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در انتظار سال رونق اقتصادی

ـــاره  ـــن نفســـی دوب ـــو می شـــود و زمی ـــار ســـال ن ـــا آمـــدن به ـــش طبیعـــت اســـت. ب ـــن و روی ـــر زمی ـــد ب ـــدرت خداون ـــاره ق ـــی دوب ـــوروز تجل ن

ـــته  ـــود داش ـــته خ ـــروری در گذش ـــان م ـــه انس ـــت ک ـــانه هایی اس ـــل و نش ـــا دالی ـــه ی این ه ـــود. هم ـــاز می ش ـــو آغ ـــات ن ـــد و حی می کش

ـــازد. ـــت بس ـــه هس ـــته ک ـــر از گذش ـــده را به ـــر، آین ـــال های اخی ـــات س ـــری از تجربی ـــا بهره  گی و ب

ـــت و  ـــل از نف ـــای ارزی حاص ـــوع درآمده ـــون مجم ـــود چ ـــران ب ـــاد ای ـــال ها اقتص ـــن س ـــی از بهری ـــدی یک ـــاظ درآم ـــه لح ـــال 1390 ب س

ـــد  ـــاهد رش ـــاید ش ـــد، ش ـــه می ش ـــتی هزین ـــه درس ـــر ب ـــغ اگ ـــن مبل ـــه ای ـــید ک ـــارد رس ـــاه میلی ـــد وپنج ـــه یکص ـــی ب ـــای غیرنفت گاز و کااله

ـــه  ـــت را تجرب ـــا رشـــدی مثب ـــه تنه ـــران ن ـــی اقتصـــادی در ســـال های 1391و 1392 منی شـــدیم. در دو ســـال گذشـــته اقتصـــاد ای منف

ـــت.  ـــام نگرف ـــد انج ـــد، تولی ـــکان تولی ـــن ام ـــود داش ـــا وج ـــه ب ـــد ک ـــان می ده ـــوع نش ـــن موض ـــت، ای ـــی داش ـــدی منف ـــه رش ـــرد بلک نک

ـــه  ـــای ظاملان ـــی تحریم ه ـــد: یک ـــه باش ـــر از هم ـــل مهم ت ـــه عام ـــاید س ـــه ش ـــود ک ـــمرده می ش ـــف برش ـــل مختل ـــی دالی ـــن کوتاه ـــرای ای ب

ـــا وجـــود ادامـــه تحریم هـــا، درآمدهـــای  و دوم کاهـــش درآمدهـــا از منشـــاء نفـــت و عامـــل مهـــم دیگـــر ســـوء تدبیرهـــا. در ســـال جـــاری ب

ـــل این کـــه عامـــل ســـوم  ـــه دلی ـــه کـــرده اســـت. ب ـــا اقتصـــاد رشـــد مثبـــت را تجرب ـــک ســـوم ســـال 1390 رســـیده، ام ـــه ی ـــا ب ـــی تقریب نفت

ـــه حســـن تدبیـــر تبدیـــل شـــده اســـت. یعنـــی هـــان ســـوء تدبیرهـــا ب

ـــای ارزی  ـــم درآمده ـــود و ه ـــق ش ـــا تعلی ـــم تحریم ه ـــی ه ـــد یعن ـــر کن ـــم تغیی ـــل اول ه ـــده دو عام ـــال آین ـــد در س ـــر می رس ـــه نظ ـــال ب  ح

ـــد. ـــش یاب ـــت و گاز افزای ـــوالت نف ـــایر محص ـــت وگاز و س ـــروش نف ـــدار ف ـــش مق ـــا افزای ب

ـــوارد  ـــن م ـــار ای ـــه در کن ـــه البت ـــود ک ـــال 1393ش ـــش از س ـــال 1394 بی ـــادی س ـــد اقتص ـــزان رش ـــود می ـــی می ش ـــن پیش بین   بنابرای

ـــه  ـــورم ب ـــرل ت ـــت در کن ـــق دول ـــت موف ـــه سیاس ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــود دانس ـــا از رک ـــیاری از بازاره ـــروج بس ـــال خ ـــال 1394 را س ـــد س بای

ـــم آورد.  ـــران را فراه ـــود ای ـــروج رک ـــط خ ـــی، رشای ـــی و مال ـــب پول ـــت های مناس ـــا سیاس ـــد ب ـــده بتوان ـــال آین ـــت در س ـــد دول ـــر می رس نظ

ـــذارد.  ـــت رس گ ـــی را پش ـــر رونق ـــال پ ـــال 1394 س ـــران در س ـــاد ای ـــه اقتص ـــد ک ـــک در کارن ـــید و فل ـــه و خورش ـــاد، م ـــرو ب ـــک کالم اب در ی

ـــر مناســـب  ـــی در صـــورت اتخـــاذ تدابی ـــر واضـــح اســـت کـــه اقتصـــاد ایران ـــا پ ـــود ام ـــه شـــد از منظـــر تجـــارب گذشـــته ب ـــه آنچـــه گفت البت

ـــد.  ـــادی باش ـــش اقتص ـــک جه ـــاده ی ـــد آم ـــی می توان ـــع خارج ـــدم موان و ع

ـــات  ـــا و زح ـــی تالش ه ـــود ا از متام ـــی خ ـــکر و قدردان ـــب تش ـــیدی، مرات ـــال 1394 خورش ـــاز س ـــو و آغ ـــال ن ـــول س ـــک حل ـــن تربی ضم

خالصانـــه ی همـــه  عزیـــزان جامعـــه بـــزرگ دریایـــی کشـــور کـــه نقـــش مهمـــی در پیشـــربد ایـــن ســـنجش مهـــم اقتصـــادی ایـــران 

عزیزمـــان دارنـــد ابـــراز می منایـــم و از خداونـــد متعـــال عـــزت، رسبلنـــدی، ســـالمتی و موفقیـــت روزافـــزون همـــکاران آرزومندیـــم.

  هادی حق شناس  
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سال نو
رویکرد نو

ابزار نو

چشم برهم می زنیم، نوروز دیگری از راه می رسد و بهار دل انگیز و زیبا را به ارمغان می آورد. خالق هستی، نزول رحمت خود را چون 

فرشی سبز و پرنشاط بر زمین رسد و خاموش می گسراند و انسان روزی نو و روزگاری نو را آغاز می مناید. همه این ها نشان هایی است 

از قدرت الیزال الهی برای آنانی که عاملانه بر جهان هستی می اندیشند و همواره در جستجوی معرفت و رشد و تعالی انسان و جامعه 

برشی هستند.

