مــاه در هتــل املپیــک تهــران برگــزار شــد .ســازمان بنــادر
و دریانــوردی کشــور برگزارکننــده ایــن هامیــش بیناملللــی ســه روزه بــود و عنــوان «نواحــی ســاحلی ،فرصتهــا و چالشهــا» بــرای محــور اصلــی
این هامیش برگزیده شده بود.

بـــر اســـاس اعـــالم دبیرخانـــه ایـــن هامیـــش ،هـــدف اصلـــی برگـــزاری
 ICOPMASکـــه هـــر دو ســـال یکبـــار برگـــزار میشـــود ،ایجـــاد فضـــای
مناس ــب ب ــرای بح ــث و تب ــادل نظ ــر و انتق ــال تجربهه ــا می ــان متخصص ــان
و دســـت انـــدرکاران مهندســـی ســـواحل ،بنـــادر و ســـازههای دریایـــی از
کشـــورهای مختلـــف و اطـــالع از آخریـــن دســـتاوردهای علمـــی ،فنـــی و
تجربـــی آنهاســـت.
دبیرخانـــه دامئـــی ایـــن هامیـــش  690مقالـــه بـــه دو زبـــان انگلیســـی و
فارســـی دریافـــت کـــرده بـــود کـــه از ایـــن تعـــداد  127مقالـــه بـــه صـــورت
ش ــفاهی ب ــه ط ــور همزم ــان در چه ــار س ــالن ارائ ــه ش ــد .مدیری ــت یکپارچ ــه
مناط ــق س ــاحلی ( ، )ICZMمدیری ــت بح ــران مخاط ــرات دریای ــی ،کارب ــرد
 GISو ســـنجش از دور و فناوریهـــای نویـــن در مدیریـــت بنـــادر ،امـــواج و
جریانـــات دریایـــی ،طوفانهـــای حـــارهای و ســـونامی ،انتقـــال رســـوب،
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فرســـایش و تغییـــرات خـــط ســـاحلی ،اندازهگیـــری و تحلیـــل پارامرتهـــای
دریـــای برخـــی از محورهـــای علمـــی ایـــن هامیـــش بـــود.
همچنیـــن در ایـــن هامیـــش موضوعهـــای مربـــوط بـــه هیدرودینامیـــک و
مهندس ــی دری ــا ،مدیری ــت س ــواحل و بن ــادر ،مهندس ــی س ــواحل و بن ــادر،
مهندس ــی فراس ــاحلی و خط ــوط لول ــه ،محی ــط زیس ــت ،ایمن ــی و امنی ــت
دریایـــی بـــا حضـــور مهامنانـــی از  26کشـــور جهـــان بـــه بحـــث و بررســـی
گذاش ــته ش ــد .در ای ــن هامی ــش مهامنهای ــی از کش ــورهای ترکی ــه ،ع ــراق،
کان ــادا ،آمری ــکا ،ژاپ ــن ،اس ــرتالیا ،هلن ــد ،دامن ــارک ،انگلس ــتان ،برزی ــل،
ایتالیـــا ،آملـــان ،ســـوئد ،آذربایجـــان ،بنـــگالدش ،کویـــت ،چیـــن ،قـــربس،
کرواســـی ،مـــرص ،اســـپانیا ،روســـیه ،امـــارات ،الجزیـــره ،عـــامن ،هنـــد بـــه
ایـــران آمدنـــد.
در آیی ــن گش ــایش ای ــن هامی ــش ،وزی ــر راه و شهرس ــازی ،رئی ــس س ــازمان

ICOPMAS 2014
بنـــادر و دریانـــوردی ،تعـــدادی از مناینـــدگان مجلـــس شـــورای اســـالمی،
جامع ــه دانش ــگاهیان کش ــور و رشکته ــای صنعت ــی مرتب ــط ب ــا ای ــن ح ــوزه
حضـــور داشـــتند.

طراحی و احداث بندر جاسک در رشق بندرعباس نیز نقش بنادر ایران را در
اقتصاد دریایی منطقه بیش از پیش افزایش خواهد داد».
به گفته این وزیر دولت یازدهم توسعه بنادر و سواحلجنوبی از سوی نهادهای
مرتبط و سازمان ها در دستور کار شورایعالی معامری و شهرسازی کشور قرار
دارد تا این شورا با ارائه طرحهای مناسب قدرت رقابتپذیری بنادر ایران با دیگر
بنادرجهان را ارتقا دهد».

توسعه سواحلجنوبی در دستور کار دولت

وزیر راه :بنادر ایران ،امن هستند
عباس آخوندی در آیین گشایش این هامیش گفت « :اقتصاد جهانی و
جهانی شدن یکی از تجلی های واقعی در حوزه دریاست زیرا در حوزه دریا
پیوستگی اقتصاد ایران با تجارت جهانی کامال ملس میشود».
وزیر راه و شهرسازی درباره موضع ایران برای بهرهمندی از این پتانسیل تأکید
کرد« :ایران همواره به دنبال اتصال به اقتصاد و تجارت جهانی است و مدیریت
یکپارچه مناطق ساحلی کشور در این زمینه برای ما اهمیت زیادی دارد .ملت
ایران شایسته بهرتینها است و باید تالش کنیم با فضای تعامل بیناملللی
ارتباط ایران را باجهان روانتر و سهلتر کنیم».
او با تأکید بر رضورت تالش برای کاهش هزینههای مبادله با اقتصادجهانی در
بنادر ایران ،تأکید کرد« :در حوزه هوا و دریا یکپارچگی اقتصاد ایران با اقتصاد
جهانی کام ً
ال ملموس است و برای عبور از این رشایط باید خطوط هوایی و
شبکههای راههای ریلی ،دریایی وجادهای کشور را توسعه دهیم».
عباس آخوندی با تأکید بر امنیت بنادر ایران برای اقتصادجهان یادآور شد« :دریا
و سواحل ایران بسیار امن هستند .باید متام سواحل ما در دریای خزر ،عامن و
خلیج فارس به عنوان امنترین سواحل برای افزایش کارآیی خود از فناوریهای
جدید و مدرن و آموزشهای الزم برخوردار شوند».
به گفته او دولت یازدهم به دنبال کاهش هزینههای حمل و نقل دریایی است:
«برای تحقق این هدف توسعه چهار برابری بندر چابهار و افزایش عملیات
تخلیه و بارگیری آن ،ساالنه به هشت میلیون تن در دستور کار ما قرار دارد.
همچنین متام سواحل جنوبی کشور باید به سواحل دریای خزر ،مدیرتانه،
اروپا ،آسیای میانه ،چین و متام کشورهای شامل و رشق و غرب باید به شبکه
حمل و نقل بیناملللی ما متصل شوند و برای همین هم توسعه فاز سوم بندر
شهید رجایی ،تجهیز فاز دوم آن و توسعه بندر جاسک مورد توجه جدی دولت
یازدهم قرار دارد».

اختصاص  350میلیون دالر برای توسعه چابهار
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بر محور اصلی هامیش ،بر رضورت یکپارچهسازی
مدیرت مناطق ساحلی تأکید کرد و افزود« :بدون شک همکاری متام نهادها،
سازمانها و وزارتخانههای مرتبط میتواند به توسعه بنادر و استمرار سیستم
یکپارچه مدیریت مناطق ساحلی کمک کند .ما همواره به دنبال رفع گلوگاهها
در حوزه دریا،جاده و ریل در این زمینه هستیم».
آخوندی در آیین گشایش این هامیش بیناملللی از رسمایهگذاری  350میلیون
دالری در بندر شهید بهشتی چابهار خرب داد و گفت« :با توسعه راههای منتهی به
این بندر مراودات تجاری در این منطقه مهم و اسرتاتژیک با کشورهای همسایه
افزایش پیدا میکند».
او در ادامه درباره رسمایهگذاریهای دولت در سواحل و بنادر کشور یادآور
شد 107« :میلیون دالر برای خرید تجهیزات فاز دوم بندر شهید رجایی و 250
میلیون دالر برای توسعه فاز سوم این بندر نیاز داریم ،این در حالی است که

عباس آخوندی با ابراز نارضایتی از توسعه نامتوازن سواحل شاملی در مقایسه
با سواحلجنوبی کشور ،هشدار داد« :در حالی که 70درصدجمعیت کشور در
 10شهر بزرگ سکونت دارد ،سواحل ایران به خصوصجنوب کشور ازجمعیت
کمرتی برخوردار هستند و برای توسعه فعالیت های تجاری و اقتصادی در این
مناطق با حضور بخش های خصوصی و دولتی جمعیت زیادی در این مناطق
ساکن شوند».
او با بیان اینکه دولت از طرح مدیریت یکپارچهسازی مناطق ساحلی حامیت
خواهد کرد ،گفت« :پیگیری این طرح در سازما بنادر نشان از دوراندیشی در
این سازمان دارد .هامنطور که سفرهای رئیسجمهور و هیئت دولت با سواحل
جنوبی آغاز شد ،توسعه سواحل جنوب به عنوان یک امر مهم در دستور کار
دولت قرار دارد».
البته به اعتقاد وزیر راه و شهرسازی برای عملی شدن طرح یکپارچه سازی
مدیریت سواحل باید متامی شهرداری ها ،نهادهای محلی ،استانداریها،
دستگاههای اجرایی و وزارتخانههای مرتبط با یکدیگر تعامل و همکاری نزدیک
داشته باشند».
بخش دیگری از صحبتهای آخوندی در این آیین به ظرفیتهای گردشگری
سواحل کشور اختصاص داشت .او با یادآوری ظرفیتهای گردشگری در سواحل
ایران گفت« :در زمینه گردشگری دریایی ،شیالت و ورزشهای آبی ظرفیت
زیادی وجود دارد .برای افزایش سفرهای دریایی در شامل وجنوب باید احداث
ترمینالهای دریایی در سواحل کشور مورد توجه قرار گیرد».

س ــعید ن ــژاد :رش ــد س ــواحل ب ــه عن ــوان ی ــک اص ــل در برنام ــه
شش ــم م ــد نظ ــر اس ــت
محمـــد ســـعیدنژاد ،مدیرعامـــل ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی هـــم در آییـــن
گش ــایش ای ــن هامی ــش ب ــا انتق ــاد از بیتوجه ــی ب ــه ظرفیته ــای س ــواحل
گف ــت« :ای ــران کش ــوری دریای ــی اس ــت ام ــا متأس ــفانه از ای ــن ظرفی ــت خ ــوب
اســـتفاده منیشـــود .از مشـــکالت مناطـــق ســـاحلی مـــا نبـــود خدمـــات
مناســـب گردشـــگری ،کمبـــود آب رشب ،بهرهبـــرداری نامناســـب از زمیـــن و
ساختوس ــازهای غیرفن ــی ،خصوصــ ًا در س ــواحل ش ــاملی کش ــور اس ــت ک ــه
بای ــد در توس ــعه دری ــا مح ــور ب ــه ای ــن م ــوارد توج ــه ک ــرد».
مع ــاون وزی ــر راه و شهرس ــازی ب ــا اش ــاره ب ــه ظرفی ــت س ــواحل کش ــور ب ــرای
حفـــظ امنیـــت ملـــی کشـــور ،تأکیـــد کـــرد« :وضعیـــت کشـــور در ارتبـــاط بـــا
مســائل آب و خشکســالی چــارهایجــز ایــن بــرای مــا نگذاشــته اســت کــه بــه
س ــواحل کش ــور توج ــه بیش ــرتی داش ــته باش ــیم و رش ــد س ــواحل ب ــه عن ــوان
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ICOPMAS 2014
مهمرتی ــن اص ــل در برنام ــه شش ــم مدنظ ــر ق ــرار گی ــرد».
او در ادام ــه نب ــود دسرتس ــی عم ــوم م ــردم ب ــه س ــواحل ،نب ــود برنام ــه مناس ــب
ب ــرای کارب ــری زمی ــن در س ــواحل و مالکی ــت در مناط ــق س ــاحلی را چال ــش
دیگ ــری دانس ــت ک ــه بای ــد در توس ــعه دریامح ــور ب ــه آنه ــا توج ــه وی ــژه ش ــود:
«همچنیـــن موانـــع فرهنگـــی و اجتامعـــی در ســـواحل ،تغییـــر ســـاختار
فرهنگ ــی و رضی ــب تراک ــمجمعی ــت ب ــاال ب ــر س ــواحل ش ــامل کش ــور و رضی ــب
پایی ــن تراک ــمجمعی ــت ب ــر س ــواحلجنوب ــی از مش ــکالت پی ــشرو در توس ــعه
س ــواحل اس ــت».
مع ــاون وزی ــر راه و شهرس ــازی ب ــا ی ــادآوری ای ــن مطل ــب ک ــه دول ــت یازده ــم ب ــه
ســاماندهی بنــادر و مناطــق ســاحلیجنــوب توجــه ویــژهای خواهــد داشــت،
افـــزود « :دولـــت تـــالش میکنـــد توســـعه ســـواحلجنوبـــی هـــر چـــه بهـــرت
انجـــام شـــود کـــه در ایـــن بـــاره میتـــوان بـــه ســـفرهای رئیـــسجمهـــور در
ابت ــدای دول ــت ب ــهجن ــوب کش ــور اش ــاره ک ــرد.
نب ــود ارتب ــاط مناس ــب ب ــا رسزمی ــن اصل ــی در س ــواحلجن ــوب یک ــی دیگ ــر
از چالشه ــای موج ــود اس ــت ک ــه موج ــب توس ــعهنیافتگی س ــواحلجن ــوب
کش ــور ش ــده اس ــت ».ب ــه گفت ــه او ب ــرای کاه ــش مش ــکالت س ــواحل ش ــاملی
وجنوب ــی کش ــور بای ــد ایج ــاد هامهنگ ــی مل ــی ب ــرای س ــاماندهی مناط ــق
ســـاحلی و ایجـــاد شـــناخت ،تفاهـــم و تأکیـــد بـــر آرمانهـــای ملـــی بـــرای
توس ــعه پای ــدار س ــواحل ،در دس ــتور کار ق ــرار بگی ــرد.
ســـعید نـــژاد بـــا تأکیـــد بـــر رضورت توجـــه بـــه مدیریـــت یکپارچـــه ســـواحل
کشـــور ،گفـــت« :بـــرای رفـــع چنیـــن چالشهایـــی نیازمنـــد مدیریـــت
هامهنـــگ در ســـواحل هســـتیم .در حـــال حـــارض  17ســـازمان مســـئولیت
امــور ســواحل کشــور را بــر عهــده دارنــد کــه بایــد بــا یکدیگــر تعامــل داشــته،
رقاب ــت را کن ــار بگذارن ــد ت ــا در چارچ ــوب تعام ــل هامهن ــگ توس ــعه متناس ــب
س ــواحل عملیات ــی ش ــود ».مدی ــر عام ــل س ــازمان بن ــادر و دریان ــوردی اف ــزود:
«همچنی ــن رعای ــت مس ــائل ایمن ــی و امنیت ــی و دفاع ــی ،افزای ــش ظرفی ــت
اکتش ــاف و به ــرهوری و بهب ــود نق ــش مؤث ــر م ــا در همکاریه ــای بینامللل ــی
از راهربده ــای اساس ــی ب ــرای ح ــل مش ــکالت س ــواحل اس ــت».

علیرض ــا کربیای ــی ،مع ــاون توس ــعه و تجهی ــزات س ــازمان بن ــادر و دریان ــوردی
هـــم در آییـــن گشـــایش ایـــن هامیـــش بـــه منایندگـــی از دبیرخانـــه دامئـــی
هامی ــش  ICOPMASس ــخن گف ــت .ب ــه گفت ــه او در ط ــول  24س ــالی ک ــه از
آغ ــاز برگ ــزاری ای ــن هامی ــش میگ ــذرد ،اهداف ــی همچ ــون انتق ــال تجربی ــات
و دان ــش مهندس ــی س ــواحل و بن ــادر و ب ــه کارگی ــری راهکاره ــا و رویکرده ــای
جدیـــدجهـــت ارتقـــای سیســـتم هـــای نویـــن مدیریتـــی و اجرایـــی مدنظـــر
ب ــوده اس ــت.
او ب ــا تأکی ــد ب ــر تأثیرگ ــذار ب ــودن ای ــن هامی ــش در ح ــوزه مدیری ــت یکپارچ ــه
مناطــق ســاحلی ،گفــت« :جــاری بــودن مدیریــت یکپارچــه مناطــق ســاحلی
را شـــکوفاتر از گذشـــته میبینیـــم کـــه بـــه زندگـــی مشـــرتک ســـاحل دریـــا،
محیـــط زیســـت دریایـــی و ســـاحلی و ســـازمانیافتگی مـــورد انتظـــار
آرمانهـــای ملـــی در خصـــوص پاسداشـــت ســـواحل در حـــال پاســـخگویی
اســـت».
بـــه گفتـــه کربیایـــی ایـــن چشـــمانداز حکایـــت از برنامههـــای راهـــربدی
و اســـرتاتژیک ویـــژهای دارد کـــه هامیـــش بیناملللـــی ســـواحل ،بنـــادر و
ســـازههای دریایـــی بـــا متـــام تـــوان آن را دنبـــال میکنـــد:
«چش ــمانداز روش ــن ای ــن هامی ــش توس ــعه نس ــلی و رش ــد س ــواحل ،بن ــادر
و ســـازههای دریایـــی ،رشـــد برنامههـــای اجرایـــی عملیاتـــی و پیـــروزی
اقدام ــات در زمین ــه س ــواحل ،بن ــادر و س ــازههای دریای ــی ب ــا رویک ــرد زیس ــت
محیطـــی اســـت».
قائ ــم مق ــام هامی ــش  ICOPMAS 2014ب ــا تأکی ــد ب ــر ن ــگاهجهتگیران ــه
ای ــن هامی ــش ب ــه محی ــط زیس ــت و دری ــا ،گف ــت« :در برنام ــه ه ــای توس ــعهای
ســـواحل و بنـــادر همـــواره شـــاهد توســـعه رویکردهـــا در مراقبـــت از مناطـــق
س ــاحلی ،دری ــا و محی ــط زیس ــت خواهی ــم ب ــود».

سواحل و بنادر اموال ملی نسلهای بعدی هستند
او در ادامه تاکید کرد« :راهکارهای مناسب و پایدار در ارتباط با محیط
زیست ،اجرای منطقهای و جهانی برای شناخت پدیدههای محسوس در
این زمینه و اطمینان دادن به نسل آینده و کنونی مبنی بر اینکه هر چه
در سواحل و دریاها است ،اموال ملی محسوب میشود ،برخی دیگر از
راهربدهای اساسی برای حل چالشهای موجود بر سواحل کشور است».
معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی بـــا یـــادآوری اهمیـــت بهرگیـــری از نیروهـــای
دانشآموختـــه متخصـــص در زمینـــه بنـــادر و ســـواحل ،گفـــت« :اســـتفاده از
منابـــع علمـــی و دانشـــگاهی در زمینـــه فعالیتهـــا و اقدامـــات در ســـواحل،
بنـــادر و ســـازههای دریایـــی و همـــکاری منطقـــهای در ارتبـــاط بـــا ســـواحل
کش ــور از دیگ ــر راهربدهای ــی اس ــت ک ــه ب ــرای کاه ــش مش ــکالت س ــواحل در
دســـتور کار دولـــت قـــرار میگیـــرد».

کربیایــی :نــگاه ویــژه بــه حفاظــت از محیــط زیســت در توســعه
س ــواحل
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لوییـــس ون شـــل :کنفرانــس  ICOPMASدر راســتای اهــداف
اتحادی ــهجهان ــی زیرس ــاختهای حم ــل و نق ــل آب ــی اس ــت.
اتحادیـــه جهانـــی زیر ســـاخت های حمـــل و نقـــل آبـــی (پیانـــک) از
فعالیتهـــای  ICOPMASبـــه دلیـــل موفـــق بـــودن آن در همـــه عرصـــه هـــا
حامیـــت کامـــل می کنـــد.
دبی ــرکل پیان ــک در س ــخرنانی خ ــود در آیی ــن گش ــایش یازدهمی ــن کنفران ــس
ســـواحل ،بنـــادر و ســـازههای دریایـــی اهـــداف تدویـــن شـــده در کنفرانـــس
 ICOPMASرا در راس ــتای اه ــداف اتحادی ــهجهان ــی زیرس ــاختهای حم ــل
و نقــل آبــی دانســت و ضمــن تشــکر از ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــه خاطــر
اس ــتمرار در برگ ــزاری ای ــن کنفران ــس از س ــازمان ه ــا و اف ــراد ذیرب ــط ایران ــی
دع ــوت ک ــرد ک ــه در س ــمینارها و کنفرانسه ــای بینامللل ــی ای ــن موسس ــه
حض ــور یافت ــه و مش ــارکت فع ــال داش ــته باش ــند.
لویی ــس ون ش ــل ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه ه ــم اکن ــون بی ــش از  90درص ــد حم ــل
ب ــار و کاال در دنی ــا از طری ــق دری ــا ص ــورت میگی ــرد ،نق ــش ای ــران ب ــه عن ــوان
اولیـــن عضـــو خاورمیانـــهای پیانـــک را دارای اهمیـــت قابـــل توجـــه دانســـت
و برگـــزاری کنفرانـــس  ICOPMASرا فرصتـــی بـــرای تحکیـــم ایـــنجایـــکاه
عن ــوان ک ــرد.
او در ادامـــه بـــا یـــادآوری ســـابقه  130ســـاله پیانـــک ،عضویـــت 1700
متخص ــص در ای ــن موسس ــه بینامللل ــی را ب ــه عن ــوان یک ــی از نق ــاط ق ــوت
پیانـــک در حوزههـــای طراحـــی ،ســـاخت و نگهـــداری داشـــت.
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در میزگرد تخصصی بندر و دریا مطرح شد:

چراغ سبز دولت برای گسرتش گردشگری دریایی
سازمان بنادرو دریانوردی متولی گردشگری نیست ،اما نقش حاکمیتی دارد

گسرتش گردشــگری دریایی با توجه به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک ایران
از اهمیت ویژهای برخوردار است .گسرتش گردشگری دریایی نه تنها به عنوان
فرصتی برای بهرهوری اقتصادی ســواحل و ایجاد شــغل در این مناطق دارای
اهمیت اســت بلکه با توجه به فعالیت گردشــگری کشــورهای حاشــیه خلیج
فارس از یک سو و کشــورهای همجوار دریای خزر از سوی دیگر دارای ابعادی
اسرتاتژیک برای جمهوری اسالمی ایران اســت .با این حال پیچیدگی فرآیند
دریافت موافقت و مجوز برای رسمایهگذاری و اجرای پروژههای میلیاردی از سوی
بخش خصوصی سبب شده است که از این پتانسیل بهره چندانی نربده باشیم.
برای بررســی این موضوع میزگــرد تخصصی «فرصتهــا و تهدیدهای نواحی
ساحلی برای گســرتش گردشگری دریایی» در حاشــیه هامیش ICOPMAS
 2014برگزار شــد .در این میزگرد تخصصی که به میزبانی غرفه منایشــگاهی
ماهنامه بندر و دریا در هتــل املپیک انجام گرفت  ،عبدالکریــم رزازان؛ مدیر
کل تأمین و نگهداری تجهیزات ســازمان بنادر و دریانوردی ،آیتالله رضازاده؛
معاون عمران اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان وسعید مظاهری،
رئیس هیئت مدیره رشکت بهین طرح آپادانا به عنوان مناینده بخش خصوصی
حضور داشتند.
ســازمان بنادر و دریانوردی اگرچه متولی تام گردشــگری دریایی

نیســت اما به واســطه وظایف و اختیارات حاکمیتیاش میتواند در این
موضوع دخیل باشد .با توجه به موضوع هامیش  ICOPMASامسال که
محور «سواحل ،فرصتها و تهدیدها» را برگزیده است،جناب آقای رزازان
تحلیلــی از وضعیــت گردشــگری دریایی در حــال حــارض و برنامههای
پیشروی سازمان برایمان ارائه دهید.

رزازان :با توجه به ساماندهی انجام شده در چند سال گذشته ،مردم عالقهمند
شدهاند که عالوه بر بهرهگیری از سواحل و تفریح در سواحل ،از دریا و امکانهای
گردشگری آن هم استفاده کنند .علیرغم نگاههای منتقدانهای که به گردشگری
دریایی وجود دارد اعتقاد دارم که چه در سواحلجنوبی کشور و چه در سواحل
شاملی کشــورمان ،پتانسیلهای بسیار قوی برای توســعه گردشگری دریایی
وجود دارد .ایــن موضوع از آنجایی اهمیت خود را نشــان میدهــد که بدانیم
واقع ًا گردشــگری میتواند از هر نظر یک اقتصاد پایدار را هم برای کشــور ما به
وجود بیاورد.
در نزدیکــی ما ،برخــی از کشــورهای منطقه با اینکــهجزیره طبیعــی ندارند،
برایجذب گردشــگرانجزیره مصنوعــی ایجاد میکنند تا بتوانند به واســطه
مسافرتهای دریایی تردد گردشگران را افزایش دهند اما باید بپذیریم که ما از
این طبیعت خدادادی به خوبی استفاده نکردهایم.
سال بیست و نهم شامره  215آذر 19 1393
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با این حال باید بگویم که ما تجربه خوبی در این زمینه
بدســت آوردهایم و به این نتیجه رسیدهایم که میشود
گردشگری دریایی را توســعه داد .تجربه دو دهه اخیر
ما هم نشــان میدهد که با یک رویکرد جدید به بحث
گردشــگری ،میتوانیــم بارقــه امیدی در ایــن زمینه
بهوجود بیاوریم .هرچند که الزم میدانم یادآوری کنم
که سازمان متولی توریســم و گردشگری نیست اما در
ایــن دو دهه گامهای مؤثــری در این زمینه برداشــته
است.

و بلوچســتان ســواحل زیبایی وجود دارد که در حوزه
گردشگری دیده نشده است.
ضمن اینکه در بحث دریایی عم ً
ال ورودی انجام نشده
است .ما تور دریایی نداریم .چه ایرادی دارد تور دریایی
وجود داشته باشد که در نوار شاملی کشور از شهری به
شــهر دیگر برود و خدمات فرهنگی هرنی هم در طول
ســفر ارائه کند؟ یا در تاالب شادگان تورهای تفریحی
برای بازدید داشته باشیم؟

مظاهری :من هــم در مقدمه باید بگویــم که بحث
عبدالکریم رزازان
گردشــگری دریایــی بــا رشایــط و امکانــات مختلف
رضازاده :در تأییــد صحبتهای آقــای رزازان باید
مدیرکل تآمین تجهیزات سازمانبنادرودریانوردی
میتوانــد در نقاط ســاحلی یعنــی بیــش از 5هزار و
اضافه کنم اگرچه سازمان متولی توریسم نیست اما با
 800کیلومرت سواحل با احتساب جزایر شکل بگیرد.
توجه به اینکه جنبههای زیربنایی حملونقل دریایی
واقعیت این است که بحث گردشگری دریایی تا امروز در نقاط محدودی از کشور
در حوزه گردشگری و نیازهای تأسیسات دریایی به تکالیف حاکمیتی و اعامل
شــکل گرفته است .شــایدجزیره کیش تنهاجایی اســت که متامی امکانات و
وظایف حاکمیتی ســازمان برمیگردد ،باید توجه داشــته باشــیم در خصوص
زیرساختها را برای استفاده از یک محیط آبی را فراهم کرده است .اگر بخواهیم
دادن مجوزهای الزم برای اسکلههای تفریحی و مبادی گردشگری دیگری که
سواحل را بررسی کنیم در شــامل به خاطر رشایط طبیعی و جغرافیایی شاهد
میخواهند از دریا استفاده کنند و همچنین بحث ایمنی شناورها و  ...به نوعی
تراکمجمعیت هستیم؛ منیخواهم بگویم که سواحلجنوبی ما خالی است اما
سازمان در وسط گود است و طبیعی است که باید اعامل نظر و سلیقه کند.
به نسبت سواحل شاملی از تراکم بسیار کمرتی برخوردار است.
رزازان :کام ً
ال درست است .در گردشگری چند شاخص مهم وجود دارد که اگر
پوشش داده شود ،این مسیر برای توسعه هموار خواهد شد .به عنوان مثال ما در
چاره این موضوع چیست؟
بحث شناورهای مسافری استاندارد در چند سال گذشته اقداماتی انجام دادیم.
رضازاده :به نظرم سازمان بنادر و دریانوردی باید با سازمانهای دیگر همچون
هنگامی که بیش از صد فروند شناور فرسوده را از پایانه خارج کردیم و شناورهای
میراث فرهنگی و گردشــگری به ســمتی حرکت کند که طرحهایی ارائه شود و
استاندارد و ایمن راجایگزین آنها کردیم ،متایل و رغبت مردم به استفاده از این
شــناورها افزایش پیدا کرد و بســیاری از افرادی که اص ً
از این طرحهــا حامیت کافی صورت بگیرد .ســازمان بنادر هــم از بعد وظایف
ال دریــا را ندیده بودند،
حاکمیتیاش که بحث ایمنی دریایی اســت ،استانداردهای ساختوسازهای
توانستند یک تجربه دریایی داشته باشند.
دریایی را نظارت کند و از این طرحها پشتیبانی شود.
رعایت ایمنی در شناورهای دریایی ،به خودی خود برای مردم مانند یکجذابیت
بندر و دریا :رسیدیم به این مطلب که در حال حارض اجامع نظر کلی از تعریف
است و آنها را به استفاده از این امکانات ترغیب میکند .بنابراین ما میتوانیم با
گردشگری دریایی در بین دستگاهها ذیربط وجود ندارد .لذاتورهای دریایی،
توجه به شاخصهای اینچنین در توسعه گردشگری دریایی در سواحل شاملی
ورزشهای آبی و تفرجگاههای ساحلی باید در قالب مدلهایی تعریف و ترسیم
وجنوبی تأثیرگذار باشیم.
شــود .در این زمینه آقای دکرت مظاهری طرحی را برای اجرای مارینا در شامل
نکته ظریفــی را مطرح کردیــد .هامنطور که میدانید ســواحل
کشور در دست دارند .به عنوان مناینده بخش خصوصی در این میزگرد برایامن
شاملی ما با تراکم بســیار باالی جمعیتی مواجه هستند و تقاضای بیش
بفرمایید که از منظر بخش خصوصی چه تقاضاهایی از دولت و ســازمان بنادر
از اندازه در نوار ساحلی شــاملی سبب تضادهایی از نظر زیست محیطی
و دریانوردی دارید؟
و آمایش رسزمین شــده اســت حال آنکه در نوار ســاحلیجنوبی ،تراکم
جمعیت بسیار اندک و در برخی نقاط خالی از سکنه است که این موضوع
مظاهری :شــاید ســازمان بنادر و دریانوردی از قبل هم این دغدغه را داشته
حتی میتواند ابعاد امنیتی ،سیاسی و اجتامعی داشته باشد و مخاطراتی
اســت و بحث مدیریت نواحی ساحلی را برای همین دنبال کرده تا تضاد منافع
ایجاد کند .جناب آقای رضازاده رویکرد ســازمان نســبت به این موضوع
بین فعالیتهای مختلفی که در سواحل میتواند اتفاق بیفتد ،مدیریت شود.
چیست؟
یعنی در کنار صنعت دریایی ،بحث نفت و گاز ،بنادر دریایی ،شیالت و صنایع

آبزیپروری ،بتوانیم از گردشگری دریایی هم استفاده کنیم.
رضازاده :به نظر میرسد ما عدم توازنی را در بهرهبرداری از سواحل داریم که
به تازگی در اســتان مازندران به عنوان یکی از اســتانهایی که ظرفیت مسافر
یکی از آنها بحث گردشــگری دریایی و سواحل اســت .با توجه به تعریفی که از
و گردشــگری زیادی دارد ،طرحی از ما خواســتند که انجام دهیــم که مبتنی
سواحل داریم میتوان گفت؛ ساحل نقطهای است که خشکی و آب بر همدیگر
بر ایجاد یک بنــدر تفریحی با ظرفیت  250قایق در دســتهبندیهای مختلف
تأثیر میگذارند ،پس مدیریتی که اعامل میشــود بایــد در هر دو حوزه وجود
تفریحی ،ورزشی ،حرفهای ،مسافری خصوصی و قایقهای مسافری با ظرفیت
داشته باشد تا بر اساس توازن و پتانســیلهای زیست محیطی که وجود دارد،
 40نفر است که بتوانند بین سواحل و کشورهای ساحلی همجوار با دریای خزر
منجر به بهرهبرداری پایدار در همه زمینه از سواحل شود.
تردد کنند .این بندر در  14کیلومرتی رشق بندر نوشــهر طراحی شــده است.
در بحث گردشــگری دریایی ،مــن حتی در شــامل هم قبول نــدارم که بحث
رسمایهگذار بخش خصوصی ایرانی است که با رسمایه حدود  750میلیارد تومان
گردشگری دریایی داریم؛ بلکه این استفاده بیشرت از ساحل و قسمت خشکی
این کار را آغاز کرده اســت که عالوه بر مارینا یک هتل  5ستاره در پسکرانه هم
است یعنی در بیشرت موارد ،نهایت گردشگری دریایی ما از حد شنا و آبتنی فراتر
ایجاد شود.
منیرود .اما شناختی که ما از گردشــگری دریایی داریم بسیار وسیعتر است.
با اینکه در شامل گردشگر زیادی داریم ،اما امکانات
تورهای دریایی ،رســتورانهای دریایی ،ورزشهای
تفریحی به اندازه گردشگران نداریم .سواحل شاملی
آبی و  ...هیچکدام حتی در شــامل کشور هم وجود
به مراکزجمعیتی کشور خیلی نزدیکتر است و همین
ندارد .البته در شامل شاهد بهرهبرداری حداکرثی از
رعایت ایمنی در شــناورهای دریایی،
موضوعجاذبه بسیار زیادی را برای گردشگران ایجاد
سواحل هستیم اما نگاهی به سمت دریا نبوده است
کرده است.
کــه باید با همــکاری ارگانهای دیگر به این ســمت
به خودی خــود برای مردم مانند یک
عــالوه بر ایــن رسمایهگــذاری بخــش خصوصی در
پیش برویم.
جذابیت اســت و آنها را به استفاده از
پســکرانهها ،منازل و ویالهای شخصی به وفور اتفاق
و در سواحلجنوبی؟
این امکانات ترغی ــب میکند .بنابراین
افتاده اســت .پس اگر امکانات و تسهیالتی در دریا
رضازاده :در قسمت ســواحل جنوبی حتی همین
ما میتوانیم با توجه به شــاخصهای
ایجاد شود ،امکان استفاده از ظرفیت باالی مسافرانی
بهره هم از ســاحل وجــود نــدارد .ما پتانســیلها و
اینچـنـین در تـوسـ ــعه گـردشــگری
که به شــامل کشــور میرونــد ،فراهم خواهد شــد.
جاذبههای بســیار خوبی در ســواحل جنوب داریم؛
دریایی در ســواحل شاملی و جنوبی
واقعیــت قضیه این اســت که اگرچه مســافران برای
مث ً
ال جایی مثل تاالب شادگان که یک طبیعت بکر و
آبتنی یا در کنار دریا و ســاحل بودن به این نواحی
تأثیرگذار باشیم.
بینظیر اســت اما فراموش شده است یا در سیستان
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میروند اما در واقــع از مواهب طبیعی دریا در داخل
دریا کمرت اســتفاده میکنند ،چون امکاناتی وجود
ندارد .به عنوان مثال ما کمرت کسی را داریم که قایق
شخصی تفریحی داشــته باشــد در حالیکه عدهای
در ایــران هواپیــامی شــخصی دارند .اتفاقــ ًا بخش
گردشگری دریایی در مقایســه با یک کار بازرگانی،
نفتی ،پاالیشــگاهی و  ...آســیبهای کمرتی برای
محیط زیست دارد البته اگر بتوانیم رشایط را به خوبی
تأمین کنیم.
ســازمان بنــادر و دریانــوردی در کنــار
سازمانهای دخیل در امر توسعه گردشگری چه
سهم و نقشی در این زمینه دارد؟

آیت الله رضازاده

با فرمولهای حامیتــی این مشــکل را برطرف کرد.
مثالً شاخصها باید شکسته باشد .رسعت باید طوری
باشد که مردم در کوتاهرتین زمان مثالً خط انزلی به
باکو را که حدود  140مایل اســت ،طی کنند .عالوه
برآن میتوانیم پکیجهای توریســتی ایجاد کنیم که
گردشــگران نه تنها از ســواحل دریای خزر استفاده
کنند بلکه تردد هم داشته باشند .مانند همین مارینا،
هنگامیکه بخــش خصوصی ببیند کــه دولت واقعاً
حامیت میکند ،ورود میکند.

رضازاده :در تکمیل صحبــت آقای مهندس رزازان
معاونعمرانادارهکلبنادرودریانوردیاستانخوزستان
باید بگویم که میتوانیم مســافرتهای دریایی را در
دوبخش جداگانه بررسی کنیم .یکی مسافرتهایی
مظاهری :ســازمان بنادر هــامن نقش حاکمیتــی و تصمیمگیــری را دارد و
که رصفاًجابجایی از یک نقطه به نقطه دیگر اســت و دیگری مسافرتهایی که
هامنطور که دوستان هم مطرح کردند ،طرح اولیه این مارینا در کمیته صدور
جنبه توریســتی و تفریحی دارد .اگر دسته اول مد نظر باشــد مثل هر فعالیت
مجوز و محیط زیست تصویب شده است .منظورم این است که این تداخل منافع
تجــاری دیگری ،قاعدتــاً اینجابجایی مســافرت بــا شــیوههای دیگری مثل
قب ً
ال به نوعی مطرح شده و پس از کارشناسی و بحث بهجمعبندی رسیده است.
سفرهای زمینی ،هوایی و  ...درجنوب کشور توان رقابتی خوبی دارد .وضعیت
درســت است که ســازمان بنادر متولی گردشگری نیســت اما نقش حاکمیتی
جزایر ما به صورتی اســت که این جابجایی از طریق شــناورهای دریایی انجام
و حامیتی تأثیرگذاری در گردشــگری دریایی دارد که نقشــی کلیدی اســت.
میشود چون ارتباط زمینی نداریم .کســی منیتواند از ماشین استفاده کند،
همچنین باید بدانیم با ایجاد چنین بندری صنایع ســاخت شــناورها و صنایع
مگر اینکه از طریق حمل ماشین با شناور باشــد .هواپیام هم که گرانتر است
مرتبط دیگر هم رشد میکند.
به همین خاطر حجم زیادی از مســافرتهایی که در جنوب انجام میشود ،از
ســازمان بنادر و دریانوردی اقدامات بســیار زیــادی در خصوص
طریق شناورهاست.
گسرتش ماریناها و شناورها انجام داده اســت .آقای رزازان برای توسعه
اما در شــامل این وضعیت متفاوت است .کسی که بخواهد از یک شهر شاملی
ماریناهای تفریحی اینچنینی چه برنامههایی دارید؟
به شهر دیگر برود ،قاعدتاً در رقابت با سفر دریایی ،مسافرت زمینی هم رسیعرت
است و هم ارزانتر .در شــامل باید به ســمتی برویم که این مسافرتها همراه
رزازان :در این زمینه ،مباحث خوبی در سازمان مطرح شده و اقدامات خوبی
با تفریح و گردشــگری دریایی و تور باشــد تاجذابیت ایجاد شــود و البته بازده
هم انجام شده اســت .برخی میگویند که گردشگری و گسرتش مسافرتهای
اقتصادی هم داشته باشد ،ضمن اینکه یک قابلیت دیگر هم هست و آن مسافرت
دریایی در دریای خزر توجیه اقتصادی ندارد اما با بررسیهایی که در طول این
از کشور ما به کشورهای همجوار است.
سالها در زمینه چالشها ،فرصتها و تهدیدهای این نواحی انجام شده است،
دو نکته در اینجا مطرح است .آمارها نشــان میدهد که عالوه بر
این موضوع را قبول ندارم .برای همین هم در سازمان راهکارهای مختلفی ارائه
سازمان بنادر و دریانوردی نزدیک به  30دستگاه و ارگان دیگر هم در بخش
دادهایم که بتوانیم از این نگاه بدبینانه به دریای خزر خارج شویم.
گردشگری دریایی دخیل هســتند ،هرچند که سازمان یکی از مهمترین
برخی از این منتقدان ،معتقدند که قیمت متام شــده ســفرهای
آنهاست .با علم به این موضوع برایامن بگویید که مشارکت سازمانهای
دریایی دردریای خزر توجیه اقتصادی ندارد.
دیگر در این زمینه باید چگونه باشــد؟ و ســازمان بنادر چگونه میتواند
رزازان :ایــن موضوع را میتوان با یک برنامهریزی ســاده امــا صحیح برطرف
فرآیند صدور مجوزها را تسهیل کند؟
کرد .درست است که قیمت متام شده سفرهای دریایی در دریای خزر ،نسبت
رضازاده :برای ساختوسازهایی در زمینه گردشگری یا هرگونه ساختوسازی
به سفرهای زمینی بیشرت اســت اما باید از منظر بیناملللی هم به موضوع نگاه
که نیاز به تأسیســات دریایی و ساخت اسکله دارد ،سازمان بنادر بر اساس بند
کرد .ســازمان هم در این رابطه حامیتهای خوبی انجام داده است و سفرهای
 22ماده  3مصوب سال  48مجلســین ،وظایف حاکمیتی دارد .در این مصوبه
دریایی در سواحلجنوبی با حامیت سازمان شکل گرفته است .زیرساختهایی
آمده اســت که هرگونه سازه و یا ســاخت تجهیزات دریایی و یا بهرهبرداری باید
به وجود آمده است تا هزینههای بخش خصوصی در این مسیر کاهش پیدا کند.
مجوز سازمان بنادر باشد .همین موضوع به صورت شفافتر در تبرصه الحاقی
در حال حارض هم ترمینال مسافربری قدرمتندی را درجنوب و شامل داریم .در
که سال  1367به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید هم آمده است که تأکید
بندر خرمشهر بزرگترین ترمینال مسافری را داریم ،درآبادان ،بندر شهید باهرن،
دارد ساخت هرگونه ســازه یا تجهیزات دریایی در دریاها و یا رودخانههای قابل
لنگه و همینطور بندر انزلی ترمینالهای فعالی داریم.
کشتیرانی باید با مجوز ســازمان بنادر و دریانوردی باشد .قاعدتاً سازمان تنها
پس سازمان در بحث حاکمیتی حامیتهای خودش را انجام داده و زیربناها را
ارگانی نیست که باید این مجوز را صادر کند اما برای صدور این مجوزها موافقت
برای بخش خصوصی آماده کرده است و از نظر حامیتهای اقتصادی ،وامهای
ارگانهای ذیربط دیگر هم باید گرفته شود .به صورت تک پنجره طبق این بند
بدون بهره و ...حامیتهای خوبی انجام شــده است .بنابراین سازمان بنادر نه
در ســازمان کمیتهای به نام کمیته صدور مجوز سازههای دریایی تشکیل شده
تنها در بحث زیرســاختها ،بلکه آنجایی هم که نباید ورود پیدا کند ،ورود پیدا
است که وظیفه بررسی طرحها و صدور مجوزهای الزم را دارد.
کرده است.
این مجوزها در سه مرحله صادر میشود .مرحله اول ،مرحله موافقت اولیه است
چراغ سبز دولت ،رشکتهای خصوصی را ترغیب به رسمایهگذاری میکند.
که پیش از آنکه طراحی و مشــاوره انجام شــود ،مدارک و مســتندات حداقلی
اینطور که آقای مظاهری میگویند ،طرحی هم برای مسافرتهای
برای موافقت اولیه نیاز اســت .اگر مدارک مورد نیاز شامل موافقت اولیه منابع
بیــن کشــورهای همجــوار در برنامه اســت .نظر بــه اینکــه  98درصد از
طبیعی ،موافقت محیط زیســت و ارگانهای ذیربط دیگر که در مســتندات
مسافرتهای دریایی که در کشور ثبت میشود در نوارجنوبی است ،علت
کامالً مشــخص است آماده شــود ،اگر مدارک کامل
رشدنکردن مسافرتهای دریایی در شامل کشور
باشد سازمان موظف است طی دو هفته این مدارک را
و ساحل خزر چیست؟
در کمیته صدور مجوز طرح کند و در صورت موافقت،
رزازان :بایــد بحثهای حامیتی ســازمان بیشــرت
برای ساختوســازهایی در زمینه
صدور مجوز انجام میشود که آن هم یک هفته زمان
شود .درجنوب هم اگرچه بین خارک تا بوشهر شناور
گردشــگری یا هرگونه ساختوسازی
نیاز دارد .یعنی به رشطی که مدارک کامل باشد این
مســافری داریم اما به خاطر اینکــه توجیه اقتصادی
مرحله  20روز زمان خواهد بود.
که نیاز به تأسیســات دریایی و
ندارد ،این مشکل به وجود آمده است .برای حل این
بعد از صدور موافقت اولیه ،مرحله دوم آغاز میشود.
ساخت اســکله دارد ،سازمان بنادر بر
مشکل هم سالهاست که رشکت نفت به کشتیرانی
در این مرحله متقاضیان باید با مشــاوران ذیصالح
اســاس بند  22ماده  3مصوب سال 48
والفجر سوبسید میدهد اما این فرهنگ باید بهوجود
دریایی قرارداد منعقــد کنند؛ طراحی وجزئیات الزم
مجلســین ،وظایف حاکمیتی دارد.
توان
بیاید که دولت هم کمک کند .در دریای خزر می
انجام میشــود .بازهم اگر مدارک کامل به دست ما
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منابع طبیعی متولی اســت ،محیط زیست که همهجا
وجود دارد و همچنین ارگانهای دیگر.
ما برای تســهیل این فرآیند در ســازمان بنادر کمیته
صدور مجوز را تشکیل دادهایم و به صورت تکپنجرهای
مــدارک را دریافت میکنیــم اما قاعدتــاً این کفایت
منیکند .بــه نظر میرســد کــه الزم اســت مدیریت
یکپارچهای را در ســواحل داشــته باشــیم .هم بحث
سواحل ،هم آبهای کرانهای و هم قسمتی که به عنوان
مناطق ساحلی میشناسیم.
برای عملیاتی شــدن مدیریــت یکپارچه
سواحل ،چه اقداماتی صورت گرفته است؟

برســد ،مثل مرحله اولیــه طی کمــرت از  20روز مجوز
ساخت صادر خواهد شد.
پس از صدور مجوز ساخت و آغاز پروژه ،سازمان بنادر
نظارت خواهد کرد که همه چیز مطابق با مجوز ساخته
شود .پس از ساخت و اعالم متقاضی ،مجددا ً گروههای
ما بازدید میکنند و هنگامی که پروژه آماده بهرهبرداری
شود ،بازدید دوباره انجام میشــود که این فرآیند هم
حدود  20روز زمان خواهد برد.
برویم به رساغ بخش خصوصی .اینطور که
سعید مظاهری
آقــای رضازاده میگوینــد ،فرآیند صــدور مجوز و
رئیسهیئتمدیرهرشکتبهینطرحآپادانا
پیگریها در ســازمان ظــرف مدت نهایتــاً  60روز
رضـــازاده :ســـازمان بنـــادر بـــا توجـــه بـــه وظایـــف
انجام خواهد شــد؛ البته در صــورت کامل بودن و
حاکمیت ــی ک ــه دارد بای ــد ب ــه ای ــن موض ــوع رس ــیدگی کن ــد ام ــا ب ــه س ــبب
صحت مدارک .آقای مظاهری شام به عنوان کســی که این فرآیند را طی
ردپـــای قانونـــی کـــه در برنامـــه ســـوم توســـعه وجـــود داشـــت ،در مـــاده 63
کرده است با چه چالشهایی روبرو بوده و یا هستید؟
ســـند ســـاماندهی ســـواحل برنامـــه چهـــارم ایـــن موضـــوع بـــه عهـــده همـــه
مظاهری :نقش ســازمان حداقل برای اینکــه این تک پنجــره را ایجاد کند،
ارگانه ــای ذیرب ــط گذاش ــته ش ــده اس ــت .ب ــا ای ــن ح ــال س ــازمان بن ــادر از
است
نقش ارزشــمندی اســت .با این حال اگرچه این تک پنجره ایجاد شــده
س ــال  1382مطالع ــه ط ــرح مدیری ــت یکپارچ ــه س ــواحل را رشوع ک ــرد ک ــه ت ــا
جمله
اما هامنطور که آقای رضــازاده گفتند؛ نظر ارگانهــای ذیربط دیگر از
س ــال  1389ب ــه پای ــان رس ــید .ای ــن ط ــرح س ــپس ب ــه تصوی ــب ش ــورایعالی
به
و
کشــور
محیطزیســت ،اســتانداری ،نیروهای انتظامی ،دفاعی و امنیتی
مع ــامری و شهرس ــازی ه ــم رس ــید ک ــه ب ــر اس ــاس آییننام ــه اجرای ــی م ــاده
شــود.
دریافت
عبارت دیگر مجموعههای دولتی و تصمیمگیر دیگری هم باید
 63قانــون توســعه کشــور بــرای تدویــن و تصویــب ســند ســاماندهی ســواحل،
انجام
برای
حتی
این بروکراســی اداری را در همه فعالیتهای اقتصادی کشور
بایـــد کارگروهـــی متشـــکل از اعضـــای شـــورایعالی معـــامری و شهرســـازی
یک کار تولیدی داریم.
و اســـتانداران اســـتانهای ســـاحلی تشـــکیل میشـــد و آن را بررســـی و
اســت
این
داریم
انتظار
خصوصی
بخش
عنوان
به
ما
که
من فکر میکنم چیزی
تصویـــب میکـــرد.
خصوصی،
بخش
گذار
رسمایه
مناینده
عنوان
به
ما
شود.
که این فرآیند تسهیل
ط ــرح مدیری ــت یکپارچ ــه س ــاحلی در ای ــن ش ــورا ط ــرح ش ــد؛ ب ــا نظ ــر ش ــورا
عمران
توسعه،
هم
اینکه
برای
شود،
انجام
هایی
طرح
چنین
تالش میکنیم که
در همـــه اســـتانها ارائـــه شـــد و نقطـــه نظـــرات همـــه اســـتانهای ســـاحلی
شکل
بنادر
این
پشت
در
اقتصادی
رونق
هم
و
بیفتد
اتفاق
سواحل
و آبادانی در
گرفتـــه شـــد .ضمـــن اینکـــه در تهیـــه آن  18ســـازمان و ارگان دریایـــی هـــم
در
هم
دیگر،
های
شغل
خیلی
شود،
ساخته
بندر
این
وقتی
است
طبیعی
بگیرد.
حضـــور داشـــتند .ایـــن طـــرح مجـــددا ً بـــه تصویـــب شـــواریعالی معـــامری
های
فرصت
برداری
بهره
زمان
و
ساخت
از
پس
هم
و
شود
می
ایجاد
ساخت
حین
و شهرســـازی رســـید و رســـامً بـــه اســـتانداران اســـتانهای ســـاحلی بـــرای
و
تفریحی
امکانات
گردشــگران،
اقامت
محل
خدمات،
انواع
ارائه
برای
شــغلی
اس ــتفاده ب ــه عن ــوان س ــند باالدس ــتی در توس ــعه س ــاحلی اب ــالغ ش ــد .البت ــه
حتی صنعت کشتیسازی ایجاد شده و رشد خواهد کرد.
ای ــن ط ــرح ب ــه معن ــی مدیری ــت واح ــد نیس ــت ک ــه فق ــط س ــازمان بن ــادر در
این
تســهیل
برای
خصوصی
شــام به عنوان مناینــدهای از بخش
س ــواحل مدیری ــت کن ــد ی ــا فق ــط محی ــط زیس ــت ،بح ــث هامهنگ ــی بی ــن
فرآیند چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید؟
هم ــه ارگانهای ــی اس ــت ک ــه ذیرب ــط و ذینف ــع هس ــتند.
ب ــه همی ــن منظ ــور مص ــوب ش ــد ک ــه کمیت ــه حفاظ ــت از س ــواحل ب ــا مدیری ــت
مظاهری :متامی راهکارها در دستورالعمل صدور مجوز آمده است اما چالش
اس ــتانداری و دبی ــری مدی ــر کل بن ــادر و دریان ــوری اس ــتان س ــاحلی تش ــکیل
اصلیمان در نحوه اجرای دستورالعمل است .دستورالعمل بسیار خوبی نوشته
شـــود کـــه وظیفـــه ایـــن کمیتـــه بحـــث هامهنگـــی بیـــن ارگانهـــا ،رفـــع
شــده اســت .همه اجزا و مدارکی که در کمیته صدور مجوز از بخش خصوصی
تعارضهـــا و سیاســـتگذاری در بحثهـــای ســـاحلی اســـتان و بقیـــه مـــوارد
میخواهند ،مدارک منطقی است و بخش خصوصی هم این کار را انجام میدهد
مش ــابه اس ــت.
تا این جای کار هیچ مشــکلی نداریم یعنی موارد نوشته شــده پیوندهای بین
بنابرای ــن م ــواردی ک ــه میتوان ــد ب ــه عن ــوان چال ــش و مان ــع در توس ــعه س ــاحل
ارگانها یا گزارشاتی که باید داده شودیا مالحظاتی برای هر طرحی که نیاز به
چـــه در زمینـــه گردشـــگری یـــا بحثهـــای حوزههـــای دیگـــر وجـــود داشـــته
صدور مجوز دارد ،در این دستورالعمل آمده است.
باشـــد و همچنیـــن تعارضاتـــی کـــه بیـــن ارگانهـــا و ســـازمانهای مختلـــف
نکتهای که میخواهم به آن بپردازم؛ این است که ما در اجرای دستورالعملها
وجـــود دارد در همیـــن کمیتـــه رفـــع و بررســـی میشـــود .ایـــن کمیتـــه در
و قوانین مشــکل داریم که این موضــوع خارج از توان و حوزه ســازمان بنادر به
حـــال حـــارض در اســـتانهای خوزســـتان ،بوشـــهر ،هرمـــزگان و مازنـــدران
تنهایی ،عنوان حوزه حاکمیتی اســت .مثالً سازمان گزارش را به محیط زیست
تشــکیل شــده و در حــال پیگیــری اســت .بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه کمیتــه
ارسال میکند .محیط زیست قرار است در  7روزجواب بدهد ،اما تازه بعد از یک
در اس ــتانهای سیس ــتان و بلوچس ــتان و اس ــتان گی ــالن ه ــم تش ــکیل ش ــود
ماه میگویند گزارش رسیده یا نرسیده .بعضی از گزارشها به حوزه استان رفته
چراک ــه اگ ــر ای ــن کمیتهه ــا در هم ــه اس ــتانها فع ــال ش ــود ،بح ــث مدیری ــت
و بعد استان دوباره آنها را به تهران میفرستد .یا منونهای داشتیم که گزارش در
یکپارچـــه و هامهنگیهـــا راحتتـــر انجـــام خواهـــد شـــد.
استان حک و اصالح شده ،بعد به تهران فرستاده شده و کالً همه چیز تغییر کرده
است .منظورم این است تضادهایی در تصمیمســازی بین ارگانهای مختلف
مظاهـــری :اگرچـــه ایـــن پنجـــره ایجـــاد شـــده اســـت امـــا در عمـــل
چه استانی و چه مرکزی وجود دارد که این فرآیند را دچار مشکل کرده است.
هامهنگیه ــا ب ــه ط ــور کام ــل اتف ــاق نیفت ــاده اس ــت .ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه
یک
آقــای رضــازاده ،جنابعالی میگوییــد؛ متامــی فرآیندهای
س ــازمان بن ــادر ای ــن کمیت ــه ص ــدور مج ــوز را در هم ــه فعالیته ــای دریای ــی
بودن
کسبوکار گردشــگری و مســافرتهای دریایی در صورت تکمیل
داش ــته اس ــت ،اگ ــر ای ــن مس ــیر تس ــهیل ش ــود ،مدیری ــت یکپارچ ــه ازجمل ــه
هنوز
خصوصی
مدارک ،تنها  20روز در داخل سازمان زمان بربد اما بخش
در بح ــث گردش ــگری چ ــون نی ــاز ب ــه زیرس ــاخت و زیربناه ــای دریای ــی دارد،
کرد؟
باید
چه
هم مشکالتی دارد ،به نظر شام برای رفع این مشکالت
شـــکل میگیـــرد و بخـــش خصوصـــی میدانـــد کـــه بـــا ســـازمان بنـــادر بـــه
عنـــوان یـــک نهـــاد حاکمیتـــی و یـــک هامهنـــگ کننـــده روبروســـت .متـــام
رضا زاده :در حوزه ســواحل ،ارگانها و ســازمانهای متعــددی اعامل نظر
اطالعـــات و درخواســـتها را بـــه ایـــن کمیتـــه در
دارنــد .هرکدام هم بر اســاس قوانیــن و وظایفی که
ســـازمان میفرســـتند و بعـــد هـــم از هامنجـــا
بــه آنها ابالغ شــده ،اعــامل حاکمیــت میکنند و
مجـــوز میگیرنـــد و دیگـــر نیـــازی بـــه هامهنگـــی
وظایفی را انجام میدهند .به عنوان مثال ســازمان
متامی راهکارها در دســتورالعمل صدور
مســـتقل متقاضـــی بـــا نهادهـــای دیگـــر نیســـت.
بنادر و دریانوردی در حوزهای که وارد دریا شویم ،در
مجوز آمــده ،اما چالش ما در نحوه
نکتـــه مهـــم ایـــن اســـت کـــه خـــود ســـازمان بنـــادر
ساختوســازها اعامل نظارت میکند اما وقتی وارد
اجرای دستورالعمل است.
بتوان ــد ای ــن هامهنگ ــی را ب ــا بقی ــه ارگانه ــا انج ــام
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ده ــد .ب ــرای ای ــن کار ه ــم بقی ــه ارگانه ــا میتوانن ــد ی ــک منایندگ ــی ی ــا ی ــک مناین ــده تاماالختی ــار و مج ــاز در ای ــن س ــاختار تعری ــف کنن ــد ت ــا هم ــه کاره ــا
ب ــه ط ــور یکنواخ ــت و یکپارچ ــه انج ــام ش ــود.