در پرتو دوراندیشی دولت تدبیر و امید، تحوالت اخیر سیاسی- بین املللی جاری متاثر از تصمیات و توافقات کشورمان با قدرت های 

جهانی نویدبخش چشم انداز مساعد توسعه اقتصادی و گسرش تجارت کشور در سال 1394 دارد.

نگاهی تاریخی- تحلیلی بر اقتصاد سیاسی کشورمان در یک صد سال گذشته، موید این نکته مهم است که اقتصاد ایران یکبار دیگر 

وارد دوران طالیی رشد و شکوفایی شده و ابزارهای الزم برای جربان عقب افتادگی و پیشی گرفن بر رقبای منطقه ای و بین املللی در 

حال فراهم شدن است. معادالت سیاسی در سطح بین املللی تغییر یافته و قدرت های جهانی به این نتیجه رسیده اند که جمهوری 

اسالمی ایران به لحاظ جغرافیایی سیاسی و اقتصادی، برخورداری از مزیت های رقابتی و ظرفیت های توسعه ای نقش انکارناپذیری 

در تحوالت منطقه ای دارد و شکل بازی ها در خاورمیانه به نفع ایران در حال تغییر است. فرصت های تجاری و رسمایه گذاری ایران زیر 

ذره بین رشکت های بزرگ بین املللی قرار گرفته؛ اشتیاق و حضور رشکت های خارجی برای تجارت در بازار 80 میلیون نفری جمعیت 

ایران و بهره مندی از انرژی، منابع طبیعی و موقعیت ممتاز جغرافیایی آن، موضوعی است که بعداز پیرشفت مذاکرات هسته ای و کاهش 

تحریم های اقتصادی تشدید شده است.

رشایط یاد شده فرصت طالیی را پیش روی کشور ما قرار داده )و به اعتقاد نگارنده این فرصت بین 6 ماه تا 3 سال بیشر به طول نخواهد 

انجامید( تا بتواند با تسهیل مقررات و بهبود فرآیندهای اداری، قانونی و تجاری زمینه مناسبی را برای جذب رسمایه های بین املللی 

فراهم کند و به عنوان یک بازیگر فعال اقتصادی از رقبای خود پیشی گرفته و به ایفای نقش بپردازد.

آمادگی برای بعد از تحریم و رونق اقتصادی موضوع مهم دیگری است که متامی بخش های اقتصادی کشور از جمله حمل ونقل به عنوان 

پیش نیاز اساسی رونق تجاری بایستی به آن توجه جدی داشته باشند. این مساله در حوزه حمل ونقل از یک سو به زیرساخت های موجود 

ریلی، جاده ای، دریایی و هوایی برمی گردد و رضورت دارد متامی این روش های حمل به صورت یکپارچه در چارچوب زنجیره حمل و 

نقل منطقه ای و بین املللی به صورت هاهنگ با یگدیگر توسعه یابند و از سوی دیگر موضوع مدیریت لجستیک در زنجیره حمل ونقل 

از مباحث جدی و تاثیرگذار بر جابجایی ایمن و رسیع کاال محسوب می شود. در این رابطه نیز نه تنها بایستی ساده سازی در فرآیندهای 

ورود و خروج و دریافت و تکمیل اسناد اداری و... صورت پذیرد، بلکه استفاده حداکرثی از ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات برای کاهش 

زمان حمل و ترسیع در جریان اطالعات  در دستور کار جدی قرار گیرد.

از این رو با اندکی تامل و تدبیر، می توان چنین اظهار داشت که بنادر ایران می توانند کانون توجه خطوط برتر کشتیرانی های جهان 

قرار گرفته و پیونددهنده هفت دریا و اقلیم از اقصی نقاط جهان باشند.

لذا در آستانه بهار 1394 و آغاز سی امین سال انتشار مداوم ماهنامه بندرودریا، برآنیم با بهره گیری از توان علمی و فنی و تجارب متامی 

اعضای جامعه دریایی کشور، نرشیه ای در خور توجه و تحلیلی – اقتصادی که بیانگر نیازهای فعلی و آتی این بخش مهم اقتصادی کشور 

باشد، تولید و منترش مناییم و در این رابطه آماده پذیرایی انتقادات و پیشنهادات سازنده شا عزیزان هستیم. 

در پایان، ماهنامه بندرودریا سالی همواره با موفقیت، رسبلندی و تندرستی برای خانواده بزرگ دریایی کشور آرزومند است.

  یونس غربالی مقدم  
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محمد سعید نژاد در هامیش ساالنه مدیران سازمان بنادر و دریانوردی ترشیح کرد:

سیاست های توسعه و تامین مالی بنادر
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی سیاست های توسعه و تامین مالی بنادر کشور را 

در جریان برگزاری هامیش ساالنه مدیران ترشیح کرد.

بــه گــزارش ماهنامه بنــدر  و دریــا، محمد ســعید نژاد ضمــن ترشیــح تحــوالت اقتصــادی کشــور در چارچوب تحــوالت سیاســی – بین املللــی جاری 

و تاکیــد بــر چشــم انداز مســاعد اقتصــاد کشــور ناشــی از تصمیــات و توافقــات کشــورمان بــا قدرت هــای جهانــی گفــت: »پیش بینــی می شــود 

بنــادر کشــور با حجــم بــاالی فعالیت در ســال آینــده مواجــه شــوند و از آن جــا که بنــادر در خــط مقــدم گســرش فعالیت های اقتصــادی کشــور قرار 

دارنــد، رضوری اســت بــا متــام قــوا و بــا آمادگــی کامــل خــود را بــرای ورود بــه دوران جدید اقتصــادی کشــور آمــاده کنند.«

معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره به اینکه رشــد عملکردی ســازمان در ســال 1393 نســبت به ســال گذشــته حــدود 6 درصد بــوده، ادامــه داد: 

»انتظــار داریــم کــه در چارچــوب توافقــات صــورت گرفتــه، این رقــم در ســال 1394 بــه مراتــب باالتــر از رقم فعلی باشــد.«

مدیرعامل ســازمان بنــادر و دریانــوردی ادامــه داد: »رونــد رسمایه گذاری بنــادر در ســال 1393 را قابــل توجه دانســت و تاکید کرد با وجود اســتفاده 

همــه منابــع در اختیــار ســازمان رضوری اســت کــه منابــع مالــی ســایر نهادهــا به ویــژه صنــدوق توســعه ملی و هم چنیــن بانک هــای تجــاری کشــور 

نیــز برای توســعه اهــداف ســازمانی بــه کار گرفته شــوند.«

وی نقــش بخــش خصوصــی را غیرقابــل انــکار دانســت و از بهره گیــری رشکــت خصوصی فعــال در بنــدر شــهیدرجایی که موفــق به اخذ تســهیالت 

40 میلیــون دالری شــده، به عنــوان یــک الگــوی مناســب بــرای ســایر بنــادر نــام برد.