رض ــازاده :حض ــور مناین ــده ارگانه ــا در کمیت ــه س ــاماندهی در مصوب ــه ش ــورایعالی مع ــامری و شهرس ــازی آم ــده اس ــت .ای ــن آییننام ــه اجرای ــی در ح ــد
مصوب ــه هیئ ــت وزی ــران اس ــت ،چ ــون هیئ ــت وزی ــران تصوی ــب س ــند را ب ــه عه ــده آن کارگ ــروه گذاش ــته اس ــت .بنابرای ــن راه ــکار قانون ــی وج ــود دارد ،کمیت ــه ه ــم
تش ــکیل ش ــده اس ــت و مدی ــران کل هم ــه ارگانه ــای مرتب ــط در آن حض ــور دارن ــد ،ضم ــن اینک ــه مق ــرر ش ــده اس ــت ب ــرای موضوع ــات خ ــاص ،کمیت ــه تخصص ــی
کارشناس ــی ه ــم در ای ــن زمین ــه تش ــکیل ش ــود.
البت ــه مق ــداری زم ــان میب ــرد ت ــا ای ــن فرآینده ــاج ــا بیفت ــد و هامهنگیه ــای الزم انج ــام ش ــود .ب ــه همی ــن دلی ــل ه ــم م ــاجلس ــاتی در اس ــتانها داری ــم و
آموزشهای ــی ب ــرای مدی ــران اس ــتانی برگ ــزار کردهای ــم و ب ــرای کارشناس ــان ذیرب ــط ،ارگانه ــای اس ــتانی ه ــم ق ــرار اس ــت دورهه ــای آموزش ــی برگ ــزار کنی ــم.
البت ــه ب ــرای ه ــر اس ــتان م ــدل خ ــاص خ ــودش را در نظ ــر گرفتهای ــم ت ــا ب ــه درس ــتی مش ــکالت را شناس ــایی کنی ــم و ط ــرح خ ــاص خ ــودش را داش ــته باش ــیم.
ع ــالوه ب ــر ای ــن ش ــورایعالی مع ــامری و شهرس ــازی وظیف ــه دیگ ــری ه ــم ب ــر عه ــده س ــازمان بن ــادر گذاش ــته اس ــت و آن وظیف ــه ای ــن اس ــت ک ــه ط ــرح مدیری ــت
یکپارچ ــه مناط ــق س ــاحلی را در ه ــر اس ــتان تدقی ــق کن ــد و مطالع ــه خ ــاص خ ــودش را انج ــام بده ــد .ای ــن موض ــوع ب ــه ص ــورت پایل ــوت در اس ــتان هرم ــزگان
رشوع ش ــده اس ــت ک ــه بع ــد از انج ــام آن ب ــه تدری ــج در بقی ــه اس ــتانها ه ــم انج ــام خواه ــد ش ــد.
همچنی ــن س ــازمان بن ــادر ب ــرای اینک ــه ص ــدور مجوزه ــا تس ــهیل ش ــود ،س ــامانهای را ب ــه عن ــوان س ــامانهجام ــع نظ ــارت و مدیری ــت ب ــر س ــواحل ارائ ــه ک ــرده
اس ــت ک ــه در آن هم ــه چی ــز کامــالً ب ــه ص ــورت اتوماس ــیون انج ــام میش ــود .متقاض ــی بع ــد از گذران ــدن ای ــن دوره ک ــه ب ــه ط ــور همزم ــان مس ــتندات فیزیک ــی
و الکرتونی ــک را ارس ــال میکن ــد ،دیگ ــر هی ــچ مس ــتند الکرتونیک ــی دیگ ــری را ت ــا مرحل ــه ص ــدور مج ــوز ارائ ــه منیکن ــد .متام ــی مس ــتندات الکرتونیک ــی پ ــس
از تصوی ــب در موق ــع ص ــدور مج ــوز فق ــط ب ــرای چ ــک ارائ ــه میش ــود.
را در اختیارشان میگذراند که پس از مدتی این زیرساختها از بین میرود .از
سوی دیگر گردشگر ناراضی میشود و ممکن است دیگر به منطقه سفر نکند».
به باور خدری همه این مســائل ســبب شده اســت که کشــور ایران از اقتصاد
گردشــگری بهره چندانی نربده باشــد« :همه اینها باعث میشود چیزی که در
دنیا به عنوان یکجریان مهم اشــتغال و پولزایی شــناخته شده است ،به یک
جریان مخرب برای مناطق ساحلی تبدیل شود .مانند بارانی که میتواند آبادی
به وجود بیاورد ،یا سیل به همراه داشته باشد .گردشگری سواحل و دریا هم در
جنوب و هم در شــامل کشور مثل یک سیل نابودگر ســواحل و زیرساختهای
ما بوده است».
مدیر عامل بندرسازان گناوه با ابراز ناخرســندی از وضعیت گردشگری کشور،
میگوید« :گردشگری دریای فرصتی است که عدم شناخت یا یک رسی باورها و
فرهنگهایی که اسالمی هم نیست ،باعث شده است از آن فاصله بگیریم .چیزی
حدود  100رشته به عنوان گردشگری دریایی وجود دارد که نه مانع عرفی دارد و
نه اسالمی اما ما از آن غافل شدهایم؛ مثال آشپزی ساحلی ،ورزشهای ساحلی،
گردشگری دریایی بدون ضابطه شکل گرفته است
تورهای دریایی و ...در واقع ما گردشــگری را نشناختهایم ،عالقه به دریا بدون
عبدالحسین خدری
فرهنگسازی راه افتاده است و این تخریبها را ایجاد کرده است».
خدری تأکید میکند که سازمانهای خصوصی برای رسمایهگذاری در توسعه
مدیر عامل رشکت تعاونی بندرسازان گناوه
سواحل مشتاق هســتند ،اما موانعی برای آنها وجود دارد« :باید فضای مناسب
شکل بگیرد .من انتقادم این است و فکر میکنم سازمان در موضوع گردشگری
مدیر عامل رشکت بندرسازان گناوه معتقد اســت که گردشگری دریایی بدون
مصلحتاندیشــی کرده اســت .دوســتان ما در ســازمان بنــادر میگویند که
دخالت هــر ارگانی به صورت ناخواســته شــکل گرفته اســت و همین موضوع
گردشگری در ذات وظایف ما نیست ،در صورتیکه اگر اینطور باشد فقط ما باید
نابهســامانیهایی را در مناطق ســاحلی و بنــادر ایجاد کرده اســت« :در ایام
اداره امور بندری و اداره امور دریایی را داشته باشیم و بقیه سازمان مازاد است».
تعطیالت بیشرتین گردشگر را در سواحل داریم .باید بپذیریم که این گردشگری
او توضیح میدهد« :مصلحتاندیشی سالیان دراز مدیران سازمان باعث شده
بدون ضابطه و فرهنگ خاص درجنوب کشور شکل گرفته است و در شامل هم
است که یک بســرت بزرگ مالی برای ســواحل ما فراموش شود .عمده سواحل
متأسفانه به دلیل موقعیت خاص و دسرتسی تهران به آن و فرهنگی که درجامعه
جنوبی ما خالی از ســکنه اســت و اگر این یک ذره نفت و رشکتهای هم نفتی
بهرهمند بوده اســت ،به سمت ویالســازی و پالژ رفتهاند که چون نظارتی وجود
نبود ،شــاید  90درصد ســواحل ما خالی از ســکنه بود و بعد مشــکالتی برای
نداشته است به یک معضل تبدیل شده است».
بحثهای امنیت ملی پیش میآمد».
به اعتقاد عبدالحسین خدری ،گردشگری دریایی عمالً وجود دارد اما به دلیل
به گفته مدیر عامل رشکت بندرسازان گناوه سازمان بنادر باید به صورت جدی
عدم دخالت ســازمانهای ذیربط و مصلحتاندیشــی این ســازمانها توسعه
به بحث گردشــگری دریایــی ورود کند« :ســازمان نباید خــودش را از موضوع
نامتوازنی در بنادر ایجاد شده است« :این معضل در
گردشگری کنار بکشد و باید ریسک کار را هم بپذیرد.
شامل کشور منجر به آلودگی و ترصف سواحل توسط
یعنی بپذیــرد اگر ســازمان میراث فرهنگــی و بخش
افراد یا سازمانهای خاص شده است که عموم مردم
خصوصی به مشکالتی برخوردند ،ورود کند .سواحل و
گردشگری دریای فرصتی است که
و گردشگران خارجی را از دسرتســی به این مناطق
دریا و حاکمیت این مناطق از آنِ سازمان بنادر است».
عدم شناخت یا یک رسی باورها و
محروم میکند .در جنوب هم ســیل مســافرانی که
به ســمت بنادر میآیند ،با عدم امکانات و مشکالت
*عبدالحسین خدری یکی دیگر از مهامنان میزگرد
فرهنگهایی که اسالمی هم نیست،
مواجه میشوند».
تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه
باعث شده است از آن فاصله بگیریم.
برای
مناسب
های
زیرساخت
ایجاد
او درباره رضورت
برگزاری هامیش  2014 ICOPMASبود که موفق
چیزی حدود  100رشته به عنوان
توسعه گردشگری در سواحلجنوب کشور میگوید:
به حضور به موقع در این میزگرد نشد .دیدگاههای
گردشگری دریایی وجود دارد که نه مانع
«چون هیچ زیرســاختی برای گردشــگران ســواحل
مدیر عامل رشکت بندرسازان گناوه به خاطر عدم
عرفی دارد و نه اسالمی اما ما از آن غافل
جنوبی وجود ندارد ،نهادهای محلی ،برای اســکان
امکان پاسخگویی بقیه مهامنان میزگرد ،به طور
شدهایم
مسافران زیرساختهای عمومیجامعه مثل مدارس
مستقل درج شده است.
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 ICOPMASاز نگاه حارضان در کنفرانس

منودهای عینی  ICOPMASدر حوزه رسمایهگذاری در
بندر امام خمینی(ره)
سعداله عبداللهی

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
واردات بیش از  %80حجم کاال های اساسی مورد نیاز کشور (ازجمله غالت) از
طریق منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) از یک سو و امکان ترانزیت
بیش از  20میلیون تن غالت مازاد کشورهای آسیای میانه از طریق بنادر کشور
از سوی دیگر باعث شــد که مترکز بر فعالیت منطقه ویژه بندر امام خمینی(ره)
به عنوان هاب غالت کشور مورد توجه قرار گیرد.
بر همین اســاس برنامهریزی برای توســعه زیرســاختها و تأمیــن تجهیزات
اســرتاتژیک تخلیــه و بارگیــری غــالت در منطقه ویــژه اقتصادی بنــدر امام
خمینی(ره) مطرح شــد .به تبــع آن طراحی و انعقاد قــرارداد احداث ترمینال
شــامره یک غالت بندر امام خمینی(ره) به ظرفیت  20میلیون تن در ســال با
رسمایهگذاری بالغ بــر 300میلیون دالر با مشــارکت رسمایهگذار خارجی در
اواخر سال  1389انجام شد .متأسفانه به علت مشکالت رسمایهگذار ،اهداف
مدنظر در این پروژه محقق نشــده و به همین دلیل موضوع تعیین تکلیف پروژه
مذکور از سوی واحدهای ذیربط در بنادر استان و ستاد مرکزی سازمان بنادر
و دریانوردی در دست اقدام است.
ازســوی دیگر به منظور افزایش ظرفیت ارائه خدمات بندری و نیز جلوگیری از
انحصار ،طراحی ترمینال شــامره دو غالت بندر امام خمینی(ره) رشوع شده و
امید اســت در آینده نزدیک پس از انجام مراحل اســتصوابی ،از طریق بخش
خصوصی اجرا شود.
عالوه بــر ترمینالها که توان تخلیــه و بارگیری بندر را افزایــش خواهند داد به
منظور افزایش ظرفیت نگهداری غالت در بنــدر ،قرارداد های متعدد با بخش
خصوصی در زمینه احداث ســیلوی غالت ،انبارهای مکانیــزه و انبارهای چند
منظوره منعقد شده است که در نتیجه این اقدامات ،ظرفیت نگهداری غالت در
بندر به بیش از  20میلیون تن در سال رسیده و برآورد میشود با تکمیل سایر
پروژههای در دست ساخت و ساز ،این ظرفیت به بیش از 30میلیون تن برسد.
یکی از قابلیتهــای مهم بندر امام خمینی(ره) توانجــذب ،تخلیه و بارگیری
بیش از  10میلیون تن مواد سوختی در سال میباشد .با برنامهریزیهای انجام
شده طی سالهای اخیر ،میزان عملیات مذکور از حجم  200هزار تن در سال
به بیش از 4میلیون تن رسیده و پیش بینی میشود ،علیرغم وجود مشکالت در
منطقه ،امسال نیز این روند رو به رشد ادامه یابد.
از مهمترین برنامههای اجرا شــده در این راستا ،ایجاد تأسیسات حمل یکرسه
مواد نفتی با تــوان بخش خصوصی بــوده که ظرفیت بارگیــری روزانه بیش از
 20هزار تن را در بندر فراهم منوده اســت .از سوی دیگر به منظور ارتقاء سطح
کیفیت خدمات بندری متناســب با اســتاندارد بیناملللی  ،نســبت بهجذب
رسمایهگذار در بخش احداث ترمینالها و مخازن نگهداری مواد نفتی اقداماتی
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شده است .در همین راستا تاکنون  10قرارداد رسمایهگذاری بخش خصوصی
به ارزش بیش از  2000میلیارد ریال منعقد شــده که در نتیجــه آن توان ارائه
خدمات بندری در این بخش به بیش از  5میلیون تن مواد نفتی در سال رسیده
و پیشبینی میشود با تکمیل طرحهای در حال ساخت و نیز انعقاد طرحهای
جدیــد ( 20طرح رسمایهگذاری دیگــر به ارزش بیــش از 5000میلیارد ریال)
ظرفیت ارائه خدمات بندری در سال  1395به بیش از  10میلیون تن در سال
برســد .با توجه به موضوع یاد شــده مطالعات احداث زیرســاختهای  600و
 150هکتاری منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به منظور اختصاص
اراضی به رسمایهگذاران به خصوص رسمایهگذاران در این حوزه توسط مشاور
در دست اقدام است.
یکی از کاالهای اساســی مورد نیاز کشورکه ســالیانه بیش از  %90آن از طریق
بندر امام خمینی (ره) وارد کشور میشود «شکر» است .نیاز مداوم کشور به این
محصول از یکسو و امکان ترانزیت آن به کشورهای منطقه باعث شده است ،بندر
امام خمینی(ره) به عنوان قطب توزیعکننده آن در منطقه مد نظر بازرگانان قرار
گرفته و در همین راســتا تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز نیز جزء اهداف و
برنامههای رسمایهگذاری در این بندر مد نظر مدیران قرارگیرد.
در همین راستا در سال  1386انعقاد قرارداد رسمایهگذاری بزرگترین کارخانه
تصفیه شکر با ظرفیت بیش از  2میلیون تن درسال (شامل اسکله اختصاصی،
سیستم انتقال از اســکله به کارخانه و بالعکس وکارخانه تصفیه شکر و سیلوی
ذخیره شــکر خام به ظرفیت درجا یک میلیون تن) و بــه ارزش بیش از 1400
میلیارد ریال با بخش خصوصی انجام شــده که پیشبینی میشــود ،در نیمه
دوم ســال  1394به بهرهبرداری برســد .با بهرهبرداری از ایــن کارخانه ضمن
تأمین کامل نیاز کشــور به این محصول اسرتاتژیک ،امکان صادرات و ترانزیت
تولیدات به سایر کشورهای منطقه فراهم خواهد شد وجایگاه بندر امام خمینی
(ره)به عنوان مرکز اصلی توزیع شکر در منطقه تثبیت خواهد شد .در پایان باید
گفت که پروژه های بندر امام خمینی(ره) را میتوان به عنوان منودهای عینی
اهداف کنفرانسهای دو ســاالنه  ICOPMASبه ناظران داخلی و بیناملللی
معرفی کرد.

Prof. Neelamani Subramaniam

دانشمند ارشد مؤسسه تحقیقاتی مدیریت سواحل و
محیط زیست کویت
کنفرانس به خوبی سازماندهی شده وکمیته سازماندهی خیلی خوب کار کرده
بود که اطمینان حاصل کند ،همه چیز بدون نقص پیش میرود من خیلی تحت
تأثیر قرار گرفتم .وقتشناســی و سازماندهی بســیار خوب بود و ما این فرصت
را یافتیم که به اصفهان سفر کنیم و با تاریخ این رسزمین بیشرت آشنا شویم.
خیلی تحت تأثیر دانشجویان ایرانی قرار گرفتم که اشتیاق فراوانی برای فراگیری
(R&Dتحقیق و توسعه )دارند من به این دانشجویان یک رسی از تحقیقاتم در
مورد امواج ،نیروی موج و تأثیر ان در سازههای دریایی ،موجشکنهای شناور،
لولههای زیرآب و ....دادم ،ما پیشــنهاد میکنیم یک دوره یک هفتهای برای
آموزش بهرت آنها برگزار کنیم که میتواند برای آنها مفید باشد.

پیشنهادات:

از آنجــا که کنفرانس در مورد مهندســی ســواحل و بنادر و ســازههای دریایی
بود بهرت آن بود که محل برگزاری در مکانی باشــد کــه از نظر امکانات علمی و
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مهندسی افراد را به بحث و تبادل نظر بیشرتی میکشاند ،لذا رفن به یک نقطه
ساحلی میتوانست رشایط بهرتی برای کنفرانس از نظر علمی فراهم اورد.
کشورهای منطقه همهساله روی پروژههای دریایی ،رسمایههای میلیاردی هزینه
میکنند .از بازدید منایشگاهجانبی هامیش درک کردم که ایران هم در این مورد
فعالیت بسیار خوبی دارد و به این باور رسیدم که ایران میتواند رقابت خوبی با
سایر رشکتهایجهان در این باب داشته باشد.
امیدوارم که این رشایط به زودی محقق شــود چون به وضوح دیدم رشکتهای
بسیاری در ایران فعال شدهاند.
برای ایران در زمینه مهندسی سواحل و تحقیقات و توسعه که به نفع همهجهان
است آرزوی موفقیت دارم.

او بـــا بیـــان اینکـــه یکـــی از ایـــن بخشهـــا مربـــوط بـــه پایانـــه مـــواد فلـــه
مای ــع ی ــا ه ــامن م ــواد نفت ــی اس ــت ،گف ــت« :س ــازمان بن ــادر ب ــا رشک ــت
خدمـــات بنـــدری تفاهمنامـــهای مبادلـــه کـــرده اســـت و حـــاال در مرحلـــه
تهیـــه طـــرح توجیهـــی و قـــرارداد هســـتیم .پیشبینـــی میشـــود حـــدود
 5میلیـــارد تومـــان رسمایهگـــذاری بـــرای احـــداث مخـــازن خـــط لولـــه
انجـــام شـــود».
راســـتاد در ادامـــه گفـــت« :بخـــش دیگـــر مربـــوط بـــه پایانـــه کانتیـــرنی
اس ــت ک ــه در مرحل ــه مذاک ــرات اولی ــه ب ــرای انعق ــاد ق ــرارداد ب ــا رشک ــت
توســـعه خدمـــات دریایـــی بنـــدری ســـینا هســـتیم .بـــرای ایـــن مجموعـــه
هـــم پیشبینـــی میشـــود حـــدود  140میلیـــون دالر رسمایهگـــذاری
از طریـــق رشکـــت ســـینا انجـــام شـــود تـــا احـــداث اســـکله ،محوطههـــای
پشـــتیبانی و تجهیـــزات پایانـــه کانتیـــرنی ایجـــاد شـــود».
بـــه گفتـــه مدیـــر کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان بوشـــهر بنـــدر نگیـــن،
نخس ــتین بن ــدری خواه ــد ب ــود ک ــه در قال ــب مدیری ــت صاحبخان ــهای،
رسمایهگ ــذاری کام ــل آن از طری ــق بخ ــش خصوص ــی انج ــام خواه ــد ش ــد
و بـــر ایـــن اســـاس پیشبینـــی میشـــود کـــه ظرفیـــت حـــدود 430هـــزار
 TEUب ــه ی ــک میلی ــون  TEUافزای ــش پی ــدا کن ــد.

جاده اختصاصی بندر نگین احداث شده است

بندر نگین انحصاری نخواهد بود
محمد راستاد

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
مدیـــر کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان بوشـــهر در حاشـــیه برگـــزاری
هامی ــش  2014 ICOPMASدر گفتگ ــوی اختصاص ــی ب ــا ماهنام ــه بن ــدر
و دری ــا درب ــاره تبدی ــل منطق ــه وی ــژه بن ــدر بوش ــهر ب ــه منطق ــه آزاد گف ــت:
«رســـیدگی بـــه موضـــوع منطقـــه آزاد بوشـــهر کـــه در حـــال طـــی مراحـــل
تصوی ــب اس ــت از طری ــق اس ــتانداری بوش ــهر پیگی ــری میش ــود .قاعدتــ ًا
وقت ــی بوش ــهر منطق ــه آزاد ش ــود ،فعالیته ــای بن ــدری م ــا ب ــه بن ــدر نگی ــن
منتقـــل خواهـــد شـــد و بـــر اســـاس برنامهریزیهـــای مـــا بنـــدر نگیـــن،
منطقـــه آزاد خواهـــد بـــود».
محمـــد راســـتاد بـــا بیـــان اینکـــه بایـــد زیرســـاختهای الزم بـــرای ارائـــه
خدم ــات در ی ــک بن ــدر آزاد ب ــه ط ــور کام ــل تأمی ــن ش ــود ،اف ــزود« :از نظ ــر
س ــاز و کار اجرای ــی ب ــا توج ــه ب ــا اینک ــه م ــا بن ــادر تج ــاری دیگ ــری ه ــم در
ســـازمان داریـــم کـــه در قالـــب منطقـــه آزاد فعالیـــت میکننـــد ،بـــه نظـــر
منیرســـد کـــه از نظـــر فرآینـــد اجرایـــی مشـــکل و چالـــش خاصـــی وجـــود
داشـــته باشـــد».
او بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه فعالیـــت بنـــدر تجـــاری در بوشـــهر نهادینـــه شـــده
اســـت ،گفـــت« :بـــه نظـــر منیرســـد بـــا ایـــن تغییـــر از منتطقـــه ویـــژه بـــه
منطقـــه آزاد چالـــش خاصـــی ایجـــاد شـــود و یـــا تاثیـــر منفـــی بـــر روی
عملکـــرد بنـــدر بگـــذارد».
راســـتاد افـــزود« :بنـــدر نگیـــن ،در واقـــع مجتمـــع بنـــدری نگیـــن شـــامل
پایانـــه نفتـــی وپایانـــه کانتیـــرنی خواهـــد بـــود .در حـــال حـــارض جـــاده
اختصاصـــی بنـــدر نگیـــن افتتـــاح شـــده اســـت .عـــالوه بـــر ایـــن فضایـــی
بـــرای توســـعه در نظـــر گرفتهایـــم کـــه میتـــوان  40هکتـــار موجـــود را بـــه
 400هکتـــار گســـرتش داد».
مدیـــر کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان بوشـــهر دربـــاره احتـــامل حضـــور
رشک ــت بنی ــاد در بن ــدر نگی ــن گف ــت« :در ح ــال مذاک ــره ب ــا س ــه رشک ــت
خصوص ــی هس ــتیم ت ــا س ــه پایان ــه در ای ــن بن ــدر ایج ــاد ش ــود .تواف ــق اولی ــه
نی ــز حاص ــل ش ــده اس ــت .بن ــدر نگی ــن ،بن ــدری انحص ــاری نخواه ــد ب ــود».

راستاد همچنین درباره تعامل شهر بوشهر با بندر توضیح داد« :سعی کردیم
ارتباط برصی خوبی میان شهر و بندر فراهم کنیم .به همین منظور در
طراحیهای جدید هم دیوارهای بندر را به گونهای کوتاه کردهایم که مردم
بتوانند فعالیت بندر را رویت کنند که به نظر میرسد فرصت خوبی برای اشاعه
فرهنگ دریایی و بندری است».
به گفته او اداره کل بنادر و دریانوردی برای کمک به بهبود وضعیت ترافیک
ناشی از فعالیتهای بندر در شهر بوشهر ،عالوه بر راهاندازیجاده اختصاصی
بندر نگین ،عوامل گارد خود را در پایانه حمل و نقل مستقر کرده است« :حاال
نیروهای گارد ما عالوه بر گیت بندر ،در پایانه حمل و نقل هم مستقر شده اند تا
از آنجا بتوانند متناسب با تقاضایی که برای کامیون در محدوده عملیاتی وجود
دارد ،این مجموعه را مدیریت کنند تا از توقف و انتظار در بندرجلوگیری شود».
مدیر کل سازمان بنادر بوشهر درباره احداثجاده اختصاصی بندر نگین توضیح
داد« :با توجه به رسمایهگذاری که در مجتمع بندری نگین انجام شده است ،بنا
داریم که بندر اصلی بوشهر به نگین منتقل شود .با توجه به اینکه نگین در خارج
از شهر بوشهر است و همچنین جاده اختصاصی آن احداث شده است ،حجم
قابل توجهی ترافیکی که به خاطر فعالیتهای بندری به شهر تحمیل میشد،
به بیرون از شهر منتقل میشود».
اینطور که راستاد میگوید یکی دیگر از اقدامات انجام شده در بندر بوشهر،
توجه به عامرتها و بناهای تاریخی حاشیه بندر بوشهر است« :عامرتهای
تاریخی بوشهر را که در طرح توسعه بندر بود ،بازسازی کرده ایم .در طرح
توسعههای قبلی بندر نیز این عامرتها محصور شده بودند .به عنوان مثال
ساختامنی موسوم به باشگاه ملوانان حاال کامال بازسازی شده است و اداره
کل میراث فرهنگی در آن فعالیت میکند .یا ساختامن دیگر موسوم به عامرت
ایرانی ،کامال بازسازی شده است و االن موزه دریایی است .مجموعههای دیگر را
هم به اداره کل میراث فرهنگی واگذار کردیم که با رسمایهگذاری میراث فرهنگی
در حال بازسازی هستند».

نیروی دریایی مالک کشتی رافائل است
او همچنیـــن دربـــاره کشـــتی مســـافربری رافائـــل کـــه حـــدود  30ســـال
پی ــش در زی ــر آب مدف ــون ش ــده اس ــت ،گف ــت« :مال ــک کش ــتی رافائ ــل،
نی ــروی دریای ــی ارت ــش اس ــت .ب ــر اس ــاس اطالعات ــی ک ــه داری ــم رافائ ــل
فروخت ــه ش ــده اس ــت ت ــا قطع ــات آن ب ــرای ذوب آه ــن بی ــرون آورده ش ــود».
راستاد در پاسخ به این سؤال که آیا کشتی رافائل مانعی برای تردد شناورها
ایجاد کرده است ،توضیح داد« :رافائل یک کشتی با طول  280مرت است اما
مانعی برای عبور کشتیهای اقیانوس پیام نیست اما برای یک رسی ترددها
میتواند مانع باشد».
به گفته او با توجه به ابهامات زیست محیطی مطرح شده ،اگر کار خارج کردن
این شناور به نرحله قطعی و نهایی برسد ،الزم است که مجوزهای زیست محیطی
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هم از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت شود.
با این حال راستاد در پاسخ به این سوال که آیا این کشتی یک رسمایه ملی
نیست که تبدیل به زیستگاهی برای آبزیان شده و باید از آن حفاظت کرد ،گفت:
«شخص ًا این موضوع را قبول ندارم .این یک مغروقه است که حدود چهار تا پنج
مرت آب روی آن را گرفته است و هیچکس هم آن را منیبیند .بعضی میگویند
تبدیل به زیستگاه طبیعی شده است اما زیستگاه مصنوعی را میتوان با یک
رسی سازههای ساده دیگر در دریا ایجاد کرد».

نیست کهنیمنگاهیبهبندربرصهیابنادردیگردرحاشیهاروندنداشتهباشند.آنها
هم در حال حارض عملیات دارند و از این آبراه خطوط کشتیرانیشان فعال است».
او افزود« :پروژه بندر فاو زمان نیاز دارد تا به طور کامل عملیاتی شود .پس به نظر
میرسد این الیروبی(اروند) باید رسیعرت انجام شود .طبیعتا عراق برای اینکه بتواند
بهجنوب عراق رسویس مناسبی بدهد ،میتواند از همین بسرت استفاده کند».
با این حال دریس به راهاندازی دفرت  CBCامیدوار است« :نکتهای که هست این
است که اگر عراق آن بندر بزرگ را داشته باشد و بخواهد رسمایهگذاری کند ،و
بازهم بخواهد هامن رسمایهگذاری را در اروند داشته باشد ،برایشان مشکل است.
به هر حال به رصاحت منیتوان گفت که عراق به خاطر بندر فاو بزرگ ،متایلی به
رسمایهگذاری در اروند ندارد ،بلکه بهرت است بگوییم در حال حارض اولویت اول
آنها راهاندازی دفرت  CBCنیست».

راهاندازی دفرت هامهنگیهای مشرتک اروند،
اولویت عراق نیست
عادل دریس

مدیرکلبندرخرمشهر
مدیرکلبندرخرمشهردرگفتگویاختصاصیباماهنامهبندرودریاگفت«:یکیاز
پایانههایبیناملللیوزیباییکهتوسطسازمانبنادرایجادشدهاست،پایانهدریایی
مسافری خلیج فارس است که در بندر خرمشهر مستقر شده است .این پایانه روزانه
ظرفیتجابجایی 1200نفر را دارد».
عادل دریس درباره امکان گسرتش ظرفیتهای این بندر برای سفرهای بیناملللی
گفت« :خوشبختانه این اتفاق در حالجا افتادن است که پایانه مسافری ما به طور
فعالوبیناملللیارائهخدمتکند.مابهطورروزانهبهسمتکشورکویتوبالعکسبه
صورتیکروزدرمیانفعالیتمسافربریداریم.بهتازگیهمباتوجهبهنزدیکیبندر
خرمشهربهبندربرصهاینفرصتایجادشدکهازطریقکشتیرانیجمهوریاسالمی
خطمسافریبهبرصهفعالشدهاست.
بهگفتهاوعالوهبرکشتیرانیجمهوریاسالمیایران،یکرشکتخصوصیهمایجاد
شده است تا خدمات کافی برای ارائه به زوار عتبات عالیات فراهم شود.
مدیر کل بندر خرمشهر در ادامه گفت« :با توجه به اینکه سازمان بنادر بسرت بسیار
خوبیدربندرخرمشهرایجادکردهاست،متامیزیرساختهاوروساختهابهشکل
خیلیجدید با ظرفیت پیش ازجنگ احداث شده است .در حال حارض در بخش
کانتینرتی شاهد  86درصد رشد در عملیات کانتیرنی هستیم ،در بخش عملیات
کاالهایعمومیهمرشدبسیارخوبیداریموپیشبینیمیکنیمبااینروندامسال
تادومیلیونو 400هزارتنعملکردداشتهباشیم».
دریس درباره رضورت راهاندازی دفرت هامهنگیهای مشرتک یا  CBCگفت« :برای
اینکهبتوانیمازاینظرفیتایجادشدهبیشرتینبهرهبرداریراداشتهباشیم،بایداروند
الیروبیشود،همچنینمغروقههاهمبایدشناورسازیشود».

ایجاد بندر بزرگ فاو در دستور کار عراق

اودرادامهگفت«:خوشبختانهدربخششناورسازیمغروقههاییکهدرسمتمابوده
است با توجه به تاکید رییسجمهوری محرتم و با پشتیبانی سازمان این کار در حال
انجام است .در حال حارض حدود 24فروند شناورسازی شده است ،اما بعضی از این
شناورهابهسمتساحلعراقهستند.همچنینبحثالیروبیهموجودداردکههمه
اینهانیازمندراهاندازیدفرتهامهنگیهای مشرتکیا CBCاست».
مدیر کل بندر خرمشهر تاکید کرد« :تا این دفرت فعال نشود ،منیتوانیم به این سمت
حرکت کنیم و الیروبی کنیم .حتی برای ایجاد عالئم کمک ناوبری هم باید در قالب
ایندفرتفعالیتکنیم».
دریس با یادآوری پروژه بزرگ بندر فاو در خورعبدالله که از سوی عراق انجام میشود،
توضیح داد« :عراقیها پروژه بسیار بزرگی دارند به نام بندر فاو بزرگ .اما به این معنی
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صنایع دریایی ایران
حرفهای زیـادی بـرای گفتـن دارد
Prof. Danling Tang

عضوآکادمیاقیانوسشناسیچین
عضو آکادمی اقیانوسشناسی چین در حاشیه هامیش  ICOPMASدر گفتگوی
اختصاصی با ماهنامه بندر و دریا گفت« :به واسطه کار در دانشگاه و تحقیقاتی که
انجام میدهم ،در نشستهای علمی زیادی از این دست رشکت کردهام اما باید
بگویمکهدردوروزیکهازبرگزاریاینگردهامییعلمیگذشتهاست،یکیازبهرتین
نشستهایی است که در آن رشکت کردهام.
خانمپروفسور DANLING TANGدربارهسطحعلمیهامیشگفت«:سطحعلمی
مطالب مطرح شده در این هامیش و اشتیاق رشکتکنندگان به برگزاری هرچه بهرت
آنکمکچشمگیریکردهاست.عالوهبرایننحوهبرنامهریزیایننشستبهخوبی
سازماندهیشدهبود».
اوبابیاناینمطلبکهبرگزاریگردهامییهایاینچنینیبرایتغییراتاساسیدر
بنادروسواحلایرانحیاتیاست،گفت«:امیدوارمکهاینشانسراداشتهباشمتادر
آیندهنیزدرایرانودرگردهامییهایعلمیاینچنینیرشکتکنم».
بهباورخانمپروفسور DANLINGTANGبرگزاریمنایشگاهجنبیاینهامیشدر
نشان دادن توان علمی و اجرایی رشکتهای ایرانی به حارضان در هامیش ،کمک
زیادیکردهاست«:تاقبلازدیدارازاینمنایشگاهبهاینباورنرسیدهبودمکهصنایع
دریاییایرانحرفهایزیادیبرایگفندارنداماامروزبهاینمهمپیبردم.امیدوارم
رشایطبرایحضوراینرشکتهادرمنایشگاههایبیناملللیفراهمشودتاهمگان
از توامنندیهای ایران آگاه شوند».
عضو آکادمی اقیانوسشناسی چین افزود« :ایران کشور بزرگی با رشایطجغرافیایی
ویژه است .باید از این رشایط استفاده بهینه کرد .البته همه اینها بستگی به رشایط
سیاسی هم دارد».
اوبااشارهبهروابطاقتصادیچینوایرانگفت«:خوشبختانهکشورشامباکشورمن
روابط حسنهای دارد .این به نفع هر دو کشور بزرگ ایران و چین است ،اما باید ارتباط
بیناملللی ایران هم تقویت شود چراکهجهان امروز دهکده کوچکی است که همه
به هم نیاز دارند».
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مهندسان دریایی ایران ،در خاورمیانه حرف اول را میزنند

بهبود رشایط سیاسی زمینهساز همکاریهای بیشرت با ایران

محمد دیباجنیا

لوییس ون شل

مناینده رشکت کانادایی Bairdدر ایکوپمس

دبیرکلپیانک

«مدیران و مهندسان سازمان بنادر و دریانوردی ،استانداردهای این حوزه را
میشناسند و به دنبال اجرای طرحهای اصولی و کارشناسی شده هستند».
محمد دیباج نیا؛ یکی از سخرنانهای علمی هامیش 2014 ICOPMAS
در گفتگوی اختصاصی با ماهنامه بندر و دریا ،با اعالم این مطلب افزود«:از
آنجا که در رسارس جهان پروژههایی در حوزه دریا ،بنادر و سواحل داشتهام،
با کارفرمایان زیادی در ارتباطیم .بیشرت کارفرمایان از سطح اطالع شان
اندک است و کارهایی با کیفیت باال منیخواهند .شاید به جز سازمان بنادر
و دریانوردی ایران ،فقط چند رشکت در ایاالت متحده هستند که به دنبال
طرحهای استاندارد و اصولی باشند».
«پس از سال ها که دور از ایران بودم ،دوباره از سال  2003به ایران آمدم
و در این مدت شاهد پیرشفت چشمگیری در همه زمینه های مربوط به
سواحل ،بنادر و دریا بودم .به عنوان مثال همین کنفرانس ،هر سال هم از
نظر عالقهمندی رشکتکنندگان داخلی و خارجی و هم از نظر سطح علمی
پیرشفت می کند».
دیباج نیا که در این هامیش به منایندگی از رشکت  Bairdکانادا حضور
داشت ،درباره پیرشفت رشته های دانشگاهی و فضای آکادمیک در حوزه
بنادر و دریانوردی گفت« :یکی از عواملی که به این پیرشفت کمک کرده،
راهاندازی رشتههای مرتبط با سواحل و بنادر در دانشگاههای ایران است.
دانشجویان رشوع به تحقیق کرده اند ،تبادل اطالعات زیاد شده است.
ارزیابی من این است که دانشجوها و مهندسان ایرانی در زمینه سواحل و
بنادر بسیار با عالقه و معلومات هستند».
او با ابراز خرسندی از روند روبه رشد صنایع مرتبط با دریا در ایران تاکید
کرد « :اگر رشکت های مهندسی ایران همین طور پیش بروند ،می توانند
خدمات و تواناییهایشان را به منطقه صادر کنند .همین االن هم تصور من
این است که در این حوزه ایران در خاورمیانه حرف اول را میزند و میتواند
در پروژههای کشورهای دیگر رشکت کنند».
بـــه گفتـــه او یکـــی دیگـــر از دالیـــل اقبـــال ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی
ب ــرای س ــاماندهی س ــواحل ،توج ــه ب ــه موض ــوع مدیری ــت یکپارچ ــه اس ــت
کـــه در طـــول ایـــن ســـالها مـــد نظـــر قـــرار گرفتـــه اســـت« :ســـازمان
بنـــادر و دریانـــوردی از ســـال  2006پـــروژه مانیتورینـــگ ســـواحل ایـــران
آغ ــاز ک ــرد ،س ــه ف ــاز اول آن را م ــا ب ــا هم ــکاری رشک ــت جه ــاد تحقیق ــات
آغـــاز کردیـــم و بـــه دنبـــال آن هـــم فـــاز دوم مدیریـــت یکپارچـــه ســـاحلی
ا جـــرا شـــد».
دیب ــاج نی ــا ب ــا ی ــادآوری تف ــاوت توس ــعهای س ــواحل جن ــوب و ش ــامل کش ــور
ً
کامـــال متفـــاوت اســـت و
گفـــت« :وضعیـــت ســـواحل شـــاملی و جنوبـــی
هرکـــدام مشـــکالت خـــاص خـــودش را دارد .قـــدم بـــه قـــدم بایـــد پیـــش
رف ــت ،ابت ــدا تهی ــه نقش ــهها ،س ــپس مش ــخص ک ــردن حریمه ــا ،مناط ــق
خط ــر ،مناط ــق قاب ــل توس ــعه و ...هم ــه ای ــن کاره ــا آغ ــار ش ــده اس ــت و ت ــا
حـــدی هـــم بـــه نتیجـــه رســـیده اســـت .ایـــن طرحهـــا در مرحلـــه تدقیـــق
در استانهاســـت .کـــم کـــم پیـــش میرویـــم و انشـــالله بـــه زودی شـــاهد
نتیج ــه ه ــم خواهی ــم ب ــود».

دبیـــر کل پیانـــک در گفتگـــوی اختصاصـــی بـــا ماهنامـــه بنـــدر و دریـــا
گفـــت« :چهارمیـــن بـــار اســـت کـــه بـــه ایـــران ســـفر میکنـــم ،امیـــدوارم
ک ــه وضعی ــت و رشای ــط بینامللل ــی زمین ــهای را فراه ــم کن ــد ت ــا صنع ــت
دریایـــی ایـــران بـــه جایگاهـــی کـــه شایســـته آن اســـت ،برســـد».
لویی ــس ون ش ــل درب ــاره ظرفی ــت س ــواحل ای ــران و توامنن ــدی مهندس ــان
و دانشآموختـــگان ایرانـــی بـــرای بهرهگیـــری از ایـــن ســـواحل تاکیـــد
ک ــرد« :ش ــام  5800کیلوم ــرت م ــرز دریای ــی داری ــد .در چن ــد س ــال گذش ــته
تجربی ــات زی ــادی ب ــرای مدی ــرت س ــواحل ب ــه دس ــت آوردهای ــد .متخصص ــان
و اهـــل فـــن بســـیاری داریـــد کـــه میتواننـــد در بهبـــود رشایـــط موثـــر واقـــع
ش ــوند .م ــا ه ــم همی ــن را میخواهی ــم و از ای ــن پیرشف ــت حامی ــت خواهی ــم
کـــرد».
بـــه گفتـــه او امســـال تعـــداد زیـــادی از مهندســـان ایرانـــی در حـــوزه دریـــا و
س ــواحل ب ــا حامی ــت ای ــن س ــازمان در کنفران ــس پیان ــک در ژاپ ــن حض ــور
خواهنـــد یافـــت.
دبی ــر کل پیان ــک در پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــؤال ک ــه ارزیاب ــی ش ــام از بن ــادر ای ــران
چیس ــت ،گف ــت« :هن ــوز موف ــق نش ــدهام ب ــه بن ــادر ای ــران س ــفر کن ــم ام ــا ت ــا
دو م ــاه آین ــده ب ــرای رشک ــت در ی ــک کنفران ــس دوب ــاره ب ــه ای ــران میآی ــم و
برنام ــه دارم ک ــه حت ــام بن ــادر ای ــران را از نزدی ــک ببین ــم».
بـــه گفتـــه لوییـــس ون شـــل بـــا توجـــه بـــه قابلیتهـــای بنـــادر ایـــران ،در
ص ــورت بهب ــود رشای ــط بینامللل ــی و رف ــع تحریمه ــا ،رشای ــط به ــرتی ب ــرای
هم ــکاری ب ــا بن ــادر ای ــران ایج ــاد خواه ــد ش ــد.
او در ادامـــه گفـــت« :بـــا توجـــه بـــه همیـــن پیشبینیهـــا مـــا هـــم یـــک
رشک ــت ب ــرای فعالی ــت در بن ــادر ای ــران تش ــکیل دادهای ــم ک ــه ای ــن رشک ــت
فعالیتهایـــی در حـــوزه صنعـــت زیرآبـــی مثـــل جوشـــکاری زیـــر آب و غیـــره
خواه ــد داش ــت .ام ــا همگ ــی اینه ــا ب ــه بهب ــود رشای ــط سیاس ــی بس ــتگی
خواهـــد داشـــت».
دبی ــر کل پیان ــک درب ــاره احت ــامل هم ــکاری رشکته ــای بلژیک ــی ب ــا ای ــران،
توضی ــح داد« :همی ــن ح ــاال م ــا دو رشک ــت ب ــزرگ در منطق ــه خلی ــج ف ــارس
داری ــم ک ــه خوش ــبین هس ــتیم در آین ــده بتوانی ــم در قال ــب ی ــک تی ــم و گ ــروه،
همکاریهای ــی ب ــا ای ــران داش ــته باش ــیم».
لوییـــس ون شـــل در پایـــان ایـــن گفتگـــو خطـــاب بـــه رشکتهـــای ایرانـــی
گفـــت« :مـــن مدیـــر یـــک رشکـــت بـــزرگ بـــودم .همـــکاران مـــن در ایـــن
رشک ــت اش ــتیاق زی ــادی ب ــرای هم ــکاری ب ــا ای ــران داش ــتند ،ب ــرای همی ــن
هـــم رشکتهـــای ایرانـــی و بلژیکـــی بـــه راحتـــی میتواننـــد همـــکاری
نزدیک ــی داش ــته باش ــند و از طری ــق س ــمینارها و نشس ــتهای مختل ــف ای ــن
همکاریهـــا را گســـرتش دهنـــد .همیـــن حـــاال  50نفـــر اندونزیایـــی بـــرای
فعالیتهـــای زیـــر آبـــی تحـــت نظـــر مـــا آمـــوزش میبیننـــد ،مـــا میتوانیـــم
همیـــن کار را در ایـــران هـــم انجـــام دهیـــم».
بـــه گفتـــه دبیـــر کل پیانـــک ،در حاشـــیه ایـــن هامیـــش گزارشـــی دربـــاره
فعالیته ــای زیرآب ــی ب ــه وزی ــر راه و ش ــهر س ــازی ای ــران ارائ ــه ش ــده اس ــت
تـــا زمینـــهای بـــرای همکاریهـــای مشـــرتک ایجـــاد شـــود.
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بازگشت شش خط کشتیرانی بیناملللی به
بنـدر شهیـد رجـایـی

پروژههای بدون مجوز در نوار ساحلی تخریب میشود

جلیل اسالمی

منوچهر تاتینا

مدیر کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران در حاشیه هامیش  ICOPMASگفت:
جلیل اسالمی با اشاره به بازگشت خطوط کشتیرانی (الیرنها) به بندرعباس گفت:
«کمیتهساماندهیسواحل،بهدستورمدیرعاملسازمانبنادروبهریاستاستاندار
«درطولتحریمبهمرورحدود 25تا 30خطکشتیرانیبیناملللیکهدربندرعباس
دراستانمازندرانتشکیلشدهاست».
حضورداشتند،بهدالیلمختلفیاینبندرراترککردند».
منوچهرتاتینابااشارهبهساختوسازهایغیرقانونیانجامشدهدرنوارساحلیاستان
جلیلاسالمیدربارهدلیلترکهمکاریاینخطوطکشتیرانیبابندرعباسگفت:
مازندران،ازپیگیریاینتخلفاتخربدادوگفت«:پسازتشکیلکمیتهساماندهی
«از آنجایی که این خطوط کشتیرانی برندهای بزرگی بودند که به واسطه شبکه
سواحل ،مجموعه قوانینی را که در ارتباط با ساماندهی سواحل است به مدیران و
کشتیرانیبیناملللیکهداشتند،بخشیازتجارتشانباکشورهایتحریمکنندهبود،
مسئوالن ذیربط ارائه کردهایم .در این کمیته استاندار و معاونان استاندار ،رئیس
ناخواستهناچارشدندکههمکاریشانراقطعکنندهرچندکهبازارایران،باتوجهبه
دادگسرتی مازندران ،دادستان استان ،دادستان شهرستانها ،فرمانداریهای
موقعیتبنادر،بازارمطلوبیبرایشانبود».
شهرستانها ،شهرداریها و بخشداریهای نوار ساحلی حضور دارند تا هامهنگی
بهگفتهاواینخطوطکشتیرانیبهدنبالفرصتیبودندتادوبارهبهبندرشهیدرجایی
بهرتیبرایمدیریتسواحلصورتبگیرد».
بازگردندوهمکاریشانراباایرانآغازکنند«:باتوافقاولیهایکهدرمذاکراتصورت
او با ترشیح اقدامات انجام شده در این کمیته ،گفت« :متام تالشمان این بود که
گرفت ،فضای تجاری کشور رونق بیشرتی پیدا کرد و در نتیجه حدود شش خط
جلویساخت و سازهای بیرویهوبدون مجوزدرنوارساحلی را بگیریم .همچنین در
کشتیرانیفعالیتهایشاندربنادرایرانرادوبارهرشوعکردند».
بخشهایی که ساخت وساز بیرویه صورت گرفته است ،بر اساس قانون با متخلفان
جلیل اسالمی درباره زمینهسازی بنادر برای رشوع دوباره این همکاری با خطوط
برخورد کردیمو پروژههاتخریبشد».
کشتیرانیبیناملللیتوضیحداد«:آنچهمابایدانجاممیدادیم،آمادهسازیظرفیت
تاتینا در ادامه گفت« :علیرغم هزینههای زیادی که برای ساخت و ساز این پروژهها
بندر و طرحهای توسعهای است .برنامهریزی ما بر این است که فاز دوم بندر شهید
انجام شده بود ،تا کنون بیش از پنج مورد از این پروژههای بدون مجوز را تخریب
رجایی به زودی کامل شود و فاز سوم توسعه آغاز شود».
کردیم».
جلیلاسالمی/افزود«:درکنارتوسعهبندرشهیدرجایی،اکرانترمینالکانتیرنیبندر
به گفتهمدیر کلبنادرودریانوردی استان مازندران،یکیدیگر ازرویکردهایکمیته
خرمشهرونهایت ًابندرامامهمکهجزءطرحهایاخیرسازمانبرایتوسعهترمینالهای
ساماندهیسواحل،تشویقافرادوصاحبانپروژههابرایدریافتمجوزاست«:دراین
کانتیرنی است ،در دست اقدام است».
کمیته هم با متخلفان برخورد میکنیم و هم افراد را تشویق میکنیم تا برای ساخت
جلیل اسالمی با بیان این مطلب که اگر فضای اقتصادی اجازه بدهد ،ظرفیت بنادر
وسازدرنوارساحلیمجوزدریافتکنند».
ایران برای ترافیک ورودی پاسخگو خواهد بود ،گفت« :همچنین برای طرحهای
منوچهر تاتینا افزود« :افرادی که در سواحل ساخت و سازهای غیرقانونی انجام
توسعه در حدود  15ماه تا دو سال آینده برنامههایی داریم تا پس از برداشته شدن
میدهند،دسرتسیمردمبهساحلراازبینمیبرندوساحلرابهعنوانملکشخصی
تحریمها ،ظرفیتهایجدیدی در بنادر ایجاد شود تا بتوانیم پاسخگوی خطوط
خودشانبهترصفدرمیآورنداماوقتیمامجوزمیدهیمجنبهعمومیپیدامیکندو
کشتیرانی بیناملللی باشیم».
دیگران هم میتوانند از این طبیعت خدادادی بهرهمند شوند».
او در پاسخ به این سؤال که برنامه سازمان بنادر برای رفع تبعیض در بنادر ایران
بر اساس توضیح مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران ،پروژههای ساخت
چیست ،گفت« :دریافت  10درصد از کشتیرانیهای خارجی ،یک موضوع
و ساز نوار ساحلی پیش از دریافت مجوز از این مرکز ،ابتدا کارشناسی میشوند
قدیمی است که در مقطعی از زمان به قانون تبدیل شد اما اگر قرار است اقتصاد
و مشاور انتخاب شده و به آنها معرفی میشود و پس از تأیید ،موافقت اولیه صادر
ما در یک چارچوب بیناملللی با الگوهای  WTOو سایر جوامع مطرح شود،
میشود؛ «متعاقب آن پس از آماده شدن فاز دوم طرح،
باید برای رفع این تبعیضها اقدام کند تا امکان ارائه
موافقت اصولی برای ساختوساز آماده میشود».
خدمات در رشاط برابر وجود داشته باشد».
منوچهر تاتینا تأکید می کند که با اقدامات انجام
بــه گفتــهجلیــل اســالمی رفــع تبعیــض در بنــادر
شده ،دیگر جایی برای انجام ساخت و سازهای
ایــران یکــی از درخواســتهای همیشــگی اســت
افرادی که در سواحل ساخت و سازهای
خودرسانه در سواحل استان مازندران نخواهد بود:
کــه در مذاکرات و کمیســیونهای مشــرتک از ســوی
غیرقانونی انجام میدهند ،دسرتسی
«بعد از تشکیل کمیته ساماندهی سواحل ،استاندار
رشکتهــای بیناملللــی مطــرح میشــود.
عمومـی به سـاحــل را از بیـن مـیبــرند
مازندران این موارد را به صورت کتبی به متامی
جلیــل اســالمی در ادامــه گفــت« :حداقل این اســت
و ساحـل را به عنـوان ملــک شـخصــی
دستگاه های مرتبط ابالغ کرده است و بر همین
کــه اگــر منیتوانیــم ایــن ده درصــد دریافتــی را بــه
خودشان به ترصف درمیآورند اما وقتی
اساس هم در بخشجلوگیری و پیشگیری از اقدامات
رسعــت حــذف کنیــم ،بایــد از محــل برگشــت ایــن ده
ما مجوز میدهیمجنبه عـمومــی پــیدا
خودرسانه و ساخت و سازهای بدون مجوز در نواحی
درصــد ،بــرای توســعه زیربخش حمــل و نقــل دریایی
ساحلی و هم برای تخریب پروژههایی که ساخته شده
و مخصوصــا تجهیــز بنــادر کــه پیشــانی ورودی ایــن
میکند و دیگران هم میتوانند از این
بود ،به نتایج خوبی دست پیدا کردهایم».
تجــارت هســتند ،اســتفاده شــود».
طبیعت خدادادی بهرهمند شوند.
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پروفســـور Magnus Larsonدر گفتگـــوی اختصاصـــی بـــا ماهنامـــه
«کیفی ــت بن ــادر ای ــران نس ــبت ب ــه خیل ــی از بن ــادر دیگ ــر نق ــاط جه ــان در
بنـــدر و دریـــا دربـــاره کیفیـــت برگـــزاری هامیـــش  ICOPMASگفـــت« :از
رشای ــط به ــرتی اس ــت».
مقالهه ــای ارائ ــه ش ــده و س ــطح ب ــاالی نشس ــت تح ــت تأثی ــر قرارگرفت ــم.
اســـتاد دانشـــگاه اتـــاوا کانـــادا در مصاحبـــه اختصاصـــی بـــا ماهنامـــه
خیلـــی از مقالههـــای ارائـــه شـــده از تکنیـــک بســـیار باالیـــی برخـــوردار
بن ــدر و دری ــا ،ب ــا بی ــان ای ــن مطل ــب ،گف ــت« :ای ــران مناب ــع بس ــیار غن ــی
بودنـــد و ترجمـــه آنهـــا بســـیار عالـــی بـــود .مـــن درســـوئد دانشـــجویان
و زیـــادی دارد .عـــالوه بـــر ایـــن منابـــع طبیعـــی و ســـواحل ،جمعیـــت
ایران ــی بس ــیاری دارم ب ــه همی ــن دلی ــل از وضعی ــت عموم ــی نشس ــت ب ــه
ج ــوان بس ــیاری دارد و م ــن فک ــر میکن ــم ای ــران ن ــه تنه ــا ب ــرای بهب ــود
ص ــورت کل ــی ش ــگفتزده ش ــدم ،همچنی ــن از نظ ــر اجرای ــی برنامهری ــزی
بنـــادر بلکـــه در متـــام زمینههـــا آمـــاده اســـت تـــا وضعیـــت عمومـــی را
و ســـازماندهی منســـجم مدیریـــت در نشســـت مشـــاهده کـــردم».
ارتق ــا ده ــد».
اســـتاد دانشـــگاه ســـوئد بـــا تأکیـــد بـــر تـــوان علمـــی و اجرایـــی ایـــران در
 Loan Nistorب ــا اش ــاره ب ــه صحبته ــای وزی ــر راه و شهرس ــازی در آیی ــن
منطقـــه ،گفـــت ICOPMAS« :در نـــوع خـــود یـــک کنفرانـــس عظیـــم در
گشـــایش هامیـــش  ICOPMASگفـــت« :چیـــزی کـــه امـــروز از وزیـــر راه و
منطق ــه ب ــود و فک ــر میکن ــم وقت ــی از نظ ــر سیاس ــی رشای ــط مهی ــا ش ــود،
شهرســـازی ایـــران شـــنیدم برایـــم جالـــب بـــود؛ اینکـــه ایـــران در توســـعه
خیلیهـــا بـــه ایـــران ســـفر میکننـــد».
فرهنـــگ مهندســـی ســـعی خـــود را بـــه کار گرفتهاســـت و ایرانیهـــا بـــه
او در ادام ــه درب ــاره موقعی ــت اس ــرتاتژیک ای ــران در منطق ــه گف ــت« :ای ــران
بلـــوغ خوبـــی در ســـطوح مهندســـی دســـت پیـــدا کردهانـــد».
در منطقـــه و خاورمیانـــه کشـــور شـــاخصی اســـت حتـــی ایرانیهایـــی کـــه
ایـــن اســـتاد دانشـــگاه کانـــادا بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه دانشـــجویان و
در ســـوئد هســـتند ،انســـانهای بســـیار خوشفکـــری هســـتند ،وقتـــی
هم ــکاران زی ــادی در کان ــادا دارد ک ــه در کار و رش ــته خ ــود ش ــناخته ش ــده
تحریمه ــا برداش ــته ش ــود ،ش ــام پتانس ــیل خوب ــی ب ــرای پیرشف ــت داری ــد
هس ــتند ،گف ــت« :نظ ــر م ــن ای ــن اس ــت ک ــه وضعی ــت آم ــوزش عال ــی ای ــران
و میتوانی ــد از کش ــورهای منطق ــه جل ــو بزنی ــد .م ــن در کش ــورهای دیگ ــر
در مقایســـه بـــا خیلـــی از کشـــورهای منطقـــه دررشایـــط بهـــرتی اســـت.
خاورمیان ــه کار ک ــردهام ام ــا در هی ــچ ی ــک از ای ــن کش ــورها پتانس ــیل رش ــد
دانش ــجویان ایران ــی در خ ــارج از کش ــور موف ــق هس ــتند».
ب ــه ان ــدازه ای ــران ندی ــدم».
او ب ــا تأکی ــد ب ــر ظرفی ــت علم ــی ای ــران ،درب ــاره تأثی ــر تحریمه ــا ب ــر توامنن ــدی
پروفســـور Magnus Larsonدربـــاره تأثیـــر برداشـــته شـــدن تحریمهـــا
عملیات ــی بن ــادر ای ــران ،گف ــت« :تحریمه ــا همیش ــگی نخواهن ــد ب ــود؛ ای ــن
بـــرای ایجـــاد روابـــط بهـــرت علمـــی و تجـــاری بـــا ســـوئد گفـــت:
تحریمهـــا میآینـــد و میرونـــد .امـــا کیفیـــت و توامننـــدی مـــردم ایـــران
«وقتـــی رشایـــط جغرافیایـــی شـــام را تجزیـــه و تحلیـــل می کنـــم
همچنـــان وجـــود دارد .ایـــن چیزهـــا منیتوانـــد مـــردم را تغییـــر دهـــد .نظـــر
میتوان ــم بگوی ــم پ ــس از رف ــع تحریمه ــا و تغیی ــرات فض ــای سیاس ــی
م ــن ای ــن اس ــت ک ــه تحریمه ــا هی ــچ کش ــوری را منیش ــکند؛ مگ ــر اینک ــه آن
رشایـــط بســـیار مناســـبی بـــرای پیرشفتهـــای
کشــور از رسمایــه خــوب مردمــی برخــوردار نباشــد».
اقتصـــادی و سیاســـی مهیـــا خواهـــد شـــد».
پروفســـور Loan Nistorافـــزود« :کشـــورهایی
س ــخرنان علم ــی هامی ــش  ICOPMASدرب ــاره
هســتند کــه خیلــی کارهــا را خارجیهــا برایشــان
تحریمها همیشــگی نخواهد بود؛ این
متایـــل همـــکاری رشکت هـــای بین املللـــی
انجـــام میدهنـــد ،امـــا شـــام خودتـــان قـــادر بـــه
کیفیت
تحریمها میآیند و میروند .اما
بـــه همـــکاری بـــا ایـــران ،گفـــت« :رشکتهـــای
انج ــام خواس ــتههای خ ــود هس ــتید .وقت ــی ک ــه
بســـیاری مشـــتاق بـــه همـــکاری بـــا ایـــران
و توامنندی مردم ایران همچنان وجـود
در دانشـــگاه افـــراد را انتخـــاب میکردیـــم مـــن
هســـتند و ایـــن بـــه دلیـــل تاریـــخ عظیـــم شـــام
و همکارانـــم ســـعی می کردیـــم ایرانی هـــا را
دارد .این چیزها منیتواند مردم را تغییر
در خاورمیانـــه اســـت کـــه بـــرای همـــه مهـــم
انتخـــاب کنیـــم .شـــام همـــه چیـــز داریـــد؛ تنهـــا
دهد .نــظر من این است که تحریـمها
اســـت».
چی ــزی ک ــه م ــردم ای ــران ک ــم دارن ــد ای ــن اس ــت
هیچ کشوری را منیشکند؛ مگر اینکه آن
ک ــه بای ــد ب ــا دنی ــای بی ــرون ارتب ــاط برق ــرار کنن ــد
کشور از رسمایه خوب مردمی برخوردار
ایـــن اســـتاد دانشـــگاه ســـوئد بـــا اشـــاره بـــه
تـــا دیگـــران از ایـــن رشایـــط منحـــرص بـــه فـــرد
نباشد.
تجربـــه قبلـــی حضـــورش در ایـــران ،گفـــت:
واقعـــی ایـــران مطلـــع شـــوند».
ً
«قبـــال در یـــک کنفرانـــس در شـــیراز رشکـــت
ایران دانشجویان مستعد و باهوشی
ایـــن مهـــامن کانادایـــی هامیـــش ICOPMAS
ک ــرده ب ــودم .ف ــردا ه ــم ب ــه اصفه ــان م ــیروم،
دربـــاره کیفیـــت برگـــزاری هامیـــش ،گفـــت:
دارد .هنگامی که تحریمها برداشته
متأســـفانه هیـــچ یـــک از ایـــن دو شـــهر بنـــدر
«نشس ــت در س ــطح بس ــیار خوب ــی برگ ــزار ش ــد.
شود ،ماهنامه بندر و دریا هم میتواند
ً
فعـــال منیتوانـــم
ندارنـــد ،بـــه همیـــن دلیـــل
امیـــدوارم رشایطـــی مهیـــا شـــود کـــه تبـــادل
انتقال دانش و تکنولوژی ایرانی را با
راجـــع بـــه بنـــادر ایـــران و مســـائل آنهـــا نظـــر
ایدههـــا بـــه ارتقـــاء کیفـــی صنعـــت دریایـــی
رسعت بیشرتی انجام دهد.
بدهـــم».
ایـــران بینجامـــد».
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 ICOPMASیک برنامه علمی ارزشمند بود
Prof.Leopoldo Franco

از دانشگاه روماتره ایتالیا
پروفس ــور  Leopoldo Francoک ــه از دانش ــگاه رومات ــره ایتالی ــا ب ــه هامی ــش
 ICOPMASآمـــده بـــود ،در گفتگـــوی اختصاصـــی بـــا ماهنامـــه بنـــدر و
دریـــا دربـــاره کیفیـــت برگـــزاری ایـــن هامیـــش گفـــت« :نشســـت علمـــی
بس ــیار خوب ــی اس ــت ک ــه در س ــطح عال ــی برگ ــزار ش ــده اس ــت .مقالهه ــا و
ســـخرنانیهای ارائـــه شـــده نیـــز بســـیار علمـــی و ارزشـــمند بودنـــد».
او بـــا اشـــاره بـــه رابطـــه خـــوب ایـــران و ایتالیـــا در زمینـــه مســـائل علمـــی و
همکاریهـــای بیناملللـــی گفـــت« :ایتالیـــا روابـــط خوبـــی بـــا ایـــران دارد.
م ــا امیدواری ــم رشایط ــی حاص ــل ش ــود ت ــا همکاریه ــای شایس ــته بیش ــرتی
باه ــم داش ــته باش ــیم».
پروفســـور  Leopoldo Francoبـــا ابـــراز امیـــدواری نســـبت بـــه رفـــع
تحریمهـــای بیناملللـــی ،تأکیـــد کـــرد« :امیدواریـــم تغییـــرات خوبـــی
حاص ــل ش ــود .م ــا هن ــوز ه ــم ب ــه ص ــورت روزان ــه ب ــه ای ــران پ ــرواز داری ــم و ای ــن
نشـــاندهنده روابـــط خـــوب بیـــن دو کشـــور اســـت».
اســـتاد دانشـــگاه رم ایتالیـــا در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال کـــه برگـــزاری
هامیشهـــای اینچنیـــن چـــه تأثیـــری در ارتقـــاء صنعـــت دریایـــی ایـــران و
منطق ــه خواه ــد داش ــت ،توضی ــح داد« :قطع ـ ًا اطالع ــات بس ــیار خوب ــی در دو
روز گذش ــته رد وب ــدل ش ــده اس ــت ک ــه از نظ ــر آموزش ــی در ح ــوزه دری ــا مؤث ــر
خواهـــد بـــود».
بـــه گفتـــه او ماهنامـــه بنـــدر و دریـــا میتوانـــد در انتقـــال تکنولـــوژی و
دانـــش ایـــران مؤثـــر واقـــع شـــود« :ایـــران دانشـــجویان مســـتعد و باهوشـــی
دارد .هنگامـــی کـــه تحریمهـــا برداشـــته شـــود ،ماهنامـــه بنـــدر و دریـــا هـــم
میتوان ــد انتق ــال دان ــش و تکنول ــوژی ایران ــی را ب ــا رسع ــت بیش ــرتی انج ــام
دهـــد».
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آپرین ،کلید بازگشایی حملو نقل کشور است
بهزاد سیفالهی

عضو اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی
عض ــو ات ــاق فک ــر س ــازمان بن ــادر و دریان ــوردی در گفتگ ــوی اختصاص ــی ب ــا
ماهنام ــه بن ــدر و دری ــا گف ــت« :آپری ــن بای ــد ب ــه عن ــوان کلی ــد بازگش ــایی
حمـــل و نقـــل کشـــور مـــورد توجـــه قـــرار بگیـــرد ،هرچنـــد کـــه بعـــد از
گذشـــت  18ســـال هنـــوز مشـــکالت آن برطـــرف نشـــده اســـت».
به ــزاد س ــیفالهی ،در حاش ــیه برگ ــزاری هامی ــش  2014 ICOPMASب ــا
بی ــان ای ــن مطل ــب گف ــت« :قط ــاری ک ــه از بن ــدر ش ــهیدرجایی ب ــه آپری ــن
م ــیرود ،بای ــد ب ــه رسع ــت تخلی ــه و بارگی ــری ش ــود ،ام ــا هی ــچ امکانات ــی
ب ــرای ای ــن کار وج ــود ن ــدارد».
مشـــاور رشکـــت راه آهـــن جمهـــوری اســـالمی ایـــران بـــرای فعـــال کـــردن
ایســـتگاه آپریـــن و تبدیـــل آن بـــه بنـــدر خشـــک ،افـــزود« :فاصلـــه بنـــدر
شـــهید رجایـــی تـــا آپریـــن در حـــدود  1200کیلومـــرت اســـت ،قطارهـــا
ایـــن فاصلـــه را در ظـــرف مـــدت  45ســـاعت یعنـــی کمـــرت از دو روز طـــی
میکننـــد ،در آپریـــن امکاناتـــی وجـــود نـــدارد ،بـــرای همیـــن قطـــار
بایـــد بـــه ایســـتگاه شـــهریار منتقـــل شـــود .آپریـــن تـــا شـــهریار ،تنهـــا 21
کیلوم ــرت فاصل ــه دارد ام ــا متأس ــفانه همی ــن فاصل ــه ان ــدک  5روز ب ــه ط ــور
می انجامـــد».
او ب ــا تأکی ــد ب ــر رضورت ارتق ــاء وضعی ــت آپری ــن ،گف ــت « :آپری ــن ،انته ــای
خط ــی اس ــت ک ــه از نق ــاط مختل ــف کش ــور میآی ــد ،ب ــه نزدیک ــی ته ــران
میآیـــد .محلـــی کـــه بـــه کارخانجـــات مرکـــز کشـــور نزدیـــک و مراکـــز
جمعیتـــی کشـــور بـــا حداقـــل  25-20میلیـــون نفـــر اســـت».
بـــه گفتـــه ســـیفالهی فقـــط کاالی گروپـــاژی کـــه بـــا وانـــت از تهـــران
جمـــعآوری شـــده و ســـپس منتقـــل میشـــود حـــدود  9میلیـــون تُـــن در
ســـال اســـت« :کســـی بـــاور منیکنـــد ،کاالیـــی کـــه بـــا وانـــت از تهـــران
جم ــع میش ــود و منتق ــل میش ــود ای ــن حج ــم را داش ــته باش ــد .بای ــد ب ــه
ایـــن مـــوارد توجـــه کنیـــم و بـــرای آن برنامهریـــزی داشـــته باشـــیم ،چـــون
میتوانـــد بـــا ســـامانه ریلـــی ســـاماندهی شـــود».
عض ــو ات ــاق فک ــر س ــازمان بن ــادر و دریان ــوردی درب ــاره وضعی ــت خط ــوط
ریلـــی بنـــدر شـــهیدرجایی گفـــت« :فعـــال کـــردن خطـــوط ریلـــی بنـــدر
شـــهید رجایـــی رصفـــه اقتصـــادی نـــدارد».
او ب ــا بی ــان ای ــن مطل ــب ،اف ــزود« :بع ــد از ج ــاده اصل ــی بن ــدر ،در گی ــت
قدیم ــی بن ــدر ،دو ترمین ــال ریل ــی کانتی ــری س ــاخته ش ــد .اول ــی را م ــا ب ــه
عنـــوان کانشـــیپ ســـاختیم و دومـــی را بـــه صـــورت  50-50و مشـــارکتی
ب ــا تای ــد وات ــر س ــاخته ش ــد .ای ــن خ ــط ح ــدود ی ــک کیلوم ــرت ط ــول دارد
و  10خـــط در آن فعـــال هســـتند .ترمینـــال نفتـــی هـــم در حـــال ســـاخته
شـــدن اســـت».
بـــه گفتـــه ســـیف الهـــی مشـــکل اساســـی ایـــن اســـت کـــه بنـــدر شـــهید
رجای ــی بی ــش از  300کیلوم ــرت خ ــط ریل ــی داخل ــی دارد ک ــه از اس ــتفاده
منیش ــود« :ای ــن موض ــوع ب ــه ای ــن دلی ــل اتف ــاق افت ــاده اس ــت ک ــه قط ــار
هس ــت ،بن ــدر هس ــت ،کش ــتی ایس ــتاده اس ــت ام ــا م ــا ب ــه ی ــک چی ــز نی ــاز
اس ــت ک ــه ای ــن دو را ب ــه ه ــم وص ــل کن ــد .یعن ــی ب ــه ی ــک باف ــر زون نی ــاز

ICOPMAS 2014
داری ــم ت ــا وقت ــی ک ــه قط ــار ک ــه میآی ــد ،واگ ــن واگ ــن تخلی ــه ش ــده و وارد
کش ــتی ش ــود و بالعک ــس .ام ــا در ح ــال ح ــارض ای ــن خ ــأ وج ــود دارد».
بـــه گفتـــه او در حـــال حـــارض یـــک کانتیـــرن در شـــامل غربـــی بنـــدر
شـــهیدرجایی ایجـــاد شـــده اســـت؛ درســـت پشـــت دیـــوار بنـــدر و در
داخـــل منطقـــه ویـــژه شـــانتینگ یـــارد راه آهـــن کـــه توســـط بنـــدر اجـــاره
شـــده اســـت تـــا واگنهـــای فلـــه تخلیـــه شـــود .در حـــال حـــارض بـــرای
فل ــه ،نفت ــی و کانتی ــرنی امکان ــات ایج ــاد ش ــده اس ــت ام ــا بازه ــم کاف ــی
نیســـت».
مشـــاور رشکـــت راه آهـــن جمهـــوری اســـالمی ایـــران ،در پاســـخ بـــه ایـــن
ســـؤال کـــه انتظـــار میرونـــد ایـــن حـــوزه فعالتـــر عمـــل کنـــد ،توضیـــح
داد« :اول اینکـــه ظـــرف دو ســـال در حـــدود  50درصـــد کاهـــش کانتیـــرن
داشـــتهایم ،دیگـــر اینکـــه مســـیر پشـــته مـــورد نیـــاز اســـت .ایـــن شـــاتل
بای ــد ب ــا ایس ــتگاههای پش ــتی کار کن ــد .االن راه آه ــن ،قطاره ــای ش ــاتل
را گذاش ــته اس ــت ،روزی دو قط ــار میرون ــد و میآین ــد .ام ــا دو قط ــار ه ــر
کـــدام  100TEUجابجـــا میکننـــد کـــه مجموعـــ ًا میشـــود  200TEUو
ای ــن رق ــم ب ــا آن می ــزان آرمان ــی م ــا ک ــه  TEU 1000اس ــت ،فاصل ــه زی ــادی
دارد .چ ــون قط ــاری ک ــه ب ــه آپری ــن م ــیرود بای ــد تخلی ــه و بارگی ــری ش ــود
ام ــا امکانات ــی وج ــود ن ــدارد».
او در واکنـــش بـــه ایـــن انتقـــاد کـــه چـــرا پیونـــدی بـــرای ارتبـــاط ریـــل
داخلـــی بنـــدر بـــا خطـــوط اصلـــی ریلـــی وجـــود نـــدارد ،گفـــت« :ایـــن
صحبـــت را قبـــول نـــدارم .ریلگـــذاری شـــده اســـت امـــا اســـتفاده از آن
رصف ــه اقتص ــادی ن ــدارد .بای ــد ی ــک خ ــط ریل ــی ب ــه ط ــول  100ی ــا 200
م ــرت کش ــیده ش ــود .در ح ــال ح ــارض روزان ــه  8ت ــا  5واگ ــن روی ای ــن 100
مـــرت حرکـــت میکنـــد و بعـــد بایـــد یـــک لوکوموتیـــو پیشبینـــی شـــود
ک ــه ای ــن واگنه ــا را ب ــه آن وص ــل کنی ــد و جابج ــا کنی ــد .ام ــا ای ــن اص ــال
منطقـــی نیســـت».
ســـیفالهی افـــزود« :وقتـــی قـــرار اســـت یـــک ترمینـــال بـــه قطـــار جـــواب
بده ــد ،بای ــد رشای ــط وی ــژهای داش ــته باش ــد .مث ــل ای ــن اس ــت ک ــه ش ــام
بگوییـــد یـــک کشـــتی  100هـــزار تنـــی داریـــم امـــا حـــاال اســـکلههای
کوچـــک داریـــم ،آن را میریزیـــم در کشـــتیهای 100تنـــی! امـــا ایـــن
صحی ــح نیس ــت ،ش ــام بای ــد اس ــکلهای درس ــت کنی ــد ک ــه بتوانی ــد کش ــتی
بـــزرگ را پذیـــرش کنیـــد».
مشـــاور رشکـــت راهآهـــن جمهـــوری اســـالمی در ادامـــه گفـــت« :بـــرای
آمـــدن یـــک قطـــار کـــه  150-100واگـــن توزیـــع بـــار پخـــش دارد ،بایـــد
توجیـــه داشـــته باشـــید .ترمینـــال هـــزار کیلومـــرت طـــول دارد 10 ،واگـــن
را میخواهنـــد نگـــه دارنـــد امـــا اگـــر بخواهیـــد  5واگـــن بـــه ایـــن بدهیـــد
 5واگـــن بـــه یکـــی دیگـــر ،جمـــع کـــردن اینهـــا ،متـــام بنـــدر را مختـــل
میکنـــد .مشـــکل ایجـــاد شـــانتینگ یاردهـــای اســـکله اســـت کـــه در
جنـــب آن انبـــار هـــم وجـــود داشـــته باشـــد».

بازار ایران اشباع شده است /نگاه ما بیناملللی است
فرهاد فالحی

مدیر عامل رشکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران

مدی ــر عام ــل رشک ــت صنعت ــی و خدم ــات مهندس ــی ای ــران در گفتگ ــوی
اختصاص ــی ب ــا ماهنام ــه بن ــدر و دری ــا ،درب ــاره عملگ ــرد ای ــن ماهنام ــه
گفـــت« :از زمانـــی کـــه وارد سیســـتم دریایـــی شـــدم ،یعنـــی در حـــدود
ســـی ســـال پیـــش ماهنامـــه بنـــدر و دریـــا آشـــنا شـــدم .در آن زمـــان
بس ــیار خوش ــحال ب ــودم ک ــه ی ــک ماهنام ــه وزی ــن در ای ــن ح ــوزه ش ــکل
گرفتـــه اســـت کـــه مســـائل دریایـــی را مطـــرح میکنـــد».
فالح ــی در ادام ــه ب ــا ی ــادآوری فعالی ــت پیوس ــته ماهنام ــه بن ــدر و دری ــا
در طـــول ایـــن ســـالها گفـــت« :ایـــن خرســـندی مـــن از ســـی ســـال
قبـــل ادامـــه دارد .هنـــوز هـــم از عملکـــرد تخصصـــی ایـــن ماهنامـــه
راض ــی هس ــتم .در ح ــوزه بن ــدر و دری ــا در ابت ــدا ی ــک ش ــکاف اطالعات ــی
وج ــود داش ــت ک ــه ماهنام ــه بن ــدر و دری ــا بخش ــی از آن را برط ــرف ک ــرده
اســـت».
او بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه در گذشـــته فقـــط تریبونهایـــی بـــرای
برخـــی رشکتهـــای خـــاص وجـــود داشـــت کـــه خیلـــی هـــم در ایـــن
زمینـــه تخصـــص نداشـــتند ،گفـــت« :ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی و
رشکتهـــای فعـــال در ایـــن حـــوزه بـــه یـــک ماهنامـــه تخصصـــی نیـــاز
داشـــتند».
مدی ــر عام ــل رشک ــت صنعت ــی و خدم ــات مهندس ــی ای ــران ب ــا ارزیاب ــی
صح ــت اطالع ــات منت ــرش ش ــده در ماهنام ــه بن ــدر و دری ــا ،تأکی ــد ک ــرد:
«مـــا در بســـیاری از حوزههـــای مربـــوط بـــه دریـــا ،هیـــچ آمـــار دقیقـــی
نداریـــم .یعنـــی وقـــت از ســـازمانها درخواســـت میکنیـــم کـــه آمـــار
بدهن ــد ،میگوین ــد آم ــاری وج ــود ن ــدارد ،ام ــا آماره ــای ای ــن ماهنام ــه
بس ــیار ب ــه واقعی ــت نزدی ــک اس ــت و ب ــرای م ــا ب ــه عن ــوان مرج ــع در نظ ــر
گرفتـــه میشـــود».
او در ادامـــه گفـــت« :کارهایمـــان را بـــر اســـاس آمارهایـــی انجـــام
میدهی ــم ک ــه ش ــام در ماهنام ــه بن ــدر و دری ــا درج کردهای ــد .آماره ــای
منتـــرش شـــده در ایـــن ماهنامـــه جامـــع و قابـــل اتـــکا اســـت .آمارهـــای
ترانزیـــت ،دریایـــی ،ریلـــی و جـــادهای و  ...همـــه درســـت اســـت».
ایـــن متخصـــص حـــوزه بنـــادر و دریانـــوردی کـــه حـــاال در بخـــش
خصوصـــی فعالیـــت میکنـــد ،دربـــاره حـــوزه کاری فعلـــیاش گفـــت:
«در حـــال حـــارض رشکتـــی راهانـــدازی کردهایـــم کـــه در حـــوزه ایمنـــی
شـــناورها فعالیـــت می کنـــد».
او ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه دومی ــن روز هامی ــش  ICOPMASمص ــادف ب ــا روز
تول ــد یکس ــالگی رشک ــت صنعت ــی و خدم ــات مهندس ــی ای ــران اس ــت
گفـــت« :رشکـــت مـــا دارای بســـیاری از تأییدیههـــا و گواهینامههـــای
بیناملللـــی اســـت کـــه رشکتهـــای محـــدودی در منطقـــه موفـــق بـــه
کس ــب آنه ــا ش ــدهاند .م ــا در متام ــی زمینهه ــای ایمن ــی ،ای ــزو،HSE ،
مب ــارزه ب ــا آلودگ ــی دری ــا ،اطف ــاء حری ــق و  ...فعالی ــت میکنی ــم».
بـــه گفتـــه مدیـــر عامـــل رشکـــت صنعتـــی و خدمـــات مهندســـی ایـــران،
فعالیتهـــای ایـــن رشکـــت محـــدود بـــه ایـــران نیســـت و بـــه زودی
شـــعبههایی از ایـــن رشکـــت در خاورمیانـــه افتتـــاح خواهنـــد شـــد:
«رشکـــت مـــا ،شـــعبههای زیـــادی در رسارس ایـــران دارد ،نیروهـــای
کارآم ــدی داری ــم ک ــه متام ــی دورهه ــای مرتب ــط ب ــا ح ــوزه کاریش ــان را
گذراندهانـــد و میتوانـــم بگویـــم بیـــش از  99درصـــد خدمـــات مربـــوط
ب ــه ایمن ــی ،ای ــزو و ...را ب ــرای س ــازمان بن ــادر و رشکته ــای خصوص ــی
انجـــام می دهیـــم».
او دربـــاره صـــدور خدماتشـــان بـــه کشـــورهای دیگـــر گفـــت :در حـــال
حـــارض بـــه کشـــورهای منطقـــه هـــم خدمـــات میدهیـــم امـــا در پـــی
گســـرتش فعالیتهایـــامن هســـتیم.
ب ــه عن ــوان مث ــال در س ــکوهای نفت ــی ترکمنس ــتان رسوی ــس میدهی ــم
و کارمـــان شـــناخته شـــده اســـت .در راســـتای گســـرتش فعالیتهـــای
رشکـــت بـــه زودی شـــعبهای در عـــامن افتتـــاح خواهیـــم کـــرد».
فالحـــی افـــزود« :بـــازار ایـــران در ایـــن زمینـــه اشـــباع شـــده اســـت .مـــا
نگاهـــامن بیناملللـــی اســـت و میدانیـــم کـــه چیـــزی از کشـــورهای
دیگـــر کـــم نداریـــم .بـــرای همیـــن هـــم بـــه تعامـــل بـــا خـــارج از مرزهـــا
فکـــر می کنیـــم».
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مدیرکل مرکز بررسیها و مطالعات راهربدی سازمان بنادر و دریانوردی:

نیاز به علـم در اقتصـاد کاالیی ایران نهادیـنه نشده است
محمــد علــی حســن زاده ،مدیــرکل مرکــز بررســیها و مطالعــات راهــربدی ســازمان بنــادر و دریانــوردی اســت .بــه اعتقــاد او ایــران کشــوری بــا
اقتصــاد کاالیــی اســت کــه هنــوز نیــاز بــه علــم ،پژوهــش و دانشانــدوزی در آن نهادینــه نشــده اســت .بــا ایــن حــال بــه اعتقــاد او در چنــد ســال
گذشــته ،تصویــب و ابــالغ برنامههایــی همچــون ســند نقشــه جامــع علمــی کشــور نشــان میدهــد کــه سیاســتگذاران کالن کشــور بــه ایــن مهــم
پــی بردهانــد و حــاال زمــان آن رســیده اســت کــه ایــن تفکــر در نهادهــای اجرایــی کشــور هــم جــاری شــود تــا ایــران بــه جایــگاه علمــی خــود در ســطح
منطقــه و جهــان نزدیکــرت شــود .بــه گفتــه او ســازمان بنــادر و دریانــوردی هــم بــه ســهم خــود در یــک ســال گذشــته برنامههایــی را بــرای تحقــق ســند جامــع علمــی
کشــور انجــام داده اســت؛ از راهانــدازی پایــگاه اســتنادی  SIDبــرای منایهســازی پژوهشهــا گرفتــه تــا دریافــت مجــوز انتشــار نخســتین ژورنــال دو زبانــه تخصصــی
در حــوزه صنعــت حمــل و نقــل ،برنامهریــزی بــرای ارائــه محتــوای مرتبــط بــا بنــادر و دریــا در کتابهــای درســی ،حامیــت از هامیشهــا و برنامههــای علمــی
دانشگاهها و مراکز تحقیقات.

به اعتقــاد شــام ،پژوهش و تحقیــق در تثبیــتجایگاه
حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی ،چه تاثیری دارد؟
هنگامی که از حاکمیت ســخن میگوییم به طور ویژه بر مرجع حاکمیتی امور
دریایی ،بندری و کشــتیرانی تأکید میکنیم؛ باید بدانیــم که حاکمیت بدون
توجه بــه موضوعات علمی اص ً
ال معنــا ندارد .این دو نقــش از هم قابل تفکیک
نیستند؛ سازمان بنادر و دریانوردی یک نقش حاکمیتی دارد و یک نقش علمی.
برای تحقق نقش مرجعیت علمی باید پژوهشها در راســتای همه موضوعاتی
که به بندر دریا و کشتیرانی مرتبط اســت ،در درون سازمان انجام شود و نهایت ًا
خروجیهای این پژوهشهاست که ازجایگاه حاکمیتی سازمان برای ذینفعان
کشوری منترش میشود.

سازمان بنادر و دریانوردی چقدر به مقوله تحقیق و پژوش
بهامیدهد؟

قاعدت ًا هر ســازمانی به پژوهش و تحقیق نیازمند اســت .حذف پژوهش از یک
سازمان مانند این اســت که بگوییم میخواهیم بیامرستانی بسازیم اما پزشک
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متخصص نداریم ،یا پزشــک متخصص داریم اما فضایی برای اســتفاده از این
تخصص وجود ندارد .این دو الزم و ملزوم یکدیگرند.
یعنی مرجع حاکمیت قانونی با مرجعیت علمی در کنار هم معنا پیدا میکنند.
ما منیتوانیم یک قسمت را کمرنگ کنیم یا نادیده بگیریم .اگر این اتفاق بیفتد
به معنی بیتوجهی ما به روالی است که در دنیا وجود دارد .همچنین بیتوجهی
به اتفاقات و تحوالتی که میتواند برای حوزه بندر و دریا مثبت باشد یا به عنوان
تهدیدی مد نظر قرار بگیرد .نتیجه چه میشود؟ اینکه کاری را رشوع میکنیم،
منابــع را تخصیص میدهیم اما ایــن تخصیص منابع الزامــ ًا منیتواند بهینه و
کارآمد باشــد .کار کردن بدون تحقیــق و پژوهش ،در این بازاری که به شــدت
رقابتی است ،هیچ معنایی ندارد.

با توجه به همین تعریف و رویکردی که به نقش پژوهش و
تحقیق در ســازمان دارید ،پژوهــش چقدر در ســازمان بنادر و
دریانوردی نهادینه شده است؟
به نظرم سازمان در این زمینه تالش زیادی کرده است؛ کارهای خیلی خوبی هم
انجام داده است .تقریب ًا میشود گفت که سازمان هم نقش مرجعیتی خودش را

حفظ کرده و هم در زمینه تحقیق و پژوهش فعالیت داشته است .هرچند در هر
زمینهای از پژوهش هم که کمرنگ عمل کرده اســت ،بخشهای دیگر سازمان
ورود کرده و فعالیت کردهاند .مث ً
ال اگر در سازمان دقت کنید ،کتابهایی را که
در قالب کتب بنادر منترش شده یا روابط عمومی سازمان یا بخشهای تخصصی
سازمان فعالیتهایی انجام دادهاند که همه نشاندهنده همین اهمیت است.
با ابالغ نقشه جامع علمی کشور که در حال حارض عالیترین سند علمی همه
دستگاههای اجرایی کشور اســت ،برخی نقشهای موجود پررنگتر میشود
و همچنین نقشهای جدیدی برای ســازمان تعریف شده اســت که ما درمرکز
بررسیها این نقشها و تکالیف را احصا کردهایم.
فعالیتی که سازمان از جایگاه حاکمیتی خود میتواند انجام دهد ،برای اینکه
بتواند نقش مرجعیت علمی خودش را در بحثهای بندری ،دریایی و کشتیرانی
داشته باشــد ،مشــخص شــده و کار را در این زمینهها آغاز کردهایم .این کار با
هامهنگی همه بخشهای ســازمان بنادر انجام شده است و حاال خوشبختانه
فکر میکنم کام ً
ال مشــخص اســت که چه کارهایی را باید انجام دهیم؛ در چه
زمینههایی خیلی خوب بودهایم و در چه زمینههایی باید بیشــرت ورود کنیم و از
تخصص درون سازمانی و برون سازمانی استفاده کنیم.

پس از ابالغ نقشهجامع علمی کشور ،نقشه راه مشخص
شدهاســت و همه دســتگاههای اجرایــی درک مشــخصی از
فعالیتهاییکهبایدانجامدهند،پیداکردهاند.ایننقشهدرکنار
تالشهای ســازمان بنادر و دریانوردی به نتیه خاصی رســیده
است؟

بحثهای علمی معمو ًال به رسعت جواب منیدهند؛ کارهای علمی و پژوهشی
زمانبر هستند و اثرات آنها به رسعت به چشم منیآید .مثل کاشت یک محصول
است ،باید مدتها بسرتسازی کنید ،آبیاری کنید ،نهالی بکارید ،از آن مراقبت
کنید ،تا به مثر برسد .بحثهای علمی هم اینطور است ،بحثهایی است که از
نظر من در کوتاه مدت یعنی در طول دو تا ســه سال نباید منتظرجواب باشیم.
ما االن در مرحله بسرتســازی هســتیم ،کار را رشوع کردهایــم و در موضوعات
مختلف مرتبط با سازمان ورود کردهایم ،با وزارتخانههای مختلف تعامل داریم،
تفاهمنامههایی با دانشــگاههای مختلف منعقد کردهایــم و بازنگری در برخی
فرآیندهای سازمان را هم آغاز کردهایم.
مهندسان مشاور و دانشگاهیان از سازمان جدا نیستند

با توجه به سؤال نخست ،برایامن بگویید که رشکتهای
مهندسان مشاور و پژوهشــگران بخش خصوصی هم در حوزه
پژوهش و تحقیق،جایگاه یا همکاری خاصی با سازمان بنادر و
دریانوردی دارند؟

چشماندازی را برای این کشور نوشتند ،که «سند چشمانداز  »1404نام گرفت؛
این سند افقهایی را برای کشور ترسیم کرد که قرار است کشور در سال 1404
به آن برسد .برای به مثر نشسن این چشمانداز نیاز بود که یک نقشه راه ترسیم
شود ،این نقشه راه هامن سندجامع علمی کشور است.
در این نقشــهجامع علمی کشور ،شاخصها تعریف شــده است ،اعداد و ارقام
مشخص است و به همه وزارتخانهها و نهادهای دولتی ابالغ شده است که رشوع
به کار کنند .سازمان بنادر و دریانوردی هم به عنوان متولی امور بندری ،دریایی
و کشتیرانی کشور ملزم به اجرای این سند است.
بخش عمدهای از تجارت کشــور از طریق دریا صورت میگیرد ،صادرکنندگان
کشــور کاالهایشــان را از طریق بنــادر صادر میکننــد ،واردکننــدگان عمده
کاالهایشــان را از طریق بنادر وارد میکنند و این نشــان میدهد که سازمان
بنادر هم در بخشهای مختلفی از نقشه جامع علمی کشور باید نقش مثبت و
سازندهای داشته باشد چراکه به عنوان یک سازمان دولتی با تأثیرگذاری بسیار
زیادی در اقتصاد کل کشور فعالیت میکند.
نخستین نرشیه تخصصی صنعت حمل و نقل دریایی اجازه انتشار گرفت

ســازمان بنــادر و دریانــوری در یک ســال گذشــته چه
دستاوردهایی در حوزه بنادر و دریانوردی داشته است؟

به استناد هامن نقشهجامع علمی کشور ،دستورالعمل حامیت از فعالیتهای
پژوهشی و پایاننامههای دانشجویی را بازنگری کردیم .دستورالعمل قبلی رصف ًا
در حد حامیت از پایاننامهها بود اما در دستورالعمل جدید موضوع حامیت از
مقالهها ،هامیشها ،پیشنهادات برای سازمانهای بیناملللی ،تألیف کتب و
همه موضوعات با استناد به راهربدهای مختلف نقشهجامع بازنگری شده است.
خوشــبختانه با حامیت کاملی که مجموعه هیئت عامل سازمان و شخص مدیر
عامل از این موضوع داشتند ،این دستورالعمل در سازمان به تصویب رسید.
در این زمینه جزء معدود سازمانهایی هستیم که این بخش از کار را به استناد
نقشهجامع بازنگری و تصویب کردیم و به عموم هم اطالعرسانی کردیم.
یکی دیگــر از فعالیتهای ما هامهنگی با مرکز تحقیقات وزارت راه ،مســکن و
شهرسازی بود که «سند جامع توسعه دریایی کشــور» با هامهنگی آنها تدوین
شد .آقای دکرت روحانی ،رئیسجمهوری هم بر روی این سند دستوری دادند که
قرار شد این سند با محوریت مرکز تحقیقات و متولیگری سازمان بنادر بازنگری
شود .این سند بزرگترین سند فعالیتهای بندری ،دریایی و کشتیرانی کشور
در همه زمینهها خواهد بود .که امیدواریم پــس از تصویب بتواند به عنوان یک
پشتیبان برای نقشهجامع علمی کشور در بخش دریایی باشد.

همچنین با وزارت آموزش و پرورش هامهنگی شــده اســت تا با همکاری دفرت
تألیف کتب درسی ،محتوایی با نگاه به دریا و موضوعات دریایی در کتابهای
قطع ًا همین طور اســت .دانشــی که ما از آن اســم میبریــم و میگوییم که در
درسی گنجانده شود .بر اساس توافق انجام شــده ،محتوا را ما تهیه کنیم و در
سازمان نیســت ،از طریق همین گروهها تأمین میشــود .ما قطع ًا در بیرون از
اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میدهیم تا هم در کتابهای شش سال اول
سازمان افرادی را داریم که در دانشــگاهها یا رشکتهای مهندسان مشاور کار
دبستان و هم برای کتابهای شش سال دبیرستان و فنیوحرفهای اعامل کنند.
میکنند و توانســتهاند در زمینههای خاصی جایگاه علمی معتربی به دســت
به نظرم کار بسیار بزرگی است که به موضوع نهادینه شدن بحثهای دریایی در
بیاورند .در نقشــه جامع علمی کشور هم به پژوهشــگران و رشکتهای دانش
سطحجامعه کمک زیادی میکند.
بنیان پرداخته شده است.
همچنیــن بــا وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی
هامهنگیهــای الزم برای انتشــار نرشیه تخصصی
اینطور که به نظر میرســد در حال
در بحث بندر ،دریا و کشــتیرانی انجام شده است .با
با ابــلــاغ نــقــشــهجــامــع عــلــمــی
حارض ،نقشهجامع علمی کشور ،در حوزه
چند دانشــگاه به تفاهم رسیدیم و هیئت تحریریهای
کــشور که عالیترین سند علـمی هــمه
پژوهــش و تحقیق محور و معیار ســازمان
از اســاتید دانشگاههای مختلف تشــکیل شد .برای
دستگاههای اجرایی کشور است ،برخی
راهانــدازی ایــن نرشیــه در کمیســیون تخصصــی
بنادرودریانوردیاست؛برایتحققاهداف
نقـشهـای مـوجـود پررنـگتر میشود
مطبوعــات دولتــی رشکــت کردیــم و نهایت ًا بــا این
این نقشــهجامع علمی چه نقشهایی بر
و همچــنین نقــشهایجــدیدی برای
درخواســت موافقت شــد .با این نرشیه امیدواریم تا
عهده سازمان گذاشته شده است؟
سازمان تعریف شده است که ما درمرکز
کمرت از یک ســال دیگر بــه عنوان نخســتین نرشیه
که
بدانیم
برای پاســخ به این ســؤال ،نخســت باید
تخصصی صنعت حمل و نقل دریایی منترش شود .این
بررسیها این نقشها و تکالیف را احصا
سند
کشور
نقشهجامع علمی کشور چیست؟ بزرگان
نرشیه دو زبانه است و میخواهیم در سال حداقل 4
کردهایم.
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شامره به زبان فارسی و دو شامره به زبان انگلیسی داشته باشیم.
همچنین در زمینه کتابخوانی و تجهیز کتابخانهها با وزارت ارشاد هامهنگیهایی
انجام شده است .با توجه به اینکه امسال سال اقتصاد و فرهنگ نام گرفتهاست،
بــرای فرهنگســازی در زمینه بنــادر این کار انجام شــده اســت .قصد داریم
کتابهایی تدوین کنیم که محتوایی مرتبط با بندر ،دریا و کشــتیرانی داشته
باشــند ،با ادبیات عامهپســند نوشــته شــوند و نهایت ًا در اختیار وزارت ارشــاد
قرار بگیرد .ســپس این کتابها در ســطح کتابخانههای شــهرها و روستاها و
کتابخانههای عمومی کل کشور عرضه خواهد شد.
متقاب ً
ال هم قرار شــد مــا از امکاناتی کــه ســازمان دارد و ایــن هامهنگی را با
کشتیرانی داشته باشــیم و فضایی را برای ترویج فرهنگ کتابخوانی تخصیص
دهیم .وزارت ارشاد هم کتابهایی را که مد نظرشان است به رایگان در اختیار
بگذارد تا در دســرتس قرار بگیرد .این مجموعه در کشــتیها ،در بنادر و حتی
شهرکهای مسکونی سازمان بنادر برنامهریزی شدهاست.

اقدامات ارزشــمندی در تعامل با نهادهــای دیگر انجام
دادهایدکهجایتقدیرداردامااینطورکهبهنظرمیرسدمتاماین
تعامالت با سازمانها و وزارتخانههای دیگر در طول این یک سال
آغاز شده است؛ چرا انقدر دیر؟
قب ً
ال هم فعالیتهایی انجام شــده بود و من با رصاحت مانند شام منیگویم که
کاری در این زمینه انجام نشده بود .به عنوان مثال در حدود  15-10سال پیش
ارتباطــی با آموزش و پرورش برقرار شــده بود و در یکی دو کتــاب به طور خیلی
محــدود به موضوع بنــدر و دریا پرداخته بودنــد ،اما هیچوقت در این ســطح و
گسرتدگی که امروز شاهد آن هستیم ،پیش نیامده بود.
به هرحال اســتنباط من این اســت که امروز هم فرصت خوبی در خود سازمان
پیش آمده است و هم در آموزش و پرورش و نهادهای دیگر و االن فضا به گونهای
است که میتوان کارهای بیشرتی انجام داد.

اینطور که به نظر میرســد متامی ایــن طرحها در قالب
پیشنهادهای مرکز بررسیها و مطالعات راهربدی سازمان بنادر
و دریانوردی مطرح شده است .آیا طرحهایی از خارج از سازمان
به شام پیشنهاد شده است که سازمان به آن پاسخ مثبت داده
باشد؟

بله 95 .درصد این فعالیتها به درخواســت ســازمان بوده است .اما محدود به
پیشــنهادهای ســازمان نبوده و در برخی موارد هم ما به پیشنهاد سازمانهای
دیگر لبیک گفتهایم .به عنوان مثال امسال به درخواست و با همکاری دانشگاه
رشیف ،جشنواره شناورهای هوشمند در دو ســطح دانشآموزی و دانشجویی
در دریاچه پارک ارم برگزار شــد .دانشــگاه رشیف از ما تقاضا کرد و ســازمان با
هامهنگی که انجام شــد ،پاســخ مثبت داد .حامیت ما از این جشنواره در سه
سطح مادی ،رسانهای و علمی بود .یعنی یک رقمی را به این مسابقات اختصاص
دادیم ،در حد کمیته علمی افراد را معرفی کردیم و برای پوشش مطبوعاتی هم
حامیت رسانهای را انجام دادیم و مجله بندر و دریا هم خودش حامی رسانهای
اینجشنواره بود.

از این پیشنهاد اســتقبال کرد و ما هم در ســازمان دبیرخانه کوچکی برای این
برنامه راهاندازی کردیم.

رویکـــرد آتـــی ســـازمان در حـــوزه تحقیـــق و پژوهـــش و
تعامل با سازمانهای پژوهشی دیگر چیست؟

یکـــی دیگـــر از کارهایـــی کـــه انجـــام دادیـــم ،راهانـــدازی بخـــش انتشـــارات
ســـازمان اســـت .مـــا امســـال مجـــوز انتشـــارات را بـــرای ســـازمان بنـــادر
گرفتی ــم چ ــون منیش ــد م ــا ب ــه عن ــوان ی ــک مرج ــع حاکمیت ــی ب ــرای انتش ــار
کتابهایمـــان بـــهجـــای دیگـــری مراجعـــه کنیـــم.
در نقشــهجامــع علمــی کشــور هــم بــه رصاحــت آمــده اســت کــه اگــر شــام
کتابــی تخصصــی قــرار اســت چــاپ کنید ،یــا قــرار اســت چاپ شــود ،ســه نهاد
یــا ســه بخــش میتوانــد انجــام دهــد :دانشــگاهها ،مراکــز تحقیقاتــی وابســته
بــه دســتگاههای اجرایــی کــه مــا هســتیم و نــارشان .مــا بــه اســتناد ایــن بنــد از
وزارت ارشــاد مجــوز نــرش گرفتیــم به ایــن دلیل کــهجایــگاه حاکمیتی ســازمان
را رعایــت کنیــم ،نــه لگــوی خاصــی طراحــی کردهایــم و نــه اســم دیگــری بــرای
انتشــارات برگزیدهایــم بلکــه همــه چیــز بــه نــام ســازمان انجــام میشــود.
در ســطح دانشــگاههای کشــور و رســانهها هــم اطالعرســانی کردیــم کــه
حارضیــم از کتابهــای تخصصــی حامیــت هــم کنیــم.

آیا این طرح شام به نتیجهای هم رسیده است؟

بلــه .در همیــن آغــاز کار دو دانشــکده بــا مــا هامهنــگ کردهانــد و درخواســت
همــکاری در ایــن کار را دارنــد .یکــی از آنهــا دانشــکده تاریــخ دانشــگاه تهــران
اس ــت ک ــه احت ــام ًال ب ــه زودی تفاهمنام ــهای ب ــا آنه ــا خواهی ــم داش ــت .اع ــالم
آمادگ ــی کردهای ــم ک ــه اگ ــر کت ــاب تخصص ــی داش ــته باش ــند ،بررس ــی کنی ــم
و ب ــه عن ــوان س ــازمان بن ــادر چ ــاپ کنی ــم.

ش ــام ب ــه عن ــوان یک ــی از چهرهه ــای پژوهش ــی س ــازمان
بن ــادر ش ــناخته ش ــده هس ــتید ،فک ــر میکنی ــد چالشه ــای
پیــشروی ســازمان بنــادر در حــوزه تحقیقــات چیســت؟ بــا در
نظ ــر گرف ــنت ای ــن موض ــوع ک ــه تحقی ــق و پژوه ــش در س ــازمان
بنادر یک محور مورد توجه و مهم است.

ببینیـــد وقتـــی صحبـــت از پژوهـــش میشـــود بهـــرت اســـت یـــک ســـطح
باالتـــر را ببینی ــم و بع ــد تحلی ــل کنی ــم .ای ــن یـــک چال ــش عموم ــی اس ــت.
در کش ــورهایی مث ــل کش ــور م ــا ک ــه اسمش ــان کش ــورهای در ح ــال توس ــعه
اس ــت و ای ــن برچس ــب ب ــه م ــا خ ــورده اس ــت ،بای ــد بدانی ــم ک ــه برچس ــب در
ح ــال توس ــعه ،ب ــه آب و ه ــوای م ــا ،ب ــهجن ــس خ ــاک و م ــرتاژجن ــگل و ارتف ــاع
کـــوه و نزدیکـــی و دوری از دریـــا ربطـــی نـــدارد .ایـــن برچســـب در حقیقـــت
نش ــاندهنده ای ــن اس ــت ک ــه چق ــدر ای ــن کش ــورها ب ــه عل ــم و دان ــش اهمی ــت
میدهنـــد .ایـــن چیـــزی اســـت کـــه امـــروزه کشـــورها را از هـــم تفکیـــک
میکنـــد و بـــه نـــام اقتصادهـــای خدماتـــی و اقتصادهـــای محصولـــی یـــا
کاالیـــی معرفـــی میکنـــد.

کش ــورهایی مث ــل م ــا ک ــه س ــالیان س ــال نف ــت را از دل خ ــاک درآوردی ــم ،در
بش ــکه ریختی ــم و ص ــادر کردی ــم ی ــا مع ــادن را کش ــف کردهای ــم ی ــا برایم ــان
کشـــف کردهانـــد و رشوع کردیـــم هامنهـــا را خـــام فروشـــی کـــردن ،یـــک
اقتص ــاد کاالی ــی هس ــتیم .اینج ــا ش ــام نی ــازی ب ــه عل ــم نداری ــد ،تکنول ــوژی
عالوه بر این امســال قرار اســت نخســتین کنفرانس ملی ناوبری در بهمن ماه
حف ــاری و هم ــه چی ــز را ب ــه ش ــام میدهن ــد و م ــا کار میکنی ــم .کش ــورهایی
برگزار شــود .ایــن کنفرانس هم بر اســاس تقاضای
ک ــه اقتصادش ــان خدمات ــی اس ــت ،آنهای ــی هس ــتند
دانشگاه رشیف و پژوهشکده شــهید کاظمی برگزار
کـــه بـــه علـــم و دانـــش اهمیـــت میدهنـــد و علـــم
میشــود که از سازمان خواســتند تا از آنها حامیت
برایشـــان واقعـــ ًا اهمیـــت دارد؛ آنوقـــت اســـت کـــه
سال
سالیان
که
ما
مثل
کشورهایی
کند .بــا موافقت مدیر عامل قرار شــد بازهم در ســه
ی ــک رشکت ــی ب ــه اس ــم گ ــوگل ،نرماف ــزاری درس ــت
سطح مادی ،علمی و رسانهای از این هامیش حامیت
بشکه
در
درآوردیم،
خاک
دل
از
را
نفت
میکن ــد ب ــه اس ــم موت ــورجس ــتجو و ب ــا ای ــن موت ــور
هوایی،
کنیم .این هامیش در ســه ســطح ناوبــری
جس ــتجو ثروت ــی ک ــه ب ــرای کش ــور کس ــب میکن ــد،
ریختیم و صادر کردیم یا معادن را کشف
با
کردیم
زمینی و دریایی برگزار میشــود و مــا اعالم
ثروت ــی بی ــش از نفت ــی اس ــت ک ــه خیل ــی از کش ــورها
کردهایم یا برایمان کشف کردهاند و
متامی
حارضیم
توان مرجع حاکمیتــی که داریــم،
از دل خـــاک در میآورنـــد و میفروشـــند.
رشوع کردیم هامنها را خام فروشی
موضوعات مربوط به پنل دریایی یا بخش دریایی این
کردن ،یک اقتصاد کاالیی داریم.
کنفرانس را به عهده بگیریــم .دبیرخانه این هامیش
در نتیج ــه هنگام ــی ک ــه میگویی ــم م ــا ی ــک کش ــور
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در ح ــال توس ــعه هس ــتیم ،یعن ــی هن ــوز نی ــاز عل ــم در ای ــن کش ــور نهادین ــه
نش ــده اس ــت و بعض ــا حت ــی ممک ــن اس ــت در بخ ــش های ــی احس ــاس نی ــاز
ه ــم نکنن ــد ب ــه عل ــم.
امــا خوشــبختانه در کشــور مــا مدتــی اســت کــه بحــث اقتصــاد دانشبنیــان،
رشکته ــای دانشبنی ــان و موضوعات ــی از ای ــن قبی ــل مط ــرح ش ــده اس ــت.
فقـــط در چنـــد ســـال اخیـــر مـــا یـــک بـــار نقشـــهجامـــع علمـــی کشـــور را
داش ــتیم ک ــه ب ــه عن ــوان قان ــون ب ــه هم ــه دس ــتگاههای اجرای ــی اب ــالغ ش ــده
و همـــه موظـــف بـــه اجـــرای آن شـــدند .درجـــای دیگـــر مـــا سیاســـتهای
اقتصـــاد مقاومتـــی را داریـــم کـــه بنـــد دو سیاســـتهای اقتصـــاد مقاومتـــی
بـــر نهادینـــه کـــردن مدیریـــت دانـــش و پیادهســـازی نقشـــهجامـــع تأکیـــد
میکن ــد .در تاری ــخ بیس ــت و نه ــم ش ــهریور امس ــال ه ــم مق ــام معظ ــم ره ــربی
سیاســـتهای کلـــی علـــم و فنـــاوری را بـــه ســـه قـــوه ابـــالغ میکننـــد کـــه
نشـــان میدهـــد چقـــدر موضوعـــات مربـــوط بـــه علـــم و فنـــاوری در کشـــور
م ــا مه ــم اس ــت .ب ــر همی ــن اس ــاس اس ــت ک ــه پیشبین ــی ش ــده ای ــران در
بح ــث اقتصاده ــای دانشبنی ــان بتوان ــد رتب ــه ی ــک منطق ــه را در س ــالهای
نزدی ــک داش ــته باش ــد.

جایگاه فعلی ما چگونه است؟

متأس ــفانه ام ــروز ای ــنجای ــگاه را نداری ــم و رتب ــه ای ــران پایی ــن اس ــت .رتب ــه
فعل ــی در ش ــأن کش ــوری ب ــه بزرگ ــی ای ــران ب ــا وج ــود نیروه ــای بس ــیار نخب ــه،
دانشـــگاههای مطـــرح و ظرفیتهـــای بســـیار بـــاال نیســـت.

خ ــوب اگ ــر ب ــه ط ــور خ ــاص بخواهی ــم ب ــه س ــازمان بن ــادر
بپردازیـــم چطـــور؟ وضعیـــت پژوهـــش در ســـازمان را چطـــور
ارزیابیمیکنید؟

س ــازمان بن ــادر ه ــم از ای ــن توضیح ــات مس ــتثنی نیس ــت .در نتیج ــه ش ــاید
در ی ــک مقاطع ــی خیل ــیج ــدی ب ــه بحثه ــای تحقیق ــات و مرک ــز تحقیق ــات
پرداختـــه شـــده باشـــد و در یـــک دورانـــی هـــم بیشـــرت ســـازمان درگیـــر
موضوعـــات اجرایـــی بـــوده و خـــودش را از بحثهـــای تحقیقاتـــی منفـــک
کـــرده اســـت.

بـــدون اغـــراق فکـــر میکنـــم کســـانی کـــه بـــه عنـــوان بازدیدکننـــده یـــا
مـــدرس یـــا رسمایهگـــذار از کشـــورهای دیگـــر بـــه ســـازمان بنـــادر میآینـــد،
مخصوصــ ًاجای ــی ک ــه ب ــا کارشناس ــان صحب ــت میکنن ــد ،برایش ــان خیل ــی
جال ــب اس ــت .چ ــون نگاه ــی ک ــه قب ـ ً
ـال از ای ــران و کارشناس ــان ایران ــی دارن ــد،
ی ــک ن ــگاه متف ــاوت ب ــا چی ــزی اس ــت ک ــه در ای ــران مش ــاهده میکنن ــد.
ما برای اصالح این دیدگاه هم برنامه هایی داریم .با هامهنگی مدیر عامل
سازمان ،سایتی را طراحی کردیم که فعالیت آن در زمینه بحثهای تحقیقاتی
و دریایی خواهد بود.
یکـــی از برنامههـــای ایـــن ســـایت ،بارگـــذاری کارهایـــی اســـت ،کـــه انجـــام
شـــده اســـت .از ســـوی دیگـــر میخواهیـــم شـــبکهای از خـــربگان دریایـــی
ایج ــاد کنی ــم و انتظ ــار م ــا ای ــن اس ــت ک ــه بع ــد از ی ــک س ــال ت ــا دو س ــال ای ــن
ش ــبکه بتوانن ــد ب ــرای ارائ ــه خدم ــات دانش ــی ب ــه کش ــورهای دیگ ــر نق ــش
قاب ــل توجه ــی داش ــته باش ــد.

یعن ــی م ــا دوس ــت داری ــم در ای ــن س ــایت هم ــه بخشه ــا معرف ــی و شناس ــایی
شـــوند و در نهایـــت در بخشـــی از ایـــن ســـایت بتوانیـــم ایـــن خدمـــات را بـــه
و در حال حارض چگونه است؟
اط ــالع دیگ ــران برس ــانیم و دوس ــتان را ب ــرای برگ ــزاری کالسه ــا و دوره ه ــای
از اواخ ــر س ــال گذش ــته و در س ــالج ــاری ،از س ــوی ش ــخص مدی ــر عام ــل و
مختلـــف آموزشـــی و مشـــاوره تخصصـــی اعـــزام کننـــد .ایـــن پتانســـیل در
هیئ ــت مح ــرتم عام ــل س ــازمان حامی ــت ش ــدیم و در نتیج ــه ای ــن حامی ــت م ــا
س ــطح کش ــور ه ــم هس ــت؛ ن ــه فق ــط س ــازمان بلک ــه در س ــطح دانش ــگاهی و
ه ــم ب ــا مت ــام وج ــود س ــعی کردی ــم ،در خدم ــت س ــازمان و مباح ــث پژوهش ــی
رشکتهـــای پژوهشـــی و مشـــاوره هـــم وجـــود دارد.
و تحقیقات ــی باش ــیم.
اقدام دیگری که انجام دادیم ،تفاهم نامه ای را با جهاد دانشگاهی منعقد
خوشـــبختانه فراخوانـــی کـــه بـــرای کارشناســـان ســـازمان دادیـــم تـــا در
کردیم که این تفاهمنامه قرار است متامی کارهای پژوهشی سازمان یا کارهای
طرحهـــای پژوهشـــی در کنـــار باشـــند ،پاســـخ مثبـــت دادنـــد .حـــاال هـــر
پژوهشی که سازمان از آنها حامیت کرده ،شامل پایاننامهها ،مقاالت و حتی
موضوعـــی را کـــه مـــا بـــه کارشناســـان مختلـــف ســـازمان و بنـــادر ارجـــاع
خالصه مقاالتی که در قالب هامیشها و نشستهای علمی منترش شده است،
میدهی ــم ،در کوتاهرتی ــن زم ــان ممک ــن ب ــا کیفی ــت ب ــاالی کار کارشناس ــی
را مستند کنیم.
بـــه مـــا پاســـخ میدهنـــد.
این پایگاه قرار است در قالب پایگاه استنادی  SIDکه نخستین پایگاه
منایهسازی در این حوزه است ،قرار بگیرد .چکیده انگلیسی این محتوا نیز در
شـــام در ســـطح بیناملللـــی هـــم در حـــوزه پژوهـــش
فضای بینامللل قابل دسرتسی است .این پایگاه در پایگاه تامسون رویرتز
حض ــور داش ــتهاید؛ چ ــه ب ــا تدری ــس و چ ــه
که  ISIاست و همچنین در شبکه گوگل اسکوالر هم
میتواند موضوعات را منایش دهد.
ب ــا ارائ ــه مقال ــه و  ...ب ــر ای ــن اس ــاس فک ــر
یعن ــی بال ــغ ب ــر س ــه ه ــزار مقال ــه و کار پژوهش ــی را
می کنیـــد ســـازمان بنـــادر از نظـــر
تفاهمنامهای را باجهاد دانشگاهی
ک ــه ت ــا االن عمومــ ًا اطالعرس ــانی نش ــده ی ــا فق ــط
پژوهشـــی چـــه جایگاهـــی در میـــان
در س ــطح داخل ــی و محــ ــدود بودن ــد و ی ــا در قال ــب
منعقد کردیم که این تفاهمنامه قرار
کتابچههـــای هامیـــش یـــا CDهـــای هامیـــش در
کشورهای منطقه وجهان دارد؟
است متامی کارهای پژوهشی سازمان
اختیـــار رشکـــت کننـــدگان قـــرار گرفتـــه بـــود ،بـــه
کشــور
در
خوبــی
فکــر میکنــم کارهــای خیلــی
یا کارهای پژوهشی که سازمان از آنها
ط ــور عموم ــی منت ــرش کن ــد.
انجــام شــده اســت .مخصوصــ ًا در بحث هــای
حامیت کرده ،شامل پایاننامهها،
خ ــود ای ــن پای ــگاه ،پی ــام خوب ــی ب ــه خ ــارج از کش ــور
دریایــی .کارشناســان خیلــی خوبــی در بحــث
در
مقاالت و حتی خالصه مقاالتی که
اســـت تـــا پتانســـیلهای خوبـــی کـــه در ایـــران
دریایــی داریــم ولــی هیچوقــت ایــن موضوعــات طرح
قالب هامیشها و نشستهای علمی
وجـــود دارد و کارهـــای تحقیقاتـــی خوبـــی کـــه در
نشــده یــا فرصت طــرح نبــوده یــا مســیر مطرح شــدن
ایـــران انجـــام شـــده اســـت را بهـــرت بشناســـد.
ایــن موضوعــات همــوار نبــوده اســت.
منترش شده است ،را مستند کنیم.
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دانشگاهWMU
الگویی موفق در عرصه آموزش و پژوهشجهانی دریانوردی
حمید محمدعظیمی

دکرتای تکنولوژی آموزشی

حملونقـــل دریایـــی احتـــام ًال قدیمیتریـــن و بیناملللیتریـــن صنعـــت
درجهـــان باشـــد کـــه بیـــش از  90درصـــد تجـــارتجهانـــی را بـــه واســـطه
انتق ــال وجابجای ــی ،ب ــا ویژگ ــی حم ــل ونق ــل مناس ــب ،پ ــاک و ام ــن ب ــه خ ــود
اختص ــاص داده اس ــت .مالکی ــت و زنجی ــره مدیری ــت ه ــر کش ــتی میتوان ــد
شـــامل بســـیاری از کشـــورها و کشـــتیهایی شـــود کـــه زندگـــی اقتصـــادی
خـــود را در حـــال حرکـــت بیـــن قلمروهـــای مختلـــف هســـتند و اغلـــب دور از
کشـــور ثبـــت کننـــده مجـــوز کشـــتی میباشـــند ،بشـــود .بنابرایـــن نیـــاز بـــه
تنظی ــم و کن ــرتل حملونق ــل ب ــا اس ــانداردهای بینامللل ــی ام ــری اجتن ــاب
ناپذیـــر اســـت.
ایـــن نیـــاز توســـط ســـازمان بیناملللـــی دریانـــوردی ( )IMOوابســـته بـــه
ســـازمان ملـــل ،کـــه مهمتریـــن وظیفـــه آن ایجـــاد و حفـــظ یـــک چارچـــوب
قانون ــیجام ــع ب ــرای حم ــلو نق ــل دریای ــی و ارس ــال و مراس ــالت میباش ــد،
م ــورد توج ــه ق ــرار گرفت ــه اس ــت.
پاس ــخگویی ب ــه چنی ــن نی ــازی ،اعض ــای ای ــن س ــازمان را ب ــرآن داش ــت ک ــه
در نشس ــت س ــاالنه خ ــود ب ــا ب ــه تصویبرس ــاندن مصوب ــهای در س ــال 1983
ب ــا ه ــدف کم ــک ب ــه تس ــهیل در دس ــتیابی ب ــه اه ــداف  IMOو اعض ــای ای ــن
س ــازمان در رسارسجه ــان از طری ــق آم ــوزش ،پژوه ــش و ظرفیتس ــازی ب ــرای
کشــتیرانی ایمــن و کارآمــد در دریاهــای پــاک بــه تأســیس دانشــگاهی تحــت
عنوان«دانشــگاهجهانــی دریانــوردی (»)World Maritime University
اقـــدام مناینـــد .ایـــن دانشـــگاه در حقیقـــت پاســـخی بـــه نیازهـــایجامعـــه
بینامللل ــی دریان ــوردی در مامل ــوی س ــوئد بهعن ــوان دانش ــگاه تحصی ــالت
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تکمیل ــی دریان ــوردی اس ــت.

بیانیهمأموریتدانشگاه:

بــه عنــوان قطــب علمــی آمــوزش دریانــوردی در مقطــع تحصیــالت تکمیلــی،
مأموریـــت ایـــن دانشـــگاه عبـــارت اســـت از ارائـــه خدمـــات بـــهجامعـــه
دریانـــوردیجهـــان از طریـــق آمـــوزش ،پژوهـــش و ظرفیتســـازی بـــا هـــدف
اطمینـــان از کشـــتیرانی ایمـــن و کارآمـــد در دریاهـــای پـــاک.
ای ــن دانش ــگاه ب ــه س ــاخت ی ــکجه ــان پای ــدار از طری ــق آم ــوزش دریان ــوردی
کمـــک میکنـــد و رهـــربان ،کارشناســـان و متخصصـــان آینـــده دنیـــای
دریانـــوردی را آمـــوزش میدهـــد .همچنیـــن زمینـــه را بـــرای همکاریهـــای
بیناملللـــی در ایـــن حـــوزه فراهـــم میکنـــد.

برنامههای اسرتاتژیک دانشگاه

در چشماندازاس ــرتاتژیک  2018 – 2014مؤسس ــه روی بازس ــازی دس ــتورات
علمـــی و آکادمیـــک ،تقویـــت تواناییهـــای پژوهشـــی ،دوبرابـــر شـــدن
دانشـــجویان ورودی و کوتـــاه شـــدن برنامـــه درســـی دوره کارشناسیارشـــد
مترکـــز شـــده اســـت.
در اوایـــل دهـــه  ،1980کمبـــود وجـــود کارشناســـان دریانـــوردی تحصیـــل
ک ــرده ،خ ــربه و واج ــد رشای ــط ب ــه وی ــژه در کش ــورهای کم ــرت توس ــعه یافت ــه
در دســـتور کار  IMOقـــرار گرفـــت .از ایـــنرو دانشـــگاهجهانـــی دریانـــوردی
توســـط ایـــن نهـــاد در ســـال  1983تأســـیس شـــد.
ایـــن دانشـــگاه بـــه لطـــف مســـاعدتهای دولـــت ســـوئد و مســـئولین شـــهر

ماملـــو بـــا پشـــتیبانی مالـــی و بودجـــهای ســـاالنه هـــر دو نهـــاد تأســـیس
ش ــد .خیری ــن و دیگ ــر حامی ــان ن ــه تنه ــا مناب ــع مال ــی کاف ــی بلک ــه کم ــک
هزینههـــای تحصیلـــی دانشـــجویان را هـــم فراهـــم کردنـــد تـــا اینکـــه در 4
ژوئی ــه س ــال  1983ب ــرای اولی ــن ب ــار کالسه ــای آموزش ــی آن افتت ــاح ش ــد.
ه ــم اکن ــون ،ح ــدود  4000ف ــارغ التحصی ــل ای ــن دانش ــگاه از  165کش ــور
در رسارسجهـــان درحـــال شـــکل دادن و توســـعه بخـــش دریانـــوردی وجـــود
دارد .ف ــارغ التحصی ــالن س ــنوات گذش ــته ای ــن دانش ــگاه ام ــروز ب ــه عن ــوان
مدیـــران ارشـــد ،وزرای حملونقـــل ،مدیـــران رشکتهـــای حملونقـــل ،
مســـئولین آکادمیهـــای دریانـــوردی و همچنیـــن مناینـــدگان کشـــورهای
خ ــود در انجمنه ــا و س ــازمانهای بینامللل ــی مش ــغول فعالی ــت هس ــتند.