نسخه واحد
ســعیدنژاد در ادامــه بــه تفــاوت ماهــوی و کارکــرد بنــادر کوچــک و بــزرگ اشــاره کــرد و گفــت: مــا در عمــل منی توانیــم بــرای بنــادر کوچــک و بــزرگ 

نســخه واحــد بپیچیــم، به همیــن منظــور رضوری اســت کــه ســازمان بــر ارتقــای فعالیــت بنــادر بــزرگ متمرکــز شــود تــا در رقابــت بــا بنــادر بــزرگ 

منطقــه به نحــو احســن از مدل هــای ســازگار و مطلــوب بــرای واگــذاری بنــادر کشــور بهــره گیــرد.

وی ورود خطــوط کشــتیرانی بین املللــی بــه بنــادر ایــران را از مهم تریــن فعالیت هــای بازاریابی ســازمان در آســتانه ســال آینده عنــوان کــرد و افزود: 

فرایندهــای مذاکــرات تجــاری بــا رشکت هــای بــزرگ و معترب خطــوط کشــتیرانی آغاز شــده و رضوری اســت کــه در آینــده نزدیــک با قــوت و پیگیری 

بیش تــر ادامــه یابــد.

بــه اعتقــاد مدیرعامــل ســازمان بنــادر ارزیابــی عملکرد بنــادر بــه عوامل متعــدد تجــاری، اقتصــادی، سیاســی و اجتاعــی وابســته اســت، بنابراین 

نیازســنجی توســعه بنــادر و جــذب رسمایه گــذاری بــه انجــام مطالعــات دقیــق و همــه جانبــه منــوط خواهــد بود.

وی در ادامــه، نبــود چارچــوپ مشــخص بــرای ایجاد موج شــکن هــا را از نــکات منفی اجــرای این سیاســت عنــوان کــرد و گفت: فشــار تقاضــای وارد 

شــده از طــرف نهادهــای بیرونــی بــر ســازمان و وزارت راه و شهرســازی، عامــل اصلــی پیش بــرد ایــن سیاســت بــوده، امــا سیاســت مــا در ادامــه ایــن 

خواهــد بــود که پــس از بررســی دقیــق و انجــام نیازســنجی، موج شــکن های مردمــی بــا کاربردهای مشــخص بــه متقاضیــان رسمایه گــذاری واگذار 

کنیــم. البتــه بــرای پیشــنهادهای مجــاز و قانونی، مجــوز بهره بــرداری صــادر خواهد شــد.

وی ضمــن تاکیــد بــر رعایــت مســایل زیســت محیطی و توجــه کامــل و حفــظ و نگهــداری از محیط زیســت افــزود: در متامــی ابعــاد توســعه ای بنادر 

بایســتی موضــوع حفــظ محیط زیســت مــورد توجــه قــرار گیــرد و متامــی توصیه هــای کارشناســان ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در طرح های 

توســعه بنــادر لحاظ گــردد.

مدیرعامــل ســازمان ســازمان بنــادر و دریانــوردی بهره گیــری از نیــروی جــوان و کارآمــد را رضورت وجــود یــک ســازمان پویــا عنــوان کــرد و گفــت: اگر 

نتوانیــم نیروی هــای جــوان، کارشــناس و مدیــر را در بدنه ســازمان جــذب کنیــم و آموزش های متناســب بــه آن ها ارایــه نکنیــم، در عمل بــه نیازهای 

تخصصــی حاکمیتــی ســازمان پاســخ نــداده که منجــر بــه ایجاد مشــکالت جــدی در آینــده خواهد شــد.

ســعیدنژاد وجــود مدیریــت یکپارچــه ســواحل را یــک امــر رضوری بــرای توســعه ســواحل برشــمرد و ادامــه داد: به عنــوان مثــال در رشایــط فعلــی که 

توســعه ســواحل مکــران در دســتور کار دولــت قــرار گرفتــه، بایســتی اصــول ســاخت و ســاز ســواحل از مقــررات و اســتانداردهای سیســتم مدیریت 

یکپارچــه ســواحل تبعیــت کــرده و توســعه پایــدار ایــن منطقــه را تضمیــن مناید.

وی در پایــان بــا تاکیــد بــر اهمیــت و جایــگاه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، از میــزان و کیفیــت اســتفاده از فناوری هــای نویــن در ســازمان بنــادر و 

دریــا نــوردی ابــزار نارضایتــی کــرد و گفــت: فکــر می کنــم ســازمان مــا در حــوزه فنــاوری و اطالعــات از شــان و صالحیتی کــه باید قرار داشــته باشــد، 

تاحــدودی فاصلــه دارد و بــا توجــه بــه ماهیت تخصصــی، حرفــه ای و کاربــردی آن بایــد ایــن فاصلــه را در کوتاه تریــن زمان بــه حداقل ممکن رســاند. 