ساختاردانشگاه

ای ــن دانش ــگاه در ی ــک محی ــط چن ــد بع ــدی از ذینفع ــان در ح ــال فعالی ــت
اســـت کـــه همگـــی نقـــش کلیـــدی در موفقیـــت ایـــن مؤسســـه آموزشـــی
ایفـــا میکننـــد .دانشـــگاه متشـــکل از چهـــار گـــروه اصلـــی اســـت کـــه
برنامهه ــای آموزش ــی ،برنامهه ــای توس ــعه بینامللل ــی ،پژوه ــش ،دورهه ــای
کوتاهم ــدت ،کنفرانسه ــا و ارائ ــه خدم ــات تخصصی(انتش ــارات ،مش ــارکت
در پنلهـــای بیناملللـــی ،هیئتهـــای ژوری و ســـمینارها) را عهـــدهدار
اســـت .کتابخانـــه دانشـــگاه هـــم از نظـــر ســـازمانی بخشـــی از دانشـــکده
میباشـــد .حـــوزه ریاســـت مســـئولیت چندیـــن فعالیـــت کلیـــدی ازجملـــه
افزایـــش اعتبـــارات صنـــدوق ،امـــور مشـــارکتها و رابـــط بینامللـــل و
ارتباطـــات را عهـــدهدار اســـت.
س ــاختار س ــازمانی دانش ــگاه از س ــاختار عملک ــردی پی ــروی ک ــرده و خط ــوط
گزارشدهـــی رســـمی (مرســـوم در ســـازمانها) از همـــه کارکنـــان مؤسســـه
تبعیـــت میکنـــد .عـــالوه بـــر ساختاررســـمی ،چندیـــن شـــورا ،کمیتـــه و
کارگ ــروه نی ــز در دانش ــگاه فع ــال اس ــت .ه ــر دو ش ــورا و کمیت ــه ب ــا اح ــکام
روشـــن تعریـــف شـــده و عضویـــت در آنهـــا بـــه طـــور منظـــم بـــه روزرســـانی
میش ــود .رؤس ــا و اعض ــای آنه ــا توس ــط رئی ــس دانش ــگاه منص ــوب میش ــوند
و متامـــیجلســـات ،تصمیـــامت و مصوبـــات مســـتند و ثبـــت میشـــوند.
مترک ــز ای ــن دانش ــگاه روی ارائ ــه دورهه ــای تحصی ــالت تکمیل ــی میباش ــد
ک ــه عبارتن ــد از:
دوره دکرتای تخصصی((Ph.D .
کارشناسیارشد ((M.Sc.
دوره یک ساله بعد از لیسانس ((PGD
ایـــن دانشـــگاه دارای ســـه پردیـــس میباشـــد کـــه دو شـــعبه آن در چیـــن و
پردیـــس مرکـــزی و اصلـــی آن هـــم در ماملـــو مســـتقر اســـت.
در پردیـــس ماملـــو ،دوره کارشناسیارشـــد شـــامل شـــش گرایـــش زیـــر
میباشـــد کـــه عبارتنـــد از :
مدیریت حمل و نقل و لجستیک
مدیریت بندر
ایمنی دریانوردی و مدیریت محیط زیست
مدیریت محیط زیست دریانوردی و اقیانوس
قانون و سیاست دریانوردی
آموزش دریانوردی
در مقطـــع کارشناسیارشـــد ،گرایشهـــای حمـــل ونقـــل بیـــن امللـــل و
لجس ــتیک در ش ــانگهای و گرای ــش ایمن ــی دریان ــوردی و مدیری ــت محی ــط
زیســـت نیـــز در دالیـــان (چیـــن) برگـــزار میشـــود .برنامههـــای طراحـــی
ش ــده مبتن ــی ب ــا رشای ــط و نیازه ــای وی ــژه چی ــن نی ــز توس ــط اس ــاتید همی ــن
دانشـــگاه تدریـــس میشـــود.
مقط ــع دک ــرتا تح ــت عن ــوان «ام ــور دریان ــوردی» اج ــرا میش ــود .همچنی ــن
دورههـــای یـــک ســـاله بعـــد از کارشناســـی یـــا هـــامن (Postgraduate
 )Diplomaدر رشـــته «بیمـــه دریایـــی» بـــه صـــورت آمـــوزش از راه دور بـــا
همـــکاری آکادمـــی دریانـــوردی  Lloydsبرگـــزار میشـــود.
در کنــار ارائــه مقاطــع رســمی دانشــگاهی ،دوره هــای کوتــاه مــدت حرفــهای
توســـعهای نیـــز توســـط دانشـــگاه برگـــزار میشـــود کـــه ســـالیانه در حـــدود
 700نفـــراز رشکتکننـــدگان عالقهمنـــد ،تحـــت آموزشهـــای حرفـــهای بـــا
کیفی ــت ب ــاال ب ــه منظ ــور بهروزرس ــانی تخصصه ــای خ ــود ق ــرار میگیرن ــد.
ای ــن دورهه ــا ب ــه ص ــورت سفارش ــی متناس ــب ب ــا نیازه ــای مخاطب ــان ،قاب ــل
طراح ــی و ب ــدون محدوی ــت مکان ــی قاب ــل اج ــرا هس ــتند.

کتابخانـــه دانشـــگاه امـــکان دسرتســـی بیـــش از  10هـــزار عنـــوان مجلـــه
آنالی ــن ،نرشیــات و منابــع مرتبــط بــا حــوزه دریانــوردی را ب ــرای دانش ــجویان،
اس ــاتید و پژوهش ــگران مدع ــو فراه ــم ک ــرده اس ــت .ب ــرای اس ــتفاده از م ــن
کامــل مقــاالت پژوهشــی از پایگاههــای اطالعاتــی همچــون Science Direct
فق ــط ب ــا ارس ــال درخواس ــت ب ــه کارکن ــان کتابخان ــه میت ــوان در ه ــامن روز
ی ــا حداک ــرث در ط ــول ی ــک روز کاری دسرتس ــی داش ــت.
دانش ــگاهجهان ــی دریان ــوردی ب ــه عن ــوان ی ــک مؤسس ــه تحصی ــالت تکمیل ــی
مســـتقل ،تحـــت نظـــارت ســـازمان ملـــل متحـــد در عرصـــه آموزشهـــای
تخصصــی حــوزه دریانــوردی مشــغول فعالیــت اســت .ایــن دانشــگاه نــه تنهــا
از طــرف دولــت ســوئد بلکــه از طــرف هیــچ یــک از دولتهــای عضــو اتحادیــه
اروپـــا حامیـــت مالـــی منیشـــود .بنابرایـــن هزینـــه تحصیـــل دانشـــجویان
مســـتقی ً
ام از طـــرف رشکتهـــای محـــل کاردانشـــجویان ،دولتهـــا و یـــا
ســـازمانهایی کـــه دارای منابـــع مالـــی از بودجـــه ملـــی هســـتند ،تأمیـــن
میشـــود .برخـــی از دانشـــجویان هـــم از طریـــق طرحهـــای حامیـــت از
تحصی ــل چن ــد ملیت ــی ،دوجانب ــه و ی ــا مناب ــع مل ــی کش ــور معرف ــی کنن ــده ب ــه
دانش ــگاه ،تحصی ــل میمناین ــد .حامی ــان مال ــی معم ــو ًال متام ــی هزینهه ــای
دوره تحصی ــل (ک ــه ح ــدودا  36ه ــزار ی ــورو) را پوش ــش میدهن ــد و ی ــا فق ــط
هزینـــه شـــهریه ( 16هـــزار یـــورو ) را پرداخـــت میکننـــد.
البتـــه در طـــول هـــر ســـال تحصیلـــی ،تعـــداد محـــدودی بـــورس تحصیلـــی
بــرای دانشــجویانی کــه توانایــی پرداخــت هزینــه تحصیــل را ندارنــد از طــرف
خیریـــن بیناملللـــی در نظـــر گرفتـــه میشـــود .معیـــار اعطـــای ایـــن نـــوع
کم ــک هزینهه ــای تحصیل ــی ب ــرای متقاضی ــان ش ــامل من ــرات آزم ــون زب ــان
انگلیس ــی ،مهارته ــای رایان ــهای ،س ــوابق حرف ــهای و ش ــغلی ،رشط س ــنی
زیــر  40ســال ،ســکونت در مناطــق خــاصجغرافیایــی و یــا اولویــت دادن بــه
زنــان میباشــد کــه دقیق ـ ًا توســط حامیــان مالــی درنظــر گرفتــه میشــود .در
ح ــال ح ــارض بورس ــی تح ــت عن ــوان «ب ــورس تحصیل ــی  Sasakawaدانش ــگاه
بینامللل ــی دریان ــوردی» توس ــط بنی ــاد پژوهش ــی سیاس ــت اقیان ــوس ژاپ ــن،
ب ــرای داوطلبی ــن کش ــورهای آس ــیایی در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت.

فارغالتحصیالن

در حـــال حـــارض ایـــن دانشـــگاه از مجمـــوع  164کشـــور دانشـــجو پذیرفتـــه
اســـت و بیـــش از  3477فارغالتحصیـــل داشـــته اســـت .فـــارغ التحصیـــالن
ب ــا حف ــظ ارتباط ــات نزدی ــک ب ــا یکدیگ ــر ،باع ــث ش ــکلگیری ش ــبکهجهان ــی
دریان ــوردی منح ــرص ب ــه ف ــرد ش ــدهاند .دانش ــجویان دی ــروز ای ــن دانش ــگاه،
امـــروز پســـتهای کلیـــدی در حـــوزه آموزشهـــای دریانـــوردی ،مناصـــب
دولتـــی مرتبـــط ،رشکتهـــای حملونقـــل و یـــا در نقـــش منایندگـــی
دولتهـــای متبوعشـــان در ســـطح بینامللـــل را عهـــدهدار هســـتند .از
جملـــه فـــارغ التصیـــالن برجســـته ایـــن دانشـــگاه میتـــوان بـــه افـــراد زیـــر
اشـــاره کـــرد :مایـــک لوگجـــو از غنـــا (کارشناســـی ارشـــد  ،) 2004دبیـــرکل
بن ــادر انجم ــن مدیری ــت غ ــرب و مرک ــز آفریق ــا ،کاپیت ــان س ــونیل تاپ ــار از هن ــد
(کارشناســی ارشــد  )1996رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل رشکــت حمــل
و نق ــل هن ــد ،دری ــادار ای ــوان والنزئ ــوال بوس ــنه (کارشناس ــی ارش ــد )1994
مدی ــر امنی ــت دریای ــی و عملی ــات ن ــاوگان ش ــیلی ،ن ــی ل ــی م ــا وی ــاس از هن ــد
(کارشناس ــی ارش ــد  )2000رئی ــس اجرای ــی ب ــرای بن ــدر صح ــار در ع ــامن ،
بینال ــی یلدری ــم از ترکی ــه (کارشناس ــی ارش ــد  )1991وزی ــر حم ــل و نق ــل،
امـــور دریانـــوردی و ارتباطـــاتجمهـــوری ترکیـــه و عصمـــت یلـــامز (1990
کارشناس ــی ارش ــد) وزی ــر دف ــاع مل ــیجمه ــوری ترکی ــه.
بیشـــرتین فـــارغ التحصیـــالن ایـــن دانشـــگاه بـــه ترتیـــب هشـــت کشـــور
نخســـت مربـــوط بـــه کشـــور چیـــن بـــا بیـــش از  623نفـــر ،فیلیپیـــن 123
نفـــر ،نیجریـــه  122نفـــر ،هنـــد  101نفـــر ،اندونـــزی  99نفـــر ،ویتنـــام 89
نفـــر،جمهوریاســـالمیایران  83نفـــر و بنـــگالدش بـــا  75نفـــر فـــارغ
التحصیـــل ،قابـــل توجـــه میباشـــد.
در برنامههـــای آموزشـــی ایـــن دانشـــگاه همچنیـــن ســـفرهای آموزشـــی
بیناملللـــی بـــرای بازدیـــد از نقـــاط مختلـــف دنیـــا از جملـــه؛ لنـــدن،
روتـــردام ،هامبـــورگ ،آتـــن ،اســـتانبول ،ژنـــو ،مالتـــا ،اســـلو ،ســـنگاپور،
بوســـان ،یوکوهامـــا و دیگـــر نقـــاط دنیـــا در تقویـــم آموزشـــی گنجانـــده
شـــده اســـت.
-------------------------------------------------------------------------------------منابع در آرشیو نرشیه موجود میباشد.
سال بیست و نهم شامره  215آذر 39 1393

سیر تاریخی
بیانات مقام معظم رهبری
بهعنوانمهمترینمطالبهکنندهاجراینقشهجامععلمیکشور
رونوشت به:

بند  2سیاست های اقتصاد مقاومتی :
پیشــتازی اقتصــاد دانــش بنیــان ،پیادهســازی و اجــرای نقشــه جامــع علمــی
کشــور و ســاماندهی نظــام ملــی نــوآوری بــه منظــور ارتقاء جایگاه جهانی کشــور و
افزایــش ســهم تولیــد و صــادرات محصــوالت و خدمــات دانشبنیــان و دســتیابی
بــه رتبــه اول اقتصــاد دانشبنیــان در منطقــه.

• دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)  • ،دفتر رئیس جمهور
• مجلس شورای اسالمی  • ،اداره کل تدوین و تنقیح و مقررات نهاد ریاست جمهوری
• دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور  • ،وزارت دادگستری (برای درج در روزنامه رسمی)
• هیات نظارت و بازرسی  • ،دفتر دبیر شورای عالی
• هیات نظارت و ارزیابی علمی و فرهنگی  • ،معاونت نظارت و راهبری مصوبات

• مدیریت حقوقی و تدوین مصوبات • ،
• معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری

پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور

تصویبنقشهجامععلمیدر شورایعالیانقابفرهنگی
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اردیبه

نقشه جامع علمی ،نقشه
پیشرفت کشور

در جمــع دانشــگاهیان
اســتان خراســان بــار
دیگــر بــر موضــوع نقشــه
پیشــرفت کشــور و نقشــه
جامــع علمــی تأ کیــد
میکننــد و نقشــه جامــع
علمــی را پاســخگو بــه
ســؤاالت مهمــی میداننــد؛
ماننــد اینکــه دربــاره چــه
میخواهیــم تحقیــق کنیم؟
و چگونــه اجــزاء علمــی بــه
هــم متصــل شــوند؟
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بــرای ایجــاد رصدخانــه
پیشــرفت نقشــه جامــع
علمــی چهــار اقــدام را
بــرای پیگیــری نقشــه
جامــع علمــی کشــور
مطرح کردند :اول تهیه
برنامــه اجرایــی ،دوم:
بــه روز رســانی نقشــه،
ســوم :لــزوم تنظیــم
برنامــه هــای پنــج ســاله
توســعه بــر مبنــای نقشــه
و چهــارم :تدویــن ســاز
و کار قــوی بــرای نظــارت
بــر آن.
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وپــس از آغــاز بــه کار معاونــت
علمــی و فنــاوری ،بــا اشــاره بــه
نقــش معاونــت علمــی و فنــاوری
در تهیــه نقشــه جامــع علمــی
فرمودنــد :نقشــه جامــع علمــی
چنــد ســال اســت کــه مطــرح
شــده و در معاونــت علمــی
نقــش معاونــت علمــی و فناوری ریاســت بررســی شــده و بــه شــورای عالــی
جمهــوری در تهیــه نقشــه جامــع علمی انقــالب فرهنگــی آمــده اســت.
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• ملغی و بااثرشدن کلیه سیاست ها و مصوبات مغایر قبلی
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ایجــاد نظام مهندســی نقشــه جامع علمی
و تبدیــل آن بــه صدهــا پــروژه علمی

در دیــدار اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه علــم و
صنعت ،ایجاد نظام مهندســی نقشــه جامع علمی و
تبدیــل نقشــه بــه صدهــا پــروژه علمــی و ســپردن آن بــه
دانشــگاهها و مرا کــز تحقیقاتــی و ایجــاد شــبکه نظــارت
بــر پیشــرفتهای علمــی را ضــروری دانســتند.

1388 /06 /18

سند چشم انداز 1404
عالیترین سند کشور پس از قانون اساسی
جهتگیریهــای برنامــهای و کاری دولــت را بــا شــاخص ســند
چشــمانداز بســنجید .ایــن ســند چشــمانداز چیــز مهمــی اســت؛
ایــن را دســتکم نبایــد گرفــت .شــاید بتوان گفــت که بعــد از قانون
اساســی ،مــا هیــچ ســندی را در کشــور به این اهمیــت نداریم .یک
نــگاه کالن و بلندمــدت اســت.
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بند -2-1
سیاستهایکلیعلم
و فناوری:
مدیریت دانش
و پژوهش و
انسجامبخشی
در سیاستگذاری،
برنامه ریزی و نظارت
راهبردی در حوزه
علم و فناوری و ارتقاء
مستمر شاخصها و
روزآمدسازینقشه
جامع علمی کشور
با توجه به تحوالت
علمی و فنی در منطقه
و جهان.

• الزم االجرا شدن آن به عنوان قانون برای کلیه دستگاه های اجرایی

مــی کشــور تأ کیــد
ـه نقشــه جامــع عل
نهــم بــر لــزوم تهیـ
مــی کشــور راهــی
ابتـدای دولـت
نقشــه جامــع عل
ان میدارنــد کــه
ت کــه بایــد طبــق
میکننــد و بی ـ
انداز  20س ـاله اس ـ
ـم
ـ
دن بــه اهــداف چش
منظم کامل شـود.
ب ـرای رســی
زیهـای زماندار و
عملیاتــی و برنامهری
راهبردهـای

ارتقــاء مســتمر شــاخصها و
روزآمدســازی نقشــه جامــع
علمــی کشــور

دیوانمحاسبات کشور

تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی

سیاســتهای کلــی برنامــه پنجــم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی را ابــالغ نمودنــد کــه در بنــد 11
سیاســتهای کلــی ،تکمیــل و اجــرای نقشــه جامــع علمــی را خاطــر نشــان کردنــد.

نقشــه جامــع علمــی كشــور مجموعــه ای جامــع ،هماهنــگ و پویــا از مبانــی،
اهــداف ،سیاســتها و راهبردهــا ،ســاختارها و الزامــات تحــول راهبــردی علــم و
فنــاوری مبتنــی بــر ارزش هــای اســامی و آینده نگــر بــرای دســتیابی بــه اهــداف
چشــم انداز بیست ســاله كشــور اســت.
ارزشــهای بنیادین نقشه جامع علمی کشور

• حا کمیت جهانبینی توحیدی اسالم در کلیه ابعاد علم و فناوری؛
• علم هدایتگر و هدفمندی آخرتگرایانه علم و فناوری؛

• عدالتمحوری ،پرورش استعدادها و دستیابی همگان به خصوص مستضعفین در حوزه علم و فناوری ،و تقویت خالقیت ،نوآوری و خطرپذیری در علم؛
• کرامت انسان با تکیه بر فطرت حقیقتجو ،عقلگرا ،علمطلب و آزادگی وی؛
• آزاداندیشی و تبادل آرا و تضارب افکار (جدال احسن)؛
• توجه به اصل عقالنیت ،تکریم علم و عالم ،ارزشمندی ذاتی علم و ضرورت احترام حقوقی و اخالقی به آفرینشهای فکری علمی؛ ودستاوردهای
علمی بشری و بهرهگیری از آنها در چارچوب نظام ارزشی اسالم؛
• علم و فناوری کمال آفرین ،توانمندساز ،ثروتآفرین و هماهنگ با محیط زیست و سالمت معنوی ،جسمی ،روانی و اجتماعی آحاد جامعه؛
• ایجاد تحول بنیادین علمی بخصوص در بازبینی و طراحی علوم انسانی در چارچوب جهانبینی اسالمی؛
• تعامل فعال و الهامبخش با محیط جهانی و فرآیندهای توسعه علم و فناوری در جهان؛
• اخالقمحوری ،تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی ،تقویت روحیه تعاون و مشارکت و مسئولیتپذیری آحاد جامعه علمی و نهادهای مرتبط با آن.

اهداف کالن نظام علم و فناوری کشــور
 .1دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسالم و احراز جایگاه برجسته علمی و الهام بخشی در جهان؛
 .2استقرار جامعه دانش بنیان ،عدالت محور و برخوردار از انسانهای شایسته ،فرهیخته و نخبه برای احراز مرجعیت علمی در جهان؛
 .3تعمیق و گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی همراه با تقویت اخالق ،آزاداندیشی و روحیه خالقیت در آحاد جامعه ،بهویژه نسل جوان؛
 .4دستیابی به توسعه علوم و فناوریهای نوین و نافع ،متناسب با اولویتها ،نیازها و مزیتهای نسبی کشور؛ و انتشار و بهکارگیری آنها در نهادهای مختلف آموزشی ،صنعتی و خدماتی؛
 .5افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی به بیش از  50درصد تولید ناخالص داخلی کشور؛
 .6ارتقای جایگاه زبان فارسی در بین زبانهای بینالمللی علمی؛
 .7کمک به ارتقای علم و فناوری در جهان اسالم و احیای موقعیت محوری و تاریخی ایران در فرهنگ و تمدن اسالمی؛
 .8گسترش همکاریهای علمی و فناوری با مرا کز معتبر علمی بین المللی.

ویژگیهــای اصلــی الگوی نظام علم ،فناوری و نوآوری
• ترکیب عرضهمحوری و تقاضامحوری
• اجتماع دو رویکرد برونمداری و درونمداری
• تلفیق آموزش با تربیت ،پژوهش و مهارت

راهبردهای  13گانه
راهبرد کالن :1
صالح و انسجامبخشیدن به ساختارها و نهادهای علم و فناوری و هماهنگسازی نظام تعلیم و تربیت در مراحل
سیاستگذاری و برنامهریزی کالن
راهبرد کالن :2
توجه به علم و تبدیل آن به یکی از گفتمانهای اصلی جامعه و ایجاد فضای مساعد ،شکوفا و مولد علم و فناوری بر
مبنای آموزههای اسالمی از طریق توسعه و تعمیق و بکارگیری مؤلفههای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی
راهبرد کالن :3
ایفای نقش مؤثرتر چرخه علم ،فناوری و نوآوری در اقتصاد
راهبرد کالن :4
نهادینه کردن مدیریت دانش و ابتنای مدیریت جامعه بر اخالق و دانش بر اساس الگوهای ایرانی -اسالمی در
نهادهای علمی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و دفاعی -امنیتی
راهبرد کالن:5
نهادینه کردن نگرش اسالمی به علم و تسریع در فرایندهای اسالمی شدن نهادهای آموزشی و پژوهشی
راهبرد کالن:6
تحول و نوسازی نظام تعلیم و تربیت اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی بهمنظور انطباق با مبانی تعلیم و تربیت
اسالمی و تحقق اهداف کالن نقشه
راهبرد کالن:7
جهتدهی آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری به سمت حل مشکالت و رفع نیازهای واقعی و اقتضائات کشور با
توجه به آمایش سرزمین و نوآوری در مرزهای دانش برای تحقق مرجعیت علمی
راهبرد کالن :8
تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی با تأ کید بر پرورش انسانهای متقی ،کارآفرین ،خودباور ،خالق ،نوآور و توانا در
تولید علم ،فناوری و نوآوری متناسب با ارزشهای اسالمی و نیازهای جامعه
راهبرد کالن  :9تعامل فعال و اثرگذار علمی و فناوری با کشورهای دیگر بهویژه کشورهای منطقه و جهان اسالم
راهبرد کالن  :10تحول و ارتقای ّکمی و کیفی در علوم انسانی و هنر مبتنی بر معارف اسالمی
راهبرد کالن  :11نقشآفرینی مؤثرتر چرخه علم ،فناوری و نوآوری در حوزه علوم پزشکی و سالمت
راهبرد کالن  :12نقشآفرینی مؤثرتر چرخه علم ،فناوری و نوآوری در حوزه فنی و مهندسی
راهبرد کالن  :13توسعه ،تعمیق و تقویت آموزش و پژوهش در حوزه علوم پایه
رمزک ربرسیاه و مطالعات راهبردی

کانون تفکر و اتاقهای فکر

گذرگاهاندیشه
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کارشناس مسئول سازمان بنادر و دریانوردی

چکیـــده :تصمیمگیـــری صحیـــح ،اســـاس موفقیـــت مدیـــران و ســـازمانها اســـت .بـــرای اتخـــاذ
تصمیـــم منطقـــی کـــه منجـــر بـــه افزایـــش کارآیـــی ،اثربخشـــی و بهـــرهوری ســـازمانی شـــود؛ بایـــد فرآینـــد
تصمیم ســـازی جامعـــی کـــه مشـــارکت ســـازمانی را نیـــز برانگیـــزد ،طراحـــی و بـــه اجـــرا گذاشـــته شـــود.
کانونهایتفکـــر یـــا اتـــاق فکـــر نخبـــگان از جملـــه مراکـــز مهمـــی هســـتند کـــه چنـــد ســـالی در کشـــور
مطـــرح شـــده و در زمینـــه تصمیمســـازی و تصمیمگیـــری ،میتواننـــد بســـیار مفیـــد باشـــند .کانـــون تفکـــر
نوعـــی ســـازمان ویـــژه بـــرای تفکـــر و پژوهـــش در زمینـــۀ سیاستســـازی و تصمیمســـازی اســـت کـــه بـــر
اصـــل جمعاندیشـــی یـــا ایدهپـــردازی جمعـــی اســـتوار اســـت .کانونهـــای تفکـــر بـــا انجـــام مطالعـــات بیـــن
رشـــتهای و بـــا بـــه کارگیـــری کارشناســـان متعـــدد ،خـــوراک فکـــری الزم را در حوزههـــای مختلـــف بـــرای
مدیـــران و سیاســـتگذاران جامعـــه تأمیـــن میکننـــد .همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه اینکـــه یکـــی از مهمتریـــن
وظایـــف مدیـــران تصمیمگیـــری میباشـــد ،کانونهـــای تفکـــر در فرآینـــد تصمیمگیـــری بـــه مدیـــران و
بویـــژه مدیـــران ارشـــد ســـازمان کمـــک فراوانـــی میکننـــد .بـــا توجـــه بـــه رویکـــرد ســـازمان بـــه ســـمت و
ســـوی کانـــون تفکـــر ،در ایـــن مقالـــه ســـعی شـــده بـــه بررســـی ابعـــاد مختلـــف کانـــون تفکـــر و نقشآنهـــا
در ســـازمان پرداختـــه شـــود.
واژگان کلیــدی :کانــون تفکر ،اتاق فکر ،تصمیمســازی ،خالقیت ،نخبگان
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مقدمـــه :موضـــوع کانونهـــای تفکـــر و اتاق هـــای فکـــر بیـــش از چنـــد دهـــه اســـت کـــه در مجامـــع علمـــی کشـــورهای در حـــال
توس ــعه مط ــرح و تاکی ــد فراوان ــی در زمین ــه نق ــش ارزش ــمند کانونه ــای تفک ــرو اتاقه ــای فک ــر در تعام ــالت سیاس ــی ،اقتص ــادی،
اجتامع ــی -فرهنگ ــی و نظام ــی ص ــورت پذیرفت ــه اس ــت .در ط ــول ادوار مختل ــف تاری ــخ جه ــان نی ــز جلوههای ــی از کارک ــرد اتاقه ــای
فک ــر در متدنه ــای ب ــزرگ همچ ــون مت ــدن یون ــان  -باب ــل -ای ــران دوران هخامن ــش ب ــه چش ــم میخ ــورد ،ه ــر چن ــد ممک ــن اس ــت
در ای ــن دوران عبارت ــی مش ــابه ات ــاق فک ــر ی ــا کان ــون تفک ــر ب ــه چش ــم نخ ــورد ام ــا وج ــود ف ــرد ی ــا اف ــرادی تح ــت عناوین ــی همچ ــون مش ــاور اعظ ــم،
وزی ــر اعظ ــم و ...در واق ــع بیانگ ــر ای ــن مطل ــب اس ــت ک ــه ح ــکام و پادش ــاهان اعص ــار گذش ــته ن ــه ب ــه ط ــور مطل ــق ام ــا ب ــه ط ــور نس ــبی از اف ــکار و
قـــدرت تفکـــر فـــرد یـــا افـــرادی دیگـــر جهـــت اتخـــاذ تدابیـــر و سیاســـتهای حکومتـــی اســـتفاده کـــرده و در زمـــان تصمیمگیریهـــای حکومتـــی
تنهــا متکــی بــه خود نبوده و نظرات مشــورتی دیگران را هم مــد نظر قرار میدادهاند.
اگـــر بپذیریـــم کـــه فرآینـــد مدیریـــت در ســـازمان (بـــه مفهـــوم عـــام و در کلیـــه ســـطوح آن) ممکـــن اســـت در معـــرض آســـیب و تهدیـــد باشـــد و
بخش ــی از ای ــن آس ــیبها و تهدی ــدات ناش ــی از خطاه ــای انس ــانی اس ــت ک ــه احت ــامالً از س ــوی مدی ــر س ــازمان ص ــورت میگی ــرد ،آن ــگاه بیش ــرت
میتوانیـــم بـــه اهمیـــت و رضورت تشـــکیل اتاقهـــای فکـــر و کانونهـــای تفکـــر پـــی بربیـــم.
اتاقهـــای فکـــر و کانونهـــای تفکـــر ورای نقـــش پیشـــگیرانهای کـــه در زمینـــه خطاهـــای انســـانی مدیـــران میتواننـــد ایفـــا کننـــد ،از کارکـــرد مهـــم
دیگـــری برخوردارنـــد و آن کارکـــرد مهـــم ،ویژگـــی خالقیـــت محـــور بـــودن آن اســـت .اساســـا ً اتاقهـــای فکـــر و کانونهـــای تفکـــر بایســـتی ویژگـــی
خالقیـــت محـــوری را در وجـــود خـــود نهادینـــه منـــوده و تـــالش مناینـــد کـــه از هـــر نـــوع ســـنتگرایی کـــه مانـــع از بـــروز خالقیـــت در ســـازمان
میش ــود ،حت ــی املق ــدور خ ــودداری مناین ــد .ویژگ ــی خالقی ــت مح ــوری اتاقه ــای فک ــر ممک ــن اس ــت ب ــر اس ــاس ای ــده مح ــور ی ــا مس ــئله مح ــور
تجل ــی پی ــدا کن ــد.
کانونهـــای تفکـــر و اتاقهـــای فکـــر محـــل تجمـــع اسرتاتژیســـت های فکـــری اســـت کـــه بـــرای فکرشناســـی و فکرســـازی در زمینههـــای مختلـــف
و در راس ــتای اه ــداف س ــازمان گ ــرد ه ــم میآین ــد .کانونه ــای تفک ــر و اتاقه ــای فک ــر در حک ــم اب ــزار نیم ــه پنه ــان مدی ــران میتوان ــد ب ــه ش ــامر
آی ــد از طرف ــی قادرن ــد موج ــب کاه ــش خطاه ــای انس ــانی در ام ــر تصمیمگی ــری مدی ــران گش ــته و از ط ــرف دیگ ــر بهرتی ــن مس ــیر (ن ــه کوتاهرتی ــن
مس ــیر) را ب ــرای رس ــیدن ب ــه اه ــداف س ــازمان تعیی ــن و پیش ــنهاد مناین ــد.

تعریف کانون تفکر
فکـــر انبـــاره یـــا کانـــون تفکـــر در ســـادهترین تعریـــف عبـــارت اســـت از
مؤسســـات سیاســـت پژوهـــی مســـتقل.
فرهنـــگ  American Heritageکانـــون تفکـــر را ایـــن گونـــه تعریـــف
میکنـــد :گـــروه یـــا مؤسســـهای کـــه بـــرای انجـــام پروژههـــای قـــوی
و حـــل مســـائل مختلـــف ،بـــه خصـــوص مســـائل حوزههـــای فنـــاوری و
اس ــرتاتژی سیاس ــی تأس ــیس ش ــده اس ــت .در تعری ــف فرهن ــگ انگلیس ــی
آکســـفورد ،کانـــون تفکـــر مؤسســـهای تحقیقاتـــی یـــا ســـازمانی اســـت
کـــه بـــه ارائـــه مشـــاوره و ایـــده در زمینـــه مســـائل سیاســـی ،اجتامعـــی
و اقتصـــادی میپـــردازد .در تعریـــف دیگـــر ،فکـــر انبـــاره بـــه ســـازمان،
مؤسس ــه ،بن ــگاه ی ــا گروه ــی متش ــکل اط ــالق میش ــود ک ــه ب ــه ش ــیوهای
ویـــژه ،اداره و هدایـــت تحقیـــق و پژوهـــش در زمینههـــای رایزنیهـــای
نظام ــی ،تدوی ــن راهربده ــای سیاس ــی و راهربده ــای اقتص ــادی همچنی ــن
ارائـــه سیاســـتگذارهای مرتبـــط بـــا توســـعه صنعتـــی ،تجـــارت و علـــوم و
تکنولـــوژی را بـــه عهـــده دارد.

رضورت تشکیل اتاق فکر
اتـــاق فکرمیتوانـــد بـــازوی مشـــورتی بـــرای مدیـــران باشـــد ،در اتـــاق
فکـــر افـــرادی کـــه تجربـــه خـــوب و پتانســـیل تحقیقاتـــی الزم را داشـــته و
از خالقیـــت و نـــوآوری نیـــز برخـــوردار باشـــند ،میتواننـــد بـــا ایدههـــا و
اندیشـــههای خـــود مدیـــران اجرایـــی را در اتخـــاذ تصمیـــامت مناســـب
ی ــاری دهن ــد .در ات ــاق فک ــر روشه ــای گوناگون ــی ب ــرای توس ــعه خالقی ــت
وج ــود دارد .م ــوارد ذی ــل رضورت تش ــکیل ات ــاق فک ــررا منای ــان میکن ــد.
پایگاه فکرسازی
خلق فکر
بانــک اطالعات و دریافت فکرها
شناســـایی ،توصیـــف و صورت بنـــدی دقیـــق مشـــکالت و ارزیابـــی
مســـائل مـــورد نظـــر جـــاری و مســـائل آتـــی؛
تبدیـــل ایدههـــای کلـــی و شـــکل نگرفتـــه و پیشـــنهادهای خـــام بـــه
سیاســـتها و برنامههـــای دقیـــق و قابـــل اجـــرا؛
فراه ــم آوردن زمین ــه ب ــرای مبادل ــه س ــازنده اطالع ــات و نظ ــرات می ــان

نخبـــگان مشـــارکت کننـــده؛
شناس ــایی و تربی ــت نیروه ــای صاحبنظ ــر در قلم ــرو تحقیق ــات مرب ــوط
بـــه سیاســـتگذاری؛
معرفــی و عرضه نیروی کار ماهر به دولت مردان وسیاســت گذاران؛
مطالعـــات آیندهشناســـی و آیندهنـــگاری :چـــرا کـــه بـــدون داشـــن
تصاویـــری از آینـــده و ارائـــه آن ،منیتـــوان ســـایر وظایـــف کانونهـــای
تفکـــر را در نظـــر گرفـــت.

منظور از ایجاد کانونه ــای تفکر و اتاقهای فکر
ایج ــاد رشای ــط مطل ــوب جه ــت انتش ــار اف ــکار بدی ــع و خالقی ــت مح ــور
ب ــا ه ــدف یاف ــن راه ح ــل مناس ــب جه ــت مش ــکالت س ــازمان و ی ــا تروی ــج
روشه ــای نوی ــن در س ــازمان.
بهـــره منـــد شـــدن ســـامانه مدیریـــت ســـازمان از پدیـــده مشـــارکت در
امـــر تصمیم ســـازی
تقوی ــت س ــامانه مدیری ــت س ــازمان در زمین ــه پرداخ ــن ب ــه ح ــوزه تفک ــر،
اندیش ــه و خالقی ــت.
اجتنـــاب از درگیرشـــدن ســـامانه مدیریـــت ســـازمان بـــه روزمرگـــی و
ً
کامـــال فـــردی.
انجـــام امـــور بـــر حســـب عـــادات ،رســـوم و ســـالیق
فراهـــم آوردن مســـیر مناســـب ،منطقـــی و روشـــن جهـــت خلـــق افـــکار
جدیـــد و بهرهبـــرداری صحیـــح از آن افـــکار در راســـتای تحقـــق اهـــداف
ســـازمان.
بهرهبـــرداری از توانایـــی بالقـــوه آن دســـته از کارکنـــان ســـازمان کـــه
قابلیـــت الزم جهـــت ابـــداع افـــکار و اندیشـــههای نـــو را دارنـــد.
دریافـــت افـــکار جدیـــد و نگهـــداری آنـــان در بانـــک اطالعـــات جهـــت
بهرهبـــرداری از آن در زمـــان مناســـب.
ایجـــاد رشایـــط رشـــد و ارتقـــاء ســـازمان از طریـــق طـــرح موضوعـــات
خالقگونـــهای کـــه قـــادر اســـت رشایـــط فعلـــی ســـازمان را بـــه ســـمت
رشایـــط مطلـــوب آن ســـوق دهـــد.
ترســـیم افـــق امیدوارکننـــده و اثربخـــش بـــرای ســـازمان بـــا خلـــق
ایدههـــای نـــو جهـــت ایجـــاد تحـــول در ســـازمان.
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کانونهای تفکر عالوه بر موارد باال قادرند:
بـــه مدیـــران در اتخـــاذ تصمیم گیری هـــای اساســـی بـــر اســـاس
تصمیم ســـازی های صحیـــح یـــاری برســـانند.
بـــه عنـــوان چشـــامن تیزبیـــن ،امـــور ســـازمان را زیـــر نظـــر گرفتـــه و
مش ــاهدات خوی ــش را تجزی ــه و تحلی ــل من ــوده و نتیج ــه خ ــود را ب ــه مدی ــر
ســـازمان منعکـــس مناینـــد.
بـــا انجـــام بررســـیهای اولیـــه و مشـــاهده رشایـــط موجـــود ،رشایـــط
مطل ــوب را در راس ــتای اه ــداف س ــازمان ترس ــیم و نتیج ــه را ب ــه س ــازمان
منعکـــس کننـــد.
مان ــع از اتخ ــاذ تصمی ــم توس ــط مدی ــران از روی س ــطحینگری و ی ــا ه ــر
ن ــوع خودبین ــی و خ ــود مح ــوری گردن ــد.
ســازمان را به ســمت ایجاد تغییر و بدنبال آن نوآوری سوق دهند.
روح همکاری و مش ــارکت را در بین کارکنان بدمند.

برخـــی از ویژگیهـــای اتاقهـــای فکـــر و کانونهـــای تفکـــر
عبارتنـــد از:
محور فعالیت بر اســاس خالقیت است.
نبایســتی به امور اجرایی بپردازند.
از انجام کارهای کلیشــهای و ســنتی بطور جدی پرهیز میکنند.
تعـــداد اعضـــاء آنهـــا نبایســـتی از حـــد متعـــارف بیشـــرت باشـــد( .حـــد
اکـــرث بیـــش از  6تـــا  9نفـــر).
در بیــن اعضاء تخصصهای متفــاوت و مکمل یکدیگر وجود دارد.
اعضاء از ســالیق مختلف برخوردارند.
اعضــاء از انعطافپذیری باالیی برخوردارند.
اعضـــاء قادرنـــد او ًال :خالقیـــت ارائـــه مناینـــد ثانیـــ ًا :افـــراد خـــالق را
شـــناخته و آنهـــا را بـــه طـــور مثبـــت پذیـــرا باشـــند.
اظه ــار نظ ــر کام ــال آزاد ب ــوده و اعض ــاء بیم ــی از بی ــان نقط ــه نظره ــای
خ ــود ندارن ــد.
اعضاء نگران انتقاد دیگران در برابر اظهارات خودشــان نیســتند.
اعضـــاء بـــه جـــای مدیـــران فکـــر میکننـــد ولـــی ماننـــد مدیـــران فکـــر
منی کننـــد .
اعضـــاء در زمـــان تفکـــر بـــرای حـــل یـــک مشـــکل و یـــا ایدهپـــردازی
نویـــن از اصـــول اساســـی و کلـــی ســـازمان بـــدون اخـــذ مجوزهـــای الزم
تخطـــی منی کننـــد.
ه ــر ی ــک از اعض ــاء قادرن ــد دان ــش و چش ــمانداز منح ــرص ب ــه ف ــردی را
ک ــه دیگـــر اعض ــاء مطـــرح میمناین ــد را درک کنن ــد.
اعضـــاء در زمـــان هماندیشـــیها بـــه منظـــور رســـیدن بـــه بیشـــرت
می ــزان همافزای ــی مثب ــت از تکنیکه ــای طوف ــان فک ــری -تش ــکیل گ ــروه
اســـمی و  ...اســـتفاده بـــه عمـــل میآورنـــد.

آفتهای کانون تفکر و اتاقهای فکر
از آن جای ــی ک ــه ج ــذب ش ــدن ب ــه ی ــک موض ــوع ،آن ه ــم ب ــدون ش ــناخت
کاف ــی ،موج ــب از دس ــت دادن هوش ــیاری خواه ــد ش ــد ،الزم اس ــت درب ــاره
خطرات ــی ک ــه ات ــاق فک ــر را تهدی ــد میکن ــد ،آگاه ــی خ ــود را ب ــاال بربی ــم.
وارد ش ــدن ب ــه ی ــک کار ب ــدون توج ــه ب ــه آفته ــای آن ،از مصادی ــق ب ــارز
بیفک ــری اس ــت .ات ــاق فک ــر ه ــم باالخ ــره ی ــک ات ــاق اس ــت و ه ــر اتاق ــی در
براب ــر نوع ــی زلزل ــه ،ف ــرو ریختن ــی اس ــت .زلزلهه ــای مخرب ــی ک ــه باع ــث
فروپاشـــی اتاقهـــای فکـــر میشـــوند عبارتنـــد از:
ً
(مثـــال بـــه دلیـــل
از دســـت دادن اســـتقالل و قـــدرت آزاداندیشـــی
وابســـتگی مالـــی)
اتـــاق فکـــر یکـــی از ابزارهـــای آفرینندگـــی بـــرای حـــل مســـئله و توســـعه
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خالقیـــت در هـــر ســـازمان (نســـبت ًا بزرگـــی) اســـت .مکانـــی اســـت بـــرای
اندیش ــیدن ب ــه ی ــک مس ــئله ی ــا موض ــوع؛ ب ــدون حض ــور عوامل ــی ک ــه مان ــع
آزاداندیشـــی و یـــا محدودیـــت میشـــوند ماننـــد مالحظـــات سیاســـی یـــا
اع ــامل ق ــدرت مدی ــران ارش ــد.
فلســـفه شـــکلگیری اتاقهـــای فکـــر ایجـــاب میکنـــد کـــه ایـــن مراکـــز
ب ــه دور از تنشه ــای رس ــمی موج ــود در فرآین ــد قانون ــی سیاس ــتگذاری
و روزمرگیه ــای اجرای ــی ،ب ــه تدوی ــن و انع ــکاس پیش ــنهادهای س ــازنده و
خالقان ــه خ ــود بپردازن ــد و ب ــا نوآوریه ــای خ ــود ،فض ــای سیاس ــتگذاری
و تصمیمگیـــری را از یکنواختـــی خـــارج کننـــد.
اتـــاق فکـــر جایـــی بـــرای تصمیم ســـازی اســـت نـــه تصمیم گیـــری؛
بنابرای ــن به ــرت اس ــت ک ــه محص ــوالت تفک ــری ای ــن ات ــاق بیش ــرت از جن ــس
کارشناس ــی باش ــد ت ــا از س ــنخ سیاس ــی کاری (سیاس ــت زدگ ــی) .البت ــه
الزم اس ــت ک ــه از واق ــع بین ــی نی ــز غاف ــل نش ــد .چ ــون اگ ــر نتای ــج تفک ــری
ک ــه ب ــه تأیی ــد مدیری ــت ارش ــد نرس ــند زی ــاد ش ــود ،خ ــود منج ــر ب ــه ب ــی
اعتبـــاری اتـــاق خواهـــد شـــد.
فقدان تخصصهای مختل ــف مرتبط با موضوع.
کافـــی نبـــودن افـــراد متخصـــص در رشـــتههای گوناگـــون کـــه نتیجـــه
آن عـــدم کامـــل اندیشـــی اســـت .افزایـــش حجـــم اطالعـــات ،گســـرتش
روابـــط بیناملللـــی و افزایـــش عوامـــل تاثیرگـــذار در امـــر تصمیمســـازی
و اســـرتاتژیپردازی ،رضورت تفکـــر جمعـــی و جمعاندیشـــی را محـــرز
کـــرده اســـت .بنابـــر ایـــن تعـــدد و تنـــوع دیدگاههـــای الزم در تحلیلهـــا
و ارائـــه طرحهـــا بـــرای رفـــع خـــأ ناقصاندیشـــی رضوری اســـت .البتـــه
بای ــد توج ــه داش ــت ک ــه حض ــور غیرموث ــر اف ــراد متخص ــص نی ــز منج ــر ب ــه
افزای ــش زم ــان هامهنگ ــی و رس ــیدن ب ــه توافق ــات در جلس ــات میش ــود.
هامهنگ نبودن با رشایط ســازمان و همســو نبودن با زمان
هامهنگـــی یکـــی از رشایـــط اصلـــی تحقـــق برنامههـــا و اهـــداف اســـت و
ات ــاق فک ــر یک ــی از مراک ــز ایج ــاد هامهنگ ــی در س ــازمان اس ــت .بنابرای ــن
چنانچـــه اعضـــای اتـــاق فکـــر از درک رشایـــط زمانـــی و مکانـــی غافـــل
ش ــده و نتوانن ــد ب ــا آن هامهن ــگ ش ــوند ،دیگ ــر نبای ــد انتظ ــار طرحه ــای
اثربخـــش را از آنـــان داشـــت.
درگیر شدن در امور اجرایی.
اتاقهـــای فکـــر سیاستســـاز هســـتند نـــه سیاســـتگذار؛ بدیـــن معنـــی
کـــه ایـــن اتاقهـــا غالبـــا نهادهایـــی پیشـــنهاد دهنـــده هســـتند و درگیـــر
مســـائل ترشیفاتـــی و حقوقـــی سیاســـتگذاری منیشـــوند .همچنیـــن
اتاقه ــای فک ــر در تعام ــل ب ــا دس ــتگاههای اجرای ــی ،رصفــ ًا تصمیمس ــاز
هســـتند و نبایـــد درگیـــر مســـائل اجرایـــی و یـــا توجیـــه کارشناســـانة
تصمیمهـــای روزمـــرة دســـتگاهها شـــوند .گرفتـــار شـــدن درگیـــرودار
مســـائل جـــاری و اجرایـــی کـــه بـــه شـــکل روال منـــدی بـــا رشکـــت در
جلســـات و پاســـخگویی بـــه مراســـالت تـــوام اســـت ،چنـــدان فرصتـــی
بـــرای تفکـــر و اندیشـــه باقـــی منیگـــذارد .بنابرایـــن اعضـــای اتـــاق فکـــر
نبایـــد زمـــان خـــود را رصف چنیـــن امـــوری مناینـــد ،مگـــر آنکـــه رضورت
ایجـــاب منایـــد.
ب ــرای پرهی ــز از ورود ب ــه ح ــوزه کاره ــای اجرای ــی ،الزم اس ــت ک ــه اعض ــا ب ــه
ش ــکلی نتای ــج خ ــود را ارائ ــه دهن ــد ک ــه ب ــرای مج ــری قاب ــل فه ــم و اج ــرا
باشـــد .چنانچـــه مجـــری توانایـــی الزم را نداشـــته باشـــد ،برنامههـــا نیـــز
بای ــد در س ــطح پایینت ــری ارائ ــه ش ــود .از ط ــرف دیگ ــر الزم اس ــت اعض ــای
کمیتهه ــا صب ــور باش ــند و ت ــا زمان ــی ک ــه مجری ــان نتای ــج کارش ــان را ارئ ــه
ندادهانـــد ،از دخالـــت در امـــور آنهـــا خـــودداری کننـــد و از طـــرف دیگـــر
ب ــرای توامنندس ــازی آنه ــا برنامهه ــای راه ــربدی داش ــته باش ــند.
عدم مهارت کافــی در زمینه دانش تفکر
تفک ــر نی ــز ی ــک دان ــش اس ــت و آش ــنایی ب ــا قوانی ــن و روشه ــای آن باع ــث
بهـــرت فکـــر کـــردن میشـــود .از جملـــه مهارتهایـــی کـــه الزم اســـت

اعض ــای ات ــاق فک ــر ب ــدان مس ــلط باش ــند میت ــوان ب ــه ای ــن م ــوارد اش ــاره
کـــرد :مهارت هـــای پرسشـــگری ،تصمیم گیـــری (فـــردی و گروهـــی)،
روشیابـــی ،برنامهریـــزی ،دوراندیشـــی ،بررســـی نتیجـــهای ،حداکـــرث
کارایـــی ،قضـــاوت (علمی-عملـــی) ،بررســـی انفعالـــی ،بررســـی فعـــال،
راهان ــدازی و س ــازماندهی ،خطرزدای ــی ،فرضاندیش ــی و همذات ــی .ای ــن
مهارتهـــا همچـــون ابـــزاری حیاتـــی بـــرای متفکـــر محســـوب میشـــوند
و متفکـــری کـــه ابـــزار الزم را نداشـــته باشـــد همچـــون یـــک ارتـــش بـــدون
ســـالح تنهـــا بـــرای ســـیاهی لشـــکر مناســـب بـــوده و حضـــوری موثـــر و
راهـــربدی نخواهـــد داشـــت.
نبود افراد اسرتاتژیست
شناســـایی ،توصیـــف و صورت بنـــدی دقیـــق مســـائل مـــورد نظـــر،
ارزیابـــی مســـائل جـــاری و مســـائل در رشف ظهـــور و ارایـــة دیدگاههـــای
تحلیلگرایانـــه دربـــاره سیاســـتهایی کـــه سیاســـتگذاران بـــه آن نیـــاز
ف ــوری دارن ــد ،یک ــی از وظای ــف اصل ــی اتاقه ــای فک ــر اس ــت .بنابرای ــن
اعض ــا بای ــد بتوانن ــد ب ــه عن ــوان ی ــک اسرتاتژیس ــت در بحثه ــای مرب ــوط
بـــه سیاســـتگذاری و ارزیابـــی نقادانـــه سیاســـتها و برنامههـــا ،ایفـــای
نقـــش مناینـــد.

ترس از انتقاد دیگران از ســوی اعضاء.
کــم ارزش جلوه دادن حاصل کار اعضاء.
ترس از اظهارنظر.
اعامل محدودیت زمانی از ســوی مدیران به اعضاء.
ت ــالش اعض ــاء فق ــط ب ــرای کس ــب رضای ــت خاط ــر مدی ــران باش ــد ن ــه
تأمی ــن اه ــداف س ــازمان.
تأکیـــد بـــر فکرکـــردن «ماننـــد مدیـــران» و غفلـــت از فکـــر کـــردن «بـــه
جـــای مدیـــران».

نتایج مورد انتظار از کانون تفکر
باید بتوانند اســرتاتژی ســازمان را به خوبی تعیین کنند.
ایجاد و تقویت روحیه نقادی در ســازمان.

پایبندی به رســوم و عادات.

ترویــج فرهنگ کار گروهی در حوزههای مختلف ســازمانی.

عــادت بر الگو برداری (تقلید) به جــای خلق افکار بدیع.

تولیــد افکار جدید در زمینههای وظایف و ماموریت ســازمانی.

ک ــرثت جمعی ــت اعض ــاء ،ثاب ــت ب ــودن اعض ــاء و فق ــدان انعطافپذی ــری
اعض ــاء.
گرایش به مسائل پیش پا افتاده بجای مسائل بزرگ ،سخت و چالش
برانگیز.

ارائه طرحهای اثربخش.
ارتقای توامنندیهای کارشناسان حوزه سازمانی.
پرورش مدیران خالق و ریســکپذیر.
تهیه گزارشــات ،پروژهها و طرحهای کاربردی و مســئله محور.
در خامت ــه امی ــد اس ــت خوانن ــدگان گرام ــی خصوصــ ّا مدی ــران مح ــرتم
عال ــی و میان ــی س ــازمان ک ــه اوق ــات زندگ ــی خ ــود را وق ــف س ــازمان
منودهانـــد ،بـــا بهرهگیـــری از قابلیتهـــای رسمایههـــای انســـانی
بالفع ــل س ــازمان و اتاقه ــای فک ــر نس ــبت ب ــه بهرهب ــرداری مناس ــب
از ایـــن توانایـــی بالفعـــل اقـــدام الزم را بعمـــل آورنـــد تـــا ســـازمان
در مســـیر خالقیـــت ،نـــوآوری و شـــکوفایی بیـــش از پیـــش گام
بردارنـــد.

منابع:
.1کتـــاب «تئـــوری اتـــاق فکـــر» ،نوشـــته ســـید یونـــس ادیانـــی،
انتشـــارات نقـــش جهـــان
 .2مقالـــه «کانونهـــای تفکـــر ابـــزار تحقـــق توســـعه پایـــدار» تهیـــه
کننـــده :دکـــرت حســـین صادقـــی -بهـــروز پورســـینا -روزنامـــه جـــام
جـــم  -بخـــش اقتصـــاد -شـــنبه  17اســـفند مـــاه 1387
 .3گ ــروه سیاس ــت عل ــم و تکنول ــوژی  -ش ــبکه تحلیلگ ــران تکنول ــوژی
ای ــران
 .4مقالـــه «درآمـــدی بـــر اتاقهـــای فکـــر دفاعـــی» ،نوشـــته دکـــرت
عل ــی حس ــین صالح ــی اص ــل و محم ــد رض ــا می ــرزا امین ــی ،فصلنام ــه
راهـــربد دفاعـــی
 .5مقاله «کانــون تفکر و اتاق فکر» فصلنامــه نیروی برتر نزاجا
 .6مقالـــه « کانون هـــای تفکـــر و نقـــش آن در تصمیم گیـــری
مدیـــران» نوشـــته علـــی اصغـــر پـــور معصـــوم
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عکس :رشیف خالق پرست

گفتگوی اختصاصی با مسئول پروژه امداد و نجات فک خزری در ایران

روایـتمحـافظتازف ُـکدریـایخـزر
امین خالق پرست *

افزایــش مــرگ و میــر فکهــا در دریــای خــزر در دو دهــه گذشــته منجربــه ایــن شــد تــا تحقیقــات گســرتدهای بــرای حفاظــت از ایــن پســتاندار
آبــزی در ایــران آغــاز شــود .در ســال  ،1386مســئول ایــن تحقیقــات ،دکــرت هرمــز اســدی در پــی حادثــهای در جــاده جــان خــود را از دســت
میدهــد و از آن زمــان تــا کنــون ،اخبــاری بــه زبــان فارســی دربــاره فعالیتهــای انجــام گرفتــه در زمینــه فــک خــزر در رســانهها منتــرش نشــد .ایــن
مصاحبــه ،گفتگویــی اســت بــا مســئول مرکــز درمانــی و تحقیقاتــی فــک خــزر؛ دکــرت امیــر صیــاد شــیرازی دربــاره برخــی از فعالیتهــای جدیــدی
که در زمینه حفاظت از فک خزر در چند سال گذشته انجام شده است.

«مرکز درمانــی و تحقیقاتی فک خــزر» را معرفی کنید و
مخترصی درباره فعالیت های این مرکز توضیح دهید؟

«مرکــز درمانــی و تحقیقاتــی فــک خــزر» شــعبه ای از مرکــز هلنــدی
 Zeehondencrecheاست« .زهوندن کراش» به معنای «بیامرستان سگهای
دریایی» است و یک  NGOمحسوب میشود .در فرهنگ ایران ،نامی برای فک
خزر وجود نداشــته اســت و مردم معمو ًال اینجانور را با نام فک میشناسند .با
این وجود مردم شهرهای حاشیه دریای خزر از واژه سگ دریایی برای اینجانور
استفاده میکنند و گاهی اوقات هم اینجانور را با سمور اشتباه میگیرند؛ زیرا
که در ایران سمور هم وجود دارد و هر دوجانور متعلق به یک گروه()Arctoidea
هستند .بــنیانگــــذار مــــرکز هلنـــدی «زهوندن کراش» خانم ِلنـــی هارت
( )Lenie’t Hartاســت که پنجاه ســال پیش این مرکز را بنا به عالقه شخصی
و بدون داشن تحصیالت دانشــگاهی در این زمینه ،در یک فضای کوچک در
* کارشناس ارشد زیست شناسی ژنتیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
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حیاط خانه خویش آغاز کرد .هم اکنــون در اروپا بزرگترین مرکز در این زمینه
اســت .خانم هارت مجموعه بســیار بزرگی دارد که در زمینــه فکها ،کارهای
تحقیقاتی ،بیامرســتانی ،امداد و نجات انجام میدهــد .فعالیت های مرکز او
محدود به هلند منیشود و در سایر کشورها همچون ایران نیز فعالیت میکند.
«مرکز درمانی و تحقیقاتی فک خزر» در جزیره «آشــوراده» قرار دارد .آشوراده
از نظر تقسیامت استانی جزء استان گلســتان محسوب میشود .من هم برای
نزدیک بودن به محل کار ،حدود یک ســال و سه ماه است که ساکن شهرستان
گرگان هستم .فاصله بینجزیره آشوراده و بندر ترکمن(بندر شاه سابق) با قایق
حدود  5تا  6دقیقه است .از نظر اتصال به خشکی به شهرستان بهشهر متصل
است و در انتهای شبهجزیره میانکاله قرار گرفته است .از آنجا که اکرث گزارشاتی
که از فکها بهخصوص فکهای زنده داشتیم ،در نیمه رشقی سواحل اینجزیره
بود ،این منطقه برای تأســیس این مرکز انتخاب شــد .فکهــا هنگامی که به
سواحلجنوبی دریای خزر مهاجرت میکنند ،به خاطر اینکهجانوران ترسویی

هستند ،به دنبال محل خالی از سکنه و خلوت هستند؛ بنابراین اکرث جمعیت
فکها که به ســواحلجنوبی دریای خزر مهاجرت میکنند به ســمت سواحل
ترکمنستان کشیده میشــوند و بخشی از آنها نیز به سمت آشــوراده میآیند.
در استان مازندران میتوان فکها را در میانکاله یافت اما فک خزر در سواحل
استان گیالن بسیار کمرت از دو استان گلستان و مازندران مشاهده میشود .از
آنجاکه در سواحل ترکمنستان روستایی وجود ندارد ،فکها در این فضای خلوت
احساس امنیت میکنند .شــبه جزیره میانکاله نیز منطقه حفاظت شده است
و تردد مردم در آن کنرتل شده اســت .ورود به میانکاله و آشوراده با مجوز کتبی
اداره حفاظت از محیط زیست استان انجام میشود.
در ابتدا قرار بود در هر یک از سه استان یک مرکز داشته باشیم اما در نهایت،
تصمیم گرفته شد برای رصفهجویی در هزینهها هامن الگویی که در هلند موفق
بود و نیاز به پرســنل کمرتی داشــت را تکرار کنیم .مرکز را در اســتان گلستان
تأسیس کردیم اما گروه امداد و نجات هر سه استان را پوشش میدهد .یک رسی
گروههای مردمی را نیز در هر اســتان شناسایی کردیم و به آنها آموزش دادیم تا
در صورت مشاهده فکها به ما گزارش دهند .بنده و همکاران در میان استانها
رفت و آمد داریم و هر زمان که گزارشی به ما برسد با یک آمبوالنس به محل رفته
و در صورت نیاز به درمان و بســرتی ،فک را از اســتانهای دیگر به مرکز انتقال
میدهیم و اگر الشه باشد ،در صورت نیاز به منونه برداری ،الشه را به دانشگاهها
و دامپزشکیهای سایر شهرستانها انتقال میدهیم.

چرا «مرکز درمانی و تحقیقاتی فک خــزر» را در میانکاله
احداث نکردید؟

با وجود اینکه میانکاله در استان مازندران است و آشوراده در استان گلستان
قرار گرفته اما میانکاله و آشــوراده تقریب ًا نزدیک همدیگر قــرار دارند .در ابتدا
ســایت تکثیر و نگهداری برب در میانکالــه که پروژه آن متوقف شــده بود ،برای
فعالیتهای گروه امداد و نجات فک خزر پیشنهاد شد اما گروه نپذیرفت .تردد
به میانکاله از مسیر خشکی به علت داشن جاده خاکی مشکل بود .همچنین
در تردد آبی نیز ممکن بود با رشایط طوفانی مواجه شویم اما دسرتسی به آشوراده
هم از خشکی و هم از آب خیلی آسانرت از میانکاله است.