براســاس بررســی های صــورت گرفتــه، در حــال حــارض حــدود 90درصــد فرآیندهــای ســازمانی مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات نیســت و بایــد ایــن 

مشــکل در ســال آینــده بــر اســاس یــک برنامــه دقیــق و حســاب شــده رفع شــود.  
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ـــی جابه جـــا  ـــر اصل ـــادر و جزای ـــن بن ـــه امســـال 31 دســـتگاه شـــناور حمـــل خـــودرو، خـــودروی مســـافران را بی ـــان اینک ـــا بی ـــوردی ب ـــادر و دریان ـــل ســـازمان بن مدیرعام

ـــده اند. ـــازی ش ـــال آماده س ـــوروز امس ـــرای ن ـــافری ب ـــناور مس ـــتگاه ش ـــت: ۷۵ دس ـــد، گف می کن

ـــه رشـــد ســـفرهای دریایـــی  و اســـتقبال مـــردم از ایـــن ســـفرها در چنـــد ســـال  ـــا اشـــاره ب ـــوروزی در وزارت راه ب ـــژه ســـفرهای ن محمـــد ســـعید نژاد در نشســـت خـــربی وی

ـــاخت و  ـــع س ـــده مناب ـــوه اداره ش ـــب وج ـــم، در قال ـــالش کردی ـــرد: »ت ـــوان ک ـــافری عن ـــی مس ـــزات دریای ـــات و تجهی ـــعه امکان ـــر توس ـــازمان را ب ـــن س ـــت ای ـــر، سیاس اخی

ـــم.« ـــرار دهی ـــی ق ـــش خصوص ـــار بخ ـــافربر را در اختی ـــناور مس ـــد ش خری

ـــی  ـــافری«و »ایمن ـــناورهای مس ـــردد ش ـــیرهای ت ـــا و مس ـــی آبراهه ه ـــش »ایمن ـــه بخ ـــی در س ـــفرهای دریای ـــی س ـــه ایمن ـــان اینک ـــا بی ـــازی ب ـــر راه و شهرس ـــاون وزی مع

ـــز  ـــوی نی ـــط ج ـــر رشای ـــود. از نظ ـــی می ش ـــش و بررس ـــق پای ـــورت دقی ـــه ص ـــی ب ـــیرهای دریای ـــت: »مس ـــود، گف ـــن میش ـــدری « تامی ـــای بن ـــی پایانهه ـــناورها «و »ایمن ش

ـــده اند.« ـــایی ش ـــی شناس ـــه دریای ـــیرهای پرحادث ـــه مس ـــن آنک ـــود؛ ضم ـــارت می ش ـــد و نظ ـــا رص ـــت آب راهه ه ـــی وضعی ـــر روز الکرونیک ـــزات ب ـــا تجهی ب

ــرای  ــد بـ ــافران می تواننـ ــده اند: »مسـ ــتقر شـ ــواحل مسـ ــاحلی مخابراتـــی در سـ ــتگاه سـ ــوردی گفـــت: 3۵ ایسـ ــادر و دریانـ ــازمان بنـ ــل سـ ــه  مدیرعامـ ــه گفتـ بـ

ـــد.« ـــاس بگیرن ـــاعته مت ـــورت 24 س ـــه ص ـــن 1۵۵0 ب ـــاره تلف ـــا ش ـــناورها ب ـــه ش ـــوط ب ـــات مرب ـــفرها و اطالع ـــان س ـــا، زم ـــی دری ـــت آب و هوای ـــانی از وضعی اطالعرس

ســـعید نژاد بـــا بیـــان اینکـــه از تـــردد شـــناورهای غیراســـتاندارد و غیـــر مجـــاز قطعـــًا جلوگیـــری می شـــود، گفـــت: در نـــوروز امســـال ۷۵ شـــناور مســـافری فعـــال 

ـــت.« ـــی اس ـــزار و ۷۵۵ صندل ـــامل 6 ه ـــه ش ـــود ک ـــد ب خواهن

ـــوروز  ـــودرو( در ن ـــل خ ـــناور حم ـــت )ش ـــدی کراف ـــتگاه لن ـــال 31 دس ـــرد: »امس ـــان ک ـــور بی ـــی کش ـــافری دریای ـــاوگان مس ـــت ن ـــد وضعی ـــد 16درص ـــه رش ـــاره ب ـــا اش او ب

ـــد.« ـــودرو دارن ـــتگاه خ ـــل 1۷۵0 دس ـــت حم ـــه ظرفی ـــد ک ـــانی می کنن ـــردم خدمرس ـــه م ب

ـــه  ـــدند ک ـــا ش ـــناورها جابج ـــط ش ـــافر توس ـــزار مس ـــون و ۵3 ه ـــته ۷ میلی ـــال گذش ـــوروزی س ـــرح ن ـــرد: »در ط ـــان ک ـــوردی خاطرنش ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــل س مدیرعام

امســـال پیش بینـــی می شـــود، ایـــن رقـــم بـــه 8 میلیـــون و 400 هـــزار مســـافر افزایـــش یابـــد.«

ـــان  ـــا بی ـــوردی ب ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــل س ـــوند. مدیرعام ـــا می ش ـــناورها جابهج ـــط ش ـــافر توس ـــون مس ـــدود 1۷ میلی ـــز ح ـــال نی ـــول س ـــژاد در ط ـــعید ن ـــه  س ـــه گفت ب

اینکـــه پایانه هـــای مســـافری بـــرای ایـــام نـــوروز تجهیـــز و بهســـازی شـــده اند، گفـــت: »جلیقـــه نجـــات بـــه صـــورت رایـــگان بیـــن شـــناورها توزیـــع شـــده اســـت و 

ـــت.« ـــی اس ـــتفاده از آن الزام اس

او از مسافران خواست حتًا به پیام های ایمنی توجه کنند و از شناورهای غیر مجاز استفاده نکنند.

مدیرعامل سازمان بنادر 

در نشست خربی سفرهای نوروزی ترشیح کرد: 

ایمنی سفرهای دریایی در سه بخش 
ناوگان ، آبراهه ها و پایانه ها
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  ابراهیم ایدنی  
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

هرمزگان
 پایتخت سفرهای دریایی کشور

ـــی کشـــور مســـوولیت حفـــظ  ـــوان مرجـــع دریای ـــوردی به عن ـــادر و دریان ســـازمان بن

جـــان افـــراد در دریـــا و ایمنـــی تـــردد شـــناور ها را طبـــق مقـــررات ملـــی و بین املللـــی 

ـــن ســـازمان در هفـــت اســـتان ســـاحلی کشـــور  ـــه ای ـــی ک ـــا امکانات برعهـــده دارد. ب

به ویـــژه در بنـــادر جنوبـــی فراهـــم کـــرده اســـت، ســـفرهای دریایـــی به ویـــژه در ایـــام 

تعطیـــالت نـــوروزی مـــورد اســـتقبال خـــاص و ویـــژه میهانـــان نـــوروزی قـــرار گرفتـــه 

اســـت کـــه ایـــن تقاضـــا بـــرای تجربـــه یـــک ســـفر دریایـــی جـــذاب و پرهیجـــان، هـــر 