فعالیتهای گروه امداد و نجــات فک خزر در ایران از چه
زمانی آغاز شــد؟ و شــام از چه زمانی با مرکز هلنــدی همکاری
میکنید؟

خانم هارت دوســت نداشــت زیر شــاخهای بــرای مرکز هلنــدی خویش در
کشورهای مختلف بسازد بلکه او قصد داشت با آموزشهایی که مرکز او به اهالی
بومی منطقه میداد ،آنان را به اطالعات و دانــش مورد نیاز در این زمینه مجهز
سازد تا خودشان بتوانند کار را به عهده بگیرند .بیست سال پیش ،یکی از اساتید
برجسته دانشگاه ،دکرت «کیابی» درخواستی برای خانم هارت فرستاد و از او برای
مسئله تلفات فک خزر کمک خواست؛ از آن زمان بود که خانم هارت فعالیتهای
خویش را در ایران آغاز کرد.
در ســال  ،2005یکی از دوستان دوران دبیرســتانم ،دکرت «محمد مصطفی
شــاهی فردوس» که دامپزشــک بود ،به دعوت یکی از اســاتید دانشگاه تهران
در هامیشــی در زمینه پســتانداران دریایی رشکت میکند و بــه طور اتفاقی با
سخرنان اصلی هامیش ،خانم هارت آشنا میشود .زمانیکه خانم هارت متوجه
عالقهمندی دکرت شاهی فردوس میشود؛ ایشــان را با هزینه شخصی خویش
به هلند دعوت میکند تا در آنجا دورههای آموزشی مربوطه را به زبان انگلیسی
بگذرانند .متأسفانه دکرت شاهی فردوس در اواخر سال ( 2010نزدیک سال نو
میالدی) در یک حادثه رانندگیجان خود را از دســت میدهد .مرحوم شاهی
فردوس نخستین ایرانی بود که در مرکز هلندی «زهوندن کراش» آموزش دید.
مالقات مجدد بنده با دکرت شاهی فردوس زمانی اتفاق افتاد که فارغ التحصیل
دکرتی حرفهای دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشــگاه آزاد اسالمی کرج
بودم .در سال  2007به پیشــنهاد دکرت شاهی فردوس با این مجموعه هلندی
آشنا شدم و ســپس ،خانم هارت برای نخســتین بار فک خزر را در آبهای بین
آشــوراده و بندر ترکمن به من نشان داد .ســپس ،دورههای آموزشی را در هلند
ســپری کردم و از آن زمان به بعد ،بنده و دکرت شــاهی فــردوس با هم همکاری
کردیم .با توجه به اینکه زمســتانها ،به علت وجود تعداد بســیار زیاد جانوران
بیــامر ،اوج کار مرکز هلندی اســت ،تعــداد زیادی دامپزشــک در مرکز دارند.
همچنین ،برای اداره پروژههای خارجی ،منایندههایی هم در کشورهای دیگر
دارند .خانم هارت چون زنی مســن بود ،قصد داشــت از میان نیروهای جوان،

جانشینی برای خودش انتخاب کند تا مسئولیتهای مرکز را برای ادامه پروژهها
به او واگذار کند .دکرت شــاهی فــردوس که در آن زمان به عنــوان رئیس بخش
دامپزشــکی مرکز هلندی مشــغول به کار بود ،برای این مسئولیت انتخاب شد
اما روز قبل از معرفی او به عنوان رئیس مجموعه هلندی ،زمانیکه دکرت شاهی
فردوس رفته بود خاله خویش را برای رشکت درجلسه معارفه از آملان بیاورد ،در
جاده بین آملان و هلند تصادف میکند .فوت دکرت هرمز اسدی در جاده ایران
و ســپس فوت دکرت شــاهی فردوس درجاده آملان ،رضبه روحــی بزرگی برای
محافظین فک خزر بود .فوت دوســت صمیمــی ام و کمکهای صادقانه خانم
هارت به فک خزر ،انگیزه بنده را برای به نتیجه رساندن پروژه بیشرت کرد تا اینکه
رسانجام خانم هارت مسئولیت پروژه را به من واگذار کرد .در حال حارض ،بنده
مناینده و دامپزشــک مرکز زهوندن کراش و مسئول «مرکز درمانی و تحقیقاتی
فک خزر» در ایران و کشورهای حوزه دریای خزر هستم.
پروژه امداد و نجات فک خزر در سال  2006در هلند رشوع شد و تقریب ًا از سال
 2008به طور رسمی در سواحل ایران فعالیت میکنیم .در ابتدا ،در فضای باز
کار میکردیم اما از آنجا که نیاز به فضای بسته و بیامرستانی برای نگهداری فک
خزر داشتیم« ،رشکت مادر تخصصی مدیریت ماهیان خاویاری استان گلستان»،
جزیره آشوراده را در اختیار ما قرار داد« .مرکز درمانی و تحقیقاتی فک خزر» در
آشوراده تقریب ًا شش ماه است که آماده شده است.

ازچهروشهاییبرایمطالعهفکخزراستفادهمیکنید؟

روش مطالعه ما منونهبرداری از فکهای مرده(الشــه) و فکهای زنده اســت.
برای کارهای تحقیقاتی ،ما از الشــههایی که در ساحل گزارش میشود ،منونه
برداری میکنیم .اگر الشه تازه باشد میتوان از کل بدنجانور منونه برداری کرد.
منونههای ژنتیکی و میکروبی ثبت میشود و علت مرگ شناسایی میشود .اما
چون این کار نیاز به بودجه دارد ،سعی میکنیم این کار را به سمت دانشگاهها
سوق دهیم تا در غالب پروژههای دکرتی با موضوع بیامریها انجام شود .بخش
دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی سمنان یکی از دانشگاههایی است که در این
زمینه با ما همکاری میکند .برای بررســی بیامری های مشــرتک دام و انسان
همچون تب مالت(بروســلوز) ،آلودگیهای دریایی را منونه برداری میکنیم.
اگر بخواهیم بررسی خوبی از آلودگیهای دریایی داشته باشیم ،بهرتین گزینه،
جانوری است که در رأس هرم غذایی قرار دارد؛ چون متام آلودگیها در بدن آنها
تجمع میکند .در دریای خزر ،فک در رأس هرم غذایی( )Apex predatorقرار
دارد و میتواند شاخص خوبی برای سنجش آلودگی دریای خزر باشد .بنابراین،
برای بررسی آلودگیها مطالعات انجام میدهیم و منونهجمع آوری میکنیم.
گروه ما از رادیوترانســمیرتها(فناوری ردیابی از طریق امــواج رادیویی) برای
ردیابی فکها استفاده منیکند؛ زیرا که برخی تحقیقات نشان داده امواجی که
برای شناسایی محل جانور مخابره میشــود ،میتواند روی رفتار و فیزیولوژی
جانور تأثیر منفی بگذارد .بنابراین ،اطالعاتی که از این طریق بهدســت آمده،
خصوص ًادرجانوران دریایی وجانورانی که مهاجرت طوالنی دارند ،صحیح نبوده
و نشاندهنده رفتارطبیعی جانور نیست .برای عالمت گذاری فکهای زنده از
روش پالک گذاری استفاده میکنیم .برای این منظور از پالک های پالستیکی
استفاده میشود؛ اما علیرغم پالستیکی بودن ،ازجنسی ساخته شدهاند که در
برابر فرسودگی در آب یا رنگ پریدگی در آفتاب مقاوم باشند .این پالکها را در
میان انگشتان پاهای پرده دار( )rear flipperفک در محلی که خونریزی ندهد
و رگ نباشــد ،متصل میکنیم .برای پالک هر استان یک رنگ انتخاب کردیم.
ایمیل و شــامره تلفن مرکز در روی هر پالک وجود دارد تا در صورت پیدا شدن
جسدجانور در ســاحل با مرکز متاس بگیرند .درباره این موضوع نیز در منطقه
اطالع رسانی کردیم.

حامیان داخلی «مرکز درمانــی و تحقیقاتی فک خزر» را
معرفیکنید.

مدیرکل «رشکت مادر تخصصی مدیریت ماهیان خاویاری اســتان گلســتان»
کمک های فراوانــی به گروه امداد و نجات فک خــزر کردند .بدون کمک دکرت
«مصطفی عقیلی نژاد» ،فعالیتهای گروه خیلی مشــکل پیش میرفت .دکرت
عقیلی نژادجزیره آشوراده را برای تأسیس «مرکز درمانی و تحقیقاتی فک خزر»
به همراه چند قایق و قایقران در اختیار گروه قــرار دادند و به اغلب ماهیگیران
منطقه اطالع رسانی کردند و طی درخواستی کتبی از ماهیگیران خواستند در
صورت به دام افتادن فکها در تور ماهیگیری با مرکز در متاس باشند.
در دولتجدید نیز دکرت «معصومه ابتکار» توجه بیشــرتی به فعالیتهای این
مرکز داشتند و قرار اســت معاونت دریایی سازمان محیط زیست ،دکرت «پروین
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فرشچی» به مرکز در روز مراسم افتتاحیه کمک مالی کنند.

آیا مراکز تحقیقاتی دیگری هــم در ارتباط با فک خزر در
ایران وجود دارد؟

مرحوم دکرت هرمز اســدی و مناینــده انجمن طرح رسزمیــن ،مهندس حامد
مشــیری ،مرکز تحقیقــات فک بندر انزلــی را زیر نظر اداره کل محیط زیســت
استان گیالن و با حامیت دانشگاه لیدز انگلستان و مؤسسه انگلیسی داروین به
رسپرستی «سوزان ویلسون» راهاندازی کردند و مدتی هم فعالیتهای آموزشی
خوبی در این زمینه انجام دادند اما با فوت دکرت هرمز اســدی فعالیتهای این
مرکز نیز متوقف شــد .انجمن طرح رسزمین بهصورت متمرکز روی بک موضوع
کار منیکند؛ مطالعه درباره فک خزر ،والها و دلفینهای خلیج فارس و دریای
عامن ،یوز ایرانی و خرس ازجمله فعالیتهایی اســت کــه این انجمن تا کنون
انجام داده اســت .اخیراً نیز انجمن طرح رسزمین کتاب «فک خزری» را منترش
کرده است .در حال حارض«،مرکز درمانی و تحقیقاتی فک خزر» در آشوراده تنها
مرکز تحقیقاتی در سه استان حاشیه دریای خزر است که در ارتباط با فک خزر
فعالیت امداد و نجات هم انجام میدهد.

دربارهرسشامریصورتگرفتهبرایفکخزرتوسطپروژه
داروین توضیح دهید.

فلســفه کار خانم ویلســون بر روی کارهــای تحقیقاتی متمرکز شــده بود .با
بودجهی که گروه در اختیار داشت ،رسشامری از فکهای دریای خزر در سال
 2006انجام گرفت .انتشار نتایج این رسشامری در سال  2008همه را متحیر
کرد .براساس این رسشامری ،تعداد فک خزر صدهزار قالده اعالم شد که کاهش
قابل توجهی نسبت به بیست سال گذشــته که جمعیت فک خزر بیشرت از یک
میلیون قالده بود ،داشت .گروه خانم ویلسون معتقد بودند که کشتار فک خزر
در روسیه و قزاقستان ،در کنار آلودگیهای زیست محیطی و بیامریها ،عامل
اصلی این کاهشجمعیت محسوب میشود.
نتایج این تحقیقات با مخالفت شدید روسها روبرو شد .روسها روش تحقیق را
زیر سؤال بردند و گروه را از روسیه اخراج کردند .هم اکنون ،گروه خانم ویلسون
در قزاقستان مشغول به فعالیت هستند .گروه خانم ویلسون در زمینه فک خزر
کارهای فراوانی انجام دادند که از میان آنها میتوان به رسشــامری فک خزر و
تدوین پروتکلی منسجم برای حفاظت از اکوسیستم دریای خزر و فک خزر اشاره
کرد .با این وجود ،انتقادهایی نیز نسبت به فعالیت این گروه وجود داشت .برای
مثال به علت اختالفهایی که وجود داشــت ،پروتکل آنهــا پس از تدوین هرگز
اجرا نشــد .همچنین خانم هارت معتقد اســت بودجه در نظر گرفته شده برای
تحقیقــات ،رصف ًا متعلق به مجموعه خانم ویلســون بــود؛ در صورتی که چنین
بودجهای بایستی به اهالی بومی منطقه داده شود تا پس از کسب آموزشهای
الزم ،خودشان اقدام به محافظت از فک خزر کنند و اطالعات حاصل از پژوهش
نیز برای خودشــان باقی مباند .با وجود اینکه منونهبرداریهای بسیاری روی
اجساد فک خزر تا زمان فوت دکرت هرمز اسدی انجام شد ،اما به دالیل نامعلوم،
اطالعات زیادی از نتایج این تحقیقات منترش نشــد .روسها از خانم ویلسون
استقبال منیکنند؛ زیرا که خانم ویلسون مجموعه خودش را دارد و پس از انجام
کارهای تحقیقاتی در منطقه ،اطالعات را با خودش برده و بنا به صالح خویش
چاپ میکند .در مقاالت او نیز تنها نام برخی از روسها و معدودی از کسانی که
با او در پروژه همکاری داشتند ،منترش میشد؛ با وجود اینکه مرحوم هرمز اسدی
ارتباط مســتقیم با این مجموعه انگلیسی داشــت و فعالیتهای خویش را در
زمینه فک خزر زیر نظر خانم ویلسون انجام میدادند اما از طریق این مجموعه،
مقالهای به نام دکرت هرمز اسدی چاپ نشد.

وضعیت فکها در سواحل شــاملی دریای خزر در سال
جاری چگونه است؟

برخـالف بـاور عمومـی ،کشـتار فکهـا در روسـیه بـه بهانـه علمـی صـورت
منیگیـرد .در روسـیه ،دولـت به طور مسـتقیم به شـکار فـک منیپـردازد ،بلکه
«مافیـای شـکار» وجـود دارد .فـک خـزر مهاجر اسـت و در فصـل زمسـتان باید
بـرای زاد و ولـد بـه سـمت سـواحل شـامل دریـای خزر(روسـیه و قزاقسـتان)
مهاجـرت کنـد .در ماههای نخسـت زندگـی ،توله فکهـا کوچک هسـتند و در
البـالی یخهـا پنهان میشـوند .فـک مـادر گودالـی را درون یخ بـرای نگهداری
تولهها میسـازد که پـس از تغذیه از ماهیـان ،در آنجا به نوزادان شـیر میدهد.
توله فکها سـه تـا چهار مـاه طول میکشـد تا بـه رنگ خاکسـرتی و طوسـی با
لکههـای تیـره و روشـن درآینـد و تـا آن زمان سـفید رنگ هسـتند.
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پوست سفید توله فکها برای «مافیای شــکار» قیمتی است .بنابراین در زمان
زاد و ولد ،روسها به شکار فکها ،خصوص ًا توله فکها میپردازند .گوشت چرب
فک شکار شده را نیز برای تغذیه روباههای پرورشی استفاده میکنند .روباه را
نیز روسها به قصد فروش پوست به رشکتهای پوشاک ،پرورش میدهند .در
ترکمنســتان ،بحث شــکار فک را نداریم؛ در ایران نیز شکار فک به طور قانونی
ممنوع اســت اما «مافیای شــکار» در قزاســتان ،روســیه و ایالت داغستان به
شــکار فک خزر میپردازند .در قزاقستان که ســواحل بزرگتری دارد ،روسها
با کشــتیهای یخ شکن به ســمت ســکونتگاه فکها در میان یخها می روند.
فکها در سواحل شاملی دریای خزر در محدوده خاصی زندگی میکنند .این
سکونتگاه یخی بهخاطر گرم شدن هوای کره زمین در دهههای اخیر کوچکتر
هم شده اســت .از آنجا که محل زندگی فکها از یک طرف به ساحل و از طرف
دیگر به آبهای یخ زدهای که کشتیهای یخ شکن شکارچیان در آن قرار دارد،
ختم میشــود ،فک مادر و توله فک در منطقه به دام میافتنــد .در ابتدا چند
کشتی یخ شکن داخل محدوده فکها میشوند و سپس شکارچیان از کشتی
پیاده شده و در محدوده یخی پخش میشوند و به شکار فکها میپردازند .در
حالت عادی به محض نزدیک شــدن به ســاحل ،فکها خیلی رسیع از حضور
انسان آگاه شده و به داخل آب فرار میکنند اما از آنجا که فک مادر به توله خود
وابستگی دارد ،آســان میتوان آن را پیدا کرد .توله فک را به آسانی میگیرند و
به قتل میرســانند؛ فک مادر را هم به محض بیرون آمدن از سوراخ داخل یخ و
رسزدن به توله ،با پرتاب نیزهها میکشند.
فک خزر در روسیه فراموش شده است .حتی خیلی از مردم روسیه از شکار فک
خزر خرب ندارند و منیدانند که هنوز کشتار فک در روسیه به طور قانونی انجام
میشود .در روســیه« ،فک دریاچه بایکال» و «فک دریاچه الدوگا» را نیز داریم
که برای آنها کار امداد و نجات و محافظت انجام میدهند اما برای «فک دریای
خزر» اقدام حفاظتی انجام نشده است .در سال  ،2013بخش شیالت روسیه
به «مافیای شکار» ،مجوز شکار ســالیانه فک خزر تا سقف ده هزار قالده را داد.
البته در گذشته شکار فک توسط روسها خیلی بیشرت هم بوده و در حال حارض
با تعیین این سقف ،این شکار محدودتر شده است.

آیا مسئوالن ایران به تصمیمگیری کمیسیون منابع خزر
برای دادن مجوز شــکار فک خزر به روسها ،تا کنون اعرتاضی
کردهاند؟

در یکــی از پروتکلهــای اجالس زیســت محیطــی دریای خزر کــه زیر نظر
کنوانسیون تهران برگزار میشود ،تنوع زیستی اکوسیستم دریایخزر مورد توجه
قرار گرفته است .اما روســیه دولت قدرمتندی است و به آسانی تحت فشارهای
بیناملللی قرار منیگیرد .این اجالس که بهصورت دورهای در کشورهای حاشیه
دریای خزر برگزار میشود ،دو ســال پیش در مسکو برگزار شد .روسها در این
اجالس میخواســتند پروتکل حفاظــت از فک خزر را حذف کننــد تا «مافیای
شکار» بتواند به شکار ادامه دهد .واژه  Quotaبه معنای «سهمیه شکار» است و
این مجوز سالها است برای مافیای شکار تصویب میشود و روسیه هیچگاه آن
را متوقف نکرده است .قدرت روسیه کشورهای حاشیه دریای خزر را تحت شعاع
قرار میدهد .در رأیگیریهای اجالس ،قزاقســتان ،ترکمنستان وآذربایجان
برای حفظ روابط سیاسی خود با روسیه از تصمیامت روسیه غیرمستقیم حامیت
میکنند .اما ایران در ایــن اجالس با تصمیم روسها مبنــی بر حذف پروتکل
حفاظت از فک خزر ،مخالفت کرد .در آن زمان گروه ما در روسیه در حال برگزاری
کالسهای آموزشی بود .دکرت «پروین فرشچی» در آن زمان مسئولجلسه بخش
زیست محیطی سازمان ملل در«برنامه پیرشفت و توسعه ملل متحد» ()UNDP
بودند و از آنجا که در مقام نظارتیجلســه بودند ،منیتوانســتند مســتقی ً
ام در
تصمیمگیری دخالت کنند .اما خانم فرشــچی بحث  Quotaرا به ما تذکر داد و
از ما خواســت تا جلوی اقدام روسها را که قصد حذف پروتکل حفاظت از فک
خزر را داشتند ،بگیریم .به کمک خانم فرشــچی در جلسه مناینده دولتهای
پنج کشــور ،گروه ما درباره اقدامات امداد و نجات فک خزر در ســواحل ایران
صحبت کرد .فشارهای گروه ایرانی در این اجالس باعث شد تا پروتکل حفاظت
از فک خزر حذف نشود اما بهخاطر فشارهای روسیه این پروتکل به یک موضوع
ترشیفاتی تبدیل شد.

بهنظرشامالزماستچهکارهایتحقیقاتیبرایجلوگیری
از مرگ و میر فک خزر انجام شود؟

ب ــرای کاره ــای تحقیقات ــی ،بح ــث آلودگیه ــای دریای ــی و مس ــئله هج ــوم
شـــانهدارها( )comb jelliesبـــه دریـــای خـــزر مهـــم هســـتند .آلودگیهـــای

Photo by Dr. Amir Shirazi
Photo manipulation by Roman Yevseyev from Ukraine
51 1393  آذر215 سال بیست و نهم شامره

دریای ــی در س ــالهای اخی ــر در دری ــای خ ــزر خیل ــی ش ــدید ش ــده اس ــت .در
مناطق ــی مانن ــد س ــواحلجن ــوب غرب ــی دری ــای خزر(اس ــتان گی ــالن و کش ــور
آذربایج ــان) ک ــه در ده س ــال قب ــل گل ــه ف ــک وج ــود داش ــت دیگ ــر بهخاط ــر
آلودگـــی ،گلـــه فـــک مشـــاهده منیشـــود .در ایـــن هشـــت ســـالی کـــه مـــا
فعالیـــت کردیـــم ،گـــزارش گلـــه در ایـــن مناطـــق نداشـــتیم و تنهـــا مـــرگ
ومی ــر گل ــه گ ــزارش ش ــده اس ــت .قس ــمت غرب ــی س ــواحل ای ــران بهخاط ــر
ســـاخت و ســـازهای فـــراوان ،رشایـــط بکـــر خـــود را از دســـت داده و منطقـــه
امنـــی بـــرای فـــک خـــزر محســـوب منیشـــود .بـــه علـــت آلودگـــی کمـــرت در
س ــواحل رشقی(ش ــبهجزی ــره میانکال ــه اس ــتان مازن ــدران ،س ــواحل گلس ــتان
و ترکمنس ــتان) مهاج ــرت ماه ــی ب ــه آن س ــمت بیش ــرت ب ــوده و فض ــای ام ــن
بیش ــرتی ب ــرای ف ــک خ ــزر وج ــود دارد.
همچنیـــن ،تأثیـــر شـــانهدار را در دریـــای خـــزر میتـــوان بـــه وضـــوح
مش ــاهده ک ــرد .وضعی ــت ماهی ــان دری ــای خ ــزر ه ــر س ــال بدت ــر از س ــال قب ــل
میش ــود .س ــال گذش ــته ،بن ــده ک ــه ب ــا گ ــروه صی ــد کیل ــکا ب ــه بابل ــرس رفت ــه
بودی ــم ،هن ــوز بهط ــور ف ــراوان ش ــانهدار در آب وج ــود داش ــت .تخص ــص بن ــده
روی ف ــک اس ــت .ب ــه عل ــت اینک ــه ف ــک دری ــای خ ــزر ناش ــناخته باق ــی مان ــده
بـــود ،متـــام مطالعـــات مـــا روی ایـــنجانـــور متمرکـــز شـــد و فرصتـــی بـــرای
مطالع ــه ش ــانهدار نداش ــتیم .ام ــا انتظ ــار م ــیرود دانش ــگاهها و نهادهای ــی
ماننـــد «مؤسســـه تحقیقـــات شـــیالت» کـــه ذینفـــع هســـتند ،روی مســـئله
ش ــانهدار کار کنن ــد ت ــا بتوانن ــد مش ــکل را ح ــل کنن ــد.

ام ــا ت ــا آن روز ممک ــن اس ــت چی ــزی از حی ــاتجان ــوری دری ــای خ ــزر باق ــی
منان ــده باش ــد.

آیـــا فـــک خـــزر منیتوانـــد شـــانه دارهـــا را بـــه عنـــوان
منبعپروتئینیمرصفکند؟

عـــالوه بـــر ماهیـــان و ســـخت پوســـتان ،نرمتنـــان نیـــز در فهرســـت رژیـــم
غذایـــی فـــک خـــزر قـــرار دارنـــد .معمـــو ًال شـــکارچی روی طعمـــهای مترکـــز
میکن ــد ک ــه در غری ــزهاش از قب ــل تعری ــف ش ــده اس ــت .ش ــانهدار ی ــکجان ــور
غیربوم ــی اس ــت و در فهرس ــت غذای ــی ف ــک نیس ــت .تغیی ــر رژی ــم غذای ــی در
جان ــوران خیل ــی س ــخت اتف ــاق میفت ــد و ت ــا زمانیک ــهجان ــور مجب ــور نش ــود
چنیـــن موضوعـــی رخ منیدهـــد .امـــا شـــانهدارها بهخاطـــر داشـــن بـــدن
شـــفاف در آب دیـــده منیشـــوند و بینایـــی فـــک خـــزر نیـــز در آب ضعیـــف
اســـت .معـــده فـــک و سگســـانان اســـید قـــوی دارد کـــه اســـتخوان را هـــم
هضـــم میکنـــد و بـــدن ژالتینـــی شـــانهدارها خیلـــی زود هضـــم میشـــود.
تـــا کنـــون در معـــده الشـــههای فـــک خـــزر ،شـــانه دار یافـــت نشـــده اســـت؛
مگ ــر اینک ــه ب ــه مح ــض تغذی ــه،جان ــور مبی ــرد و الش ــه آن کالبدش ــکافی ش ــود.
ب ــا وج ــود اینک ــه ت ــا کن ــون درب ــاره تغذی ــه ف ــک خ ــزر از ش ــانه دار گزارش ــی
نداشـــتیم امـــا در آینـــده شـــاید بـــا محـــدود شـــدن بیشـــرت منابـــع غذایـــی
جان ــور ،ای ــن اتف ــاق بیفت ــد.

آیــا هنــوز هــم حضــور شــانهدار در دریــای خــزر ،تأثیــری
ب ــر روی بق ــا ف ــک خ ــزر دارد؟ چ ــه اقدامات ــی ب ــرای ح ــل ای ــن
مسئلهتاکنونصورتگرفتهاست؟

بنـــده بهطـــور تخصصـــی روی شـــانهدار کار نکـــردم .امـــا بـــا دوســـتانی
کـــه در ایـــن زمینـــه فعالیـــت میکننـــد ،گفتگـــو داشـــتم .آخریـــن بررســـی
انجـــام شـــده بـــر روی پراکنـــش شـــانهدار دریـــای خـــزر توســـط گروهـــی از
پژوهشـــگران در خـــارج از کشـــور در ســـال  2008نشـــان داد کـــه شـــانه دار
«منومیوپســـیس لیـــدی» ( 80 )Mnemiopsis leidyiدرصـــد دریـــای خـــزر،
خصوصــ ًا نیم ــه پایین ــی دری ــای خ ــزر را ف ــرا گرفت ــه اس ــت .حض ــور گس ــرتده
ای ــن گون ــه مهاج ــم ،ذخای ــر زیس ــتی دری ــای خ ــزر را ب ــه ش ــدت کاه ــش داده
و در کاه ــشجمعی ــت هم ــهجان ــوران دری ــای خ ــزر تأثی ــر گذاش ــته اس ــت.
جمعیـــت ماهیـــان کیلـــکا  60تـــا  70درصـــد کاهـــش پیـــدا کـــرده اســـت و
ب ــرای ماهی ــان دیگ ــر نی ــز وضعی ــت خ ــوب نیس ــت .از آنج ــا ک ــه غ ــذای اصل ــی
ف ــک خ ــزر ماهی ــان کیل ــکا اس ــت ،ش ــانهدار خ ــزر ب ــه ط ــور غیرمس ــتقیم روی
جمعی ــت ف ــک خ ــزر تأثی ــر گذاش ــته اس ــت .تنه ــا دلیل ــی ک ــه ف ــک خ ــزر هن ــوز
ب ــا وج ــود چنی ــن فاجع ــهای منق ــرض نش ــده ،وس ــعت دری ــای خ ــزر و ذخای ــر
غذایـــی زیـــاد آن اســـت.
در ســـالهای گذشـــته بحـــث «مبـــارزه بیولوژیـــک» ()Biological control
ب ــا ای ــن آف ــت ه ــم مط ــرح ش ــد .بنابرای ــن اس ــتفاده از نوع ــی ماه ــی ش ــکارچی
ک ــه بتوان ــد ب ــا آب دری ــای خ ــزر س ــازگاری داش ــته باش ــد ،م ــورد بررس ــی ق ــرار
گرف ــت .مطالعات ــی درب ــاره ورود ی ــک ش ــکارچی طبیع ــی همچ ــون ش ــانهدار
«بروئ ــه اوات ــا» ( )Beroe ovataک ــه اش ــتهای زی ــادی ب ــه بلعی ــدن ش ــانه دار
مهاج ــم داش ــت ،انج ــام گرف ــت؛ فک ــر کن ــم «مؤسس ــه تحقیق ــات ش ــیالت»
روی مس ــئله ش ــانهدار در مازن ــدران مطالع ــه میکن ــد .البت ــه ش ــانهداری ک ــه
در دریـــای خـــزر حضـــور دارد بـــه آســـانی بـــا رشایـــط دریـــای خـــزر تطبیـــق
پی ــدا ک ــرده و ش ــانهدار ش ــکارچی ممک ــن اس ــت ب ــه لح ــاظ انطب ــاق ،چنی ــن
قابلیتـــی را نداشـــته باشـــد .امـــا مســـئولین روســـیه و برخـــی پژوهشـــگران
کشـــورهای دیگـــر معتقـــد هســـتند بـــا ورود شـــانهدارجدیـــد ممکـــن اســـت
ایـــن مســـئله در منطقـــه دوبـــاره تکـــرار شـــود و کنـــرتل مســـئله مشـــکلتر
شــود .وارد کــردن یــک گونــهای کــه بومــی منطقــه نیســت ،قطع ـ ًا سیســتم آن
اکوسیس ــتم را ب ــر ه ــم میزن ــد و باع ــث از بی ــن رف ــن نظ ــم اکولوژیک ــی ی ــک
زیس ــتگاه میش ــود؛ ب ــه همی ــن دلی ــل وارد ک ــردن گون ــه غیربوم ــی ب ــه دری ــای
خ ــزر از س ــوی س ــازمان محی ــط زیس ــت همیش ــهجلوگی ــری ش ــده اس ــت .کار
اجرایــی بــرای مبــارزه ریشــهای بــا شــانهدار دریــای خــزر هنــوز انجــام نشــده
اس ــت و مطالع ــات ت ــا کن ــون در ح ــد تحقی ــق باق ــی مان ــده و ای ــن مطالع ــات
حالـــت کاربـــردی پیـــدا نکـــرده اســـت .البتـــه پیشبینـــی میشـــود کـــه
افزای ــش و گس ــرتش ش ــانهدار باالخ ــره ب ــه ط ــور طبیع ــی متوق ــف میش ــود
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برنامه های گروه امداد و نجات در آینده چیست؟

پـــس از تکمیـــل کار در ایـــران ،برنامـــه بعـــدی مـــا تأســـیس شـــعبههای
دیگ ــر در چه ــار کش ــور ح ــوزه دری ــای خزر(روس ــیه ،ترکمنس ــتان ،قزاقس ــتان،
آذربایج ــان) اس ــت .چ ــون روس ــیه کش ــور قدرمتن ــدی اس ــت ،آموزشه ــا را از
ای ــن کش ــور رشوع کردی ــم ت ــا در آین ــده ،ه ــم فعالیته ــای ام ــداد و نج ــات را
بتوانن ــد انج ــام دهن ــد و ه ــم فعالیته ــای تحقیقات ــی حفاظ ــت را ب ــه نتیج ــه
برســـانند.
در زمـــان اجـــرای پـــروژه دارویـــن ،گـــروه مـــا در مرکـــز هلنـــدی در مرحلـــه
مطالعـــات بـــود و هنـــوز گـــروه در ایـــران شـــکل نگرفتـــه بـــود .در آن زمـــان،
پژوهشـــگران رسشـــناس مؤسســـه دارویـــن روی رسشـــامری فـــک خـــزر کار
مــی کردنــد و بــا اطالعــات خوبــی کــه در ایــن زمینــه فراهــم آوردنــد ،خدمــت
بزرگ ــی در راس ــتای محافظ ــت از ف ــک خ ــزر انج ــام دادن ــد .بع ــد از انتش ــار
نتایـــج رسشـــامری مؤسســـه دارویـــن در ســـال  ،2008مشـــکالت روســـیه
بـــا مؤسســـه انگلیســـی رشوع شـــد .رسشـــامری روسهـــا در دهـــه  1980در
«اتحادیـــهجهانـــی حفاظـــت از طبیعـــت» ( )IUCNدربـــارهجمعیـــت فـــک
خـــزر قدیمـــی اســـت؛ رسشـــامری ســـال  2008مؤسســـه دارویـــن کـــه بـــه
منظ ــور ارزیاب ــی مج ــدد رسش ــامری روسه ــا انج ــام ش ــد ،نی ــز م ــورد اس ــتناد
پژوهشـــگرانجهـــان اســـت .اگرچـــه صاحبنظـــران روســـیه روش مطالعـــه
خانـــم ویلســـون و نتایـــج آمـــاری حاصـــل از ایـــن روش را قبـــول ندارنـــد ،مـــا
معتق ــد هس ــتیم ک ــه تحقیق ــات خان ــم ویلس ــون و هم ــکاران اش ــتباه نب ــوده
اســـت .خانـــم هـــارت معتقـــد اســـت بایســـتی بـــا روســـیه رابطـــه خوبـــی
ایج ــاد کنی ــم و قطعــ ًا هم ــه مس ــؤلین روس ــیه ب ــا «مافی ــای ش ــکار» هم ــکاری
منیکنن ــد .ت ــا کن ــون ش ــش ب ــار ب ــا صاحبنظ ــران روس ــیهجلس ــه داش ــتیم.
بـــا ارائـــه روشهـــایجدیـــد بـــه آنهـــا ،ســـعی کردیـــم آنهـــا را بـــرای یـــک
رسشـــامریجدیـــد بـــا رسپرســـتی خودشـــان ترغیـــب کنیـــم امـــا متأســـفانه
آنهـــا اقدامـــی بـــرای رسشـــامری مجـــدد نکردنـــد.
تـــا کنـــون گـــروه مـــا رسشـــامری انجـــام نـــداده اســـت .امـــا اکنـــون ســـعی

داریـــم روی رسشـــامری کار کنیـــم .بـــرای داشـــن یـــک بـــرآورد حقیقـــی و
آم ــار قابلقب ــول در رسش ــامری ،بایس ــتی پن ــج کش ــور حاش ــیه دری ــای خ ــزر
در یـــک زمـــان خـــاص بـــا هـــم بـــه صـــورت هامهنـــگ اقـــدام کننـــد .چـــون
فکهـــا در زمســـتان در روســـیه حضـــور دارنـــد ،موافقـــت روسهـــا اهمیـــت
دارد .ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه روس ــیه و قزاقس ــتان ب ــا مس ــائل تحقیقات ــی
خ ــوب نیس ــتند .بن ــده ب ــه منایندگ ــی خان ــم ه ــارت در هلن ــد ب ــا س ــفیر روس ــیه
و قزاقس ــتان گفتگ ــو ک ــردم .همچنی ــن بن ــده و خان ــم ه ــارت قص ــد داری ــم در
ماهه ــای آین ــده بع ــد از تعطی ــالت س ــال ن ــو می ــالدی و قب ــل از پای ــان س ــال
 1393شمس ــی ب ــا محققی ــن آبزی ــان روس ــیه درب ــاره فعالیته ــای تحقیقات ــی
و بحـــث رسشـــامری،جلســـهای داشـــته باشـــیم .کارهـــای آموزشـــی را رشوع
کردیـــم و امیدواریـــم بـــه زودی بتوانیـــم گـــروه امـــداد و نجـــات را در روســـیه
تشـــکیل دهیـــم.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله نویسنده از مدیر مسئول فصلنامه موج سبز آقای دکرت شهرام
دادگر و مدیر اجرایی ماهنامه همشهری رسزمین من ،خانم فاطمه عطایی
که آرشیو نرشیات خودشان را برای پیش مطالعه در اختیار بنده قرار دادند،
مدیر عامل مؤسسه حیات وحش هرمزگان ،آقای مهندس حسن پیشوایی
که مقدمات آشــنایی بنده با انجمن طرح رسزمین را فراهم منودند ،آقای
مهندس حامد مشــیری و خانم مهندس نازنین محسنیان در انجمن طرح
رسزمین که آقــای دکرت را به من معرفــی منودند و آقای دکــرت امیر صیاد
شــیرازی که قبول زحمت کردند و بــرای انجام این مصاحبــه از گرگان به
تهران آمده و با صبوری فراوان به ســؤاالت بنده پاسخ دادند ،کامل تشکر
و امتنان را دارد.

منابعی که به عنوان پیش مطالعه برای طرح سوالت مصاحبه استفاده شد:
 -1نینواز ،الناز؛ دیلمقانی ،یاسمن؛ مقدمی پور ،نیکتا؛ فک خزری ،تهران :برگ زیتون ،زمستان
 108 ،1392صفحه.
 -2حسینی زوارئی ،فاطمه؛ دیباج ،مهدی؛ «فک دریای خزر» از فرهنگ نامه حیات وحش ایران،
تهران :نرش طالیی ،ویرایش دوم ،چاپ چهارم ،1390 ،صص .49-48
 -3رضوی ،علی اکرب؛ «سفیر دریای خزر :فک خزری تنها پستاندار شکارگر دریای خزر» ،ماهنامه
همشهری رسزمین من ،آبان و آذر  ،1389صص .51-38
 -4اسدی ،هرمز؛ «فک های دریای خزر درآستانه انقراض؛صید در منطقه ممنوعه» ،ماهنامه پیام
دریا ،مهر  ،1386سال شانزدهم(شامره  ،)163صص .49-48
 -5خلف بیگی ،پریسا؛ «خطر انقراض برای تنها پستاندار بزرگرتین دریاچه جهان؛ فک خزر در
تنگنای بیم و امید» ،روزنامه همشهری ،سال پانزدهم(شامره  31 ،)4348مرداد  ،1386ص .22
 -6صفایی ،معصومه؛ «افزایش  80درصدی جمعیت شانه دار :قطره ای که کاسپین را می بلعد»،
روزنامه همشهری ،شامره  27 ،3803شهریور  ،1384ص .15
« -7همچنان در معرض تهدید؛ پناهنده سواحل شاملی ایران» ،روزنامه همشهری ،ضمیمه شامره
 21 ،3552آبان  ،1383ص .18
 -8اسامعیلی ساری ،عباس؛ «راه های احتاملی مقابله با گونه ای ویرانگر :ژل شانه؛ تهدید خزر»،
روزنامه همشهری ،شامره  15 ،3487شهریور  ،1383ص .18
 -9صفایی ،معصومه؛ «دامپزشکی فعال مهم نیست؛ تخصص الیجرزی» ،روزنامه همشهری ،شامره
 18 ،3460مرداد  ،1383ص .20
 -10پارسانژاد ،امید؛ «حمله عروس قاتل به خز :فقط تا شهریور فرصت داریم» ،روزنامه همشهری،
ضمیمه شامره  27 ،3338اسفند  ،1382ص .17
 -11میراسکندری ،الله؛ «میهامن ناخوانده کیلکاها را خورده است؛ حمله عروس قاتل به خزر»،
روزنامه همشهری ،ضمیمه شامره  27 ،3338اسفند  ،1382ص .13
 -12یوسفی ،حسین؛ «سگی در میان آب ها» ،ضمیمه هفتگی همشهری ،شامره  24 ،172شهریور
 ،1382ص .23
 -13هاشمی ،حمیده سادات؛ «نظرات دکرت هرمز اسدی در خصوص فک دریای خزر» ،فصلنامه
موج سبز ،پاییز  ،1380سال دوم(شامره  ،)5صص .17-14
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متهمکیست؟انسانیاطبیعت؟
فریدون عوفی
پژوهشگر و عضو هیئت علمی
موسسه تحقیقات علوم شیالتی  -بخش اکولوژی منابع آبی

چکی ــده :م ــرگ و می ــر ح ــدود  3ت ــن از ان ــواع ماهی ــان س ــطحزی ری ــز (س ــاردین ماهی ــان) در حوضچ ــه بن ــدر کن ــارک موج ــب ش ــد ،اخب ــار و مطالب ــی
ک ــه اک ــرثا ب ــدون تحقی ــق و غیرمس ــتند بودن ــد ،در نرشی ــات و رس ــانههای مج ــازی منعک ــس ش ــود .گ ــزارش تحلیل ــی ارائ ــه ش ــده در واق ــع بررس ــی
دقی ــق و تکمیل ــی اس ــت ک ــه ب ــر اس ــاس مس ــتندات و ش ــواهد علم ــی و همچنی ــن ب ــر پای ــه نتای ــج حاص ــل از بررس ــیهای میدان ــی و آزمایش ــگاهی و
ب ــا اس ــتفاده از م ــدل تحلی ــل چن ــد جهت ــی پژوهش ــی ب ــه دس ــت آم ــده اس ــت .بدی ــن ترتی ــب میت ــوان ای ــن گ ــزارش را نتیج ــه آمی ــزهای از دان ــش و
تجرب ــه مط ــرح من ــود ک ــه ب ــه عن ــوان رس ــالت واقع ــی پژوهش ــگر ارائ ــه ش ــده اس ــت .نتای ــج مطالع ــات و تحقیق ــات نگارن ــده مش ــخص من ــوده اس ــت ک ــه
اظه ــار نظره ــا و فرضیهه ــای مط ــرح ش ــده پیش ــین از جمل ــه صی ــد توس ــط ش ــناورهای ترال ــر ،گرفت ــار ش ــدن در حوضچهه ــای طبیع ــی ب ــر اث ــر ج ــزر و
م ــد ،کش ــند قرم ــز و ش ــکوفایی م ــر پالنکتن ــی ،و تخلی ــه پس ــاب و فاض ــالب درون حوضچ ــه و اس ــکله کام ــال م ــردود ب ــوده و ب ــه لح ــاظ فن ــی وعلم ــی
قاب ــل اس ــتناد منیباش ــند .ب ــر اس ــاس مس ــتندات و اطالع ــات ،دلی ــل اصل ــی تلف ــات س ــاردین ماهی ــان را میت ــوان دورری ــزی و تخلی ــه آنه ــا ب ــه دری ــا
(صی ــد ضمن ــی) از س ــوی ش ــناورهای صی ــادی کوچ ــک (ی ــک ی ــا دو قای ــق) ب ــا بهکارگی ــری روش صی ــد گوش ــگیر (توره ــای غیراس ــتاندارد و غیرمج ــاز
مونوفیالمن ــت) اع ــالم من ــود ک ــه در داخ ــل خلی ــج چابه ــار و بهخص ــوص در بخ ــش نیمهغرب ــی و حت ــی بخ ــش داخل ــی و ش ــاملی دماغ ــه غرب ــی اق ــدام
بـــه تورانـــدازی کردهانـــد.
در ای ــن گ ــزارش ب ــه ریش ــهیابی موض ــوع اجتامع ــی جوام ــع محل ــی و صی ــادان بوم ــی منطق ــه توج ــه ش ــده اس ــت .اق ــدام انج ــام گرفت ــه پی ــش از آنک ــه
ب ــه عن ــوان ی ــک فعالی ــت غیرقانون ــی (غیرهدفمن ــد) مط ــرح ش ــود ،میبایس ــت ب ــه لح ــاظ بهداش ــت و س ــالمت محی ــط انس ــانی و بهخص ــوص حف ــظ
محیـــط زیســـت دریایـــی مـــورد بررســـی قـــرار گیـــرد .در چنیـــن وضعیتـــی میتـــوان آن را بـــه عنـــوان یـــک تخلـــف ناآگاهانـــه و زمینهســـازی ایجـــاد
رشای ــط نامس ــاعد زیس ــتی و غیربهداش ــتی تلق ــی ک ــرد ک ــه مس ــتلزم پیگی ــری از س ــوی مقام ــات و نه ــاد ه ــای ذیص ــالح خواه ــد ب ــود .ول ــی قب ــل
از هرگونـــه تصمیمگیـــری (از زاویـــه دیـــد تخلـــف صیـــادی) ،بایـــد از نظـــر اجتامعـــی و بهخصـــوص آمـــوزش همگانـــی و آگاه ســـازی جوامـــع محلـــی
و صی ــادان نس ــبت ب ــه ارزشه ــای محی ــط زیس ــت دریای ــی و حفاظ ــت از ذخای ــر ،مناب ــع ارزش ــمند زیس ــتی و همچنی ــن بهداش ــت و س ــالمت محی ــط،
برنامـــه ریـــزی شـــود .امیـــد اســـت کـــه گـــزارش حـــارض بتوانـــد بـــه عنـــوان الگـــو علمـــی و نوشـــتاری بـــرای ارائـــه گزارشهـــای تحلیلـــی مرتبـــط بـــا
پدیدههـــا و حـــوادث طبیعـــی و یـــا اتفاقـــات متاثـــر از فعالیتهـــای انســـانی مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد.
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پیشگفت ــار :در تاری ــخ  1393/8/2م ــرگ و می ــر ح ــدود  3ت ــن (ب ــرآورد دقی ــق و نهای ــی اع ــالم نش ــده اس ــت) از ان ــواع ماهی ــان س ــطحزی
ریـــز و عمدتـــا ً ســـاردین ماهیـــان در اســـکله بنـــدر کنـــارک (خلیـــج چابهـــار) بـــه وقـــوع پیوســـت کـــه بازتـــاب آن بـــه طـــور گســـرتدهای در
جرای ــد و رس ــانههای مج ــازی منعک ــس ش ــد .در ای ــن می ــان گزارش ه ــا و اخب ــار متنوع ــی از س ــوی مس ــئولین اس ــتان از جمل ــه فرمان ــداری،
ادارات کل ش ــیالت ،حفاظ ــت محی ــط زیس ــت ،بن ــادر و دریان ــوردی چابه ــار ،کارشناس ــان مرک ــز تحقیق ــات ش ــیالتی آبه ــای دور ،مرک ــز
اقیانوسشناس ــی دری ــای ع ــامن و اقیان ــوس هن ــد ،اتحادی ــه رسارسی تکثی ــر و پ ــرورش میگ ــو ،ماه ــی و آبزی ــان و نی ــز صی ــادان محل ــی مبن ــی ب ــر ترشی ــح
وق ــوع حادث ــه و بی ــان احت ــامالت عل ــل تلف ــات س ــاردین ماهی ــان مط ــرح و منت ــرش ش ــد .نکت ــه جال ــب توج ــه؛ گوناگون ــی نقط ــه نظ ــرات در بعض ــی م ــوارد،
موضوعـــات غیرمســـتند و غیرفنـــی و حتـــی تناقضهایـــی بـــوده کـــه در رســـانهها بـــه چـــاپ رســـیده اســـت کـــه متأســـفانه بـــه نظـــر میرســـد اذهـــان
عمومـــی و بهخصـــوص مـــردم محلـــی را دچـــار رس درگمـــی کـــرده و در نهایـــت کالف پیچیـــدهای را بـــه حـــال خـــود رهـــا کردهانـــد .بهطوریکـــه مســـئولین
و مدی ــران منطق ــه ضم ــن اب ــراز گالی ــه از جرای ــد و رس ــانههای مج ــازی درخواس ــت کردن ــد ،ب ــدون اط ــالع و آگاه ــی کاف ــی از موض ــوع اق ــدام ب ــه انتش ــار
مطالــب غیرمســتند و غیرفنی نکنند.
لـــذا در ایـــن نوشـــتار ســـعی بـــر آن شـــده اســـت کـــه موضـــوع مـــرگ و میـــر ســـاردین ماهیـــان بـــا نگرشـــی موشـــکافانه و بـــا جمـــعآوری و تجزیـــه
و تحلیـــل اطالعـــات و دادههـــای آبنـــگاری ( ،)Hydro-graphyزمیـــن ریختشناســـی ( )Geo-morphologyو ســـاختار ژنتیکـــی منطقـــه ســـاحلی
– دریایـــی ( )Coastal zone structureخلیـــج چابهـــار  -دریـــای عـــامن و همچنیـــن الگوهـــای رفتـــاری و خصوصیـــات بومشناســـی زیســـتی (Eco-
 )biologyگـــروه ماهیـــان ســـطحزی (ســـاردین ماهیـــان و تـــن ماهیـــان) مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت.
درنتیجـــه می تـــوان بـــا نگرشـــی دقیـــق و ارائـــه مســـتندات و شـــواهد علمـــی مبتنـــی بـــر نتایـــج حاصـــل از بررســـیها و آزمایشـــات انجـــام گرفتـــه،
ت ــا ح ــدودی دلی ــل ی ــا دالی ــل م ــرگ و می ــر را بی ــان من ــود .در ای ــن گ ــزارش ب ــه ریش ــه یابی موض ــوع اجتامع ــی جوام ــع محل ــی و صی ــادان بوم ــی
منطق ــه توج ــه ش ــده اس ــت .ول ــی ب ــه ای ــن موض ــوع توج ــه ش ــده ک ــه قب ــل از هرگون ــه تصمیمگی ــری (از زاوی ــه دی ــد تخل ــف صی ــادی) ،بای ــد از نظ ــر
اجتامعـــی و بهخصـــوص آمـــوزش همگانـــی و آگاه ســـازی جوامـــع محلـــی و صیـــادان نســـبت بـــه ارزشهـــای محیـــط زیســـت دریایـــی و حفاظـــت
از ذخای ــر ،مناب ــع ارزش ــمند زیس ــتی و همچنی ــن بهداش ــت و س ــالمت محی ــط  ،برنام ــه ری ــزی ش ــود .امی ــد اس ــت ک ــه گ ــزارش ح ــارض بتوان ــد ب ــه
عنـــوان الگـــو علمـــی و نوشـــتاری بـــرای ارائـــه گزارشهـــای تحلیلـــی مرتبـــط بـــا پدیدههـــا و حـــوادث طبیعـــی و یـــا اتفاقـــات متاثـــر از فعالیتهـــای
انس ــانی م ــورد توج ــه ق ــرار گی ــرد.

بندر کنارک

اص ــوالً ش ــناورهای س ــنگینبر ب ــه آن دس ــته از ش ــناورهایی گفت ــه س ــاخت
و توس ــعه اس ــکله صی ــادی بن ــدر کن ــارک در بخ ــش غرب ــی خلی ــج چابه ــار
بـــا هـــدف تســـهیل در انجـــام فعالیتهـــای شـــیالتی منطقـــه و کاهـــش
فشـــار ترافیکـــی بنـــدر چابهـــار بـــه عنـــوان مهمتریـــن طـــرح زیرســـاختی
ملــی ،از ســوی اداره کل شــیالت اســتان سیســتان و بلوچســتان (معاونــت
صی ــد و بن ــادر ماهیگی ــری) در س ــال  1375آغ ــاز و در س ــال  1383م ــورد
بهرهب ــرداری ق ــرار گرف ــت .فاصل ــه ت ــا نزدیکرتی ــن بن ــادر منطق ــه ،چابه ــار
 5کیلومـــرت و پـــزم  20کیلومـــرت و فاصلـــه تـــا دهانـــه ورودی خلیـــج 10
کیلوم ــرت اس ــت .ط ــول م ــوج ش ــکن  850م ــرت ،ط ــول ب ــازوی فرع ــی 753
م ــرت و ط ــول اس ــکله پهلوگی ــری  350م ــرت میباش ــد .ط ــول راه ارتباط ــی
از س ــاحل ت ــا حوضچ ــه و اس ــکله  3070م ــرت و حوضچ ــه م ــورد نظ ــر (ک ــه
اجس ــاد ماهی ــان در بخ ــش ش ــامل و غرب ــی آن انباش ــته ش ــده بودن ــد) ب ــا
ابعـــاد  305در  430مـــرت و مســـاحت حـــدود  20هکتـــار و طـــول دهانـــه
 70مـــرت میباشـــد .عمـــق آبخـــور در حوضچـــه  3/5مـــرت ،عمـــق آبهـــای
پیرام ــون حوضچ ــه در پایی ــن تری ــن ج ــزر  6-8م ــرت و بیش ــینه اث ــر گ ــذاری
ج ــزر ب ــزرگ ب ــر نواح ــی س ــاحلی  150م ــرت ب ــرآورد ش ــده اس ــت ک ــه ای ــن
موض ــوع نش ــاندهنده ش ــیب مالی ــم ناحی ــه س ــاحلی همج ــوار ب ــا بن ــدر
کن ــارک اس ــت.
بر اســاس منابع موجود و اطالعات بهدســت آمــده ،نوع ســواحل این منطقه
(بندر کنــارک) به علت محصور بودن در ناحیــه پناهگاهیجنوب غربی خلیج
چابهار عالوه بر اینکه تأثیر پذیری کمرتی نســبت به ســایر بخشهای شاملی
و رشقی در برابر امواج دارد ،از شــیب بسیار مالیم با ســاختار همگن (سواحل
شنی – ماســهای) برخوردار اســت و همچنین فاقد هرگونه عارضه حوضچهای
کشــندی ( )Tidal pondو یا پشت ســدی ( )Back barrierطبیعی است .به
همین دلیل پدیده موج نشــان  -آب لرزه ( )Ripple markدر متام نوار ساحلی
غربی مشاهده میشود که از مشخصات سواحل شنی – ماسهای با شیب مالیم
و امواج کمارتفاع (کمرت از  30سانتیمرت و عمدت ًا  5 – 10سانتیمرت) میباشد.
از طرفی به دلیل آرامش نسبی محیطی متأثر از احداث جاده دسرتسی اسکله
(جتی) بندر کنارک تا حوضچه پهلوگیری ،رسعــت جریانهای عمومی خلیج
و در نتیجه قدرت حمل رســوبات و نرخ انتقال امتــداد کرانهای (Longshore
 )transport rateدر این ناحیه کاهش مییابد که در نهایت منجر به افزایش نرخ
رسوبگذاری ( )Sedimentation rateمیشود .چنین فرآیندی در بخشهای
گسرتدهای از سواحل بندر کنارک قابل مشاهده است.

تصوی ــر ماه ــوارهای بن ــدر ،اس ــکله و حوضچ ــه صی ــادی کن ــارک ،و خیزابه ــای
کوچ ــک س ــاحلی – ام ــواج م ــوازی
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منای بازسازی شده روی تصویر ماهوارهای از تجمع اجساد ماهیان در حاشیه
اسکله بندر کنارک (مناطق قرمز رنگ)

تجمع اجساد ماهیان در حاشیه اسکله بندر کنارک

بررسی علل تلفات ساردین ماهیان:
بر اساس اطالعات موجود از بررســیهای میدانی در خصوص ماهی شناسی
منونههــای تلف شــده در اســکله کنــارک ،ماهیان مــورد نظر عمدت ًا شــامل
گونه ســاردین پهلــو (نــوار) طالیــی– ) Goldstripe sardine ( Sardinella
gibbosaو همچنیــن ترکیبــی از دو گونــه شمســک کوچــک– / ilisha
(Indian shad )Ilisha melostomaو شمســک بــزرگ (چشــم درشــت
( – Big eye ilisha / shad )Ilisha megalopoteraبودهانــد کــه متعلــق به
خانواده ســاردین ماهیان ( )Clupeidaeمیباشــند .هر چند احتامل حضور
گونههایی دیگری از ماهیان سطحزی و یا ســایر ماهیان وجود دارد که در این
خصوص اطالعاتی موجود نیست.
به دنبال وقوع حادثه مــرگ و میر ماهیان در بندر کنارک ،به نظر میرســد که
متأســفانه به دلیل نبود دقت نظر کافی در بررســی دقیــق و مبتنی بر تجزیه و
تحلیل اطالعات و داده های مستند و همچنین عدم آشنایی و عدم آگاهی کافی
از پدیدههای طبیعی محیط زیســت ساحلی  -دریایی و رفتار شناسی آبزیان از
سوی نظریه پردازان ،اخبار غیرواقعی درجراید و رسانههای مجازی منترش شد
و به دنبال آن اذهانجامعه صیادی و افکار عمومی دچار تشویش و نگرانی شد.
در چنین رشایطی موضوع با حساسیت بیش از اندازه توسط مدیران و مسئولین،
کارشناسان و پژوهشــگران ،عموم مردم (بهخصوصجوامع محلی و استانی) و
همچنین افراد عالقمند به حفاظت محیط زیســت و گروه های مردم نهاد مورد
پیگیری و رصد قرار گرفت.
تجربیات و مســتندات موجود مشخص منوده اســت که چنین وقایعی (مرگ و
میر آبزیان) رخداد تازهای نه تنها برای کشــور بلکه برای متام مناطق دریایی و
ســاحلیجهان منیباشد .محیط زیســت دریاییجنوب کشور (خلیج فارس،
تنگه هرمز و دریای عامن) تحت تأثیر میکروکلیامی ناحیه اقیانوسی هند – آرام
(و شبهجزیره عربستان) میباشد که از یک سیستم تنشزای چندگانه متأثر از
موضوعات طبیعی – جغرافیایی ،سیاســی – نظامی ،اجتامعی – اقتصادی در
تنگا و بحران شدید محیط زیستی قرار گرفته است.
از یک ســو افزایش جمعیت و گســرتش مناطق مســکونی ،احداث سازههای
ساحلی – دریایی و از سوی دیگر روند توسعه ماهیگیری و بهرهبرداری از منابع
زیستی و ذخایر آبزیان ،فعالیتهای اکتشاف و استخراج و بهرهبرداری از منابع
غیرزیســتی (نفت و گاز) متاما موجب بههم خوردن تعــادل اکولوژیک و نظام
طبیعی محیط زیست دریایی آن شــده است .به دنبال آن بههم خوردن زنجیره
غذایــی دریا ،کاهش و یا تخریب زیســتگاههای ســاحلی  -دریایی و در نهایت
کاهش ذخایر و تنوع زیســتی را برای زیستمندان به دنبال خواهد داشت .در
این میان پدیدههای طبیعی ناشــی از فعالیتهای زمینشناسی ()Tectonic
و طوفانهای دریایی گرمســیری ( )Tropical stormsو حتی تأثیرات ناشــی
از تغییر اقلیم ( )Climate changeو گرمایش جهانــی ()Global warming
این منطقه را تبدیل به محیط زیســت دریایی شــکننده منوده است که عمدت ًا
مجموعهای از عوامل تأثیر گذار ،ناحیه حســاس و آســیب پذیر ساحلی را مورد
هدف قرار میدهد.
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بر اساس مستندات و گزارشهای موجود و تجربیات بهدست آمده در این منطقه،
وقوع پدیدههایی نظیر :کشــند قرمز ( ، )Red tideشــکوفایی مر پالنکتنی
( ،)Hazard Algae Bloomحضور گونههای مهاجم و فرصت طلب (Invasive
 ،)/ Opportunist Speciesبروز بیامریهای سفیدشــدگی و زردشدگی نواری
آبســنگهای مرجانــی( ، )Bleaching / Yellow Band Diseasesمــرگ
و میر دســتجمعی و به گل نشســن پســتانداران دریایی (نهنــگ و دلفین)
( ،)Stranding – Mass mortalityافزایش و انفجارجمعیتی گونههای آبزیان
(( )Assemblage blastعروس دریایی ،توتیا و ســتاره خاردار تاجدار) و حتی
آلودگیهای ناشی از حمل و نقل دریایی و توازن شناورهای نفتکش و تجارتی
( ،)Ballast waterنشت نفت و تصادمهای دریایی ،به دفعات اتفاق افتاده است
و مطمئن ًا در آینده نیز مشابه این وقایع پیش خواهد امد.

ارائه شده ومورد بررســی قرار میگیرد و بر اساس شــواهد و مستندات موجود
و نتایــج حاصل از مطالعــات و تحقیقات انجــام گرفته ،تایید و یــا رد آنها بیان
میشــود .لذا بدین منظور برای بررسی اصولی و ریشه یابی علت یا علل مرگ و
میر ساردین ماهیان ،چارت بر گرفته از نظریات و اظهار نظرهای اعالم شده و یا
سایر احتامالتی که مطرح نشدهاند بهصورت زیر تشکیل شده است.

چگونگی مواجهه با چنین پیامدهایی باید مبتنی بر محورهای اصلی زیر انجام

پذیرد:
 مستند سازی و جمع آوری اطالعات و داده های مورد نیاز بر اساس مطالعاتمیدانی  ،آزمایشگاهی و پرسشگری
 پیشینه مطالعات ،تجربیات و وقایع نگاری گذشته از پدیده های مشابه تحلیل موضوعی و بررسی سناریوهای مختلف بر اساس پژوهش ماتریس چندجهتی ()Multi-directional
 ارائه پیشنهادها و راهکارهای مدیریتی  -اجراییدر این گونه موارد طی سالهای اخیر بارها شاهد این موضوع بودهایم که اظهار
نظرهای غیرفنی و غیرمستند ،بهطور عجوالنه روش مناسبی برای حل موضوع
نبوده است .چنین روندی با توجه به حساسیتهای اجتامعی در سطح منطقه
و حتی در ســطح ملی بازتاب منفی به دنبال خواهد داشــت و در نهایت نتیجه
آن رس درگمیجوامع محلی و ذینفعان ،انعکاس تناقض گوییها در مطبوعات
و رســانهها و بهخصوص عدم امکان تصمیمگیری و پیگیری از سوی مسئولین
و مدیران محرتم دولتی و بخشهای اجرایی اســت که باید در قالب برنامههای
پیشــگیرانه و راه حلهای کارشناســی از سوی مراکز پژوهشــی ارائه شود .لذا
گزارش تحلیلی حارض نه به منظور متهم منودن انســان یــا طبیعت و یا تعیین
تکلیف برای پیگیریهای قانونی است بلکه هدف ،اطالع رسانی و آگاه سازی با
نگرش علمی و مبتنی بر دیدگاههای تخصصی خواهد بود.
براســاس اطالعات و اظهارنظرهای ارائه شــده و علل مختلفی که در خصوص
مرگ و میر ســاردین ماهیان بندر کنارک بیان شده است ،بهطوریکه میتوان
در یــک طبقهبندی کلی و موضوعی آنهــا را به دو گروه تقســیم منود .هر چند
احتامل تأثیرگذاری چند عامل بهصــورت همزمان و یا متوالی متأثر از یکدیگر
نیز وجود خواهد داشــت .بهطوریکه نظراتی نظیر «مونســون ،تخلیه پساب،
کمبود اکسیژن؛» و یا «تعقیب توسط شکارچیان (تن ماهیان)  -به ساحل آمدن
تحت تأثیر کشند  ،گرفتار شدن در حوضچههای طبیعی» مطرح شده است.