ـــد.  ـــش می یاب ـــته افزای ـــش از گذش ـــاله بی س

ــه  ــط کمیتـ ــده توسـ ــیده شـ ــدات اندیشـ ــه و متهیـ ــورت گرفتـ ــات صـ ــا اقدامـ بـ

ــزگان،  ــتان هرمـ ــفر اسـ ــات سـ ــاماندهی خدمـ ــتاد سـ ــل دریایـــی سـ حمل ونقـ

امیـــدوارم تعطیـــالت نـــوروزی 94 را همچـــون ســـال های گذشـــته در رشایطـــی 

ـــات  ـــن اقدام ـــه ای ـــم. از جمل ـــپری کنی ـــن س ـــی آرام و ایم ـــه و در فضای ـــدون حادث ب

می تـــوان ایـــن مـــوارد را نـــام بـــرد: 

ـــق تشـــکیل  ـــی از طری ـــر ســـفرهای دریای ـــرای نظـــارت ب ـــزی منســـجم ب 1. برنامه ری

ـــه  ـــی ک ـــد گزارش های ـــارت )هانن ـــت و نظ ـــی، گش ـــرای بازرس ـــژه ب ـــای وی گروه ه

ـــزارش  ـــه گ ـــا وظیف ـــن گروه ه ـــد( ای ـــه می ده ـــور ارای ـــای کش ـــس راه در جاده ه پلی

ـــد. ـــاد شـــناورها را دارن ـــور زی ـــه تخلـــف از جملـــه رسعـــت و مان هرگون

ـــز  ـــت مراک ـــرد و وضعی ـــر عملک ـــاالنه ب ـــژه س ـــارت وی ـــتورالعمل و نظ ـــدور دس 2. ص

ـــی  ـــن منظـــور، اعتبارات ـــه همی ـــه ب ـــی )MRCC( اســـت ک جســـتجو و نجـــات دریای

ـــق نجـــات،  ـــه، قای ـــد جلیق ـــی مانن ـــزات نجـــات دریای ـــن وســـایل و تجهی ـــرای تامی ب

امکانـــات رادیویـــی و... اختصـــاص یافتـــه اســـت. ضمـــن آنکـــه در ایـــن ایـــام، 

برنامـــه زمان بندی شـــده کشـــیک بـــرای تیم هـــای امـــداد و نجـــات دریایـــی بـــا 

رستیم هـــای مشـــخص صـــورت گرفتـــه اســـت.

ــری از  ــات تصویـ ــی، گزارشـ ــی دی های آموزشـ ــور و سـ ــاپ بروشـ ــه و چـ 3. تهیـ

وضعیـــت بنـــادر بـــرای آگاهـــی مســـافران و همچنیـــن نظـــارت بـــر عـــدم تـــردد 

شـــناوران غیرمجـــاز حمـــل مســـافر

ـــک  ـــان در تک ت ـــی و بازرس ـــس، غواص ـــانی، آمبوالن ـــای آتش نش ـــت تیم ه 4. فعالی

بنـــادر مســـافری هرمـــزگان

ـــت ایمنـــی ســـفر، لغـــو ســـفرهای  ـــرای رعای ـــه تعاونی هـــای مســـافری ب ـــد ب ۵. تاکی

دریایـــی در رشایـــط نامطلـــوب آب و هوایـــی و جـــوی و الـــزام به کارگیـــری تجهیـــزات 

ایمنـــی کامـــل

6. برنامه ریـــزی درج اطالعـــات ســـفرهای دریایـــی )مســـیرهای مجـــاز، اخبـــار 

هواشناســـی، اخطاریه هـــا و پیام هـــای ایمنـــی( در تارمنـــای بنـــدر شـــهید رجایـــی 

۷. برنامه ریـــزی راه انـــداری مرکـــز اطالع رســـانی ســـفرهای دریایـــی ویـــژه ایـــام 

اجـــرای طـــرح بـــا شـــاره های 32122۵00 و ارایـــه خدمـــات 24 ســـاعته 

ـــناورهای  ـــن ش ـــامانه VTS و AIS و همچنی ـــق س ـــیر از طری ـــتمر مس ـــش مس 8. پای

ـــرد ـــرح و بالگ ـــر در ط درگی

9. تعمیرات اسکله های پهلوگیری شناورها

10. ساماندهی مسیر ورود و خروج به ترمینال دریایی شهید حقانی 

برخـــورداری اســـتان هرمـــزگان از 14 جزیـــره بـــزرگ و کوچـــک، آب و هوایـــی معتـــدل 

ـــب  ـــاخت های مناس ـــدی از زیرس ـــن بهره من ـــوروزی، همچنی ـــالت ن ـــام تعطی در ای

بنـــدری در ســـواحل خلیـــج فـــارس و همچنیـــن بزرگریـــن نـــاوگان مســـافری 

ـــن اســـتان در ســـال های گذشـــته در فهرســـت  ـــا ای ـــی کشـــور باعـــث شـــده ت دریای

اســـتان های کشـــور بـــا لقـــب »پایتخـــت ســـفرهای دریایـــی ایـــران زمیـــن« شـــناخته 

شـــود. 

مســـیرهای دریایـــی بندرعبـــاس- قشـــم، بندرعبـــاس - هرمـــز، هرمـــز - قشـــم، الفت، 

بنـــادر لنگـــه و آفتـــاب بـــه مقصـــد کیـــش و بالعکـــس از مســـیرهایی پرتـــردد دریایـــی 

کشـــور اســـت کـــه بیـــش از 9۵ درصـــد حمل ونقـــل مســـافران دریایـــی ایـــران و 

ـــیرها  ـــن مس ـــارس در ای ـــج ف ـــر خلی ـــد جزای ـــه مقص ـــودرو ب ـــل خ ـــد حم 100 درص

ـــافرت ها در  ـــن مس ـــده ای ـــم عم ـــاری، حج ـــای آم ـــق برآورده ـــود. طب ـــام می ش انج

ـــافران  ـــی مس ـــزان جابه جای ـــال  می ـــر س ـــود و ه ـــام می ش ـــوروزی انج ـــالت ن تعطی

ــن  ــم گیری دارد. برهمیـ ــش چشـ ــی افزایـ ــفرهای دریایـ ــب  سـ ــوروزی در قالـ نـ