عوامل ناشی از پدیده های طبیعی  -محیطی:
 شکوفایی پالنکتنی مر (کشند قرمز) کمبود اکسیژن و مسمومیت رابطه شکار و شکارچی (تن ماهیان) حوضچههای ساحلیجزر و مدی بیامریها و پارازیتها شوک حرارتی (کاهش شدید درجه حرارت) مونسون تابستانه -سایر عوامل ناشناخته

عوامل ناشی از فعالیت های انسانی – صیادی:
 آلودگی ( پساب و فاضالب انسانی و صنعتی ،الیروبی ،مواد نفتی) فعالیتهای صیادی (صید ترال ،پرساین ،گوشگیر)با توجه به موارد اشاره شده در گزارش و بهخصوص توضیحات مربوط به رشایط
آبنگاری و پدیــده فیزیک دریا (جریان ،امواج و کشــند) و مشــخصات زمین
ریخت شناسی نواحی ساحلی  -دریایی دریای عامن و خلیج چابهار ،همچنین
ویژگیهای زیستی و رفتارشناسی ماهیان سطحزی و در نظر گرفن روشهای
صید و فعالیتهای صیادی منطقه (بنادر چابهار و کنارک) ،نظریههای مختلف

منودار  :1بررسی اصولی علل مرگ و میر ساردین ماهیان

 فرضیه )1کشند قرمز ،کمبود اکسیژن و مسمومیت:بر اســاس اظهارات و مطالب ارائه شده از ســوی تعدادی از کارشناسان ،اعالم
شده است که کشند قرمز و در نتیجه عوارض ناشی از کمبود اکسیژن در حوضچه
اسکله کنارک عامل اصلی تلفات ماهیان است .در این خصوص نیز هامنگونه
که اشــاره شــد ،هیچگونه تغییرات رنگــی آب که معمــو ًال در شــکوفاییهای
پالنکتنی به وقوع میپیوندد ،شناسایی و مشاهده نشده است .همچنین نتایج
آزمایشــگاهی منونههای آب و جوامــع پالنکتنی نیز هیچگونه مورد مشــکوک
تغییرات شدید ناشی از شکوفایی سمی مشخص ننموده است .این در رشایطی
است که میزان آمونیاک در دوطرف حوضچه و بیرون از منطقه تلفات ،کام ً
ال در
حد نرمال بوده اســت .بهطوریکه نتایج میدانی و آزمایشگاهی منونههای آب
محیط نشان داد که از مجموعه مواد مغذی (نوترینتها) آزمایش شده ،فاکتور
آمونیاک  0/5میلی گرم بر لیرت اندازه گیری و ثبت شــد .آمونیاک به دو شــکل
آمونیاک غیریونیزه (ســمی) و آمونیاک یونیزه  -آمونیوم (غیرســمی) در محیط
طبیعی وجود دارد .بر اســاس منابع مقدار آمونیاک مجــاز غیریونیزه برای الرو
ماهیان  0/005وبــرای ماهیهای بزرگرت  0/025میلی2گرم در لیرت اســت.
اما مقدار  0/06میلی گرم در لیرت نیز میتواند ســبب ایجاد واکنشهای سمی
و خطر مرگ و میر در ماهیان بشــود .هر چند میزان  pHدر محدوده  ، 7ســبب
کاهش میزان سمیت آمونیاک میشــود .افزایش فاکتور آمونیاک آب حوضچه
اســکله نیز تنها به خاطر تجمع بیش از حد اجســاد ماهیان و تجزیه کالبد آنها
اتفاق افتاده اســت .لذا مشــاهدات ماهیان زنده و در حال مرگ نیز ناشــی از
افزایش میزان آمونیاک بوده که در ابتدا در حوضچه تجمع یافته و در اثر تجزیه
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کالبدی میزان آمونیاک آب را افزایش داده است.
بررسی آزمایشــگاهی منونههای پالنکتنی به لحاظ شناسایی و تراکم در واحد
حجم نیز گونههای پالنکتنــی معمول و غالبیت  Nitzschia، Pleurosigmaو
 Bidullpihaرا مشــخص منود که از آن میان تنها گونه غیرســمی Nitzschia
دارای تراکم بیشــرتی بوده است که هیچگونه ســمیتی برای آبزیان موجود در
منطقه نخواهند داشــت .همچنین عدم مشــاهده عالیم مسمومیت در کالبد
گشایی ماهیان نیز مؤید این موضوع است .از طرف دیگر اگر فرض مسمومیت
و آلودگی ناشی از کشند قرمز در نظر گرفته شود ،تلفات سایر گونههای ماهی
و یا حتی ســایر بیمهرگان آبزی (نظیر سخت پوستان ،نرمتنان و خارتنان) نیز
باید مشــاهده میگردید .بهطوریکه تجربیات و مســتندات موجود در ارتباط
با مرگ و میر ناشــی از شکوفایی ســمی و کشــند قرمز در آبهای ایرانی خلیج
فارس و دریای عامن طی چند ســال اخیر ،معموال در بر گیرنده طیف متنوع و
گسرتده ای از انواع مهره داران (ماهیان) و بخصوص بی مهرگان وجوامع کفزی
(بنتیک) دریایی– ســاحلی (سخت پوســتان ،نرمتنان و خارتنان) میباشد
که البته در پدیده اخیر گونه های تلف شــده تنها محدود به چند گونه ساردین
ماهیان بوده است.
در نتیجه فرضیه ارائه شــده در ارتباط با تلفات ســاردین ماهیان به دلیل بروز
پدیده کشــند قرمز (شــکوفایی ســمی پالنکتنی) و نظریات مرتبــط با کمبود
اکسیژن و یا مسمومیت حاصله ،قابل قبول نخواهد بود.

فرضیه )2شکارچیان،جزر و مد و حوضچه های ساحلی:
بر اساس یکی از نظریات ارائه شــده در خصوص مرگ و میر ساردین ماهیان،
احتامل به دام افتادن ســاردینماهیان در حوضچههــای طبیعی تحت تاثیر
هجوم شــکارچیان (تن ماهیان) و همزمان گرفتار شــدن آنها در حوضچهها به
هنگام عقب نشــینی آب (جزر) بیان گردیده اســت .در همین ارتباط موضوع
اتفاق ســال  1370در منطقه پــزم و در همین دوره زمانی به عنوان شــواهد و
ترشیح شده
مستندات مشابه اعالم شده است .بر اساس فرآیند
در این نظریه ،ساردینماهیان در فصل صید
از آبهای دوردست به سمت ساحل مهاجرت
میکنند و از آنجا که حوضچههای طبیعی که
در منطقه وجود دارد ،در زمان جزر و پرسوی
آب دریا این ماهیان توان برگشت به آب را
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نداشــته و بدینترتیب ممکن است حدود ســه تا پنج تن ماهی بر روی یکدیگر
تلنبار شــده و با کمبود اکســیژن موجود ،همگی خفه شــوند و به مــرور زمان
مبیرند .این نظریه به دالیل متعدد غیرفنی بوده و قابل اســتناد منیباشد .در
این خصوص میتوان به موارد متعددی اشاره منود .طبقهبندی سواحل غربی
و حتی مناطق همجوار خلیج چابهار از دیدگاه زمین ریخت شناســی فاقد هر
گونه حوضچه هایجزر و مدی طبیعی میباشد ( )Tidal poolو سواحل تقریبا
همگن از نوع سواحل شنی – ماسهای ( )Sandy beachاست .از طرفی تجمع
و تلفات ســاردین ماهیان در حوضچه اســکله بندر کنارک بوده است ،و نه در
حوضچههای طبیعی (ساحلی).
در خصوص رابطه تن ماهیان و ســاردین ماهیان این تئوری مشــاهده و اثبات
گردیده است که ساردین ماهیان در قالب رفتارهای مکانیسم دوم ضد شکارچی
( )S-APMبا واکنش هشــداری یا زنــگ خطــر ( ، )Alarm reactionدو نوع
روش دفـاعی در بـرابر هـجوم گـلـهتـن مـــاهیان و یا سایر شکارچیان را انجام
میدهند .ایـن مـکانیسـم کـه بـر اسـاس حـرکـــت هـمـاهنگ شـده گـلـهای
سـاردیـــن مـاهــیان میباشد ،به صـورت دو اصــــل کاهــش (بـرای پراکنـده
شـدن و ایـجاد سـر در گمی در شکارچیان) ،و یا افــزایــش (بـه منـظور ایـجاد
تـرس و وحـــشت در شـکارچیـان) احتـامل تـشخیـــص تـوسـط شـکارچـیان
( )Reduced / Increased probability of detection by predatorsدر نظر
گرفته شده است .لذا ماهیان سطحزی ریز در هنگام مواجهه با شکارچیان (از
جمله تن ماهیان) هیچگاه برای فرار از دشمنان و شکارچیان به سمت آبهای
کم عمق (منطقه تحت تاثیر مستقیم کشند) اقدام به حرکت منیکنند و اصوال
در هامن آبهای ساحلی با عمق مناسب ،اسرتاتژی خود را برای دو مکانیسم
کاهش ( )RPDPبــا هدف پراکندگی در منطقه و ایجاد دســتههای کوچکتر
و یا افزایش ( )IPDPبا هدف تشــکیل گلههای بزرگ و ایجاد ترس و وحشــت
احتامل مشــاهده اجرا میکنند .به همین ترتیب علت تلفات سال  1370در
منطقه پزم نیز اشــتباه ،تحلیل و اعالم گردیده اســت .از طرفــی به فرض قبول
وجود حوضچههای طبیعی (ساحلی – جزر و مدی) در منطقه که اساسا وجود
اگر فرضیه مذکــور را مــورد پذیرش قرار
نــدارد ،موضوع دیگــر اینکه
هر ساله و یا حد اقل هر از چند سالی
دهیم ،پــس بنابراین
گرفتار شدن ســاردین ماهیان
باید شاهد
د ر حوضچه هــا ی
ســاحلی منطقه و
در نتیجــه تلفات
ســاردین ماهیــان
و یا ســایر

سطحزیان ریز در صیدگاههای اصلی و سنتی این ماهیان (در سواحل استان
بوشهر و هرمزگان) که صید سنتیجل ساردین رواج دارد ،باشیم .در صورتیکه
چنین گزارشها و اتفاقاتی تاکنون از این مناطق ارائه و ثبت نشده است.
درنتیجه این نظریه به دلیــل قابل قبول نبودن توجیهات و مســتندات مبتنی
بر رشایط و ویژگیهای زیستگاههای ســاحلی منطقه و یا رفتار شناسی آبزیان
منیتواند به عنوان علت تلفات ساردین ماهیان مطرح شود.

فرضیه )3بیامریها و پارازیتها:
نتایج کالبد شناســی منونههایی از ماهیان تلف شــده مشخص کرده است که
هیچگونه عارضه و ناهنجاری ناشــی از بیامری و یا مســمومیتهای سیستمی
را مشخص ننموده اســت .بهطوریکه در منونههای مورد بررسی ،رنگ عمومی
بدن و پولکها کام ً
ال طبیعی و فاقد هرگونه کدورت ،رضبه و یا لخته و خونریزی،
ً
عضالت پشتی و شــکمی با رنگ و قوام کامال طبیعی و فاقد هر گونه لکه خونی
و یا انتشــار میوگلوبین بود .و همچنین رنگ عنبیه چشم کام ً
ال طبیعی و به دور
از هر گونه کدورت و یا خونریزی بوده است .در بررسی مخاط دستگاه گوارش و
روده ها ،محتوای روده ها کام ً
ال طبیعی و فاقد گاز در و پرزهای روده (ویلیهای
رودهای) آثار زخم و یا لکه های خونریزی مشاهده نشده است.
در نتیجــه احتــامل علت بــروز بیــامری و یا مشــکالت فیزیولوژیک ناشــی از
مسمومیت نیز مورد پذیرش نخواهد بود.

فرضیه )4کاهش شدید درجه حرارت:
یکی از ویژگیهای زیستی ماهیان سطحزی مهاجر ،حساسیت به اسرتسهای
محیطی و بهخصوص افت شدید حرارتی میباشــد .این پدیده با عنوان « افت
ناگهانی درجه حرارت»  ATPشناخته میشود .در این خصوص هر چند تاکنون
گزارش و مســتنداتی از آبهــای منطقه خلیــج فارس و دریای عــامن و حتی
کشورهای همجوار در این خصوص ثبت و منترش نشــده است ،ولی با توجه به
اهمیت موضــوع این علت در گروه پدیدههای طبیعی مورد بررســی قرار گرفته
اســت .در این خصوص نیز آمار و اطالعات هواشناسی مربوط به درجه حرارت
آب و هوا و همچنین بررسی نوسانات (کمینه ،بیشینه و میانگین) درجه حرارت
مستخرج از ایستگاه ســینوپتیک منطقه ،اختالف و تغییرات شدیدی را نشان
نداده اســت .کاهش کمرت از  2درجه ســانتی گراد (میانگین) برای مهر ماه تا
آبان ماه روند معمولی در این فصل محســوب میشــود .میانگین درجه حرارت
آب خلیج چابهار برای ســالجاری :بهار  ،28/5تابســتان  31/5و پاییز (مهر و
آبان)  29/5بوده است.
بر اســاس منابع موجود بزرگترین فاجعه تلفات ســاردین ماهیــان مربوط به
دریای مدیرتانه (خلیج  -Thessalonikiیونان) بوده است .کاهش شدید درجه
حرارت از  +2تا  -6درجه سانتی گراد ( 8درجه کاهش) در فوریه  1991میالدی
طی مدت زمان کوتاه  6ساعت ،موجب تلفات حدود  80تن از ساردین ماهیان
( )Sardinella auritaشد.
در نتیجه اسرتس محیطی ناشی از کاهش شــدید درجه حرارت نیز مورد تأیید
نبوده و علت تلفات محسوب منیشود.

طبیعت ًا انباشت و حجم باالی پساب انســانی نیز وجود ندارد .ضمن ًا دوره ظهور
پدیده مونسون تابستانه به استناد گزارشهای هواشناسی و براساس تجربیات
و مستندات سالهای گذشته معموال یک دوره  45روزه از اول تیر ماه لغایت 15
مرداد میباشد که البته در هر سال با کمی اختالف چند روزه ممکن است رشوع
و خامته یابد .در نتیجه از پایان دوره تأثیرگذاری مستقیم مونسون تا وقوع حادثه
حدود  2ماه گذشته است .در نظریه ارائه شده نکات اشتباه و غیرفنی بسیاری
مشاهده میشــود که مهمترین آن در نظر نگرفن توانایی تخلیه آب در اسکله
(با توجه به عمق ،عرض دهانه حوضچه ،جزر ومــد) و فاصله زمانی خامته دوره
مونسون و رشایط هیدروگرافی خلیج چابهار و همچنین عدم گزارشهای مشابه
طی سالهای گذشته میباشد.
در خصوص احتامل آلودگی ناشی از پساب و فاضالبهای تخلیه شده به دریا از
سوی صنایع و تاسیسات مستقر در منطقه (کشتیسازی و آب شیرین کن) نیز
ذکر این نکته رضوری است که سایتهای مورد نظر در خارج محدوده اسکله و
بندر کنارک قرار دارند و فاصله مکانی آنها با محل وقوع حادثه با در نظر گرفن
چگونگیجریانهای دریایی (امواج،جزر و مد وجریان دورانی) ،این احتامل را
منتفی خواهد کرد .سایر موارد آلودگی نظیر آلودگیهای نفتی ناشی از احتامل
نشت و ریخن مواد سوختی (گازوئیل ،بنزین ،نفت) به هنگامجابجایی و یا حتی
حمل غیرقانونی و قاچاق سوخت و یا گل آلودگی و کدورت ناشی از فعالیتهای
الیروبی نیز از دیگر احتامالت و فرضیههای مرتبط خواهد بود که این موارد نیز به
دلیل عدم گزارش از سوی سازمانها و نهادهای ذیربط در منطقه و عدم سوابق
مشــابه و بهخصوص بعد مسافت مناطق تحت پوشــش فعالیتهای احتاملی
الیروبی (توسعه اسکله و بندر تجاری) قابل قبول منیباشد.
عالوه بر آن با توجه به نتایج حاصل از بررســیها و بازدیدهای میدانی با قایق و
بالگرد در محدوده آبهای ساحلی و همچنین بازبینی تصاویر همزمان (آنالین)
ماهوارهای منطقه ،از لحاظ تغییرات رنگی آب هیچگونه لکه آلودگی مشــاهده
نشده است .همچنین در چنین رشایطی بهطور معمول میبایست تلفات سایر
گونههای ماهی و بیمهرگان آبزی وجود داشــته باشــد که ترکیب ماهیان تلف
شده ،محدود به گونههای ماهیان سطحزی ریز (ساردین ماهیان ) بوده است.
موضوع دیگر اینکه اگر فرضیه آلودگی ناشــی از پســاب ورودی بــه خلیج و یا
حوضچه (از طریق لنجهای صیادی) و یا پسابهای شهری – روستایی و صنعتی
را قبول کنیم ،در نتیجه این پدیده باید هر ساله و یا حداقل چندمرتبه در گذشته
بعد از مونسون اتفاق افتاده باشد و تلفات ماهیان از منطقه گزارش شده باشد.
ولی در این خصوص تاکنون هیچگونه گزارش و اخباری به علت عدم وقوع حادثه
مشابه وجود نداشته است .هر چند بر اساس مستندات موجود ،دو مورد مشابه
در سال های  1370در منطقه پزم و  1380در اسکله صیادی  7تیر گزارش شده
است که در ادامه مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرند.
در نتیجه فرضیه ارائه شــده در ارتباط با تخلیه حجــم باالی فاضالب به دریا در
اسکله کنارک ،غیرمســتند بوده و فرآیند آن بهطور اشــتباه تحلیل و ارائه شده
است.

فرضیه )6فعالیت شناورهای ترالر:

بر اساس اخبار منترش شده درجراید و رسانهها ،صید ترال و فعالیت شناورهای
ترالر عامل بروز تلفات ساردین ماهیان بوده است که البته اکرثاً از سوی صیادان
و اهالی بومی منطقه مطرح شده اســت ولی هامنگونه که از سوی مسئولین و
فرضیه )5آلودگیهای ساحلی  -دریایی:
کارشناسان نیز اعالم شده است ،ســاردین ماهیان به دلیل اینکه در الیههای
باالیی و نزدیک سطح آب زندگی میکنند  ،صید ترال کف که مربوط به ماهیان
در تعدادی از اظهار نظرهای ارائه شــده ،موضوع مرگ و میر ناشــی از آلودگی
بســرتزی و نزدیک کف میباشــد ،روش تخصصــی صید این گــروه از ماهیان
پســاب و فاضالب ورودی از طریق منابــع نقطهای درون حوضچــه (لنجهای
منیباشد؛ بنابراین صید و تخلیه مجدد به دریا توسط ناوگان ترالر امکانپذیر
صیــادی) و یا غیر نقطــهای محدوده خلیــج چابهار
نیست.
(خروجی صنایع و تأسیســات) اعالم شده است .در
هر چند روشهای تخصصی ترال میان آبی نیز برای
این خصوص شایان ذکر اســت که اصوال دوره توقف
ســطحزیان بهکار گرفته میشــود و در مــواردی نیز
گزارش تحلیلی حارض نه به منظور
لنجهای صیادی طی دوره مونســون و عدم دریا روی
ممکن اســت در مراحل انتهایی تور کشی ترال کف
و فعالیت صیادی آنها به دلیل نامساعدبودن رشایط
و بــاال آوردن تور از دریا ،گلهای از ماهیان ســطحزی
متهم منودن انسان یا طبیعت و یا
دریا بهصورتی است که طی این مدت توقف در اسکله،
در کیســه ترال گرفتار و صید شــوند .ولی با توجه به
تعیین تکلیف برای پیگیریهای قانونی
شــناورهای صیــادی خامــوش بــوده و آب خروجی
برنامههــای کنــرتل و نظارت بر شــناورهای صیادی
است بلکه هدف ،اطالع رسانی و آگاه
از موتور خانه و سیســتم موتوری نیــز وجود نخواهد
(بهخصــوص ترالرهــا) در منطقــه ،هرگونــه فعالیت
سازی با نگرش علمی و مبتنی بر
داشت .همچنین به علت عدم حضور صیادان بر روی
صید ترال ممنوع و غیرمجاز اســت (به استثناء صید
دیدگاههای تخصصی خواهد بود.
لنج و در نتیجه فعالیتهای روزانه (شستشو و آبریزی)
تحقیقاتی) و مسئولین شیالت نیز اطمینان دادهاند
سال بیست و نهم شامره  215آذر 59 1393

شناورهای پرســایرن ناوگان صید صنعتی و یا لنجهای صید گوشگیر به عنوان
علت تلفات ساردین ماهیان بســیار ضعیف بوده و در واقع امکان پذیربودن آن
بعید به نظر میرسد.

فرضیه )8فعالیت شناورهای گوشگیر (قایق):

که هیچگونه کشــتی ترالر در منطقه حضور نداشته اســت .از طرفی در صورت
احتامل و پذیــرش چنین فرضیهای ،باید متذکر شــد که امکان گرفتار شــدن
ســاردین ماهیان در تور ترال (با چشمههای بیش از  20میلی مرت) بسیار بعید
میباشــد و در نتیجه صید حدود  3تن از ســاردین ماهیان از مواردی است که
بســیار بعید به نظر میرســد .موضوع دیگر در نظر گرفــن جریانهای دریایی
بیرون خلیج میباشــد .بهطوریکه به فرض قبول حضور و فعالیت ترال کشــی،
کشتیهای ترالر به دلیل غیرمجازبودن این نوع فعالیت و به منظور پنهان بودن
از دید دریابانی و حفاظت دریا و حتی صیادان بومی منطقه ،مجبور به صیادی
در آبهای بیرون از خلیج میباشــند .در چنین رشایطی ،پس از تخلیه ساردین
ماهیان به دریا (به عنوان صید دور ریز و ضمنی) ،امکان گذر ازجریان کرانهای و
پیچنده دهانه خلیج وجابجایی و حرکت اجساد ساردین ماهیان به داخل خلیج
چابهار عم ً
ال وجود ندارد .در این صورت باید ماهیان تلف شده و تخلیه شده در
بخش آبهای کرانهای غربی مشاهده شده و پراکنده میشدند.
در نتیجــه میتوان با رصاحت فرضیه صید و تخلیه توســط شــناورهای ترالر را
منتفی و مردود اعالم منود.

فرضیــه  )7فعالیت شــناورهای پرســایرن (نــاوگان صنعتی ) و
گوشگیر(لنجها):

اصو ًال فعالیت قایقهای گوشــگیر (یک یــا دو قایق) به دلیل عــدم امکانات و
توانایی دریاروی دور از ساحل و طی مسافتهای طوالنی (محدودیت سوخت و
امکانات برودتی) ،وابسته به ساحل بوده که عمدت ًا در محدوده آبهای نزدیک
ســاحل و بخشهای داخلی خلیج چابهار و یا در صورت مســاعد بودن رشایط
دریا و جوی ،در بیرون از خلیج چابهار متمرکز میباشد .بر اساس گزارشهای
موجود ،استفاده از تورهای گوشگیر غیراستاندارد مونوفیالمنت با چشمههای
کوچک توسط گروهی از صیادان در این مناطق رایج میباشد که بدیهی است
بهطور غیرانتخابی ،گروههای مختلف ماهیان سطحزی را در اندازههای مختلف
صید میکند .لذا با توجــه به اینکه صید هدف و اصلی آنها ماهیان ســطحزی
درشت میباشد و در این ایام نیز گلههای تن ماهیان و سایر گونههای ماهیان
سطحزی درشــت با گلههای ســطحزیان ریز نظیر ســاردین ماهیان و آنچویی
ماهیان به لحاظ ارتباط تغذیه ای هم پوشانی زیستی دارند (شکارو شکارچی)،
در نتیجه احتامل صید آنها نیز وجود خواهد داشــت که در محارصه تور گرفتار
شده و به درون قایق کشــیده شــوند .ولی با توجه به اینکه به لحاظ خوراکی و
قیمــت حداقل در منطقه چابهار نســبت به تن ماهیــان ارزش کمرتی دارند،
لذا مجددا به دریا ریخته میشــوند .دالیل دیگر تأیید ایــن موضوع نیز امکان
جابجایی و حرکت ماهیان نیمهجان و تخلیه شده به دریا در بخشهای داخلی
خلیج چابهار و رسیدن به نزدیک سواحل کنارک و حتی ورود به حوضچه اسکله
میباشــد .در این وضعیت با توجه به اینکه جاده ارتباطی ســاحل به حوضچه
اسکله کنارک به طول حدود  3کیلومرت به عنوان یک مانع حرکت چرخشی آب
در خلیج محسوب میشــود ،ماهیان در بخشهایجنوبی اسکله تجمع کرده
و با جریان جزر و مد بــه درون حوضچه ،ورود کردهاند .حتــی این احتامل هم
وجود دارد که تخلیه توسط قایقها حتی در محدوده نزدیک به حوضچه و قبل
از ورود به اسکله انجام گرفته باشــد .چنین موردی نیز برای وقایع سال 1370
در محدوده پزم توســط صیادان هامن منطقه و حتی سال  1380در محدوده
اسکله صیادی  7تیر قابل توجیه است.
در نتیجه با توجه به مستندات و اطالعات ارائه شده ،میتوان دلیل اصلی تلفات
ساردین ماهیان ،دورریزی و تخلیه آنها به دریا از سوی قایقهایی اعالم منود که
در داخل خلیج چابهار و بهخصوص در بخش نیمهغربی و حتی بخش داخلی و
شاملی دماغه غربی اقدام به توراندازی و صید گوشگیر کردهاند.

اصلیترین گروه شناورهای فعال صیادی در منطقه چابهار و کنارک ،شناورهای
صید پرســاین و گوشگیر برای صید ماهیان ســطحزی درشت (تن ماهیان) در
فصل صید (متام طول سال به استثناء دو ماه تیر و مرداد) هستند .این شناورها
به سه گروه شناورهای کالس صید صنعتی پرسایرن (برای صید در آبهای دور
از ساحل به مدت نسبتا طوالنی) ،شناورهای لنج چوبی یا فایربگالس گوشگیر
نتیجهگیری:
با دو سیستم متفاوت برودتی و یخی (برای صید در آبهای نسبتا دور از ساحل
و تا حدودی طوالنی مدت) و شناورهای قایق فایرب گالس (برای صید در آبهای
هرساله با خامته یافن فصول مونسون و پس مونسون ،گله های کوچک و بزرگی
نزدیک ســاحل و درون خلیج برای مدت کوتاه) تقسیم میشوند .بدیهی است
(حتی بیش از یک تن) از ســاردین ماهیان به آبهای ساحلی استان سیستان
که با توجه به اندازه اســتاندارد چشمه تور در این نوع شــناورها (بیش از طول
و بلوچســتان حرکت می کنند .این واقعه غالب ًا با اســتقبال و خرسندیجوامع
بیشینه ساردین ماهیان) و حضور آنها در صیدگاههای خارج از خلیج چابهار ،و
صیادی همراه اســت ،چرا که به دنبال حضور و ورود گلههای ساردین ماهیان
همچنین به دالیل ارائه شده مربوط به رشایط هیدروگرافی وجریانهای دریایی
به منطقه انواع شــکارچیان نظیر تن ماهیان نیز به این مناطق مهاجرت کرده و
دهانه خلیج چابهار ،امکان صید و تخلیه حجم حدود  3تن از ســاردین ماهیان
این پدیده یک فرصت طالیــی برایجوامع صیادی در منطقه بهوجود میآورد.
بســیار ضعیف بوده و در واقع به نظر میرســد امکان پذیر نباشــد .از طرفی در
بر همین اساس بررســیهای منطقهای نشــان داد که در ســال جاری میزان
صورت صید و تخلیه آنها به دریا به عنوان ماهیان دور ریز و صید ضمنی (به دلیل
مهاجرت این ماهیان از حــد متعارف خارج گردیده و
بیارزش بودن نسبی ساردین ماهیان در برابر قیمت
بگفته صیادان محلی تا کنون این حجم از این ماهیان
و ارزش صنعتی تن ماهیان و سایر گونههای سطحزی
در منطقه را مشاهده نکردهاند.
درشــت) ،امکان حرکت و جابجایی از آبهای دور از
ســاحل به داخل خلیج چابهار ،بســیار بعید و عم ً
طـی سـال های اخیـر بارهـا شـاهد ایـن موضـوع
ال
از دیدگاه بوم شناسی زیستی اصوال
بودهایـم کـه اظهـار نظرهای غیـر فنی و غیرمسـتند،
غیرممکن میباشــد .به عبارت دیگــر در صورت بروز
پدیده مرگ و میر آبزیان هر چند کوچک
به طـو ر عجوال نـه ر و ش منا سـبی بـرا ی حـل
چنین اتفاقی ،حجم ماهیان تلف شده و شناور بر روی
مقیاس ،زمانی که ناشی از علل طبیعی
موضـوع نبـوده اسـت .چنیـن رونـدی بـا توجـه بـه
آب میبایستی در بخشهای غربی به سمت خلیج پزم
و عوامل محیط زیست دریایی باشد،
حساسـیتهای اجتامعـی در سـطح منطقـه و حتی
و یا سواحل گوردیم حرکت کند .هر چند در این چنین
نشانه هایی هستند که ما را میبایست
در سـطح ملی بازتاب منفی به دنبال خواهد داشـت
رشایطی اصوال ماهیان مرده در هامن محدوده پخش
و در نهایـت نتیجـه آن رس درگمـی جوامـع محلـی و
و پراکنده شده و یا توســط پرندگان دریایی و یا سایر
متوجه بهم خوردن تعادل اکولوژیک
ذینفعـان ،انعـکاس تناقـض گوییهـا در مطبوعـات
ماهیان الشه خوار مورد تغذیه قرار میگیرند.
مناید.
و رسـانهها و بـه خصـوص عـدم امـکان تصمیمگیری
در نتیجه میتــوان چنین نتیجه گرفــت که فعالیت
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و پیگیـری از سـوی مسـئولین و مدیـران محـرتم دولتـی و بخشهـای اجرایـی
میباشـد کـه میبایسـت در قالـب برنامـه هـای پیشـگیرانه و راه حـل هـای
کارشناسـی از سـوی مراکز پژوهشـی ارائه شـود .لذا گزارش تحلیلـی حارض ،نه
به منظـور متهـم منودن (انسـان یـا طبیعـت) و یـا تعیین تکلیـف بـرای پیگیری
هـای قانونـی اسـت ،بلکـه هـدف اطـالع رسـانی و آگاه سـازی بـا نگـرش علمی
مبتنـی بـر دیدگاههـای تخصصـی خواهـد بـود .هـر چنـد کـه تلفـات سـاردین
ماهیان بنـدر کنارک به لحاظ نوع گونه (کم اهمیت نسـبت تجـاری در منطقه)
و حجـم (حدود  3تـن) از اهمیـت چندانی برخوردار منیباشـد ،ولـی نکته مهم
پـی بـردن بـه علـل بـروز واقعـه و بررسـیجوانـب مختلـف (انسـانی – طبیعـی)
موضـوع می باشـد.
بدیهی اسـت که ایـن موضوع به عنـوان یک فعالیت غیـر قانونی (غیـر هدفمند
و نـا آگاهانه) قابـل طرح میباشـد ،ولی همچنین به لحاظ بهداشـت و سـالمت
محیـط انسـانی و بخصـوص حفـظ محیـط زیسـت دریایـی بهطـور ویـژه قابـل
بررسـی خواهـد بـود .در چنین وضعیتـی میتـوان آن را بـه عنوان یـک تخلف نا
آگاهانـه و زمینـه سـازی ایجـاد رشایط نامسـاعد زیسـتی و غیر بهداشـتی تلقی
کـرد کـه مسـتلزم پیگیـری از سـوی مقامـات و نهاد هـای ذیصـالح خواهـد بود.
ولـی باید ایـن موضوع پیـش از هـر گونـه تصمیمگیـری ،از نظر اجتامعـی مورد
بررسـی و تحلیـل قرار داده شـود.

مدیریتـی نیـز اگر بـه واسـطه اثـرات ناشـی از فعالیت هـای انسـانی (صیادی،
انـواع آلودگـی و  ) . . .باشـد ،آنـگاه مـا را متوجـه بروز اشـکاالت در رونـد اجرای
برنامه های مدیریت نظارتی – پایشـی  -حفاظتی (سـواحل ،ذخایر ،زیسـتگاه)
خواهـد منـود.

پیشنهادها و راهکارهای مدیریتی:

موضوع مهمی که می بایست مورد توجه قرار گیرد ،برنامه ریزی یکپارچه و
هامهنگ ،هدفمند منودن اقدامات پژوهشی – مطالعاتی و مدیریتی نظارتی -
پایشی برای بررسی آسیب شناسی و اجرای برنامه های پیشگیری و مبارزه است.
ارائه راهکارهای مدیریت کنرتل و حفاظت از زیستگاههای حساس و آسیب پذیر
و از طرفی کنرتل و نظارت بنادر و مناطق صید و صیادی از مهمرتین برنامههای
پیشبینی و پیشگیری محسوب میشود.
در ایـن مـیـان خلیـج چـابـهـار با تـوجـه به فعـالیـت هـای انـسانی متـنوع
سـاحلی – فرا ساحلی بهخصوص در بخش دریانوردی (تجاری – شیالتی) و
همچنین ویژگیهای طبیعی محیط زیست دریایی (آبنگاری و زمین ریخت
شناسی ساحلی) از مناطقی محسوب میشود که میبایست مورد توجه ویژه
از سوی سازمان ها و نهادهای مسئول و فعال در منطقه قرار گیرد .در این
خصوص میتوان عالوه بر فرمانداری ،به ادارات بنادر و دریانوردی ،حفاظت
آگاهـی عمومـی و آمـوزش جوامـع محلـی و صیـادان بـا هـدف شناسـاندن
محیط زیست ،شیالت و همچنین مرکز تحقیقات علوم شیالتی آبهای دور
ارزشـهای محیط زیسـت دریایـی و حفاظت از ذخایر و منابع ارزشـمند زیسـتی
و ایستگاه اقیانوس شناسی دریای عامن و اقیانوس
و همچنیـن بهداشـت و سـالمت جوامـع محلـی از
هند و حتی سازمان منطقه آزاد چابهار اشاره منود که
مـواردی هسـتند که میبایسـت بهطـور جـدی مورد
همگی وظیفه مهم و خطیر حفاظت و امنیت محیط
توجـه قـرار گیـرد .بدیهـی اسـت در ایـن میـان نقش
ارائه راهکارهای مدیریت کنرتل و
زیست دریایی و از طرفی حفظ امنیت شغلی جوامع
رسـانه هـا (نرشیـات ،رادیـو و تلویزیون) بسـیار حائز
حفاظت از زیستگاههای حساس
محلی و صیادان منطقه را به عهده دارند .در کنار
اهمیـت بـوده و اثـر گـذار میباشـد .از دیـدگاه بـوم
و آسیب پذیر و از طرفی کنرتل و
این مباحث ،آموزش و توامنند سازی جوامع محلی
شناسـی زیسـتی اصـوال پدیـده مـرگ و میـر آبزیـان
نظارت بنادر و مناطق صید و صیادی
و اقشار بومی منطقه با تأکید بر صیادان و بهره بردان
هـر چنـد کوچـک مقیـاس ،زمانی کـه ناشـی از علل
نیز میبایست مورد توجه خاص قرار گیرد و در قالب
طبیعـی و عوامـل محیـط زیسـت دریایـی باشـد،
از مهمرتین برنامههای پیشبینی و
برنامههای مدیریتی با هدف افزایش سطح آگاهی و
نشـانه هایـی هسـتند کـه مـا را میبایسـت متوجـه
پیشگیری محسوب میشود.
دانش و آموزش همگانی در نظر گرفته شود.
بهـم خـوردن تعـادل اکولوژیـک منایـد .از دیـدگاه
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آیا تفاهم نامه اسکاپ ،فصل الخطاب
مکانیابی بنادر خشک خواهد شد؟

تفاهمنامه بین دولتی
بنادر خشک
حضور  16وزیر از گروههای مختلف در  7نوامرب ،2013
از جمله جمهوری اسالمی ایران برای امضاء تفاهم
نامه بین دولتی بنادر خشک در اجالس وزرای حمل
و نقل آسیا ابعاد کلیدی و راهربدی بنادر خشک را
بیشرت از گذشته منایان ساخت .کشورهای امضاکننده
این تفاهم نامه در تالشاند تا از مزیتهای این بنادر
حداکرث استفاده را به عمل آورده و این ظرفیت را برای
پیشربد اهداف تجاری ملی ،منطقهای و بیناملللی
به خدمت گیرند .این در حالی است که بدون توجه به
موضوع فوق ،در طی ماههای اخیر وجود دیدگاههای
بخشی و حتی محلی برای ایجاد بنادر خشک در
کشور مان تشدید شده است .منافع کوتاه مدت و
محدود سازمان به هیچ عنوان نباید خللی در تقویت
کریدورهای منطقهای و بیناملللی که میتواند نقش
موثری در ارتقاءجایگاه ایران باشد ایجاد مناید .با توجه
به اهمیت این تفاهم نامه که به امضا عباس آخوندی
 ،وزیر راه و شهرسازی کشورمان نیز رسیده است ،من
کامل تفاهم نامه برای بهرهبرداری ذینفعان بخشهای
عمومی و خصوصی در ادامه میآید.

طرفهای تفاهمنامه:

 با توجه به قطعنامه  6614مورخ  19می  2010کمیسیون اقتصادی و اجتامعیآسیا و اقیانوسیه در خصوص اجرای اعالمیه بانکوک برای توسعه حمل ونقل در آسیا و
درخواستمندرجدرآنمبنیبرتوسعهیکتفاهمنامهبیناملللیبرایبنادرخشک؛
 با آگاهی از نیاز به ارتقاء و توسعه یک سیستم حمل ونقل و لجستیک چندوجهی در آسیا و مناطق همجوار؛
 با توجه به افزایش حمل و نقل بیناملللی کاال به دلیل رشد تجارت بیناملللیدر روند مداومجهانیشدن؛
 با ارصار بر تقویت اتصال و حمل ونقل بیناملللی یکپارچه کاال ،تسهیل افزایشبهره وری و کاهش هزینه های حمل و نقل و لجستیک و همچنین گسرتش
دسرتسی به مناطق داخلی و پسکرانههای گسرتدهتر؛
 به پشتوانه همکاری موفق منطقهای که به الزماالجراشدن توافقنامه بین دولتیشبکه بزرگراههای آسیا و توافقنامه بین دولتی شبکه راهآهن انجامید؛
 با توجه به اینکه برای تقویت روابط و ارتقای تجارت بیناملللی میان اعضایکمیسیون اقتصادی و اجتامعی آسیا و اقیانوسیه باید بنادر خشکی تأسیس منود
که برای حمل ونقل بیناملللی و کاهش اثرات سوء حمل ونقل برای محیط زیست،
از اهمیت بیناملللی برخوردارند؛
 با تشخیص لزوم تدوین اصول راهنام برای توسعه و بهرهبرداری از بنادر خشکیکه برای هامهنگ سازی و تسهیل حمل ونقل چند وجهی در آسیا و ا قیانوس آرام
از اهمیت بیناملللی برخوردارند؛
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 و با توجه به نقش بنادر خشک که از اهمیت بیناملللی برخوردارند به عنوانجزئیمهم از یک سیستم حمل و نقل و لجستیک چند وجهی و یکپارچه مهم بیناملللی
(بهخصوص در پرداخنت به نیازهای خاص کشورهای محصوردرخشکی ،ترانزیتی و
ساحلی)
بامواردزیرموافقتمنودند:

ماده1

تعریف

درتفاهمنامهبیندولتیبنادرخشک(کهمنبعدتفاهمنامهنامیدهمیشود)؛منظور
از یک بندر خشک که از اهمیت بیناملللی برخوردار است (که من بعد بندر خشک
نامیدهمیشود)،محلیدرداخلکشوراستکهبهعنوانیکمرکزلجستیکجهت
جابجایی انبارش و ممیزی قانونی کاالهای درجریان در روند تجارت بیناملللی
و اجرای کنرتل و ترشیفات قابل اجرای گمرک ،به یک یا چند حالت حمل ونقل
متصلاست.
ماده2

شناسایی بنادر خشک

بدینوسیلهطرفهایتفاهمنامه،فهرستبنادرخشکمندرجدرپیوست1تفاهمنامه
را به عنوان پایه و اساس توسعه هامهنگ گرههای مهم دریک سیستم حمل ونقل و

لجستیکچندوجهییکپارچهبیناملللیپذیرفتهاند.طرفهایتفاهمنامهدرنظر
دارنداینبنادرخشکرادرچهارچوببرنامههایملیخودومطابقباقوانینومقررات
ملیتوسعهدهند.
ماده3

توسعه بنادر خشک

بنادر خشک مذکور در پیوست 1تفاهمنامه باید به اصول توسعه و بهرهبرداری بنادر
خشکمذکوردرپیوست 2تفاهمنامهمطابقتداشتهباشد.
ماده4

امضاء ،تصویب ،پذیرش ،تأیید و الحاق

 1امضای تفاهمنامه باید برای کشورهایی که در مورخ  7و 8نوامرب  2013عضو
کمیسیوناقتصادیواجتامعیآسیاواقیانوسیهسازمانمللمتحددربانکوک(تایلند)
بودهاند و پس از آن درباره زمانی  11نوامرب  2013تا  31دسامرب  2014به عضویت
مقرسازمانمللمتحددرنیویورکدرآمدهاند،امکانپذیرباشد.
دوتفاهمنامهبایدبهتصویب،پذیرشیاتأییدکشورهایامضاءکنندهبرسد.
 الحاق به تفاهمنامه باید برای کشورهای غیرامضاءکننده که عضو کمیسیوناقتصادیواجتامعیآسیاواقیانوسیههستند،امکانپذیرباشد.
-4اسنادتصویب،پذیرش،تصویبیاالحاقتفاهمنامهبایدبهشکلمناسبومقتصی
بهدبیرکلسازمانمللمتحدتسلیمشود.
ماده5

الزماالجرا شدن

 -1تفاهمنامه باید  30روز پس از تاریخی که سند هشتم تصویب ،پذیرش ،تأیید یا
الحاق به موجب ماده  ،4بند  4تفاهمنامه تحویل دبیرکل سازمان ملل متحد داده
شد ،الزماالجرا شود.
-2برایهرکشوریکهسندتصویب،پذیرش،تأییدیاالحاقخودراپسارتاریختحویل
هشتمین سند تسلیم سازمان ملل متحد مناید ،این تفاهمنامه باید  30روز پس از
تحویلسندمذکورالزماالجراشود.
ماده6

کارگروه بنادر خشک

 -1کمیسیون اقتصادی و اجتامعی آسیا و اقیانوسیه باید یک کارگروه برای کار روی
بنادر خشک (که من بعد کارگروه نامیده میشود) تشکیل دهد .این کارگروه باید
اجرایتفاهمنامهوهرگونهاصالحیهپیشنهادشدهایراموردرسیدگیقراردهد.همه
کشورهایی که عضو کمیسیون اقتصادی و اجتامعی آسیا و اقیانوسیه هستند ،باید
عضواینکارگروهباشند.
-2اعضایکارگروهبایدهردوسالیکبارنشستداشتهباشند.عالوهبر
-3این،هریکازاعضاءمیتواندباارسالاطالعیهایخطاببهدبیرخانه،درخواست
تشکیلجلسه ویژه بدهد .دبیرخانه باید همه اعضای کارگروه را از این درخواست
مطلع کند و اگر بیش از یک سوم اعضاء ظرف مدت چهارماه از تاریخ ابالغ توسط
دبیرخانهموافقتخودرابااینجلسهاعالمکنند،دبیرخانهبایدنشستویژهکارگروه
رابرگزار کند.
ماده7

فرآیندهای اصالح منت اصلی

- 1مناصلیتفاهمنامهبایدمطابقبافرآیندزیراصالحشود.
- 2هریکازطرفهایتفاهمنامهمیتوانداصالحاتراپیشنهادکنند.
- 3من هرکدام از اصالحیهها باید حداقل  45روز قبل از اجالس کارگروهجهت
تصمیمگیریدرخصوصپیشنهادمطروحهبههمهاعضایکارگروهابالغشود.
-4اصالحیهبایدباحضوردوسومازطرفهایتفاهمنامهوطیرایگیریدرنشست
اعضای کارگروه مورد قبول واقع شود .پس از آنکه اصالحیه مورد قبول واقع شد باید
توسطدبیرخانهدراختیاردبیرکلسازمانمللمتحدقراربگیردوسپسجهتپذیرش
نهاییتوسطویبههمهطرفهایتفاهمنامهابالغشود.
 -5اصالحیهای که به موجب بند 4مادهجاری مورد قبول واقع شود ،باید ظرف مدت
 30روزپسازپذیرشتوسطدوسومازکشورهایعضوکهدرهنگامتصویباصالحیه
طرف تفاهمنامه هستند ،الزم االجرا شود .همه طرف های تفاهمنامه بهجز آنهایی
که اصالحیه را قبول نکردهاند ،باید اصالحیه را به اجرا درآورند .هرکدام از طرفهای
تفاهمنامه که اصالحیهای را به موجب این پاراگراف تصویب شده است را نپذیرد،

میتواندتغییرنظرخودمبنیبرپذیرشآنرابهدبیرکلسازمانمللمتحدابالغمناید.
ماده8

فرآیند اصالح پیوست1

-1پیوستیکتفاهمنامهبایدبهموجبفرآیندذکرشدهدراینمادهاصالحشود
-2هر یک از طرفهای تفاهمنامه میتواند برای قلمرویی که در آن واقع شده است،
نسبتبهارائهاصالحیهاقداممناید.
-3من هرکدام از اصالحیهها باید حداقل  45روز قبل از اجالس کارگروهجهت
تصمیمگیریدرخصوصپشنهادمطروحهبههمهاعضایکارگروهابالغشود.
-4اگرهریکازطرفهایتفاهمنامهواقعدرقلمروییکهموضوعاصالحیهپیشنهادی
است ،پس از بررسی پیشنهاد در نشست کارگروه مجدداً آن را مورد تایید قرار دهد،
بهعنوانپیشنهادمصوبتلقیخواهدشد.اصالحیهپسازآنکهموردقبولواقعشد
باید توسط دبیرخانه به دبیرکل سازمان ملل متحد و توسط وی به همه طرفهای
تفاهمنامهابالغشود.
 -5اصالحیهای که به موجب بند  4مادهجاری مورد قبول واقع شود ،مصوب تلقی
خواهدشدوبایدظرف مدت 45روز پسازتاریخابالغآنتوسطدبیرکلسازمانملل
متحد،توسطهمهطرفهایتفاهمنامهاجراییشود.
ماده9

فرآیند اصالح پیوست 2

-1پیوست 2تفاهمنامهبایدبهموجبفرآیندذکرشدهدراینمادهاصالحشود.
-2هریکازطرفهایتفاهمنامهمیتواندنسبتبهارائهاصالحیهاقدامکند.
 -3من اصالحیه باید حداقل 45روز قبل از نشست کارگروه برای تصویب آن توسط
دبیرخانهبههمهاعضاابالغشدهباشد.
-4اصالحیهبایدباحضوردوسومازطرفهایتفاهمنامهوطیرایگیریدرنشست
اعضای گروه مورد قبول واقع شود .پس از آن که اصالحیه مور د قبول واقع شد ،باید
توسطدبیرخانهدراختیاردبیرکلسازمانمللمتحدقراربگیردوسپسجهتپذیرش
نهاییتوسطویبههمهطرفهایتفاهمنامهابالغشود.
 -5در صورتی که ظرف مدت  90روز از تاریخ اطالع رسانی ،تنها کمرت از یک سوم از
طرفهایتفاهمنامهمخالفتخودبااصالحیهرابهاطالعدبیرکلسازمانمللمتحد
برسانند،اصالحیهمذکوردربند 4اینمادهموردپذیرشتلقیمیشود.
 -6اصالحیهای که به موجب بند 5این ماده تصویب شود ،باید ظرف مدت سی روز
پس از به پایان رسیدن مهلت نود روزه مذکور در بند ،5الزم االجرا شود.
ماده10

رشوط

رشط گذاشن برای هیچکدام از مقررات این تفاهمنامه مجاز منیباشد ،مگر اینکه
مطابقبابند 5ماده 13تفاهمنامهباشد.
ماده11

انرصاف

اعضاءمیتوانندبااطالعکتبیبهدبیرکلسازمانمللمتحدانرصافخودازتفاهمنامه
رااعالمکنند.اینانرصافبایددوازدهماهپسازتاریخدریافتتوسطدبیرکلاجرایی
شود.
ماده12

تعلیق اعتبار

اگر تعداد اعضاء برای دوازده ماه متوالی به کمرت از هشت عضو برسد ،بهرهربداری از
تفاهمنامه باید به حالت تعلیق درآید .اگر تعداد اعضاء مجدداً به هشت عضو برسد،
تفاهمنامه باید سی روز پس از به حدنصاب رسیدن اعضا بار دیگر مورد بهرهبرداری
قراربگیرد.درچنینمواقعی،دبیرکلسازمانمللمتحدبایداعضارامطلعسازد.
ماده13

حل وفصلاختالفات

-1اگرمیاندویاچندعضودرخصوصتفسیریاکاربردتوافقنامهاختالفیواقعشود
که از طریق مذاکره یا مشاوره قابل حل وفصل نباشد ،در صورت درخواست هریک از
طرفین،آنهابایدبهمصالحهدعوتشوندودرنهایتبهیکیاچندمیانجیکهمورد
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توافق طرفهای باشند ،ارجاع داده شوند .در صورتی که طرفهای دعوا ظرف مدت
 90روز پس از درخواست مصالحه در خصوص میانجی به توافق نرسند ،میتوانند از
دبیرکل سازمان ملل درخواست منایند که نسبت به انتصاب یک میانجی مستقل و
بیطرف و ارجاع مشکل به وی اقدام مناید.
 -2علیرغماینکهتوصیهمیانجییامیانجیهاییکهمطابقبابند 1اینمادهانتخاب
میشوند الزام آورنیست ،بایدپایهو اساستجدیدنظرطرفهایدعواقرار دادهشود.
 -3امکان دارد طرفهای دعوا در ابتدا در خصوص الزامآور بودن توصیه میانجی یا
میانجیهابهتوافقبرسند.
 -4بندهای  1،2،3این ماده نافی سایر روشهای حل وفصل اختالف مورد توافق
طرفهایدعوا،نیستند.
 -5کشورهای عضو میتوانند در هنگام تسلیم اسناد تصویب ،پذیرش ،تصویب یا
الحاق خود ،سندی را نیز برای حل وفصی اختالفات تسلیم مناید که به مقررات
مصالحه مندرج در این ماده محدود نباشد .اعضایی که چنین رشطی را منظور
منودهاند ،هیچیک نباید به مقررات مصالحه مندرج در این ماده محدود باشند.
ماده14

محدودیت اجرا

 -1درصورتیکهانجامعملیبرایامنیتداخلیوخارجییککشوررضوریباشد،
هیچ کدام از مفاد این توافقنامه منیتواند مانع یک عضو از انجام عملی شود که با
منشور سازمان ملل متحد سازگار است و اجرای آن بنا به رضورت وضعیت الزم است.
 -2همهاعضابایدمتامتالشخودرابرایتوسعهبنادرخشکبرطبققوانینومقررات
ملی و به شیوهای سازگار با این تفاهمنامه ،بنامیند .با این وجود ،هیچ یک از مفاد
اینتوافقنامهنبایدبهعنوانتعهدیکعضومبنیبراجازهجابهجاییکاالدرقلمروی
آنتلقیگردد.
ماده15

پیوستها

پیوست 1و 2توافقنامه بخشیجدایی ناپذیر این توافقنامه است.

ماده16

دبیرخانه

کمیسیون اقتصادی و اجتامعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد بهعنوان
دبیرخانه این توافقنامه تعیین میگردد.
ماده17

امانتدار

دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان امانتدار این توافقنامه تعیین میگردد.
بدینوسیله گواهی میشود که مراتب باال در یک نسخه و به سه زمان چینی،
انگلیسی و روسی که من هر سه از لحاظ محتوا یکسان است ،به امضای مقام
مجاز مربوطه رسیده است.

پیوست 1

بنادرخشکیکهازاهمیتبیناملللیبرخوردارند:
 -1بنادر خشک معموال در مجاورت مکانهای ذیل قرار دارند( :الف) پایتختها
یا مراکزاستانها؛(ب)مراکزتولیدومرصفموجودیااحتاملیکهبهبزرگراههاوراهآهن
دسرتسی دارند (ازجمله بزرگراه آسیایی و یا راهآهن درون آسیایی)
 -2بنادر خشک با سایر بنادر خشک ،پستهای مرزی /ایستگاههای گمرک/
پستهای کنرتل یکپارچه ،بنادر ،ترمینالهای آب راههای داخلی و یا فرودگاهها،
ارتباطحملونقلیدارند.
 -3فهرست بنادر خشک ایران در ادامه آمده است.
 -4پس از بندر خشک ،محل آن یا نام نزدیکترین شهر به آن ذکر شده است.
 -5نام بنادر خشک بالقوه در گیومه ذکر شده است.

فهرست بنادر خشکجمهوری اسالمی ایران

فرودگاه بیناملللی امام خمینی ،استان تهران
ایستگاه راه آهن مطهری ،مشهد ،استان خراسان رضوی
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ،استان قم
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان ،استان کرمان
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{منطقه آزاد صنعتی اروند ،استان خوزستان}
{منطقه ویژه اقتصادی سهالن ،تربیز ،استان آذربایجان رشقی}
{منطقه ویژه اقتصادی رسخس ،استان خراسان رضوی}
{فرودگاه بیناملللی شهید دستغیب ،شیراز ،استان فارس}
{مرکز لجستیک زاهدان ،استان سیستان و بلوچستان}

پیوست 2

اصول راهنام برای توسعه و بهرهبرداری از بنادر خشک
 -1اصول عمومی
توسعه و بهرهبرداری از بنادر خشک ذکر شده در پیوست ( )1این تفاهمنامه باید
بر مبنای اصولزیر انجامشود .اعضابایددر هنگامساخت،بروزرسانیوبهرهبرداری
ازبنادرخشک،همهتالشخودبرایپیرویومطابقتباایناصولرابنامیند.
 -2وظایف
وظایف اصلی بنادر خشک ،جابجایی ،انبارش و ممیزی نظارتی کاالهای در
حال حرکت در مسیرهای تجاری بین املللی و انجام کنرتل ها و ترشیفات
گمرکی است .سایر وظایف بنادر خشک میتواند از قرار ذیل باشد ،البته محدود
به این موارد نیست:
الف) دریافت و ارسال
ب) ادغام و توزیع
پ) انبارداری
ج) ترانسشیپمنت
 -3چارچوب سازمانی ،اداری و نظارتی
اعضا باید چارچوب های سازمانی ،اداری ،و نظارتی متناسب با توسعه و بهرهبرداری
از بنادر خشک را راهاندازی کنند؛ ازجمله این چارچوب ها میتوان به فرایند ممیزی
نظارتیوانجامکنرتلهاوترشیفاتگمرکیبرطبققوانینومقرراتملیعضومربوطه
اشارهکرد.بنادرخشکذکرشدهدرپیوست()1اینتوافقنامهممکناستدراسناد
حملونقلوگمرک،بهعنوانمبداءیامقصدتعیینگردند.اعضابایدباارایهدهندگان
خدمات حمل و نقل مربوطه ،سازمان های بیناملللی و موسسات برای اطمینان از
بهرسمیتشناخنبنادرخشک،همکاریکنند.مالکیتبنادرخشکمیتواندبه
صورتدولتی،خصوصییامشارکتبخشخصوصیودولتیباشد.
 -4طراحی ،چیدمان و ظرفیت
بنادر خشک باید از ظرفیت و چیدمان مناسب و کافی برای جریان امن و روان
کانتیرنها ،بار و وسایل نقلیه برخوردار باشند و از امکان افزایش ظرفیت (در صورت
لزوم) با توجه به حاالت حمل و نقل فعال در بندر خشک ،رشایط کاربران آن و احجام
قابلپیشبینیباروکانتیرندرآینده،برخوردارباشند.
 -5زیر ساخت ،تجهیزات و تاسیسات
بنادرخشکبایداززیرساخت،تجهیزاتونیرویانسانیمتناسبباحجمحملونقل
موجودوقابلپیشبینیبنابهصالحدیداعضاومطابقباقوانینومقرراتواقدامات
ملیکشورمتبوعخود،برخوردارباشند.اینبندتوصیهآمیزاستونبایدهیچکداماز
موارد ذیل الزامآور محسوب شوند.
الف) منطقهای امن با دروازهای برای ورود و خروج اختصاصی
ب) محوطههای انبارش رسپوشیده و روباز مجزا برای کاالهای وارداتی ،صادراتی و
ترانسشیپمنتوهمچنینکاالهایفاسدشدنی،محمولههایخطرناک(ازجمله
موادخطرناک)
پ)تاسیساتانبارداریکهممکناستتاسیساتانبارداریگمرکرانیزشاملشود
ت) تاسیسات نظارت ،کنرتل ،بازرسی و انبارش گمرک
ث) تجهیزات مناسبجابجایی محمولهها و کانتیرنها
ج)جادههاوراههایشوسهخدماتیداخلیمورداستفادهدرمحوطهعملیاتوانبارش
چ) محوطههای نگهداری وسایل نقلیه با فضای پارکینگ کافی برای وسایل نقلیه
باربری
ح) ساختامن اداری ویژه گمرک ،بارفرابرها ،فرستندگان کاال ،کارگزاران گمرک،
بانکها و سایر نهادهای مربوطه
خ)یکسیستماطالعاتیوارتباطیکهشاملسیستمهایتبادلالکرتونیکیداده،
اسکرنهاوتجهیزاتوزنکشیوسایلنقلیه باشد
د)یکمحوطهتعمیرکانتیرن،وسایلنقلیهوتجهیزات(درصورترضورت)

مفهوم ،اهداف و الزامات ایجاد بندر خشک
بر اساس تعریف  ESCAPو ECE؛ «یک بندر خشک خدمات جابجایی و انبار موقت کاالهای کانتیرنی ،متفرقه یا فله ورودی به/خروجی از بندرخشک با
هریک از مدهای حمل و نقل مانند جاده ،ریل ،آبراهه های داخل رسزمینی یا حمل هوایی را ارائه می دهد .متامی خدمات مرتبط با امور گمرکی و دیگر
خدمات مربوطه مانند بازرسی های الزامی برای واردات و صادرات کاال درهرزمان ممکن ارائه می شود ».بنابراین الزم است تعاریف و اصطالحات مرتبط با
بنادر خشک با دقت مورد بررسی و به کار گرفته شود.

 -1اهداف و وظایف بنادر خشک  :برخی از مهمترین اهداف و وظایف بنادر
خشک به رشح زیر متصور میباشد.

 -1-2استافینگ /اسرتیپ کانتیرنهای حمل شده یا تحویل شده
 -2-2انبارداری کاالهای انتظار صادرات یا تحویلی به صاحب کاال (ورودی و
خروجی)
 -3-2انبارداری کانتیرنخالی ،تعمیرات ،شستوشو و ضد عفونی کردن کانتیرن
 -4-2خدمات ارزش افزوده و لجستیک یکپارچه
 -5-2اتصال بین وجهی ریل /جاده
 -6-2صدور ترخیصیه و کلیه اموراسنادی گمرکی
 -7-2خدمات منایندگی کشتیرانی
 -8-2دریافت کلیه کانتیرنهای پر و صفافی آنها در محوطههای مشخص شده
 -9-2دریافت کانتیرنهای خالی و صفافی آنها در محوطههای مشخص شده
 -10-2بارگیری کانتیرنهای خالی برای ارسال به بنادر و یا کارخانهها برای
استافینگ و حمل آنها به بنادر دریایی
 -11-2نگهداری کاالهای صادراتی و وارداتی در انبارهای با استاندارد باال
 -12-2نگهداریجرنال کارگو در انبارها به منظور استافینگ آنها در کانتیرن
 -13-2نگهداری و یا ترخیص متام یا بخشی از کاال
 -2اثرات راهاندازی بنادر خشک :برخی از آثار مثبت و مورد انتظار بنادر خشک
در راستای تسهیل و ترسیع خدمات حمل و نقل در سطح ملی و بیناملللی از
قلمرو کشور به رشح زیر دسته بندی میشود:
 -3رسعت بخشیدن به امور گمرکی واردات و صادرات از یک بندر دریایی
 -4کاهش کلی هزینههای حمل ونقل
 -5ترغیب به استفاده از راهآهن و در نتیجه کاهش آلودگی محیطزیست
 -6تقویت وضعیت بنادر در زنجیره حمل و نقل و همچنین زنجیره تأمین کاال
 -7تقویت راهحلهای ترکیبی حمل و نقل
 -8کاهش نیاز به خرید اراضی گران قیمت در نواحی شهری حاشیه بندر

 -9احتامل کاهش قابل توجه گرههای تردد در معابر شهری و دروازهای به علت
انتقال شیوه حمل و نقلجادهای به ریلی
 10یکپارچگی محوطههای بندری با شهرها
 -10توسعه نواحی داخلی کشور و ایجاد فرصتهای مختلف شغلی در منطقه
جغرافیایی احداث بندر خشک
 -11افزایش رسعت مراحل گمرکی برای کاالهای حمل شده به بنادر خشک
 -3پیشنهادات  :با عنایت به ارزیابی و سوابق بررسی های به عمل آمده از
احداث و بهره برداری از بنادر خشک در کشورهای مختلف ،پیشنهادات زیر
بایستی مورد توجه قرار گیرد:
الف -تدوین طرح جامع بنادر خشک  :تهیه طرح جامع بنادر خشک به منظور
ارزیابی رضورتهای فنی و اقتصادی و حمل و نقلی و بهره گیری در تدوین
اهداف و سیاست های راهربدی بنادر خشک در سطح ملی و بین املللی
اجتناب ناپذیر است.
ب -مدیریت بنادر خشک :نظر به اینکه مدیریت بنادر خشک هامنند موضوعاتی
چون ترانزیت و حمل ونقل چند وجهی وظیفهای بین دستگاهی است ،به همین
دلیل رضورت دارد مدیریت بنادر خشک نیز به صورت ترکیبی از دستگاههای
مرتبط ازجمله سازمان بنادر و دریانوردی باشد.
ج -مکانیابی بنادر خشک :مکانیابی بنادر خشک براساس اصول علمی و فنی
شامل میزان ترافیک کاال ،نوع و کیفیت زیرساختها ،میزان و نحوه دسرتسی
به زیرساختهای حمل و نقل انجام میگیرد .بنابراین برای مکانیابی بنادر
خشک ،الزم است او ًال؛ طرحجامع بنادر خشک تدوین شده است .ثانی ًا؛ با لحاظ
نظرات کلیه سازمانها و دستگاههای مرتبط نسبت به مکانیابی بنادر خشک
مبادرت شود و جامنایی بنادر رصف ًا برمبنای نظرات بخش ریلی صورت نگیرد.
به عبارتی ساختاری فراتر از بخشهای موجود حمل و نقل (جاده ای ،راه آهن،
بنادر و دریایی ) میبایست ایجاد شودو متولی امور بنادر خشک باشد.
مــأخـــذ :اداره کل تعرفه و ترانزیت سازمان بنادر و دریانوردی
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شکلگیریایدهبنادرخشکدرجهان
و اپیدمی ایجاد بنادر خشک در کشور
لطف اله متقی

کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی از دانشگاه آنتورب بلژیک
رضورت ایجاد بنادر خشک در بنادر بزرگ درون شهری:
عمده دلیل ایجاد بنادر خشک  ،هم زمان با سیل روزافزون کاالهای
کانتیرنی به بنادر بوده است.
این امر باعث ازدحام ،ترافیک رسسام آور در شهرهای بندری و تراکم بار
در پایانه ها و در نتیجه ماندگاری طوالنی کانتیرن در انبارها و ترمینال های
بنادر میشده است.
امروزه کشتی های نسل جدید کانتیرنی TEU 16000و در آینده نزدیک
تا TEU 18000کانتیرن حمل می کنند.
مقصد و مبدأ این کشتی ها رصف ًا  ،بنادر بزرگ و مادر(  )HUBهستند و
کشتی های کانتیرنی کوچکرت ( )FEEDERبه دلیل جلوگیری از ازدحام
در حمل و نقل جاده ای وظیفه جابجایی کانتیرنها را به بنادر کوچکرت بر
عهده دارند.
ایجاد بنادر خشک در بنادر جهان که همگی در موقعیت شهری قرار دارند،
بر اساس عملکرد آنها و موقعیت مکانی آنها به (بنادر دور ،میانی و نزدیک)
با توجه به بزرگ شدن نسل جدید کشتیها و ازدحام بیش از حد ،کاالها در
بنادر مادر از طریق کشتیهای فیدر به بنادر مقصد خود ارسال میشوند.
در کشورهای اروپایی و آمریکایی با توجه به وجود بنادر در شهرها و کمبود
فضاهای الزم جهت تخلیه کانتیرنها ،این امر به صورت جدی شکل گرفته
و با به کارگیری حمل و نقل ریلی ،ایجاد بنادر خشک هم موفق و هم
پاسخگوی تسهیل در امر کاهش ترافیک کاال در شهرهای بندری بدون
اراضی پشتیبانی و همچنین ترافیک شهری بوده است.

در تعریف بندر خشک  ،چنین آمده است:

به پایانه ای واسط اطالق می شود که مستقی ً
ام با بنادر دریایی مرتبط
باشد که از نظر وسائط نقلیه دارای ظرفیت باالیی نیز است ،به گونه ای که
تولید کنندگان و مرصف کنندگان و مشرتیان بتوانند کاالی خود را در آنجا
تحویل بگیرند و یا تحویل بدهند.
کیفیت دسرتسی به بنادر خشک و کیفیت پیوند راههای زمینی ،خطوط آهن
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و راه های دریایی به طور دقیق تعیین کننده کیفیت عملکرد چنین بنادری
است و عمده دلیل آن هم میزان حجم کاالهای ورودی به هر شهر بندری
و پایین آوردن حجم ترافیک و نهایت ًا  ،هزینه های مرتتب بر کاال با استفاده
از مسیرهای مناسب و توجیه پذیر ریلی است .بنادر خشک در کشورهای
اروپایی با توجه به تجهیز و توسعه زیرساخت های ریلی و به دلیل وجود
بنادر آنها در شهرهای پرجمعیت ،قابلیت های خاص خود را دارا می باشند
و توجیه پذیر است.

بهطور مثال ارائه خدمات حمل و نقل ریلی بین بندر روتردام و بارسلونا برای
کاالهای دارای رضورت زمانی که از آسیا قرار است به اروپای غربی منتقل
شوند ،در بندر بارسلونا از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل می شوند و در
آخرین پایانه(روتردام) به جای کشتی از راه آهن استفاده میشود.
مزیت بندر خشک برای بندر دریایی درون شهرها  ،این امکان را فراهم
میآورد تا به جای جادهها از خطوط ریلی استفاده کنند.
این مسئله باعث می شود تا ترافیک در خیابان ها و جاده های شهری به
شدت کاهش پیدا کند ،همچنین بر محیط زیست شهری نیز اثرات مطلوب
خود را به دلیل کاهش آالیندهها نشان میدهد و کیفیت زندگی شهروندان
بنادر را بهبود می بخشد.
خیابان ها و مدخل های ورودی در شهرهای بندری به طور مرتب با بار
ترافیکی شدید موا جه هستند ،به همین دلیل ارائه خدمات حمل و نقل
ریلی در چنین شهرهایی باعث می شود تا تراکم بیش از حد ترافیک در
خیابانها و مدخلهای ورودی شهر کاسته شود و در چنین بنادری رضورت
ایجاد بنادر خشک یک حسن است.
متام این موارد مستلزم خدمات راه آهن به صورت پیوسته و بسیار مطمنئ
است تا بتوان از این طریق از معطلی کشتی های غول پیکر کانتیرنی در
بنادر این چنین جلوگیری کرد(.تخصیص خطوط راهآهن فقط و باید مختص
انتقال مستقیم کاال(کانتیرن) از کشتی به قطار و بالعکس باشد.
یکی از دالیل دیگر بنادرخشک ،نداشن اراضی پشتیبانی کافی دربنادر
درون شهری و پسکرانه ها بوده است و یا اینکه توسعه اراضی بنادر ،بنا به

دالیل زیست محیطی مسئله ساز بوده است.
جلوگیری از آالینده های زیست محیطی هم از دیگر دالیل ایجاد بندر
خشک بوده است.
حجم ورودی کاالهای کانتیرنی در اکرث شهرهای بندری جهان به حدی
است که خطوط راه آهن آن کشورها ملزم به ارائه خدمات متام وقت به آنها
است.
به همین دلیل برای ایجاد بنادر خشک در کشور باید متامی متهیدات الزم
در نظر گرفته شود .کارشناسان محرتم باید مستحر باشند که رضورت
ایجاد بندر خشک ،ایجاد زیرساخت های الزم در زمینه مختلف حمل و
نقلی و ایجاد متامی تسهیالت الزم است و راه آهن کارآمد نیز باید مد نظر
قرارگرفته شود  ،مهم تر از همه ،چشم انداز میزان ورود کانتیرن به کشور هم
باید مورد مطالعه قرار گیرد .همچنین توجیه اقتصادی آن نیز مورد پایش
دقیق قرار گیرد.
در میهن عزیزمان ،ایجاد بندر خشک بستگی به تفکرات و متایالت برخی
مقامات دولتی و منایندگان مجلس داردکه این خود می تواند معضالت
عدیده ای را در آینده باعث شود  .بنابراین الزم است قبل از عملی کردن
هر پیشنهادی در این زمینه کارشناسیهای دقیق و تخصصی انجام شود و
هزینه زیرساختها و تجهیزبنادر خشک و سود-فایده آن دقیق ًا برآورد شود و
پس از آن منصفانه و در راستای منافع ملی تصمیمگیری شود .تا از اپیدمی
ایجاد بنادر خشک در هر کوی و برزنی مامنعت به عمل آید.
به هر حال دولت در سال  1388در خصوص ایجاد بنادر خشک الیحه ای
به مجلس ارائه کرد که از طرف مجلس تصویب شد.
بر این اساس دولت موظف شد تا بنادر خشک مورد نیاز را مشخص و
برنامه ریزی زمان بندی شده ایجاد مناید.سازمان حمل ونقل پایانه ها(راه
آهن) نیز متولی این امر شد.
به طور کلی مفهوم بنادر خشک  ،انتقال جریان عبور کاالهای تجاری از
سطح جاده ها به خطوط آهن و باالبردن کیفیت محیط زیست شهرهای
بندری وجلوگیری از ترافیک کاال در آن بنادر و ترافیک شدید شهری بوده
است .همچنین با توجه به نبود اراضی پشتیبانی در شهرهای بندری
اروپایی،آمریکایی ،میزان کاالهای ورودی به آن بنادر نیز به طرز چشمگیری
افزایش مییافت و بدین ترتیب ایده ایجاد بنادر خشک در آن کشورها عملی
شد و منطق خود را نیز به همراه داشت.

سؤاالت پیش رو:

آیا بنادر ما مشکالت بنادر شهری اروپا و آمریکا را دارند ؟
آیا با ایجاد بنادر خشک بی هیچ آمایش ملی می توان گره گشای سیستم
حمل و نقلی کشور بود؟
آیا با ارسال مستقیم کاالی هر صاحب کاالیی به منطقه خود ،شبهه رانت
خواری و فرار از پرداخت های حقوق و عوارض مرتتب بر کاالها را پیش
منیآورد؟
(چنانچه متولیان هر بندر خشک اعطای هر گونه تسهیالتی را منوط کنند
به اینکه بندر مقصد ،بندر خشک مورد نظر در حوزه و استان خودشان باشد)
آیا با توجه به اینکه اکرث بنادر ما (به جز بوشهر و انزلی و نوشهر) که از
پسکرانهها و اراضی پشتیبانی کافی برخوردار هستند و رسمایهگذاریهای
کالن بخش خصوصی در اراضی پشتیبانی بنادر بزرگ کشور ،نیازی به تعدد
بنادر خشک در کشور احساس میشود؟
آیا ظرفیت اسکله های ما در  30سال گذشته پیوسته ،نتوانسته است
پاسخگوی کشتی های ورودی باشد؟
آیا بیش از  30سال شاهد خالی بودن ظرفیتهای قابل احتساب در بنادر
خود نبودهایم؟
آیا میدانیم که بابت رسمایهگذاری و ساخت یک اسکله تجاری چقدر هزینه
ملی شده است؟
آیا زمانهای خالی این ظرفیتها و درآمدهای هدر رفته ناشی از عدم اشغال
اسکله ها را در این سالیان محاسبه کردهایم؟
آی ــا رسمایهگذاریه ــای بخ ــش خصوص ــی در اراض ــی پش ــتیبانی را م ــورد
مطالع ــه ق ــرار دادهای ــم؟
ک ــدام ظرفی ــت م ــازاد و ترافی ــک کااله ــای برزمی ــن مان ــده را ب ــرای تس ــهیل
و کاه ــش ترافی ــک بن ــدر و ش ــهری میخواهی ــم ب ــه بن ــادر خش ــک منتق ــل
کنی ــم؟
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بیانیه مأموریت  20بندر برتر کانتیرنیجهان در سال 2013
تدوین  :بهزاد الصفی

کارشناسی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

امــروزه رونــد کانتیــرنی شــدن بنــادر جهــان بــه دلیــل مزایــای بیشــامر حمــل و نقــل کانتیــرنی ،ســیر صعــودی بــه خــود گرفتــه و کشــتی هــای
کانتیــرنی نیــز همچنــان بــزرگ و بزرگتــر میشــوند بــه نحــوی کــه در حــال حــارض شــاهد تــردد کشــتیهای مــگا کریــر بــا ظرفیــت 18000TEU
هســتیم .در ایــن راســتا بنــادر بــه ناچــار زیــر ســاختها؛ امکانــات و تســهیالت خــود را متناســب بــا نیازهــای موجــود بــه روز کــرده و سیاســتهای
خــود را بازنگــری و تبییــن میکنــد .در ایــن میــان قطعــا بیانیــه مأموریــت بــه عنــوان چــراغ راه و بنــادر تعییــن کننــده مســیر بنــادر میکنــد .از
نقــش و جایــگاه ارزنــدهای دارد .در مبحــث مدیریــت اســرتاتژیک؛ بیانیــه مأموریــت بیانگــر چشــماندازهای بلندمــدت ســازمان در قالــب آن چــه کــه میخواهنــد
باشــند و کســانی کــه میخواهنــد بــه آنهــا خدماتــی را ارائــه کنــد؛ براســاس آمــار ارائــه شــده از ســوی ســازمان کنفرانــس تجــارت و توســعه ســازمان ملــل ()UNCTAD
درســال  650 ،2013میلیــون  TEUکانتیــرن در بنــادر جهــان تخلیــه و بارگیــری شــده اســت .بــه عبــارت دیگــر در هــر ســاعت حــدود  74000TEUکانتیــرن در
بنــادر جهــان در حــال عملیــات تخلیــه وبارگیــری هســتند .درایــن راســتا براســاس گــزارش ســال  2010مجلــه کارگــو سیســتم  20بنــدر برتــر کانتیــرنی جهــان
براســاس میــزان عملیــات کانتیــرنی مشــخص شــده اســت.که بــه میــزان  295میلیــون  TEUکانتیــرن عملیــات کــه نشــانگر ایــن نکتــه اســت کــه  %46کانتیرنهــای
جهــان رصفــا در  20بنــدر معتــرب تخلیــه و بارگیــری میشــوند .در دنیــای رقابتــی امــروز کــه بــه  ( cut throat competitionرقابــت خفــه کننــده ) مشهوراســت ،بنــادر
از لحاظ مدیریتی برای دستیابی به رشد بیشرت  4پارامرت را به دقت برای خود تدوین کرده اند:
 -1مأموریت ( ) Mission
 -2دیدگاه ( ) Vision
 -3اهداف ( ) Goal
 -4اسرتاتژی ( )Strategy
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هامنگونه که مشاهده میشود بنادر معترب جهان این موارد را برای خود به عنوان بیانیه ماموریت برای تاثیرگذاری بیشرت در اقتصاد کشور و رشد جایگاهشان
تدوین کردهاند:
 -1تبدیل به بندر . Hub
 -2تبدیل به الگوی نسل سوم بنادر.
 -3ارائه خدمات متنوع .IT
 -4مترکز بر لجستیک و زنجیره عرضه کاال.
 -5توسعه زیرساختها برای جذب هرچه بیشرت کشتی وکاال.
 -6اثرگذاری بیشرت در اقتصاد جهان.
 -7تبدیل شدن به بندری با جایگاه جهانی.
 -8افزایش کارایی.
 -9جلب اعتامد بیشرت صاحبان عمده کاال و خطوط کشتیرانیها برای فعالیت در آن بندر .
-10ارائه دامنه وسیعی از خدمات مورد نیاز خطوط کشتیرانیها.
 -11متصل بودن و ارتباط بندر به شبکه حمل ونقل دریایی جهان.
 -12فعالیت  24ساعته در سال.
 -13مشرتی گرایی.
 -14کاهش اثرات مخرب فعالیت بندر بر محیط زیست.
 -15مراقبت از کاال و کاهش حوادث .
منابع :
 -1مجله کارگو سیستم – فوریه 2013
 -2مجله  contaiberization internationalفوریه 2013
 -2وب سایتهای رسمی بنادر مذکور
 -3کتاب توسعه دریا محور  ،مروری بر صنایع دریایی جهان  -نوشته بهزاد الصفی
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سلیـامنسیـرافی،راویدریاهـایهفـتگانه
ســلیامن ســیرافی؛ تاجــر ،دریانــورد و ســفرنامه نویــس بــزرگ ایرانــی در بنــدر ســیراف بوشــهر بــه دنیــا آمــد و ازجوانــی ســفرهای دریایــیاش را
جهــت تجــارت بــه هنــد و چیــن آغــاز کــرد «.کراچکوســفی» محقــق و تاریــخ نویــس معــروف جهــان کــه تحقیقــات گســرتدهای را در مــورد
نوشــتههای جغرافیایــی جهــان اســالم بــه رشــته تحریــر درآورده اســت ،در مــورد ســلیامن ســیرافی ایــن چنیــن مــی نویســد« :سلســله داســتان
پــردازان معــروف در ایــران بــا ســلیامن تاجــر آغــاز میشــود و قصــه هایــش در واقــع هــامن دیــده هــا وشــنیده هــای او ازســیراف تــا ســزمین چیــن
و هنــد اســت کــه در ســال  732هجــری قمــری بــه صــورت ســفرنامه نگاشــته شــده اســت .متایــز او بــا بقیــه ناخداهــا وتاجــران آن زمــان در ایــن بــود کــه در ســفرهایش
رصف ـاً بــه کســب وکار ودرآمدزایــی فکــر منیکــرد بلکــه بــه هرکجــا کــه میرفــت ،متــام دیدههــا و شــنیدههای خــودرا یادداشــت میکــرد تــا گنجینــهای گرانبهــا از
خــود بــرای آینــدگان بــه یــادگار بگــذارد ورمزفرهیختگــی ســلیامن ســیرافی هــم در همیــن ویژگیهــای اوســت .ســلیامن در توصیــف ســفرنامههای خــود تنهــا بــه
یــادآوری منزلگاههــا و تعییــن مســافتها بــه مقیــاس روز و وفرســخ  ،بســنده نکــرده بلکــه توصیفــی زنــده ازســواحل و جزایــر و بندرگاههــای مختلــف ،شــهرها،
مــردم ،محصــوالت ،مصنوعــات و کاالهــای بازرگانــی از خــود ارائــه داده اســت و چنــان کــه معلــوم شــد اطالعــات مفصــل وی بســیاردقیق اســت.کتاب ســفرنامه
ســیرافی از هــامن ابتــدا مــورد توجــه بســیاری ازدریانــوردان و جغرافــی دانــان قرارگرفــت و علتــش هــم ایــن بــود کــه متامــی اطالعــات دقیــق و کامــل بــود  .او متــام
نوشــته هــای خــود را ابتــدا دیــده وســپس نگاشــته اســت طوریکــه تأثیــر زیــادی بــر تاریــخ نویســان بعــد از خــود گذاشــته اســت. )1( .کراچکوســفی دربــاره
تأثیرســفرنامه ســلیامن بــر داســتانهای ســندباد بحــری نوشــته  « :تحقیقــات بســیاری ازمحققــان نشــان داده کــه ســفرهای ســندباد درهــامن محیــط قصههــای
ســلیامن ســیرافی و در مناطــق ســیراف ،بــرصه و بغــداد و تقریبـاً در هــامن دوران یعنــی حــدود ســال  782هجــری بــه وجــود آمــده اســت(« )2گابریــل فــران » محقــق
فرانســوی و مرتجــم کتــاب ســلیامن از زبــان عربــی بــه فرانســه هــم در مــورد اومیگویــد  « :ایــن دریانــورد ایرانــی راههــای دریایــی را چنــان بــا دقــت توصیــف کــرده
کــه میتــوان راه او را روی نقشــههای نویــن دنبــال کــرد ،او منونــهای از دریانــوردان موفــق تاریــخ اســت کــه در آن دوران بــه ســوی رسزمیــن چیــن ســفر کــرده
اســت )3( » .متأســفانه از تاریــخ تولــد و وفــات ایــن تاجــر هیــچ اطالعــی در دســت نیســت و آنچــه کــه در مــورد او توســط تاریــخ نــگاران نوشــته شــده برگرفتــه از
نــو شــتههای داخــل کتابــش اســت .ســیرافی ســفر دریایــیاش را ازســیراف بــه مقصــد چیــن درســال  158میــالدی ازطریــق دریــا ،آغــاز کــرد .ســپس مشــاهداتش
را بــه زبــان عربــی بــه رشــته تحریــر درآورد 56 .ســال بعــد یکــی ازاهالــی ســیراف بــه نــام « ابــو یزیــد ســیرافی» بــه کمــک تاریــخ نــگاری کــه« مســعودی » نــام داشــت،
نوشــتههای اورا بــا تجدیــد نظــر بیشــرتی تکمیــل کــرد « .محمــد حســن زکــی » در کتــاب «جهانگــردان مســلامن در قــرون وســطی» نیــز در مــورد او مینویســد:
«مقــام ســلیامن تاجــر ســیرافی در تاریــخ ســفرنامه نویســی ،خاطــرات دریایــی در ایــران و اســالم مقــام بلنــدی اســت .بــه یــک معنــا بایــد او را پایهگــذار
سفرنامهنویســی دریایــی در ایــران و جهــان بــه شــامر آورد .براســاس مطالعــات انجــام شــده او نخســتین مســلامن ایرانــی در عــرص متــدن اســالمی اســت کــه
ســفرنامهای در بــاره خاطراتــش ازســفرهای دریایــی بــه هندوســتان ،چیــن و اقیانــوس هنــد از خــود برجــای گذاشــته و بــه دســت مــا رســیده اســت .همچنیــن در
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زمینــه تحریــر ســفرنامه وثبــت خاطــرات دریایــی ســلیامن تاجــر ســیرافی ازبســیاری از اروپاییــان در قــرون وســطی نیــز جلوتــر اســت .ســیرافی حــدود چهارصــد
ســال قبــل از مارکــو پولــو ازســیراف بــه چیــن و هنــد ســفر کــرده اســت .همچنیــن ایــن دریانــورد جلوتــر ازجهــان گــردان مســلامنی چــون :ابــن فضــالن ،نارصخــرو
قبادیانــی و ابــن بطوطــه ،هنــد و چیــن و جزایــر و ســواحل اقیانــوس هنــد را دیــده و گــزارش کــرده اســت )4( .ســفرنامه ســیرافی تاکنــون بــه زبانهــای انگلیســی،
فرانســوی ،ترکــی اســتانبولی و عربــی در تیراژهــای بــاال در رسارس جهــان چــاپ و منتــرش شــده اســت و تنهــا نســخه موجــود از اصــل عربــی آن کــه «سلســله
التواریــخ » نــام دارد ،در حــال حــارض درکتابخانــه ملــی پاریــس نگهــداری میشــود )5( .بــا هــم گوشــههایی از ســفرنامه ســلیامن ســیرافی را مــرور میکنیــم کــه
توصیــف دقیــق وکاملــی ازوضعیــت آن زمانهاســت .او در توضیــح مســیرهای مذکــور درســفرنامهاش ایــن چنیــن نوشــته اســت  :ســیاحان و مســافرینی کــه از راه
دریــا یعنــی خلیــج فــارس میخواهنــد بــه ســوی کشــور بــزرگ و عظیــم چیــن برونــد ،بایســتی معمــوالً از هفــت دریــا عبــور کننــد تــا بــه آن قــاره پهنــاور برســند از
خصوصیــات شــایان توجــه ایــن دریاههــای هفــت گانــه آن اســت کــه هریــک از آنهــا ماهیــان و موجــودات بحــری بخصوصــی دارنــد کــه بــه هیــچ وجــه در دیگــری
یافت منیشود و همچنین رسوب دریا و رنگ آب هریک ازاین دریاها کامالً از دیگری ممتاز و متفاوت میباشد.

دریای اول؛ دریای پارس

نخســتین مرحله عبور از دریاهــای هفتگانه ،عبــور از دریای پارس اســت که
بایستی ازبندر سیراف به کشتی سوار شــوند ،آغاز دریای پارس از برصه است
که نشــانههایی از چوب برای کشتیها به دریا نهاده اند و از آنجا تا عامن 300
فرسخ راه است ،ســاحل فارس و دیار بحرین در این قســمت است ،ازعامن که
مرکز آن «سنجار» است تا دهکده مسقط که کشــتیها ازآنجا آب شیرین تهیه
میمنایند 50 ،فرسنگ فاصله است و از مسقط تا رأس الجمجمه هم  50فرسخ
راه است و این آخر دریای فارس است که مجموع آن  400فرسخ میشود و این
مساحت را مالحان وکشتی بانان معین منودهاند .دراین دریا ساحل کرمان به
رسزمین هرمز مشهور است که در مقابل سنجار واقع شده بعد ازسواحل کرمان
به حدود مکران میرســیم که دارای درختان خرمای فراوانی اســت ،سپس به
«تیز» مرکز مکران میرســیم از آن پس ساحل سند ،رودخانه معروف هند به نام
«مهران » در این قسمت واقع شده است که ساحل هند غربی باشد .در بحر فارس
جزایر بیشامری قرار دارد که یکی از آنها «هنگام» است .هنگام دارای آب رشب
مطبوعی است و مالحان در آنجا آبگیری میمنایند ،جزایر کوچک بیاهمیتی
دراطراف هنگام قرار دارد که کام ً
ال فقیر و بایر است و هیچگونهجانداری در آنجا
دیده منیشود .سواحل این جزایر پیوسته در معرض تهاجم امواج بیکران دریا
است به طوریکه نزدیک شدن به آنها خالی ازخطرنیست و اینجزایر بین عامن
و سیراف درمسیر مســتقیم کشتیها واقع اند و اگر کشــتیها راه را گم کنند،
طعمه امواج وخوف دریا میشوند.

دریای دوم؛ دریای عامن

دریای دوم که از رأس الجمجمه در رشق تنگه هرمز آغاز میشود به نام دریای حبش
و دریای زنگ نیزشهرت دارد ،عظمت و وسعت آبهای این دریا فوق العاده زیاد است به
طوریکهحدودآننامشخصماندهودریانورداننتوانستهاندیکتوصیفجغرافیایی
از آن بهدست دهند .دریای مذکور از طوفانیترین دریاهای عامل است .در صورت
وزش باد مناسب کشتیهای بزرگ وکام ً
ال مجهز میتوانند خط سیر دریای حبش
را یکماهه طی کنند وگرنه دوتا ،سه ماه سفرشان به طول میانجامد .دریای حبش
بهخاطر اینکه در کنار رسزمین حبشه (اتیوپی )آفریقا قرارگرفته بدین نام ،نامیده
میشــود و دریای زنگ بهخاطر اینکه در ساحل آن کشــور زنگبار واقع شده است
ورسارسآن سواحل رسزمین زنگیان میباشد که از خلیج عدن تا مادا گاسکار امتداد
دارد،شهر عمدهزنگباربههمینناممعروفودرزمانهایموردبحثباهندو نواحی
خلیج فارس و بحر احمر (دریای قلزم )روابط تجاری است .مهمترین عنربجهان از
جزایروسواحلزنگیانبهدستمیآیدکهفوقالعادهممتازومعروفبودهوبهدرشتی
تخم شرت مرغ میرسد .این دریا موجهای بلندی دارد که به ارتفاع کوه باال میرود و
ناخدایان سیرافی که کشتی دارند به این دریا میروند .هول انگیزتر از دریای زنگ
به عمرم ندیدهام .یک نوع ماهی معروف در این دریا دیده شده است که «اوال » نام
دارد ،طول این ماهی حدود  400تا  500ذرع است.

دریای سوم؛ دریای هرقند

دریای ســوم که به نام دریای« هرقند» معروف بوده به قسمتی از دریایجنوبی
هند اطالق میشــده که قســمت غربی آن دریای عامن و قسمت رشقی آن در
محدوده خلیج بنگال قرار داشته است .در این دریا صدهاجزیره کوچک وبزرگ
وجود دارد که بزرگترین آنجزیره ســیالن یا رساندیپ میباشــد .در این دریا
حدود 1900جزیره وجوددارد.جزایر مذکور حدود دریای دوم و ســوم را از هم
متامیز میمنایدو حاکم آنجا بانویی است که «سلطان السالطین » نام دارد .رسم
جزیرههای مذکور از قدیم این بوده که هیچ مردی سلطان آنجا نشود  .هریک

از اینجزایر با دیگری ســه تا چهار فرســنگ فاصله دارند که همه پوشیده از در
ختان نارگیل عظیم اســت .به هنگام امواج ،قطعات درشت عنرب را آب ساحل
جزایر میآورد که به منزله پول در خزاین سلطنتی نگهداری میشود .مردم این
جزایر بسیار با هوش و هرنمندند و کشتیهای عظیم وامارات عالی میسازند.
در همــهجزایر ماهرتر از مردم اینجزایر در حرفه وصنعت پارچه بافی نیســت.
در رساندیپ صید مروارید متداول اســت ودر آن کوهی است به نام «راهون»که
حرت آدم پس از خروج ازبهشــت روی قله آن هبوط کرده اســت .هنگام عبور
کشتیها از این جزایر مردم بومی در قایق نشسته ،عنرب ونارگیل همراه آورده با
پارچه و ابریشم معاوضه می منایند و غذای بیشرت مردم اینجزایر نارگیل است .

دریای چهارم،دریای کالهبار

محل جغرافیایی دریای چهارم که کالهبار نامیده شده ،در رشق خلیج بنگال
هند واقع شــده وعمق کمی دارد .اطراف این دریا را جزایــر متعدد و کوههای
شگفت انگیز و تنگههای فراوانی احاطه کرده اند .دریای آندامان در این قسمت
واقع شده و مجمع الجزایر معروف آندامان در شامل و جزایر نیکوبار در قسمت
جنوبی آن قرار دارند .ســاکنین منطقه سیاهپوســت هســتند و برهنه زندگی
میکنند و بــرای تردد هیچگونــه زورق و قایقی ندارند .درکوههــای این جزایر
کانهای نقره زیادی وجوددارد .همچنین در ایــن دریا موجهای عظیمی دیده
میشود که کشتیهای بزرگ را در یک چشم بر هم زدن در هم میشکنند و غرق
میکنند  .در کالهبار آب آشامیدنی اشان را در کشتیها ذخیره میکنند و مال
االتجاره مردم این منطقه هم عنرب ونارگیل میباشد.

دریای پنجم  ،دریای کردنج

محل جغرافیایی دریــای کردنج یا دریای ماالکا و اقع در شــامل ورشق جزیره
ســوماترا مطابقت دارد ،در دریای کردنج کوههای بسیاری دیده میشود و در
آنجا باران بســیاری میبارد و تقریب ًا هیچوقت از بارش باران خالی منیباشد،
آب آشــامیدنی کمیدارد .مردمان اینجا دارای موهای مجعد میباشــند و در
قایقهای سبک روی کوچک مینشینند .فاصله این دریا تا کالهبار یک ماه ،راه
دریایی است،کشتیهایی که از کالهبار بدین سمت میآمدند ،آب آشامیدنی
مــورد نیازخود را در «تی یو ما »کــه فاصله ده روزهای با ایــن مطقه دارد ،ذخیره
میکنند .در منطقه جاوه واقع در رشق سوماترا کوهی وجود دارد که که« جبل
النار» نامیده میشود و هیچ کس منیتواند نزدیک آن برود و روزها از دهانه آن
دود متصاعد میشود و شــبها شعلههای آتش به سوی آسامن زبانه میکشد،
در پای کــوه مذکور دو چشــمه آب رسد وگرمجاری اســت که آب هــردوی آنها
آشامیدنی و گواراست.

دریای ششم ،دریای صنف

محل جغرافیایی دریای صنف ،چنین به نظر میرسد که از کرانههای سنگاپور
تا دریای جاوه واقع در شامل جزیره جاوه امتداد داشــته و در این پهنه هزاران
جزیــره کوچک و بزرگ در کنار هم وجود دارند.جزایــر مهراج در این دریا واقع
است .پادشاه آنجا دارای امالک فراوانی است ،حکمران دریای صنف رسبازان
بیشامر و کشتیهای زیادی هم دارد .این پادشاه دارای انواع و اقسام ادویه با
بوی خوش مثل،کافور ،عود ،میخک ،صندل،جوز ،هل و چوب معطر میباشد،
هیچ یک ازشاهان به اندازه پادشاه این ناحیه مال ندارند .چندجزیره در مجاورت
دریای چین به چشم میخورد و در اطرافجزایر هم کوههای زیادی است .در
آنجا اقوام سفید پوست به رس منیبرند .مردمان آنجا اکرثاً گوشهایشان سوراخ
و صورتهایشان چون سپر پهن است.
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دریای هفتم ،دریای چین

دریای هفتم ،دریای چین است که به صنجی معروف است .صنجی دریایی است پر موج وسخت با کوههای فراوان دریایی که کشتیها
بایستی از میان آنها عبور منایند .خرچنگهایی در این دریا زندگی میکنند که طول آنها به یک ذرع هم میرسد و درسواحل مجاور این
دریا هــوای خوش ،آب گوارا ،خاک خوب و برکات فراوان دارد و مردم آن دیار با مردم چین درصلح باشــند .چین دارای رودهای
بزرگی هامنند دجله و فرات است که رسچشــمه آنها از دیار ترک ،تبت و صغد میباشد .کوههایی در آنجا وجود دارد که
هنگام شــب در تابستان از فاصله صد فرسخی شــعلههایش به چشــم میخورد که این کوهها باالتر میرود و هنگام
روز بهخاطر پرتو روز فقط بخار منایان است .کشــتیهایی که به سمت چین میروند از مناطق «تی یو ما»و «چوندور
» و«فوالت» کهجزء ســواحل رشقی در رشق هند وچین هستند گذشته سپس به شــانگهای رسیده و از آنجا به بنادر
چین میروند .ازچوندور تا سواحل چین یک ماه راه دریایی است که هفت روز آن بابت عبور از بنادر چینی احتساب
میشــود .تا در خانفو (کانن ) درجنوب رشق چین در کنار هوتنگ لنگر بیندازند .فاصله هریک ازمناطق مذکور تا
دیگری 10روزدریایی فاصله دارد که مالحان آب آشامیدنی خود را از آن نقاط تهیه میمنایند.
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قدرت سواحـل ایـران در گردشـگری دریایـی
حمید سلیامنی مقام
رئیس هیئت مدیره رشکت کیش پارس مارین

گاهی فکر میکنــم همه ما در خواب هســتیم نه چیــزی را میبینیم و نه
میشــنویم .در بحث ســواحل و فرصتهــای موجود قدرت درکمــان را از
دست دادهایم وابستگی به نفت بین ما و تواناییهای کشور پردهای شده
و تا این پــرده کنار نرود ،هرگز بــه نتیجه نخواهیم رســید .در بخشهای
تجاری ،صیادی ،نفت ،حمل و نقل و صنعت دریایی بخش مهم دیگری به
نام گردشگری دریایی وجود دارد که آنهم قربانی اقتصاد نفت است اما
این صنعت فراتر از این مشــکالت درگیر موضوعات سیاسی و سلیقهی
در منطقه نیز هست .بدون شــک زمانی خواهد رسید که برای فرار از بن
بستهای سیاسی در منطقه و شــکوفایی اقتصادی کشور و ایجاد روابط
بینامللــل ،خصوصــا ً در منطقه آبی کشــور و حتی ایجاد ســپر دفاعی و
امنیتی به رساغ این صنعت خواهیم آمد .اما رفتارها و سیاستگذاریهای
امروز ،کشــور ما را بهجهتی خواهد برد که برایجربان گذشته و رسیدن
به نتیجه مطلوب چندین برابر هزینه و وقت رصف کنیم .خوابی که امروز
به آن گرفتار شدهایم فقط از دست دادن سود و عدم کسب درآمد نیست
بلکه امروز در سواحل آبسنت حوادثی هســتیم که در زمان خودش منود
خواهد کرد و برای مقابله با آن تاوان ســنگینی خواهیم داد این تاوان در
ابعاد سیاســی ،نظامــی اقتصادی ،فرهنگــی و اجتامعی خواهــد بود اما
مسئولینی که این رسمایه را مدیریت میکنند توجهی به حال و آینده این
سواحل ندارند.
این مسئولیت بین ســازمانهای متنوع تقسیم شده است و هیچکدام از
این ســازمانها در بخش گردشــگری دریایی ،برنامه ،اختیارات و بودجه
مشــخصی ندارند و به همین ترتیب نیز مســئولیتی نیز در قبال رشایط
ســواحل کشــور ندارند .کســی از آنها حســابی نخواهد گرفت و آنها نیز
به دنبال پس دادن حساب نیستند ســواحل کشور در بخش گردشگری
دریایی باری به هرجهت مدیریت میشود و یک برنامه انسجام ملی برای
آن پیش بینی نشده است .سواحل متنوع ایران از نظر مهندسی سواحل
و اقلیم و بافت اجتامعی و فرهنگی ســواحل میتواند به بزرگترین منبع
درآمد کشور تبدیل شود اما نداشــنت طرح جامع سواحل کشور در همه
ابعاد و عدم برنامهریزی اتفاقات موجود به گونهایی شکل خواهند گرفت
که در آینده با طرحهای اساسی در تضاد باشند .بررسیهای میدانی در
این بخش در هیچ یک از ســواحل کشــور وجود ندارد و طرحهای موجود
چه در بخش گردشگری ،صنعتی و تجاری بدون در نظر گرفنت محاسن
و معایب ســایر طرحهــای قابل اجــرا در موضوعات دیگر بررســی و اجرا
میگردد .ســاخت بنادر ،کارخانههای صنایع دریایی و تاسیســات نفتی
ســاحلی و پایگاههای نظامی همگــی در تالش رد شــدن از موانع محیط
زیست هستند هرگز این طرحها به ابعاد دیگر پتانسیلهای ساحلی توجه
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نخواهند داشــت و مدیریت واحدی نیز وجود ندارد تا منابع را با یکدیگر
هامهنگ کند.
تدبیر و آیندهنگری در سواحل کشور خالصه شده است به نقطه ،نه خط
ســاحلی .هزینههای کالنی که امروز در سواحل به دالیل متعددی رصف
میشــود میبایســت با هامهنگی ســازمانهای متعددی انجام میشد یا
بشود و استعالمهایی که بین این سازمانها رد و بدل میشود در تناقص
هســتند و با دخالت مدیران ارشد کشــوری حل و تصمیمگیری میشود
که عموما ً ســلیقهای و گاهی نیز سیاســی اســت .نام بردن از پروژههای
ناکام ســاحلی کــه نتیجه عــدم آگاهی مدیــران وقت بوده اســت کاری
خوشایند نیســت و امروز تصمیم به تغییر و بهبود اوضاع است و بهرت آن
اســت از برنامههای آینده سخن گفته شــود اما با توجه به تجربه گذشته
انتظار می رود اشتباهات گذشته تکرار نشــود اما متأسفانه همچنان در
حال تکرار مکررات هســتیم و بدون برنامهریزی کالن در منطقه ساحلی
کشور فعالیت می کنیم .برای اثبات ادعا به اوضاع ساحلنشینان کشور
دقت کنید مردمان این سواحل عموما ً در وضعیت اقتصادی ،اجتامعی و
حتی فرهنگی خوبی نیستند و دچار مشکالت فراوان من جمله اشتغال
هستند شهرها و بنادری که خود منابع تأمین مالی کشور هستند عموما ً
مردمانی فقیر دارند در صورتی که اگر نگاه درســتی به ســواحل کشــور
و جزایر شــده بود همین ساکنین به عنوان پتانســیلهای اقتصادی این
مناطق برای کشور میتوانســتند باشند .نگاه به ســواحل یک نگاه یک
طرفه از سوی دستگاههای دســتاندرکار است دولتی و خصوصی فرقی
منیکند ،هریک به فکر منافع خاص هســتند که سیاستهای سازمانی
آنها را دنبال میکند .نگاه به ســواحل نگاه به منافع عام نیست .بندر به
ظاهر منافع عموم کشــور را دنبال میکند اما جدایی از این منافع کالن
دیگری را در تضاد قرارداده است همچنین شیالت و حتی محیط زیست
و ســازمانهای دیگر در بخش ســواحل منیتوانند مدعی این باشند که
عملکرد آنها منافع عموم کشــور را پوشــش میدهد و طبــق یک برنامه
اساسی رشوع کرده و ادامه میدهند و اگر هم کاستی وجود دارد مربوط
به اقلیت است نه اکرثیت .ســواحل پل و راه دسرتسی به دریاست برای
ورود به این پهنه بی کران باید از پل امن و راه مطمئنی وارد شــد .ناکامی
ما در ســواحل باعث ناکامی در دریا نیز شــده اســت .زیانهای فرهنگی
که مــا از این ناکامی داشــتهایم تاریخ هفت هزار ســاله دریایــی ما را زیر
سوال قرارداده است منیتوان تاریخ دریایی ایران را نادیده گرفت و هرگز
منیتوان با رشایط موجود نیز مقایسه کرد .عمق فاجعه در ابعاد فرهنگی
چنان تاثیر منفی در ســواحل و دریای کشــور داشته اســت که امروز به
کســانی که دریانوردی آموختهایم بایــد درس پس دهیم باید با کســانی

رقابت کنیم که در دریا و ساحل در صنعت و متدن و تاریخ دریایی فاصله
 5هزار ساله با ما داشتهاند.امروز باید به دور از سیاسیکاریها و تعصبات
و ســلیقه گراییها در کنار هم تــالش کنیم تا عمران ســواحل را برای به
دســت آوردن حاکمیت دریاهایامن به گونهایی آغاز کنیم تا زمانهای از
دست رفته راجربان و حقوق این ملت را را بهجایگاه خود بازگردانیم و این
امکان نخواهد داشت مگر با ایجاد یک سیستم با مدیریت واحد و توجه
خاص دولتبهدستورحکومتیمبنیبراقتصاددریامحورمدیرانشهرسازی
و مدیران شهرهای ساحلی با رشایط خاص این مناطق کام ً
ال بیگانه هستند.
اولویت مدیریت شهرهای ساحلی دریایی در آخر برنامههاست و منیدانند
چگونه شــهر خود را از نظر رشد اقتصادی با کمک دریا تبدیل به یک کشور
منایند .ســواحل داخل محدوده شهری به شــدت مورد آسیب بیتجربگی
مدیرانقرارگرفتهو همین امروزهم برای اجرای طرحهایکوتاه مدت سنتی
خودنیزدچارچالشهایبزرگهستند.اگرمدیریتسواحلدریکشهر
ساحلیکوچکایرانراموردارزیابیقراردهیمدرخواهیمیافتکهکشوربا
چهچالشبزرگیدرسواحلخودروبروست.هرآنچهامروزایجادمیشود
درآیندهبرایایجادتغییریاجابجاییآنهاموانعحقوقی
و مالی بسیاری خواهیم داشت .کام اینکه امروز در
شهرهای ساحلی با این مشکالت روبرو هستیم
وجوددستگاههایدولتیدرسواحلیاتأسیسات
نظامیوصنعتیوقرارگرفنتآنهادربافتشهریو
حتیبنادرمشکالتی
را به دنبال دارند و مانــع برنامهریزی در بخشهای
خدماتی ســاحلی خواهند بود .تضادها در
حضورفیزیکیآنهادراینبافتشهری
استکهنیازهایگردشگریخصوصا ً
گردشــگری دریایی را به دنبال دارد
تبدیلبهموانعرشدساحلشدهاست
و این روند همچنان ادامه دارد.
ســواحل کشــور ایران از قدرت اقتصادی باالیی بر
ای گردشــگری دریایــی برخوردار اســت و کام ً
ال
میتواندباسایرخدماتوصنایعمرتبطباساحل
و دریا ارتباط برقرار کند .در اکرث کشورهای توسعه
یافته گردشگری دریایی درجایگاه اول خدمات
دریایی و ســاحلی قراردارد و ســایر صنایع به
گونهایی در سواحلجامنایی شده است که
ازاینصنعتبتوانبهبهرتینشکلممکن
بهرهبرداریکرد،زیراآنهاکام ً
البهقدرتاین
صنعتدرسواحلآشناهستندومیدانند
کهتاثیراتاینصنعتفقطدرگردشگرینیست.ماازتنوع
اقلیمی در ســواحل کشــورمان برخوردار هســتیم و امکان
تنوع فعالیت و خدمات ســاحلی و دریایی بسیاری داریم،
موقعیتهــایجغرافیایی ،سیاســی ،اجتامعی ،فرهنگی
ایران رشایط فوق العادهایی را در منطقه به وجود آورده است و
از مرزهای دریایی فراوانی بر خوردار هستیم که با اتحاد
ارگانها و استخراج طرحجامع سو احل کشور با در نظر
گرفنتهمهاستعدادهایبالقوهسواحلمیتوانیمقدرت
دریایی نیاکانمان را دوباره به دست آوریم .
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چارچوبکلیقراردادهایمشارکتعمومیخصوصی
باتاکیـدبرتجـربیـاتجهـانـی
دکرت فرهاد بارانی

مهشاد آقاکثـیری

بــه دلیــل توســعه اقتصــاد مبتنــی بــر بــازارآزاد ،بیشرتکشــورها درگیــر تحــوالت رسیعــی نــه تنهــا در حــوزه عملکــرد اقتصــادی بلکــه در حیطــه
نقشهــا و ویژگیهــای بخــش دولتــی و خصوصــی شــدهاند .توجــه روزافــزون بــه مکانیســمهای بــازار ،بــه همــراه نقــش موفقیتآمیــز بخــش
خصوصــی در کشــورهای مختلــف باعــث شــده اســت کــه بــه نظریــه مشــارکت بخــش خصوصــی -عمومــی توجــه بیشــرتی شــود .رشکتهــای
اروپایــی بــا رسمایهگــذاری اندیشــمندانه در سیســتمهای سیاســی ،اقتصــادی ،حقوقــی  ،بخــش خصوصــی را در ارائــه خدمــات عمومــی دخیــل
کردهانــد .امــروزه شــیوه مشــارکت عمومی-خصوصــی بــه عنــوان ابــزاری از مدیریــت مــدرن بخــش عمومــی محســوب میشــود کــه بــا متدهــای جدیــد تأمیــن مالــی
و تقســیم ریســک بیــن بخــش عمومــی و خصوصــی همــراه اســت .مشــارکت عمومــی -خصوصــی راه حــل قابــل اعتــامد و موثقــی بــرای عرضــه خدمــات بخــش دولتــی
در قرن  21محسوب میشود.
شــهرت و محبوبیــت ایــن شــیوه تأمیــن مالــی بــه عنــوان یکــی از مدلهــای مدیریــت تحویــل کاال و خدمــات عمومــی در حــال افزایــش اســت .هرچنــد شــاید کاربــرد
ایــن شــیوه را بتــوان بــه دوران امپراطــوری روم نیــز نســبت داد ولــی گســرتش بــه کارگیــری ایــن شــیوه در پروژههــای عمومــی موجــب پیدایــش یــک رسی مســائل و
پرســشها در خصــوص میــزان مســئولیتبخش عمومــی شــده اســت.
شــش بعــد ریســک ،هزینــه  -فایــده ،تأثیــرات سیاســی و اجتامعــی ،مهــارت ،همــکاری و ترشیــک مســا ِعی و معیارهــای اجــرا ،تشــکیل دهنــده مدلــی اســت کــه بــه
مدیــران بخــش عمومــی بــرای افزایــش پاســخگویی و مســئولیت کمــک میکنــد.
در تحقیقــی کــه بــه وســیله پرسشــنامه در هنــگ کنــگ اســرتالیا و بریتانیــا انجــام شــد از منونــه آمــاری در خصــوص نــه دلیــل شناســایی شــده بــه عنــوان دالیــل
اجــرای طرحهــا بــه شــیوه  PPPنظرســنجی شــد .ایــن  9دلیــل شــامل:
)1فشارهای ناشی از توسعه اقتصادی مبنی بر لزوم تدارک تسهیالت بیشرت
) 2فشارسیاسی
)3فشارهای اجتامعی ناشی از کیفیت ضعیف خدمات دولتی
)4محرکهای بخش خصوصی
)5کمبودمنابع مالی
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)6ناکارآمدی به دلیل انحصار دولت و فقدان رقابت
)7کیفیت باالی خدمات موردنیاز
 )8محدودیت دولت دررسمایهگذاری
)9عدم وجود مهارت کافی برای کسب سود و راهاندازی کسب و کار در بخش دولتی
رشوع  PPPبــه دهــه  1960و رشایطــی برمیگــردد کــه دولــت فــدرال آمریــکا مشــارکت ایــن دوبخــش را بــه عنــوان ابــزاری بــرای تشــویق بخــش خصوصــی بــرای
رسمایهگــذاری در توســعه زیربناهــای داخــل شــهری بــه کارگرفــت .ایــن شــیوه تأمیــن مالــی ماننــد چــرتی منافــع بخــش دولتــی را حامیــت میمنایــد درحالــی کــه
پتانســیل رسمایهگــذاری و ارزش افــزوده را از بخــش خصوصــی بــه ارمغــان
مــیآورد .رکــود اقتصــادی دهــه  1970دولــت محلــی و مرکــزی آمریــکا را مجبــور منــود تــا بــا واگــذاری تــدارک خدمــات عمومــی بــه بخــش خصوصــی بــه دنبــال
راهکارهــای مؤثــری بــرای ارائــه ایــن خدمــات باشــد .در دهــه  1980مشــارکت بخــش عمومــی -خصوصــی از جنبــش
خصوصیسازی مشتق شد و رهربان محافظه کار را در حکومتهای لیربال غربی مانند بریتانیا و آمریکا مجذوب خود کرد.

نقش و مســئولیت دولتها در فرایند ارائه خدمات عمومی دامئا در حال تغییر
است .خدمات عمومی نیازمند دخالت بخش دولتی ،تدارک ،سازماندهی و ارائه
در بازارهای منحرص به فردی اســت .این واقعیت در کنار نیاز شدید به حامیت
از اصول شفاف سازی ،مســئولیت پذیری ،اصولی که از حاکمیت مدرن بخش
دولتی حامیت میکند ،بر ناتوانی قوانین برای نظاممندکردن این بازارها داللت
دارد .به طور سنتی حکومتها به عنوان مجرایی برای تدارک خدمات عمومی
به شــامر میآیند .اصطالح خدمات عمومی به خدماتی اطالق میشــود که به
عموم مردم ارائه میشود یا به خدماتی گفته میشود که نقشی در تأمین منافع
عمومیدارد یا به وضعیت حقوقی یا مالکیت واحد عرضه کننده اشاره دارد .در
این حالت ،خدمات عمومی با مفهوم و ایده بخش عمومی درهم آمیخته شده که
در برگیرنده حکومت ،ارگانها و دســتگاههایی است که توسط قوانین عمومی
اداره و توســط مراجع ذیصالح دولت کنرتل میشــوند .براســاس ارزشهای
نظری و تئوریک ،دو مدل در مواجه و سازماندهی خدمات بخش عمومی بسط
و گسرتش یافته است.
 -1شــامل خدماتی میشــود که در پاســخ به نیازهای عمومی مردم از طریق
مکانیسمهای بازارمدار با مساعدت بخش خصوصی و یا به صورت رقابتی با این
بخش ارائه میشود.
 -2شامل خدماتی میشودکه به عنوان ترتیبات مهم (مانند دفاع یا حفظ نظم و
آرامش کشور) و به منظور حفظ یکپارچگی از رقابت با بخش خصوصی مصون و
توسط حکومت ارائه میشود.
در ایــن خصوص نویســنده قصــد دارد تا تالشهای سیســتمهای سیاســی،
اقتصــادی و حقوقــیجوامع اروپایــی و بیناملللــی را در همــکاری با بخش
خصوصی جهت ارائه خدمــات عمومی مدون کند .این تجزیــه ،تحلیل از این
واقعیت حامیت میکند که ارائه خدمات عمومی در بازارهای منحرصبه فردی
صورت میپذیردکه در این بازارها ارائه خدمات به سمت و سوی مشارکت بخش
عمومی-خصوصی سوق داده میشود.
نویســنده برای طبقهبندی مشــخصات حقوقی ،عملیاتی مشــارکت عمومی-
خصوصی دو ویژگی از مهمترین ویژگیهای این مشــارکت که شــامل معانی
برگرفته از شیوههای مختلف تأمین مالی و تسهیم ریسک است را شناسایی می
کند .باالخره این مقاله ،نیاز مشارکت بخش عمومی -خصوصی برای تطبیق و
همراستا کردن عملیات با اصول رقابت ،شفافسازی ،مسئولیت و مساوات که
در بسیاری از قلمروهای اقتصادی ،حقوقی اروپا از آن به عنوان اصول مدیریت
عمومی مدرن تجلیل شده را تبیین میکند.
اقدامات دولت ها برای کاهش هزینه مبادله و موفقیت این شــیوه تأمین مالی
مبتنی بر قوانین زیر است.
 -1ایجاد ساختارهای قانونی برای این طرح
-2جداسازی رشکتهای مسئول تجزیه تحلیل(بررسی میزان مطلوبیت اجرای
پروژه) ،ارزیابی(بررسی شیوههای مختلف تأمین مالی) ،مدیریت/منعقدکننده
قرارداد ( آمادهســازی اســناد مناقصه و مدیریت فراینــد  PPPو مانیتور اجرای
قرارداد  )PPPو رشکت ناظر پروژه.
 -3اطمینان از رقابتی بودن فرایندبرگزاری مناقصه
 -4اعامل اقدامات احتیاطــی در خصوص پروژههای پیچیــده و همراه با عدم
اطمینان
 -5استانداردسازی فرایندهای داوری ،همراه با کاهش هزینههای آن
-6جلوگیری از حضور رشکتهای خصوصی باسهام رسمایه اندک برای پوشش
ریسک
-7جلوگیری از انتقال پروژه در مراحل آغازین راهاندازی