اســـاس، طـــرح نـــوروزی 94 ســـاماندهی ســـفرهای دریایـــی در چهـــار بخـــش 

ـــی شـــناورها و اطالع رســـانی  ـــادر مســـافری، ایمن ـــی بن ـــردد، ایمن ـــی مســـیر ت ایمن

ـــد. ـــد ش ـــی خواه اجرای

نـــاوگان مســـافرت های دریایـــی هرمـــزگان بـــرای خدمات دهـــی مناســـب و 

ـــی  ـــا ظرفیـــت 6600 صندل ـــد شـــناور ب ـــوروزی، 82 فرون ـــان ن ـــه میهان شایســـته ب

ــم و  ــاس - قشـ ــیر بندرعبـ ــه در مسـ ــه ای کـ ــت؛ به گونـ ــه اسـ ــت گرفتـ را به خدمـ

بندرعبـــاس هرمـــز - تعـــداد 40 فرونـــد شـــناور )3۵ فرونـــد مســـافری، 3 فرونـــد لنـــج 

ـــد. ـــت دارن ـــی فعالی ـــت 4۷00 صندل ـــا ظرفی ـــاران( ب و 2 کاتام

ـــای  ـــر هزینه ه ـــالوه ب ـــال 1393 ع ـــزگان در س ـــوردی هرم ـــادر و دریان اداره کل بن

جـــاری، بالـــغ بـــر 100 میلیـــارد ریـــال بـــرای ایجـــاد زیرســـاخت های مســـافری 

ــدر  ــی بنـ ــیرهای ورودی و خروجـ ــاماندهی مسـ ــز، سـ ــی هرمـ ــون الیروبـ هم چـ

ـــکله  ـــرات اس ـــور، تعمی ـــافری کش ـــدر مس ـــن بن ـــوان بزرگ تری ـــی به عن ـــهید حقان ش

ـــی  ـــی و مخابرات ـــزات ایمن ـــه و تجهی ـــد بوی ـــی، خری ـــار ناج ـــکله همی ـــافری، اس مس

بنـــادر مســـافری و هم یـــاری هزینـــه کـــرده اســـت.

  سعد اله عبد الهی  
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان 

پیش بینی 300هزار سفر دریایی 
در استان خوزستان 

ضمـــن انجـــام متهیـــدات و اتخـــاذ تدابیـــر الزم، آمـــاده اســـتقبال از هموطنـــان 

گرامـــی در قالـــب کاروان هـــای راهیان نـــور و میهانـــان نـــوروزی بـــرای بازدیـــد 

ـــو  ـــال ن ـــالت س ـــام تعطی ـــتان در ای ـــادر خوزس ـــی بن ـــدری و دریای ـــای بن از جاذبه ه

اســـت.

ـــی  ـــگری دریای ـــای گردش ـــتان از جاذبه ه ـــتان خوزس ـــورداری اس ـــه برخ ـــه ب ـــا توج ب

و هم جـــواری بـــا یادمان هـــای دوران دفـــاع مقـــدس، هـــر ســـاله در ایـــن موســـم 

ـــوروزی و  ـــان ن ـــد گســـرده میهان ـــادر اســـتان خوزســـتان شـــاهد بازدی از ســـال، بن

ـــادان  ـــادر آب ـــی)ره( و بن ـــام خمین ـــدری ام ـــع بن ـــور از مجتم ـــای راهیان ن کاروان ه

ـــب  ـــتقبال در قال ـــتاد اس ـــکیل س ـــن تش ـــتا ضم ـــن راس ـــت. در همی ـــهر اس و خرمش

ـــات  ـــد امکان ـــی و متهی ـــی و مهندس ـــات، فن ـــی، ترشیف ـــی، فرهنگ ـــای رفاه گروه ه

ارایـــه خدمـــات متنـــوع از جملـــه خدمـــات رفاهـــی، بهداشـــتی و فرهنگـــی طـــی ایـــام 

تعطیـــالت ســـال نـــو، زمینـــه مســـاعد بـــرای بازدیـــد هموطنـــان از مجتمـــع بنـــدری 

ـــادر خوزســـتان را فراهـــم آورده اســـت. ـــی)ره( و دیگـــر بن ـــام خمین ام

ـــای  ـــاهد فعالیت ه ـــتان، ش ـــادر خوزس ـــود از بن ـــد خ ـــوروزی در بازدی ـــان ن میهان

ـــی کشـــور  ـــدری و دریای ـــی و ظرفیت هـــای بن جـــاری در صنعـــت حمل و نقـــل دریای

خواهنـــد بودنـــد و بـــا مزیت هـــا و ویژگی هـــای ایـــن مجتمـــع بـــزرگ بنـــدری و 

ـــوند. ـــنا می ش ـــک آش ـــتان از نزدی ـــادر خوزس ـــر بن دیگ

ــی در  ــگاه های دریایـ ــی در گردشـ ــات دریایـ ــداد و نجـ ــای امـ ــتقرار واحد هـ اسـ

خورهـــای فرعـــی منشـــعب از خـــور موســـی و رودخانه هـــای ارونـــد و کارون بـــه 

منظـــور ارتقـــای ایمنـــی گردشـــگری دریایـــی مســـافران نـــوروزی، از اهـــم ایـــن 

ـــار  ـــام به ش ـــن ای ـــی ای ـــی ط ـــفرهای دریای ـــرات س ـــش مخاط ـــرای کاه ـــات ب اقدام

مـــی رود.

همچنیـــن برپایـــی غرفه هـــای صنایـــع دســـتی اســـتان خوزســـتان، فروشـــگاهی و 
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ـــن  ـــز بخشـــی از ای ـــی نی ـــرات خودروی ـــات تعمی ـــه فوریت هـــای پزشـــکی و خدم ارای

امکانـــات و خدمـــات در ایـــن موســـم اســـت کـــه در ابتـــدای ورود میهانـــان نـــوروزی 

ـــه می شـــود. ـــام خمینـــی)ره( ارای ـــدر ام ـــژه اقتصـــادی بن ـــه وی ـــه منطق ب

به دنبـــال اتخـــاذ متهیـــدات و تدابیـــر مناســـب و شایســـته بـــرای اســـتقبال از 

ـــتان  ـــادر اس ـــی در بن ـــان گرام ـــزار از هموطن ـــر 300ه ـــغ ب ـــوروزی، بال ـــان ن میهان

خوزســـتان بـــه ســـفر دریایـــی ایمـــن پرداختـــه کـــه در جریـــان ایـــن ســـفرهای 

دریایـــی هیچ گونـــه ســـانحه منجـــر بـــه صدمـــات جانـــی روی نـــداد.

ـــی)ره(  ـــام خمین ـــدر ام ـــارت در بن ـــت نظ ـــی تح ـــفرهای دریای ـــزان س ـــن می همچنی

بالـــغ بـــر 19 هـــزار نفـــر بـــوده و حـــدود 60 هـــزار نفـــر از هموطنـــان گرامـــی در 

ــادی  ــه مبـ ــن ورود بـ ــان نوروزی ضمـ ــور و میهانـ ــای راهیان نـ قالـــب کاروان هـ

ـــز  ـــدری نی ـــزرگ بن ـــن مجتمـــع ب ـــی)ره(، از ای ـــام خمین ـــدر ام خشـــکی مجتمـــع بن

دیـــدن کردنـــد.

ـــه ســـفرهای دریایـــی  همچنیـــن بیـــش از 280 هـــزار نفـــر از هموطنـــان مبـــادرت ب

ـــادر  ـــن بن ـــواری ای ـــه هم ج ـــه ب ـــا توج ـــرده و ب ـــهر ک ـــادان و خرمش ـــادر آب ـــن در بن ایم

ـــاد شـــده  ـــا یادمان هـــای دوران دفـــاع مقـــدس تعـــداد بازدید کننـــدگان از بنـــادر ی ب

ـــر رســـید. ـــه بیـــش از 290 هـــزار نف ب

پایانـــه بین املللـــی خلیـــج فـــارس به عنـــوان مجهزتریـــن و بزرگ تریـــن پایانـــه 

مســـافری دریایـــی منطقـــه واقـــع در بنـــدر خرمشـــهر )به عنـــوان تنهـــا پایانـــه 

ــا برخـــورداری از دو پســـت اســـکله روزانـــه  مســـافری در اســـتان خوزســـتان( بـ

توانایـــی انتقـــال یـــک هـــزار و 200 مســـافر از طریـــق مـــرز دریایـــی بـــه عـــراق 

را داراســـت کـــه ایـــن ظرفیـــت در ایـــام نـــوروز و ماه هـــای محـــرم و صفـــر قابـــل 

افزایـــش اســـت.

ــه  ــناور بـ ــه دو شـ ــتان، روزانـ ــتان خوزسـ ــافری دریایـــی اسـ ــه مسـ  در ایـــن پایانـ

نام هـــای »برلیـــان« متعلـــق بـــه رشکـــت هوپـــاد دریـــا و »ایـــران زمیـــن« متعلـــق 

ــارس  ــج فـ ــافری خلیـ ــی مسـ ــه بین املللـ ــام از پایانـ ــان سـ ــت احسـ ــه رشکـ بـ

ــیر  ــان در دو مسـ ــناور برلیـ ــد. شـ ــام می دهنـ ــافران را انجـ ــی مسـ کار جابه جایـ

خرمشـــهر - کویـــت و خرمشـــهر - بـــره فعالیـــت می کنـــد و ایـــران زمیـــن در مســـیر 

خرمشـــهر - بـــره فعال اســـت. کشـــتی برلیـــان از نـــوع کاتامـــاران بـــا ظرفیـــت 23۵ 

مســـافر، روزهـــای شـــنبه و چهارشـــنبه در مســـیر کویـــت و روزهـــای دوشـــنبه و ســـه 

ـــران زمیـــن از نـــوع کـــروز ظرفیـــت  شـــنبه در مســـیر بـــره فعـــال اســـت. کشـــتی ای

جابه جایـــی ۷1 مســـافر در هـــر ســـفر را دارا اســـت و 3 نوبـــت در هفتـــه در روزهـــای 

ــام می دهـــد. ــافران را انجـ ــرد کار جابه جایـــی مسـ فـ

  محمد راستاد  
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 

اجرای طرح جامع تسهیل 
سفرهای دریایی در استان بوشهر

اداره کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان بوشـــهر، در راســـتای ایفـــای وظایـــف 

حاکمیتـــی و مســـوولیت های اجتاعـــی خـــود، هـــر ســـاله از روزهـــای پایانـــی 

اســـفند تـــا نیمـــه فروردیـــن مـــاه، فعالیت هـــا و خدمـــات گســـرده و متنوعـــی را 

ـــوروزی انجـــام  ـــی ن ـــه مســـافران و تســـهیل ســـفرهای دریای ـــرای خدمت رســـانی ب ب

می دهـــد، کـــه بخشـــی از ایـــن اقدامـــات بـــه ایـــن رشح اســـت:

- تهیه و تدوین طرح جامع و اجرایی »تسهیل سفرهای دریایی ایام نوروز«

- تشـــکیل جلســـات متعـــدد بـــا مقامـــات ارشـــد اســـتان و ارگان هـــای اجرایـــی بـــرای 

ـــوط به حـــوزه  بررســـی موضـــوع و نحـــوه ســـامان دهی شـــناورها و فعالیت هـــای مرب

ـــتان  ـــی اس ـــافرت های دریای مس

- ســـامان دهی قایق هـــای تفریحـــی، شـــناورهای ســـنتی و کشـــتی های 

مســـافربری متقاضـــی بـــرای انجـــام گشـــت های دریایـــی در اســـتان بوشـــهر

- جامنایـــی و ســـامان دهی اســـکله های تفریحـــی و فعـــال در زمینـــه تـــردد 

ــا همـــکاری شـــهرداری بوشـــهر مســـافران نـــوروزی بـ

تبلیغـــات محیطـــی گســـرده در ســـطح اســـتان بـــه منظـــور اطالع رســـانی و اشـــاعه 

فرهنـــگ ایمنـــی دریایـــی در بیـــن مســـافران و عالقه منـــدان بـــه بهره منـــدی از 

ـــه،  ـــر، آگهی نام ـــاپ ب ـــب چ ـــهر در قال ـــتان بوش ـــی اس ـــدوده دریای ـــواحل و مح س

کتـــاب و بروشـــور بـــا محتـــوای نحـــوه صحیـــح پوشـــیدن جلیقه نجـــات، نحـــوه 