تعاریف:
مشارکت عمومی  -خصوصی یا PPPبه حالتی از همکاری بین مسئوالن بخش
دولتی وجهان کســب و کار (بخش خصوصی) اطالق میشــود که هدفشان
اطمینان از تأمین مالی ،ساخت ،ابداع و نوآوری ،مدیریت و نگهداری پروژههای
زیربنایی یا خدماترسانی است PPP .یک شیوه ابداعی میباشد و توسط بخش
دولتی به کارگرفته شده که بر مبنای آن قرارداری با بخش خصوصی که تأمین
کننده رسمایه ،مسئول امتام پروژه در چارچوب زمانی و بودجهای از پیش تعیین
شده است ،منعقد میکند.
در این میان ،وظیفه بخش دولتی ارائه خدمات به عموم مردم به نحوی که باعث
منفعت مردم و توســعه اقتصادی و ارتقاء کیفیت زندگی آنان شــود ،میباشد.
در این شــیوه بخش دولتی ناگزیــر به تخصیص منابع مالی خــود برای اجرای
پروژه منیباشــد .همچنیــن میتواند از ارزش بــه ازای پــول(  )VFMدر ارائه
خدمات عمومی توســط بخــش خصوصی نیز منتفــع شــود .ارزش برای پول
نشــاندهنده نظریهای در ارتباط با اقتصاد اســت یعـــنی کارایی و اثربخشی
خدمات و محصوالت دولتی ،یعنی مقایسهای بین هزینه ورودیها در برابر ارزش
خروجیها و قضاوت کمی و کیفی شیوهای که منابع مالی ،استفاده و مدیریت
میشــوند .در برنامههای  PPPدر بریتانیا ،بخش عمومی رصف ًا مسئول تأمین
 %24منابع مالی میباشــد .در بســیاری دیگر از جوامع اروپایی مانند ایرلند،
ســوئد ،فنالند ،آملان ،ایتالیا ،هلند که چارچوب قانونی و سیاســی مشخصی
برای این شیوه تدارک دیده شده  ،ســهم بخش عمومی درتأمین منابع مالی 5
الی  15درصد است.
خصوصیات مشارکت بخش عمومی -خصوصی:
مشارکت بخش عمومی -خصوصی ارزش برای پول ایجاد میکند ،یعنی هزینه
کمرت و خدماتدهی باالتر از طریق ابتکار و ابداع و کاهش ریسک برای بخش
خصوصــی .یکی از خصوصیــات بارز این شــیوه تامین مالی تکمیــل به موقع
پروژهها ( به علت متایل بخش خصوصی جهــت امتام رسیع پروژه برای کنرتل
هزینــه و رشوعجریان پرداختها) و اجرای پــروژه در چارچوب بودجه ای از قبل
تعیین شده است.
درمقایســه این روش با شــیوه ســنتی تامین مالــی ،بخش خصوصــی عموم ًا
نقشهای اســرتاتژیک در تامین مالی و تحویل پروژههای زیربنایی و خدمات
رسانی عمومی را برعهده دارد و همچنین دارای وظیفه طراحی ،اجرا ،ساخت،
تکمیل ،راهاندازی و نگهداری است.
موضوع دیگر بحث پذیرش ریســکهای مهم از ســوی بخش خصوصی است
ریسکهای یک پروژه شاملریسک ساخت یا ریسک پروژه که به مسائل مربوط
به طراحی ،تجاوز هزینهها از سقف پیش بینی شده ،تاخیر در امتام پروژه است.
ریســک مالی که تغییر نرخ بهره و نرخ ارز و سایر مولفه های موثر در هزینههای
تأمین مالی مربوط میشــود .ریسک اجرا که به فراهم بودن رسمایه و به کمیت
و تداوم تأمین ملزومات مربوطه مربوط میشود.
ریسک تقاضا که به نیاز مداوم به خدمات عمومی مربوط میباشد .ریسک ارزش
باقیامنده که به قیمتهای بازارآتی داراییها مربوط اســت .ریسک سیاسی،
دربرگیرنده ریســک نشــأت گرفـــته از عوامل خارجی یا داخلی که تحت تأثیر
اقدامات دولت است یا توسـط دولت ایجاد شده است .ریسک سیاسی خارجی
شامل :ریســک قابلیت تبدیل واحد پول ،جنگ ،تحریم ،بیثباتی سیاسی که
ممکن است اجتناب پذیر ،قابل کاهش توسط اقدامات دولت در قالب این نوع
شیوه تامین مالی باشــد ،میگردد .این شیوه به دنبال تسهیم ریسک و انتقال
بخش عمدهای از ریســک از بخش دولتی به بخـــش خصوصـــی است .یکی
دیگر از خصوصیات منحرصبه فرد این روش ،تامین منابع مالی توســط بخش
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خصوصی است که از تامین مالی توسط بخش دولتی و تامین مالی مشارکتی
متفاوت اســت .این روش تامین مالی ،در ترازنامه در لیست بدهیهای دولت
آورده منیشود در واقع این شیوه تامین مالی  ،بخش دولتی را مجاز میکند تا
به منابع دیگری از رسمایه دسرتسی پیداکند.
انواع عملیاتی و حقوقی شیوه های مشارکت بخش عمومی -خصوصی:
از لحاظ حقوقی سه شکل اصلی  PPPوجود دارد:
 -1اعطای امتیاز
 -2مشارکت عمومی -خصوصی قراردادی
 -3مشــارکت عمومــی -خصوصــی نهــادی کــه  Joint Ventureنیــز نــام نهــاده
ش ــده اس ــت.
اعطای امتیاز دارای سه مشخصه خاص است:
الف)استفادهکننده از خدمات ارائه شده شخص ثالثی میباشد که عموما مردم
یا مرصفکننده نهایی است،
ب)موضوع خدمات باید موضوعی باشد که به نفع عموم مردم باشد،
ج)دارنده امتیاز بایدریسک اقتصادی اجرای این طرح را بپذیرد.
مشــارکت عمومــی -خصوصــی قــراردادی  :در ایــن شــیوه بخــش خصوصــی از
مرصفکنن ــده نهای ــی ،وجوه ــی ب ــه عن ــوان مالی ــات ی ــا ص ــور دیگ ــر دریاف ــت
منیکن ــد .تقس ــیم سود،اثربخشـــی و تقس ــیم ریســـک از وج ــوه متایـــز ای ــن
ش ــیوه ب ــا قرارداده ــای س ــنتی بخ ــش عموم ــی اس ــت .در ای ــن ش ــیوه ،بخ ــش
خصوص ــی مناب ــع الزم ب ــرای پ ــروژه ی ــا خدم ــات رس ــانی را تأمی ــن میکن ــد
و بخـــش عمومـــی بازپرداخـــت ایـــن مبالـــغ را بـــه صـــورت هزینـــه خدمـــات
برعهـــده میگیردکـــه میـــزان ایـــن مبالـــغ ،بـــه حجـــم اســـتفاده و تقاضـــا
بســـتگی دارد.
مشـــارکت عمومـــی -خصوصـــی نهـــادی:در ایـــن حالـــت از تأمیـــن مالـــی
ی ــک ش ــخصیت حقوق ــی مس ــتقل ب ــا مش ــارکت بخ ــش عموم ــی و خصوص ــی
تاس ــیس میش ــود .وظیف ــه ای ــن رشک ــت تأمی ــن مال ــی و اج ــرای ب ــه موق ــع
پـــروژه و خدمـــات رســـانی میباشـــدو دولـــت دارای قـــدرت قانونـــی باالیـــی
چ ــه ب ــه عن ــوان س ــهامدار رشک ــت چ ــه ب ــه عن ــوان تصمی ــم گیرن ــدهجه ــت
کن ــرتل پـــروژه اســـت.
اشکال عملیاتی  PPPشامل :
سه شکل عملیاتی اصلی  PPPشامل
)1بخش خصوصی مسئولیت طراحی،ساخت،مالکیت و توسعه و راهاندازی و
مدیریت دارایی را برعهده داردو هیچ تعهدی مبنی بر انتقال مالکیت به بخش
خصوصی نداشته PPP .با این ماهیت شامل اشکال ذیل است:
DBFO: Design-Build-Finance-Operateطراحی،ساخت ،تأمین مالی و
نگهداری و دارا بودن اختیار فروش در پایان دوره قرارداد.
 BOO: Build-Own-Operateتأمین مالی ،ساخت  ،مالکیت و راهاندازی برای
دوره مشخص با بخش خصوصی است .و بخش عمومی از طریق ترتیبات قانونی
و قراردادی بر پروژه کنرتل دارد.
BDO: Build-Develop-Operateتأمین مالی،ساخت،توســعه و راهاندازی
برای مدت معین توسط بخش خصوصی.
 D C M F : D e s i g n - C o n s t r u c t - M a n a g e - F i n a n c eتأ میــن
مالی،طراحی،ساخت و مدیریت برای مدت مشخصی.
 )2بخش خصوصی داراییهای موجود را از بخش عمومی خریداری یا اجاره به
رشط متلیک میکند و مجددا بدون هیچ الزامی به انتقال مجدد مالکیت آن به
بخش عمومی ،آن را احیا،مدرنیزه و توســعه  ،سپس راهاندازی میکند PPP.با
این ماهیت شامل اشکال زیر است:
 :BBO:Buy-Build-Operateبخش عمومــی داراییهای عمومی را به بخش
خصوصیجهت راهاندازی و نگهداری برای دوره مشخصی منتقل میکند .البته
بخش عمومی در دوره انتقال بر دارایی کنرتل و نظارت دارد.
 :LDO: Lease-Develop-Operateهامنند شیوه فوق بااین تفاوت که دارایی
به بخش خصوصی اجاره داده میشود.
 : LO: Operate under Licenseراهانــدازی تحــت مجــوز :بخش خصوصی
تحــت رشایط و ضوابط خاصــی ،پروانه یا حــق راهاندازی خدمــات عمومی را
دریافــت میکندکه معموال در خصــوص پروژههای  ITکاربرد دارد .این شــیوه
حیطه وســیعی از ارائه خدمات از تأمین مستقیم بوســیله دولت یا وزارتخانه تا
خصوصی ســازی کامل را شامل میشود.در این شــیوه بخش عمومی متامی
مسئولیتها،ریســکها و مزایا را به بخش خصوصی واگذار می مناید .در این
طیف ،مشــارکت بخــش عمومی-خصوصی براســاس میزان مشــارکت بخش
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عمومــی و خصوصی در اجــرای طرح و درجــه تخصیص ریســک طبقه بندی
میشود.
)3بخ ــش خصوص ــی طراح ــی و س ــاخت راهان ــدازی دارای ــی را برعه ــده دارد و
وقت ــی دوره ق ــرارداد راهان ــدازی ب ــه پای ــان رس ــید،طرح را ب ــه بخ ــش عموم ــی
منتقـــل میکنـــد .اگرچـــه رشیـــک خصوصـــی میتوانـــد مجـــددا دارایـــی را
از بخ ــش عموم ــی اج ــاره ی ــا اج ــاره ب ــه رشط متلی ــک منای ــد PPP .ب ــا ای ــن
ماهیـــت شـــامل اشـــکال ذیـــل میباشـــد:
 :BOT: Build-Operate-Transferبخـــش خصوصـــی طراحی،تأمیـــن
مالی،س ــاخت و راهان ــدازی را تح ــت ق ــرارداد طوالن ــی مدت ــی برعه ــده دارد.
چنانچ ــه ب ــه مح ــض امت ــام پ ــروژه مالکی ــت آن ب ــه بخ ــش عموم ــی منتق ــل
نشـــده باشـــد،پس از امتـــام مـــدت قـــرارداد ایـــن امـــر صـــورت مـــی پذیـــرد.
 :BOOT: Build-Own-Operate-Transferنوع ــی قرارداداس ــت ک ــه بخ ــش
خصوصـــی امتیـــازی را بـــرای تأمیـــن مالی،طراحی،ســـاخت و راهانـــدازی ،
ب ــرای م ــدت زم ــان معین ــی دریاف ــت م ــی منای ــد .حت ــی میتوان ــد از اس ــتفاده
کننــدگان مبالغــی را در ازای اســتفاده از طــرح دریافــت منایــد .بعــد از امتــام
دوره ق ــرارداد مالکی ــت ب ــه بخ ــش عموم ــی مج ــددا منتق ــل میش ــود.
 :BLOT: Build-Lease-Operate-Transferســـاخت،اجاره بـــه رشط
متلیک،راهان ــدازی ،انتق ــال مالکی ــت :بخ ــش خصوص ــی امتی ــازی را ب ــرای
تأمیــن مالی،طراحی،ســاخت و راهانــدازی در مــدت اجــاره در قبــال پرداخــت
مبالغـــی بـــه عنـــوان اجـــاره دریافـــت میکنـــد.
تأمیـن مالـی :PPP
زمانیکه هدف از اجرای پروژه انتفاع عموم مردم از طرح باشــد بخش خصوصی
میتواند از درآمدهای پیش بینی شــده که توسط مردم به عنوان مرصفکننده
نهایی اســتفاده از خدمات طرح پرداخت میشــود به عنوان وثیقه برای بسیج
منابع از بازارهای پولی اســتفاده مناید( .ماننددرآمد حاصل از عوارض) .حال
اگر مرصفکننده اصلی یــا خریدار عمده محصولپروژه ،بخش عمومیباشــد،
پرداختهــای مربوط بــه اســتفاده از خدمات مورد نیــاز ،که براســاس قرارداد
راهاندازی و بارشط تداوم تأمین نیازهای بخش عمومی ،صورت می پذیرد (مانند
عوارض سایهای  ،)Shadow tollsبه عنوان وثیقه استفاده کند.
بخش دولتی ممکن اســت سهم مســتقیمی در تأمین هزینههای طرح داشته
باشد مانند خرید سهام(،جایی که تقسیم سود مطرح باشد) اعطای وام و یارانه
(زمانیکه بازده اجتامعی  Social Returnباالتر از بازده بخش خصوصی باشد).
بخش عمومی همچنین میتواند اخذ وام توســط بخــش خصوصی را تضمین
مناید .ثالثا تأمین مالی پروژههای  PPPمیتواند از طریق رشکت پروژه یا SPV
و تشکیل کنرسسیومی از بانکها،موسسات تأمین مالی که به منظور استفاده از
رسمایه،تجربه و تقسیم ریسک راهاندازی شده ،صورت پذیرد .تأمین مالی ppp
میتواند به صورت یکی از صورزیر انجام پذیرد:
 -1پروژه خوداتــکا که جمع آوری منابــع مالی رصفا برای اجــرای پروژه خاص
صورت می پذیرد.
 -2نس ــبت ب ــاالی بده ــی ب ــه حق ــوق صاحب ــان س ــهام از طری ــق اس ــتفاده
از اهـــرم هـــا  .یـــک رشکـــت تـــازه تاســـیس پـــروژه معمـــوال دارای رسمایـــه
(حقـــوق صاحبـــان ســـهام  )Equityاندکـــی می باشـــد کـــه بتوانـــد
براســـاس آن قـــرض گیـــری منایـــد کـــه معمـــوال  10تـــا  30درصـــد کل
رسمایـــه موردنیـــاز اجـــرای یـــک پـــروژه را شـــامل میشـــود.
 -3قـــرض گیـــری بخـــش خصوصـــی براســـاس جریانـــات نقـــدی خـــاص
پـــروژه نـــه براســـاس ترازنامـــه صـــورت مـــی پذیردکـــه وام دهنـــدگان بـــه
درآمده ــای آت ــی حاص ــل از راهان ــدازی پ ــروژه و داراییه ــای رشک ــت پ ــروژه
بـــرای بازپرداخـــت وام توجـــه مـــی کننـــد.
 -4ان ــواع مختل ــف تضامی ــن مال ــی :ک ــه عموم ــا توس ــط بخ ــش خصوص ــی
محـــدود بـــه میـــزان آورده خود،ارائـــه میشـــود .دولتهـــا معمـــوال ایـــن
تضامیـــن را صـــادر منـــی مناینـــد .وام دهنـــدگان مبالـــغ پرداختـــی را از
محـــل جریانهـــای نقـــدی آتـــی پـــروژه یـــا مســـتقیام از بخـــش عمومـــی
وصـــول می کننـــد.
 -5تشـــکیل :SPVیـــک رشکـــت باهـــدف خـــاص یـــک شـــخصیت حقوقـــی
مس ــتقل ب ــه عن ــوان ق ــرض گیرن ــده .
 PPPمیتوانـــد از محـــل فـــروش اوراق بهـــادار برمبنـــای ادعـــای جریانـــات
نق ــدی آت ــی تأمی ــن مال ــی ش ــود .در ی ــک ن ــوع خ ــاص ای ــن روش ،بخ ــش
عمومـــی داراییهـــای مالـــی خـــود را ،درحقیقـــت ادعـــای مبنـــی بـــر

درآمدزایـــی طـــرح ،را بـــه  SPVمـــی فروشـــد SPV .نیـــز اوراق بهـــادار را
بـــه پشـــتوانه ایـــن دارایـــی مالـــی بـــه رسمایهگـــذاران بخـــش خصوصـــی
مـــی فروشـــد و بخـــش عمومـــی بـــا ایـــن مبالـــغ پـــروژه را تأمیـــن مالـــی
می کن ــد .پرداخ ــت اص ــل و ف ــرع پ ــول از مح ــل س ــهم بخ ــش عموم ــی از
درآمده ــای آت ــی طرح،توس ــط  SPVب ــه رسمایهگ ــذاران بخ ــش خصوص ــی
پرداخـــت می شـــود .از آنجاکـــه  SPVطـــرف مقابـــل رسمایه گـــذاران
بخ ــش خصوص ــی اس ــت نتیجت ــا درگی ــری بخ ــش عموم ــی در ای ــن فراین ــد
مح ــدود میش ــود .ب ــه هرح ــال بخ ــش عموم ــی در واق ــع ط ــرح را تأمی ــن
مال ــی میمناید،اگرچ ــه مبال ــغ حاصل ــه از ف ــروش اوراق توس ــط  SPVای ــن
حقیقـــت را نهـــان مـــیدارد.
مهمرتین دالیل اجرای طرحها به شــیوه :PPP
براس ــاس تحقیق ــی ک ــه در س ــه کش ــور هن ــگ کنگ،اس ــرتالیا و بریتانی ــا ب ــه
عم ــل آم ــد از مهمرتی ــن دالی ــل اج ــرای  PPPک ــه توس ــط پاس ــخ دهن ــدگان
هنـــگ کنگـــی ،بریتانیایـــی و اســـرتالیایی مطـــرح شـــد ،میتـــوان بـــه
دالی ــل زی ــر اش ــاره ک ــرد:
هنگ کنک:
)1مشـــوقهای بخـــش خصوصـــی :منافـــع مشـــارکت بخـــش خصوصـــی
در اجـــرای طرحهـــای زیربنایـــی برهیچکـــس پوشـــیده نیســـت.در ایـــن
خصـــوص می تـــوان بـــه مهارت،ابتـــکار و خالقیت،تســـهیم ریســـک و
انگیـــزه بخـــش خصوصـــی اشـــاره منـــود .مشـــوقهای بخـــش خصوصـــی
در واقـــع هـــامن ارزش افـــزوده ناشـــی از مشـــارکت بخـــش خصوصـــی در
اجـــرای طـــرح میباشـــد.
)2فش ــارهای ناش ــی از توس ــعه اقتص ــادی مبن ــی ب ــر ل ــزوم فراه ــم ک ــردن
تس ــهیالت بیش ــرت ب ــرای عم ــوم مردم،البت ــه ای ــن رشط بیش ــرت از رشای ــط
واقع ــی کش ــور هن ــگ کن ــگ ک ــه دارای آهن ــگ رسیع ــی در توس ــعه بخ ــش
زیربنایـــی میباشـــد ،نشـــات گرفتـــه اســـت.
)3کیفیت باالی خدمات ارائه شــده

اسرتالیا
)1کیفیت باالی خدمات ارائه شــده
 )2فش ــارهای ناش ــی از توس ــعه اقتص ــادی مبن ــی ب ــر ل ــزوم فراه ــم ک ــردن
تس ــهیالت بیش ــرت ب ــرای عم ــوم م ــردم،
)3ناکارآمــدی به دلیل انحصاردولت( بخــش عمومی) و فقدان رقابت
بریتانیا:
)1کمبود منابــع مالی بخش عمومی
)2فش ــارهای ناش ــی از توس ــعه اقتص ــادی مبن ــی ب ــر ل ــزوم فراه ــم ک ــردن
تس ــهیالت بیش ــرت ب ــرای عم ــوم م ــردم،
)3جلوگیــری از محدودیتهای دولت در رسمایهگذاری
ای ــن اولوی ــت بن ــدی توس ــط جامع ــه آم ــاری در ای ــن س ــه کش ــور نش ــان داد
کــه بریتانیــا بیشــرت بــرروی عنــارص تأمیــن مالــی و هنــگ کنــگ و اســرتالیا
بیشـــرت بـــرروی اجـــرای بهـــرت پروژههـــای بخـــش عمومـــی بـــا مشـــارکت
بخ ــش خصوص ــی تاکی ــد دارن ــد.
شــش جنبه برای تقویت قابلیت اتکاء و پاســخگویی این شیوه
شـــش بعـــد ریســـک،هزینه  -فایده،تاثیـــرات سیاســـی و اجتامعـــی،
مهارت،هم ــکاری و ترشی ــک مس ــا ِعی و معیاره ــای اج ــرا ،تش ــکیل دهن ــده
ابع ــادی هس ــتند ک ــه قب ــل از رشوع ترتیب ــات مش ــارکت عمومی-خصوص ــی
بایـــد بررســـی شـــوند.
ریس ــک  :اولی ــن موضوع ــی ک ــه در ارزیاب ــی می ــزان پاس ــخگویی و قابلی ــت
ات ــکاء ای ــن ش ــیوه تأمی ــن مال ــی مه ــم اس ــت درک مفه ــوم ریس ــک وتس ــهیم
آن ،بیـــن طرفیـــن باهـــدف واگـــذاری ریســـک بـــه بخشـــی کـــه قابلیـــت
درک و کنـــرتل آن را بـــه بهرتیـــن نحـــو دارد ،اســـت.هرچند کـــه یکـــی از
دالی ــل ب ــه کارگی ــری ای ــن ش ــیوه انتق ــال ریس ــک از س ــوی دول ــت (بخ ــش
عموم ــی) ب ــه بخ ــش خصوص ــی اس ــت ،ول ــی بای ــد توج ــه داش ــت ک ــه کل
ریس ــک را منیت ــوان ب ــه بخ ــش خصوص ــی منتق ــل ک ــرد .انتق ــال ریس ــک
بای ــد براس ــاس می ــزان برخ ــورداری طرفی ــن از دانش،مناب ــع و مه ــارت الزم
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ب ــرای کن ــرتل ریس ــک مربوط ــه باش ــد.
هزینـــه  -فایـــده :تحلیـــل هزینه-فایـــده بـــرای تعییـــن اجـــرای پروژههـــای
مناســـب حیاتـــی اســـت .اگرچـــه کنـــرتل هزینههـــای ایـــن طـــرح مهـــم
میباشـــد و مهمرتیـــن دلیـــل بـــرای اســـتفاده از ایـــن شـــیوه توســـط
بخـــش عمومـــی اســـت،ارزشگذاری منافـــع نیـــز از اهمیـــت باالیـــی
برخ ــوردار اس ــت .انج ــام ای ــن تحلی ــل ،پی ــش از رشوع ی ــک پ ــروژه ب ــه روش
مش ــارکت بخ ــش عمومی-خصوص ــی از اهمی ــت باالی ــی برخ ــوردار اس ــت
همچنیـــن توجـــه بـــه هزینههـــا و منافـــع پـــروژه در حیـــن اجـــرا نیزمهـــم
اس ــت .مهمتری ــن س ــواالتی ک ــه در رابط ــه ب ــا مس ــئولیت مدی ــران بخ ــش
عموم ــی در خص ــوص هزینهه ــا ومناف ــع پ ــروژه مط ــرح میش ــود ،ش ــامل :
آیـــا هزینههـــا شـــامل هزینـــه فرصت،هزینههـــای چرخـــه حیـــات پـــروژه،
هزینههـــا عملیاتـــی و تعمیـــر و نگهـــداری درنظرگرفتـــه شـــده؟
چنانچـــه هزینههـــا و منافـــع یـــک پـــروژه تحقـــق نیابـــد چـــه اتفاقـــی
مـــی افتد؟چـــه برنامـــه هایـــی بـــرای حامیـــت از منافـــع عمـــوم مـــردم
درنظرگرفتـــه شـــده؟
تاثیـــرات سیاسی،اجتامعی:مشـــارکت ممکـــن اســـت تاثیـــر عمـــده ای
بـــر سیســـتم هـــای اجتامعی،محیطـــی مانندآموزش،ســـالمت ،سیســـیتم
قانونـــی بگذارد.تاثیـــرات اجتامعـــی میتوانـــد پیامدهـــای سیاســـی نیـــز
ب ــه دنب ــال داش ــته باش ــد .ب ــه عن ــوان مث ــال اگ ــر ای ــن مش ــارکت باع ــث
آلودگـــی آبهـــا و محیـــط زیســـت شـــود،گروههای مدافـــع محیـــط زیســـت
ب ــر انتخاب ــات آت ــی سیاس ــتمداران ک ــه از ط ــرح حامی ــت من ــوده ان ــد تاثی ــر
ســـوء خواهـــد گذاشـــت و بـــدون شـــک حامیـــت مالـــی سیاســـتمداران از
طـــرح تضعیـــف میشـــود.
مهمتری ــن س ــواالتی ک ــه در رابط ــه ب ــا مس ــئولیت مدی ــران بخ ــش عموم ــی
در رابطـــه بـــا تاثیـــرات اجتامعـــی -سیاســـی پـــروژه مطـــرح میشـــوند،
عبارتنـــد از:
اســـرتاتژی هـــر یـــک از طرفیـــن مشـــارکت در شناســـایی تاثیـــرات
اجتامعی،سیاســـی،محیط زیســـتی چگونـــه اســـت و کدامیـــک مســـئول
توجـــه بـــه ایـــن تاثیـــرات هســـتند؟
آیا کلیه طرفین مشــارکت در فرایند تصمیمگیری موثر هســتند؟
مهـــارت :در اجـــرای ایـــن مشـــارکت ،بهـــره گیـــری از افـــراد دارای
مهـــارت بـــاال در درک اهـــداف طرح،مقررات،مســـئولیتهای مربوطـــه،
مفادموافقتنامـــه ،رضوری اســـت .نـــوع تخصـــص مـــورد نیـــاز بســـتگی
ب ــه ماهی ــت ط ــرح و ماموری ــت ای ــن مش ــارکت دارد .ول ــی ب ــه ط ــور عم ــده
ش ــامل مه ــارت در تکنول ــوژی اطالعات،حقوق،مدیری ــت رواب ــط عموم ــی
و مباحـــث داخلـــی مربـــوط بـــه مشـــارکت اســـت.بیان شـــفاف میـــزان
تخصـــص موردانتظـــار از طرفیـــن ،الزم و رضوری اســـت.
مهمتری ــن س ــواالتی ک ــه در رابط ــه ب ــا مس ــئولیت مدی ــران بخ ــش عموم ــی
در خص ــوص معیاره ــای مه ــارت مط ــرح میش ــود ،ش ــامل :
آیامهـــارت و تخصـــص مـــورد انتظـــار از بخـــش خصوصـــی بـــه وضـــوح در
اس ــناد مناقص ــه مط ــرح ش ــدهو آی ــا ق ــرارداد ،مه ــارت و توانای ــی طرفی ــن
را تضمیـــن می کنـــد؟
همـــکاری  :انتظـــارات در خصـــوص میـــزان همـــکاری طرفیـــن و لـــزوم
تســـهیل برقـــراری ایـــن همکاریهـــا بایســـتی در قراردادهـــای  PPPبـــه
وضـــوع بیـــان شـــده باشـــد .الزم اســـت بـــه تعـــدادی از چالشـــهای میـــان
ف ــردی ش ــامل ره ــربی موثر،ایج ــاد ارتب ــاط ب ــا طرفی ــن مش ــارکت،مدیریت
پـــروژه ،اطمینـــان توجـــه الزم شـــود.
مهمتری ــن س ــواالتی ک ــه در رابط ــه ب ــا مس ــئولیت مدی ــران بخ ــش عموم ــی
در خص ــوص هم ــکاری طرفی ــن مط ــرح میش ــود ،ش ــامل :
آی ــا رشای ــط و ضواب ــط ق ــرارداد در ایج ــاد فضای ــی ب ــرای ابت ــکار و خالقی ــت
طرفی ــن مش ــارکت مناس ــب اس ــت؟
چ ــه اس ــرتاتژی ب ــرای توس ــعه و حف ــظ هم ــکاری ب ــاز و وس ــیع بی ــن طرفی ــن
مش ــارکت تدوی ــن ش ــده اس ــت؟
معیارهـــای عملکـــرد :اقدامـــات اجرایـــی مناســـب بـــرای ایجـــاد فضـــای
اطمینـــان فیامبیـــن طرفیـــن رضوری اســـت .قراردادهـــای مشـــارکت
بایســـتی بـــه گونـــه ای تدویـــن شـــده باشـــد کـــه طرفیـــن مشـــارکت را
درجه ــت هم ــکاری ب ــرای ارتق ــا س ــطح عملک ــرد ج ــذب و تش ــویق کن ــد.در
بریتانیـــا PPP،غالبـــا از زاویـــه ارزش بـــه ازای پـــول ((Value for Money
ارزیابـــی میشـــود.این عبـــارت بـــه ترکیـــب مناســـب هزینه،کیفیـــت و
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انعطـــاف پذیـــری طـــرح مـــی پـــردازد.
مهمتری ــن س ــواالتی ک ــه در رابط ــه ب ــا مس ــئولیت مدی ــران بخ ــش عموم ــی
در خص ــوص معیاره ــای عملک ــرد مط ــرح میش ــود ،ش ــامل :
چـــه اســـرتاتژی بـــرای دســـتیابی بـــه نتایـــج کارا و موثـــر در فراینـــد
مشـــارکت تدویـــن شـــده اســـت؟
چـــه کســـی مســـئول کنـــرتل و ارزیابـــی عملکـــرد میباشـــد و چگونـــه
میتـــوان اطمینـــان حاصـــل منـــود کـــه بخـــش خصوصـــی مطابـــق بـــا
انتظـــارات بخـــش دولتـــی و ســـایر ســـهامداران عمـــل میکنـــد.
نتیجه گیری:
درحقیقـــت شـــیوه تأمیـــن مالـــی مشـــارکت عمومی-خصوصـــی،
نشـــان دهنده تالشـــی در بـــرای متحـــول منـــودن فراینـــد ســـنتی
خدماترســـانی عمومـــی بـــا اســـتفاده از بخـــش خصوصـــی بـــه عنـــوان
رسمایهگـــذار اســـرتاتژیک اســـت .بخـــش خصوصـــی در واقـــع دارای
مســـئولیت مســـتقیم در ارائـــه خدمـــات بـــه عمومـــی مـــردم براســـاس
تعهـــدات قـــراردادیاش میباشـــد .انگیـــزه و قصـــدی کـــه در ورای ایـــن
رویکـــرد قـــراردارد بـــر منافـــع دخالـــت بخـــش خصوصـــی در تـــدارک
خدمـــات عمومـــی داللـــت دارد .کارآیـــی و اثربخشـــی ،ارتقـــائ کیفیـــت،
اب ــداع و ن ــوآوری،ارزش ب ــرای پ ــول ،انعط ــاف پذی ــری ب ــه هم ــراه تخصی ــص
بهرتمنابـــع مالـــی بخـــش عمومـــی ،از جملـــه ایـــن منافـــع هســـتند .بـــه
منظ ــور اج ــرای ای ــن ش ــیوه ،تدوی ــن قوانی ــن رصی ــح و ش ــفاف نش ــاندهنده
مســـئولیتهای بخـــش خصوصـــی و دولتـــی الزم اســـت.
تجربـــه در کشـــورهای مختلـــف نشـــان میدهـــد کـــه نیازبـــرای تنظیـــم
مق ــررات و قوانی ــن الزم ب ــرای حص ــول اطمین ــان از ب ــرآورده ش ــدن مناف ــع
بخـــش دولتـــی و خصوصی،محســـوس و غیرقابـــل انـــکار اســـت .بـــا ایـــن
ح ــال ای ــن قوانی ــن بای ــد ط ــوری طراح ــی و اع ــامل ش ــود ک ــه ع ــالوه ب ــر
حامیـــت از رفـــاه اجتامعـــی و رقابـــت آزاد و ارتقـــا نظـــم بـــازار  ،مانـــع از
خفقـــان بـــازار و محـــدود کـــردن آن بـــه وســـیله اعـــامل کنرتلهـــای واهـــی
و غیـــررضوری شـــود .بـــه نظـــر منطقـــی میرســـد کـــه بـــا افزایـــش ســـهم
بخـــش خصوصـــی در تـــدارک خدمـــات عمومـــی،از قوانیـــن و مقـــررات
بخـــش دولتـــی کاســـته شـــود .ولـــی در واقعیـــت ،مشـــارکت برخـــالف
ایـــن نظراســـت .در بســـیاری از مـــوارد ،مشـــارکت نیازمنـــد قوانیـــن و
مقـــررات موثـــر دولـــت اســـت کـــه بایـــد بـــر پایـــه سیســـتم پایـــدارو قابـــل
اطمین ــان قوانی ــن قاب ــل اج ــرا در زمین ــه دارای ــی ،قرارداده ــا ،اختالف ــات
و دیـــون باشـــد .یـــک چارچـــوب قانونـــی واضـــح ،نقـــش بخـــش دولتـــی و
خصوصی،ســـطح رابطـــه آنهـــا ،و حـــوزه هـــای همـــکاری ایـــن دو بخـــش
کـــه بـــرای ایجـــاد مشـــارکت پایـــدار الزم اســـت  ،را مشـــخص مـــی کنـــد.
بخـــش بنیـــادی نظریـــه هـــای جدیـــد اقتصـــاد کـــه بـــه هـــم پوشـــانی
دیس ــیپلین بخ ــش خصوص ــی و دولت ــی دالل ــت دارد ب ــه ط ــور عم ــده ب ــه
ســـمت نظریـــه اقتصـــاد مختلـــط گرایـــش دارد .در ایـــن اقتصاد،اشـــکال
گس ــرتده ای از الگوه ــای اقتص ــادی وج ــود دارد ک ــه ن ــه ب ــه ط ــور کام ــل
تحـــت الشـــعاع رشکتهـــای دولتـــی میباشـــد و نـــه تحـــت سیســـتم کامـــال
خصوصـــی بـــدون نظـــارت قانونـــی دولـــت فعالیـــت میکنـــد .فضـــای
حاکـــم همـــکاری بیشـــرتی بیـــن ایـــن دوبخـــش را میطلبـــد .در ایـــن
اقتصـــاد مرزهـــای بیـــن بخـــش خصوصـــی و دولتـــی کمرنـــگ اســـت و
الگوه ــای جدی ــد تعام ــل ،فرصته ــای بیش ــرتی ب ــرای بخ ــش خصوص ــی ب ــه
منظ ــور ارائ ــه خدم ــات دولت ــی تح ــت نظ ــارت قوانی ــن و مق ــررات ال ــزامآور
دولتـــی فراهـــم میکنـــد.
مباحـــث مربـــوط بـــه اعتامدبـــه دولـــت و حفـــظ منافـــع مـــردم در ایـــن
نـــوع شـــیوه اجـــرای طرحهـــا موضوعاتـــی چالـــش برانگیـــز اســـت.
پاســـخگویی و مســـئولیت مدیریـــت در  PPPمســـتلزم متـــوازن
کـــردن هـــزاران تقاضـــای بخـــش عمومـــی اســـت .سـودآوری،تســــهیم
ر یســــک  ،ا بتکا ر و خالقیت  ،قا بـــل ا طمینـــا ن بود ن  ،چا رچـــوب
زمانی،مشـــارکت سهامداران،شـــفافیت ،امنیـــت از جملـــه محاســـن
ایـــن شـــیوه اســـت .اگرچـــه در مقایســـه بـــا شـــیوه های ســـنتی
قراردادهـــا ،پیچیدگـــی شـــبکه کاری مربـــوط بـــه  PPPموضـــوع
پاســـخگویی و مســـئولیت پذیـــری را چالـــش برانگیـــز منـــوده ،لیکـــن
منافـــع ایـــن شـــیوه جـــذاب اســـت زیـــرا باعـــث ارتقـــا ســـطح کیفیـــت
خدمـــات بخـــش عمومـــی می شـــود.

ارتباط متـقابل کنوانسیـون کانتیـرنهای ایـمن
و ایـمنـی در ترمیـنالهـای کانتیـرنی
احسان سلامنی تهرانی

کارشناس برنامهریزی ترمینال کانتیرنی شهید رجایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
در دهه  1960با اخرتاع کانتیرن انقالبی عظیم در حمل و نقل دریایی رخ داد به طوریکه نام مخرتع آن (مالکوم مک لین) در کنار افرادی همچون گرهام بل ،ادیسون
و ...در تاریخ ثبت شد.
درسال  1967سازمان بین املللی دریانوردی (آیمو) تصمیم به بررسی ایمنی استفاده از کانتیرن در حمل و نقل دریایی گرفت .آیمو با همکاری کمیسیون اقتصادی
اتحادیه اروپا ،پیشــنویس کنوانسیونی را تهیه و در سال  1972نســخه نهایی آن با عنوان کنوانســیون کانتیرنهای ایمن (International Convention For Safe
 )Containersبه تصویب سازمان ملل و آیمو رسید .این کنوانسیون دو هدف را دنبال میکند:
 .1صیانت ازجان انسانها در حمل و نقل و نگهداری کانتیرنها از طریق تست های ادواری وضعیت ساختاری کانتیرنها
 .2تسهیل حمل نقل کانتیرنی از طریق قوانین بین املللی که قابل اجرا در حمل و نقل کانتیرنی باشد.
با افزایش روند تجارتجهانی و روند رو به رشد حمل و نقل دریایی استفاده از کانتیرنجایگاه خاصی در زنجیره حمل ونقل به خود اختصاص داده و امروزه بیش از 30
درصد از تجارت دریایی توسط کانتیرن صورت می پذیرد و پیش بینی میشود تا سال  2015به 645میلیون  TEUکانتیرن در سال برسد.
پیش بینی روند حمل و نقل کانتیرنی تا سال 2015

پیش بینی روند حمل و نقل کانتیرنی تا سال 2015
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انواعمختلفکانتیرن:

با توجه به نوع کابرد کانتیرن برایجابجایی کاالهای مختلف ،انواع گوناگونی از
کانتیرن به رشح زیر ساخته شده که در حمل و نقل مورد استفاده قرار میگیرد:

البتهانواعدیگریازکانتیرننیزموجوداستکهاستفادهازآنهادررسارسدنیاهنوزرایجنشدهمانندکانتیرنهای 35فوتی،کانتیرنهایحملدامزنده،کانتیرنهایحملقیر و...

کانتیرن در زنجیره حمل و نقل :

کانتیرن در چرخه حمل و نقل دریایی در بخشهای مختلفی گردش میکند
که در هر بخش فاکتورهای متعددی بر ساختار کانتیرن تاثیر می گذارد .این
فاکتورها را میتوان در  3گروه عمده تقســیم بندی منود:
 .1عوامل شــیمیایی(مانند ریزش و متاس کاالها بر بدنه داخلی و خارجی
کانتیرن )
 .2عوامل انسانی(خطاهای انسانی)
 .3عوامل تجهیزاتی(تاثیر خرابی تجهیزات بر ســاختار کانتیرن)

تاثیرهربخشاززنجیره حملونقلکانتیرنبرساختارکانتیرن:

اسـتافینـــگ کانتیـرن :استافینـگ کانتیـرن عبارت است از عملیـات بارگیـری محمـوله به داخل کانتیـــرن .در این مرحله مـواردی وجـود دارد که بر سـاختار کانتیـرن
تاثیرگذار است.
در فرآیند بارگیری کاال در ابتدا میبایست به شیوه بارگیری توجه کرد.امروزه با استفاده از سیستم پالت میتوان فرآیند استافینگ را با رسعت بیشرت و کیفیت بهرت انجام
داد.استفاده ازسیستم سنتی و چیدمان تک تک کیسه ها و کاالها باعث کاهش رسعت و پاره شدن کیسه ها و خسارت به محموله میشود.در حین بارگیری مایعات
خطرناک و خورنده میبایست به ظروف کاالها توجه ویژه منود و از ظروف فرسوده استفاده نشود.استفاده از ظروف فرسوده باعث ریزش کاالها و مایعات شده و با توجه
به بدنه فلزی کانتیرن باعث خوردگی آن میگردد و بدین ترتیب کانتیرن زودتر از عمر مفید خود ،فرسوده میشود و منیتوان از آن در حمل و نقل دریایی استفاده کرد.
در شیوه استافینگ کاال نیز میبایست اصول بارچینی را رعایت منود .بستههای کاال میبایست به طور منظم چیده شود.بعالوه وزن کاال بطور یکسان در همه کانتیرن
توزیع شود و منیبایست بیش از  %60از کاال در یک سمت کانتیرن بارگیری شــود .عدم توجه به این امر باعث به هم خوردن پایداری کانتیرن شده و به راحتی سقوط
میکند و از سوی دیگر ساختار کانتیرن از حالت عادی خارج میشود ( )Deformationو این کانتیرن دیگر برای استفاده در حمل و نقل دریایی استاندارد نیست.
پس از خامته اســتافینگ کانتیرن ،میبایست متامی فضاهای خالی مابین کاالها را با استفاده از تجهیزات مناسب پر منود تا کاالها نتوانند در کانتیرن آزادانه حرکت
نکنند .با توجه به اینکه در چرخه حمل و نقل نیروهای زیادی به کانتیر وارد می شوند ،در صورتیکه کاالها به خوبی در کانتیرن مهار نشده باشند،باعث خسارت به بدنه
کانتیرن خواهد شد .همچنین برای تهویه هوای داخل کانتیرن منیبایست کاال بیش از حد خط قرمز که در دیواره کانتیرن وجود دارد چیده شود .در صورت بسته شدن
مسیر تهویه هوای کانتیرن ممکن است در اثر تراکم بخارات ناشی از تبخیر کاال ،کانتیرن در هنگام باز شدن در مقصد منفجر شود.
نیروهای وارده بر ساختار بدنه کانتیرن در چرخه حمل و نقل
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انتقــال کانتیرن تا محوطــه ترمینال کانتیرن:

پـــس از بارگیـــری کاال بـــه داخـــل کانتیـــرن  ،میبایســـت کانتیـــرن مذکـــور
ب ــه ترمین ــال کانتی ــرن ،ب ــرای بارگی ــری ب ــه کش ــتی ارس ــال ش ــود.در ای ــن
بخ ــش از زنجی ــره حم ــل و نق ــل نی ــز م ــوارد متع ــددی وج ــود دارد ک ــه ب ــر
س ــاختار کانتی ــرن تاثی ــر گ ــذار اس ــت .در ابت ــدای بارگی ــری کانتی ــرن توس ــط
ریـــچ اســـتاکر بـــر روی کشـــنده قابـــل توجـــه اســـت .دقـــت اپراتـــور ریـــچ
اس ــتاکر و گذاش ــن کانتی ــرن ب ــه آرام ــی ب ــر روی کش ــنده باع ــث میش ــود
هیچگون ــه رضب ــه و فش ــاری ب ــه س ــاختار کانتی ــرن وارد نش ــود.

منونه از استافینگ صحیح بشکه داخل کانتیرن

اس ــتفاده از کش ــنده و کف ــی مناس ــب و س ــامل نی ــز نق ــش مهم ــی را در ای ــن
بخـــش ایفـــا میکند.اســـتفاده از کشـــنده نامناســـب ،باعـــث صدمـــه بـــه
چارچـــوب و ســـاختار کانتیـــرن میشـــود.همچنین کیفیـــت مســـیر تـــردد
کش ــنده نی ــز در حف ــظ س ــاختار کانتی ــرن تاثی ــر گ ــذار اس ــت .وج ــود پس ــتی
بلنـــدی و چالـــه در ســـطح ترمینـــال باعـــث رضبـــه بـــه کشـــنده و کانتیـــرن
میشـــود کـــه قابـــل توجـــه اســـت.
منونه ای از یک کشنده استاندارد حمل کانتیرن در بنادر((Port Truck

خطوط قرمزرنگ که حد مجاز بارچینی داخل کانتیرن را نشان میدهد

منونه ای از ریزش کاال در کانتیرن و تاثیر آن بر ساختار بدنه کانتیرن
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نگهداریکانتیرندرترمینالکانتیرن:

چگونگــی چیدمــان و نگهــداری کانتیــرن در ترمینــال کانتیــرن نیــز میتوانــد بــر ســاختار کانتیرن تاثیــر گــذار باشــد.تعمیر و نگهــداری به موقــع تجهیــزات باعث میشــود کــه در حین
چیدمــان کانتیــرن حوادثــی رخ دهــد کــه هــم به کانتیــرن و هــم بــه کاال و کشــنده خســارت وارد کنــد .محــل بارچینــی کانتیرن نیــز یکــی از مــوارد قابــل توجــه اســت .در ترمینالهایی که
ســطوح ناصــاف دارنــد باعــث میشــود که بــه بدنــه کانتیــرن نیروهــای زیــادی وارد شــود و ایــن امــر باعــث تغییــر فــرم ( )Deformationبدنه کانتیــرن میشــود و ایــن امر هم بــه کانتیرن
خســارت میزنــد و از ســوی دیگــر چون محمولــه داخــل کانتیرن بــه بدنه کانتیــرن بســته شــده اســت ( )Lashingباعث خســارت بــه کاال نیــز میشــود .امــروزه در ترمینالهــای کانتیرنی
بــهجــای اســتفاده از پوشــش آســفالت بــرای ســطوح از بلوکهــای ســیامنی مخصــوص اســتفاده میکنــد کــه ایــن مســاله باعــث کیفیــت ســطوح  ،قابلیــت تعویــض رسیــع و نظافت
آســان آن اســت و بــه عــالوه بــه چارچــوب کانتیــرن فشــار اضافــه وارد منیشــود .در مــواردی کــه کانتیــرن حــاوی کاالهــای حســاس مانندجام شیشــه مــی باشــد قــرار گرفن کانتیــر در
محــل ناصــاف و موجــدار باعــث خســارت کلــی بــه محموله میشــود.
مــورد دیگــر نحــوه چیدمــان کانتیــرن بــر روی یکدیگر اســت کــه در این زمینــه نیز میبایســت اپراتــور ترانــس تیــرن دقت کافــی را معطــوف این امــر کنــد و میبایســت دقیق ًا چهارگوشــه
کانتیــرن بــر چهــار گوشــه کانتیــرن زیرین قــرار گیــرد کــه در غیــر اینصــورت باعــث صدمه بــه کانتیــرن زیریــن و یا حتــی پــاره شــدن ســقف آن منجــر شــود.همچنین اپراتــور ترانــس تیرن
منیبایســت بــه هیــچ وجــه کانتیــرن  20فــوت را بــر روی کانتیــرن  40فــوت قــرار دهد.
یکیازمعظالتموجوددرسطحترمینالهایکانتیرنیتصادفتجهیزاتباهموتجهیزاتباکانتیرنهااستکهاینمسالهنیزبهساختارکانتیرنهاصدمهواردمیکند.
منونه ای از حادثه بر اثر نقص فنی ترانس تیرن

بارگیریکانتیرنبهکشتی:
همچـــون بخشهـــای گذشـــته ،بارگیـــری کانتیـــرن بـــه داخـــل کشـــتی
نی ــز باع ــث وارد آم ــدن نیروه ــا و رضبات ــی ب ــه س ــاختار کانتی ــرن میش ــود
کـــه قابـــل توجـــه و تامـــل اســـت.حین برداشـــن کانتیـــرن توســـط
گن ــرتی کری ــن در ص ــورت ع ــدم دق ــت اپرات ــور ممک ــن اس ــت جرثقی ــل
ب ــه س ــقف کانتی ــرن رضب ــه وارد منای ــد ک ــه باع ــث خس ــارت ب ــه س ــقف
کانتیـــرن میشـــود.
پـــس از انتقـــال کانتیـــرن ار ترمینـــال کانتیـــرن بـــه زیـــر جرثقیـــل
کانتیـــرنی(،)Gantry Craneکارگـــران می بایســـت بـــه در ابتـــدا
بـــه انتهـــای کانتیـــرن وســـیله ای متصـــل کنـــد ،ایـــن وســـیله بـــه نـــام
تویســـت الک( )Twist Lockبـــرای اتصـــال کانتیرنهایـــی مـــورد
اســـتفاده قـــرار میگیـــرد کـــه محـــل اســـتقرار انهـــا روی عرشـــه اســـت
و ایـــن وســـیله کانتیرنهـــای روی عرشـــه را بـــه هـــم قفـــل میکنـــد تـــا
در طـــی ســـفر دریایـــی ســـقوط نکننـــد .پـــس از اتصـــال ایـــن وســـیله
ب ــه انته ــای کانتیرن،کانتی ــرن مذک ــور توس ــط گن ــرتی کری ــن ب ــه عرش ــه
کشـــتی منتقـــل میشـــود .
در کشـــتیهای نســـل جدیـــد کانتیـــرنی درون انبارهـــای کشـــتی
زوائـــدی وجـــود دارد کـــه بـــرای تســـهیل در ورود و خـــروج کانتیـــرن در
انب ــار کش ــتی نص ــب ش ــده اس ــت و کانتی ــرن درون آن ق ــرار گرفت ــه و ب ــه
آســـانی بـــه انتهـــای انبـــار منتقـــل میشـــود.این وســـیله Cell Guide
نـــام دارد و بـــه کشـــتیهای مجهـــز بـــه ایـــن وســـیله کشـــتیهای
ســـلوالر  Cellularمیگوینـــد .در صورتـــی کـــه کانتیـــرنی از نقطـــه
نظـــر ســـاختار دارای پیچـــش و انحنـــاء در بدنـــه باشـــد در هنـــگام
بارگی ــری ی ــا تخلی ــه آن از کش ــتیهای س ــلوالر ممک ــن اس ــت در Cell
 Guideکش ــتی گرفت ــار ش ــود ک ــه ای ــن معض ــل ه ــم ب ــه جرثقی ــل و ه ــم
ب ــه کانتی ــرن خس ــارت وارد میکن ــد و ه ــم باع ــث کاه ــش ش ــدید ن ــرم
عملیـــات بـــه دلیـــل توقـــف طوالنـــی مـــدت در عملیـــات میشـــود.
کلیـــه خســـارات و صدماتـــی کـــه در چرخـــه حمـــل و نقـــل بـــه بدنـــه
کانتیـــرن وارد میشـــود کـــه در ایـــن مرحلـــه باعـــث باعـــث مشـــکل
اساســـی می کنـــد.
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منونه ای از تصادف یک کشنده با خودرو سواری در ترمینال کانتیرن

منونه ای از سنگ فرش مخصوص ترمینال کانتیرن در بندر روتردام هلند

منونه ای از گیر افتادن کانتیرن در انبار کشتی که منجر به خسارت به
محموله ،کانتیرن و انبار کشتی شده است

منونه ای از تویست الک برای اتصال کانتیرنها در عرشه کشتی

تصویری از درون انبار یک کشتی سلوالر

حین قــرار دادن کانتیرن در انبار کشــتی با توجــه به اینکــه کانتیرنها در کنار
یکدیگر قرار میگیـــرند ،در صـورت عدم دقـت اپراتـــورجرثقـیل ممـکن است
کانتـیرنها به یکدیـگر برخـورد کنـند که در مسـاله نیز باعـث خسـارت به بـدنه
کانتیرن میشود.

حمل و نقل کانتیرن در دریا:

در این مرحله از زنجیره حمل و نقل بیشرتین فشارها به بدنه کانتیرن وارد میآید
و باعث خسارت و همچنین تغییرات اساسی در ساختار کانتیرن میشود.
پسازبارگیریکانتیرنبهکشتیوالشینگکانتیرنبهعرشهکشتی،شناورآمادهسفر
دریایی میگردد .درطی سفر دریایی به دالیل زیر ممکن است سوانح عظیمی رخ
دهدوبهکانتیرن و محمولهخسارتواردکندو یاحتیموجبغرقشدنکشتیشود:

به علت واژگون شدن و ریزش کاالهای خطرناک در اثر حرکات چرخشی کشتی در دریا:

در صورتی که کاالهای داخل کانتیرن ،به ویژه کاالهای خطرناک به طور دقیق ،مناسب بسته بندی و به داخل کانتیرن مهار نشده باشند ،در دریا بر اثر حرکات کشتی
که گاهی تا  30درجه نیز میرسد واژگون شده و باعث خسارات کلی به کشتی ،محموله و کانتیرنها میگردد .بنابراین الزم است به استافینگ کانتیرنها و رعایت
اصول بارچینی داخل کانتیرن توجه خاص کرد.

یک کارگر در حال الشینگ کانتیرن به عرشه کشتی

تصویری از یک حادثه برای یک کشتی بر اثر ریزش کاالهای خطرناک

در اثر طوفان
ب ــا توج ــه ب ــه ماهی ــت حم ــل و نق ــل دریای ــی کاال ،در صورتیک ــه کش ــتی
تح ــت رشای ــط ب ــد ج ـ ّوی ق ــرار بگی ــرد ،ممک ــن اس ــت حوادث ــی رخ ده ــد
ک ــه منج ــر ب ــه خس ــارت ب ــه کانتیرنه ــا  ،محمول ــه و کش ــتی وارد ش ــود.
پـــس از رســـیدن کشـــتی بـــه بنـــدر مقصد،کانتیـــرن از کشـــتی تخلیـــه
شـــده و در ترمینـــال کانتیـــرن چیـــده می گـــردد و پـــس از مدتـــی
صاحـــب کاال بـــرای تحویـــل آن مراجعـــه میکنـــد .در ایـــن مراحـــل
نی ــز همچ ــون مراح ــل تولی ــد ت ــا ارس ــال کاال ب ــا کش ــتی دقیقــ ًا ه ــامن
عوامـــل بـــر ســـاختار کانتیـــرن تاثیـــر مـــی گـــذارد.
بـــا توجـــه بـــه کل مطالـــب ایـــن مقالـــه  ،بـــه راحتـــی میتـــوان نتیجـــه
گرفـــت کـــه در طـــی زنجیـــره حمـــل و نقـــل دریایـــی کاالها،عوامـــل
بس ــیاری ب ــر کانتیرنه ــا تاثی ــر گ ــذار اس ــت و نتیجتــ ًا باع ــث خس ــارت
وس ــیعی ب ــه اقتص ــاد کش ــور عزیزم ــان میش ــود ،ب ــه همی ــن دلی ــل الزم
اس ــت ب ــه رعای ــت اص ــول ایمن ــی ،بارچین ــی کانتی ــرن و دیگ ــر م ــواردی
ک ــه در ای ــن مقال ــه ذک ــر ش ــد توج ــه وی ــژه معط ــوف ش ــود.

تصویری از خسارت به کشتی و کانتیرنها ناشی از طوفان
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بندر انزلی در گذر زمان
اینبــار به یک بنــدر قدیمی در اســتان گیالن ســفر کردهایم و تاریــخ را برای
شناسایی این بندر و منطقه ورق میزنیم .رسزمین گیالن (رسزمینی که به حق
آن را گسرتده نیلگون برکت و سخاوت و زیبایی و حرکت نام نهادهاند).
مرغزارهای دلکش و مراتع خرم ،جنگلهای رسســبز ،شالیزارهای عطرآگین،
باغهای پربرکت چای و رسزمین ابریشم و توتن و ماهی.
رسزمین مردان و زنان شالیکار ،دستهای دخرتان چایکار و چهرههای نگران و
طوفانزده ماهیگیران همه سخن از گیالن دارند .رسزمینی که طبیعت در آرایش
آن قدرت منایی کرده است؛ کوه دارد ،دشت دارد،جنگل دارد و رودخانههای پر
آب دارد؛ سخن از انزلی است .

انزلی چگونه پدیدار شده است:
یک نظریه این است:
(آب رودها که بیشرت اوقات سیالبی و با گل و الی همراه است ،هنگام ورود به دریا
و برخورد به آب شور گل والی با امالح و معلق در آب میآمیزد و رسوب میکند؛ در
نتیجهجزیرهها ازجمله انزلی پدید آمدهاند که هنگام کمی آب از زیر آب منایان
میشوند و هنگام پر آبی ناپدید میشوند).
آنچه مسلم است انزلی و غازیان در گذشــته به صورت جزیره بودهاند ،نقشهها
میگویند خشکی انزلی عبارت است باریکه خشکی است که تا کپور چال حدود
بیست کیلومرت طول دارد و همچون دیواری بین دریا و مرداب قرار داشته است.

دشت ساحلی گیالن که وســعتی معادل  2200کیلومرت داشــته و از آستارا تا
جنوب رشقی رودرس گســرتده شده اســت و پهنای آن از بندر کیاشهر تا انزلی
میباشد شهر انزلی روی همین دشت ساحلی قرار گرفته است .
یک نظریه دیگر نیز این است :
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طی دوره کرتاسه،پیرشوی دریا از حوزهجنوبی خزر رشوع میشود و متام ایران را
فرا میگیرد ،تا اواخر این دوره یعنی (70میلیون سال پیش) مناطق الربزغربی
و در نتیجه (انزلی) رس از آب بیرون میآورند .

در باره مرداب انزلی :
مرداب نام عمومی آب ســاکن گیالن اســت که رودخانههــای مختلفی در آن
میریزند در گیالن وقتی نام مرداب شــنیده میشود ناخوداگاه همه به مرداب
انزلی میاندیشند .
مرداب یا تاالب انزلی در  28و  37عرض شاملی و  25و  39طول رشقی قرار گرفته
است نوع ًا مرداب ساحلی است ارتباط آن با دریای خزر از طریق کانال کشتیرانی
کوتاهی به طول  1800مرت که رس دهانهی آن با دو موج شکن برقرار میشود.
طوفانها،انقالب هوا و بادهای شدید روی پهنه مرداب میوزند با وجود عمقکم،
قایقهای مردم انزلی و (پیربازار) را منهدم میسازد قایقهای زیادی در ساحل
رشقی که ناحیهایجنگلی است ،به شن مینشینند .

پیر مردان کهنســال منطقه روســتاهای اطراف از طوفانهای مرداب ســخن
میگویند ،بــه گونهای که معتقدند؛در مقابل طوفان مرداب دریا را به حســاب
منیآوریم ،موجی که در مرداب است در دریا وجود ندارد.
غازیان عضو جدا نشــدنی انزلی بــود و تنهــا راه زمینی انزلی از طریق رشــت
از غازیان اســت .غازیان بــا پل از طریق زمیــن به انزلی وصل اســت .ومتامی
کارخانجات تعمیر کشتی در بخش غازیان قرار گرفتهاند ،همچنین دوایر دولتی
نیز در انزلی واقع شدهاند .

باالیی برخوردار است.
این بندر مشمول قوانین و مقررات آزاد تجاری– صنعتی بوده و رشایط مناسبی
را برایجذب رسمایهگذاری داخلی و خارجی فراهم میکند .زیر ســاختهای
مناسب ،وجود انبارهای چند منظوره و ترمینال متنوع و برخورداری از مدرنترین
تجهیزات تخلیه و بارگیری همچنین بهرهمندی ازسیستم ترافیکی دریایی انزلی
را از ســایر بنادر همســایه در حوزه دریای خزر متامیز ســاخته است .مساحت
محوطههــای این بندر در حدود یــک میلیون مرت مربع اســت و دارای ظرفیت
اسمی  11میلیون تن میباشد.
روایت است؛نام انزلی و غازیان از نام دو برادر به نامهای انزل خان و غازان خان که در
اینبخشهااقامتداشتهاند،گرفتهشدهاست.خانههایچوبیوگالیپوشیبعدها
به سفال بدل شدهاند .
(هانریرنهداملانی)کهدرسال 1907میالدیبرابربا 1286شمسی،بهانزلیسفر
کردهاست،میگوید:
«انزلی شهر کوچک و عجیبی است .باغها و منازل به وسیله پرچینی که از نی درست
شدهازهمجدامیشوندوچنینبهنظرمیرسدکهمادررشقاقصیویادرمرکزافریقا
زندگی میکنیم ) .یکی از آثار زیبا ودیدنی در شهرستان انزلی وجود دو پل بتنی بین
انزلی – میان پشته ومیان پشته – غازیان است .قبل از ساخن این دو پل رفت و آمد
بینانزلیوغازیانباقایقصورتگرفتهاست.

سابقهکشتیسازیوکرجیسازیدربندرانزلی:
بدونشکازگذشتههایدوردرهریکازبنادرجنوبیدریایخزرانواعشناورکوچک
و بزرگ از کشتی گرفته تا قایق با شکلهای مختلف ساخته میشده تا کشتیرانان ،
کرجیباناندریادلسینهامواجدریارابشکافند.
انزلییکیاز مراکز مهم کشتیسازیو کرجیسازیبودهو هست.
درسال 1844بهعلتمخالفتروسهاباصدورالوارجنگلیازاسرتآباد،فعالیتهای
کشتیسازیدرانزلیتعطیلشدوامروزهفایربگالسرقابتشدیدیراباکرجیسازی
سنتیآغازکردهاست.
اداره بندر و دریانوردی انزلی از نظر قدمت شاید بعد از اداره گمرک و قبل از تأسیس
شــیالت فعالیت خود را آغاز کرده است و متأســفانه به علت تغییر مکان اداری و یا
عدم توجه مسئولین در گذشته اسناد و مدارکی در بایگانی راکد آن اداره که بتواند
سابقه تأسیس آن را نشان دهد ،وجود ندارد چنین میمناید که بیشرت امور که امروز
جزءکارهای روزمره ادارهی کشتیرانی محسوب میشود ،به وسیله اداره گمرک انزلی
انجاممیشدهاست.
مدخل بنــدر انزلی هنگام تالطــم دریا یکی از خطرناکتریــن دهانههای طبیعی
بنادرجهان است .بیش از 40رودخانه در خلیج انزلی میریخت و دوجریان یکی از
خلیجانزلیبهطرفدریاودیگریجریانیازدریابهسویخلیجانزلی.ایندوجریان
حتی وقتی دریا آرام بود ،ورود و خروج را برای کشتیها مشکل میکرد تا چه رسد به
تالطم و موج .احداث تأسیسات بندری و تأسیسات اداره بندر و موج شکنها از سال
 1274شمسیآغازشدهساختامنهایادارهبندرومحوطهآندرسال 1306طبق
قراردادی بین ایران و روس تحویل دولت ایران داده شده است.

و اما امروز بندر انزلی در یک نگاه:

آخرین وضعیت انبار و محوطه بندرانزلی

بندرانزلی یکی از بنادر فعال در بین کشــورهای حاشــیه جنوبــی دریای خزر
است و به دلیل واقع شدن در مسیر ترانزیتی کریدور شامل – جنوب از اهمیت

مزایا و ویژگیها:

-1بزرگترینبندرحاشیهدریایخزرومجهزبهامکاناتمدرنتخلیهوبارگیری.
-2دارایرتبهیسومبینبنادرکشوربعدازامامخمینیوبندرشهیدرجایی.
-3نزدیکیبابندرآستاراخانوالگاندرروسیهکراسنودسکدرترکمنستان،اوکتائو
در قزاقستان و باکو در آذربایجان.
 -4ارتباط با بازارهای منطقهای و دسرتســی به بازار مرصف بــاالی  300میلیونی
کشورهایتازهاستقاللیافتهشورویسابق.
-5قرارگرفندرمسیرکریدوربیناملللیشامل–جنوبکهاینمسیرسهبرابرازمسیر
فعلی کوتاهتروارزانتر است.
 -6نزدیکی به بزرگترین ذخایر نفت و گاز دریای خزر.
-7برخورداریازمعافیتمالیاتی.
 -8دسرتسی به معادن رسب  ،روی و آهن و مراکز صنعتی.
 -9برخورداری از رشایط آب وهوایی معتدل استان گیالن.
-10برخورداریازترمینالمجهزمسافریدریایی.
 -11زیر ساختهای موجود در بندر :
دارای 9پستاسکلهعمومیوکانتیرنی.
دارای 1پستاسکلهنفتی.

تجهیزاتبندری

جرثقیلریلیساحلی 14دستگاه.
ریچاستاکر 2دستگاه.
انواعجرثقیلمحوطهای 36دستگاه.
لیفتتراکت 67دستگاه.
مکندهیغالتوآنلودر 4دستگاه
کشندهوکفی 126دستگاه

امکاناتموجوددربندر

 16790مرتمربعانبارمسقف
محوطه ی بارانداز؛  28هکتاری
مساحتکلانبارها؛ 33هکتاری
مساحتکلبندر؛ 99هکتاری

تجهیزاتدریایی

 3دستگاهالیروب
 5دستگاه یدک کش
 2دستگاه بارج
 7دستگاهانواعقایق

فرصتهایرسمایهگذاری

-1ساختمجتمعتعمیراتوساختداککشتیها
-2ساختاسکلههایدلفین،کانتیرنی،کاالیعمومی،رورو
-3ساختمجتمعتعمیرونگهداریکانتیرن.
-4خریدتجهیزاتاسرتاتژیکبندریودریایی.
-5خریدکشتیمسافربریوبهرهبرداریازترمینالمسافربری.
-6ساختانباررسپوشیدهبراینگهداریکاالیعمومی.
بههررویباطرحهای دردستاجرابرایتوسعهبنادرکشور ،بندرانزلیمیرودتادر
حاشیهجنوبی خزرنقش حساسینه تنها فقطدر منطقه گیالن بلکه در سطح ملی
وبیناملللیایفامناید.
بهرهگیریازگوهرهخزربهدلیلوجودمنابعغنیانرژیودسرتسیآسانبهکشورهای
آسیای میانه برای ما امری حیاتی اســت .لذا رسمایهگذاری در ارتقاء بندر یاد شده
به عنوان یک بندر مادر امریاجتناب ناپذیر است .امید با برنامههای در دست اجرا
در آیندهای نه چندان دور انزلیجایگاه ویژهای دربین بنــادر منطقه خزر به خود
اختصاص دهد.
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