صحیـــح نشســـن در قایق هـــا، اطـــالع از شـــاره متاس هـــای اضطـــراری 

دریایـــی، رعایـــت حفاظـــت از محیـــط زیســـت دریایـــی و پاکیـــزه نگه داشـــن 

ســـاحل و دریـــا، نحـــوه مواجهـــه بـــا مخاطـــرات دریایـــی احتالـــی در حیـــن گشـــت 

ـــر ـــی دیگ ـــت محیط ـــی و زیس ـــوارد ایمن ـــی و م دریای

ـــام  ـــان انج ـــی در زم ـــکات ایمن ـــت ن ـــه رعای ـــناورها ب ـــده ش ـــکان و فرمان ـــزام مال - ال

ـــمینارهای  ـــل و س ـــی در مح ـــای آموزش ـــزاری دوره ه ـــا برگ ـــی ب ـــت های دریای گش

ـــناورهای  ـــه ش ـــان و خدم ـــرای فرمانده ـــاه ب ـــفند م ـــی اس ـــه پایان ـــز در هفت متمرک

فعـــال در زمینـــه جابه جایـــی مســـافر و گشـــت های دریایـــی

ـــع  ـــش رسی ـــای واکن ـــدادی، تیم ه ـــزات ام ـــی و تجهی ـــای دریای ـــی پایگاه ه - آمادگ

و واحـــد هـــای عملیاتـــی دریایـــی و هوایـــی )دو فرونـــد بالگـــرد تحـــت اجـــاره(، بـــرای 

ـــهیل  ـــرح تس ـــرای ط ـــالل اج ـــه در خ ـــانحه غیر مرقب ـــه س ـــه هرگون ـــخ گویی ب پاس

ســـفرهای دریایـــی ایـــام نـــوروز ســـال 1394

هم اکنـــون، عمـــده ترددهـــای مســـافری در اســـتان بوشـــهر بـــه جزیـــره خـــارک 

ــاوه  ــهر و گنـ ــادر بوشـ ــدا بنـ ــر از مبـ ــن امـ ــارض ایـ ــال حـ ــده و در حـ ــی شـ منتهـ

ـــورت  ـــافربری ص ـــناور مس ـــد ش ـــط دو فرون ـــس، توس ـــره و بالعک ـــن جزی ـــد ای به مقص

می گیـــرد. در حدفاصـــل بنـــدر بوشـــهر تـــا جزیـــره خـــارک طبـــق آمـــار موجـــود 

ـــا  ـــافربری ب ـــتی مس ـــد کش ـــک فرون ـــط ی ـــافر توس ـــر مس ـــر ۵00 نف ـــغ ب ـــه بال روزان

ظرفیـــت 260 نفـــر و در مســـیر گنـــاوه بـــه خـــارک حداقـــل 300 نفـــر مســـافر توســـط 

ـــی  ـــه پیش بین ـــوند ک ـــا می ش ـــر جابه ج ـــت 120 نف ـــا ظرفی ـــتی ب ـــد کش ـــک فرون ی

ـــش  ـــافران و افزای ـــاالی مس ـــم ب ـــل حج ـــوروز به دلی ـــام ن ـــار در ای ـــن آم ـــود ای ـــی ش م

رسویس هـــای روزانـــه و همچنیـــن اجـــرای طرح هـــای راهیـــان نـــور تـــا 4 برابـــر 

ـــد. ـــش یاب ـــود افزای ـــار موج آم

ــی در  ــت های دریایـ ــوروز گشـ ــام نـ ــافر، در ایـ ــی مسـ ــه جابه جایـ ــارغ از مقولـ فـ

ـــکی ها  ـــت اس ـــی، ج ـــای تفریح ـــط قایق ه ـــهر توس ـــتان بوش ـــواحل اس ـــیه س حاش

و شـــناورهای ســـنتی اجـــرا می شـــود. طبـــق آمـــار ســـال گذشـــته جابه جایـــی 

متقاضیـــان گشـــت های تفریحـــی توســـط شـــناورهای مذکـــور در طـــول نـــوار 

ـــر 130هـــزار  ـــغ ب ـــوروز 93 بال ـــادر اســـتان بوشـــهر در مـــدت 20 روز ن ســـاحلی و بن

رسویـــس توســـط 388 شـــناور فعـــال بـــوده و در ایـــن مـــدت نزدیـــک بـــه یـــک و نیـــم 

میلیـــون نفـــر در قالـــب گشـــت های تفریحـــی دریایـــی تـــردد کرده انـــد.

همچنیـــن طبـــق بـــرآورد صـــورت گرفتـــه عمـــده شـــناورهای فعـــال در زمینـــه 

گردشـــگری دریایـــی ســـواحل اســـتان بوشـــهر از میـــان قایق هـــای 23 فوتـــی 

ـــت  ـــه فعالی ـــن زمین ـــناور در ای ـــد ش ـــا 300 فرون ـــود ت ـــی می ش ـــتند و پیش بین هس

کننـــد. عـــالوه بـــر ایـــن، بالـــغ بـــر 1۵ فرونـــد لنـــج ســـنتی، 20 فرونـــد جـــت اســـکی و 

3 فرونـــد کشـــتی مســـافربری بـــزرگ نیـــز در امـــر گردشـــگری دریایـــی نـــوروز 1394 

ـــناورهای  ـــای ش ـــه ارتق ـــط رو ب ـــه رشای ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــت ک ـــد داش ـــارکت خواهن مش

متقاضـــی امـــر گردشـــگری و تفریحـــی، افزایـــش آمـــار موجـــود در نـــوروز ســـال 

ـــت. ـــار اس ـــورد انتظ 1394 م

   سیاوش رضوانی  
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

 ایمنی؛ رشط الزم
 برای تردد شناورها در خلیج چابهار

ـــام  ـــا در ای ـــت و تنه ـــناورهای مسافری س ـــد ش ـــار  فاق ـــدر چابه ـــارض بن ـــال ح در ح

ــر  ــواحل را بـ ــران در سـ ــی گردش گـ ــق جابه جایـ ــدودی قایـ ــداد محـ ــوروز تعـ نـ

عهـــده می گیرنـــد. ایـــن قایق هـــا پـــس از رعایـــت نـــکات ایمنـــی و تهیـــه تجهیـــزات 
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مـــورد نیـــاز و تاییـــد کارشناســـان اداره کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان سیســـتان و 

بلوچســـتان اجـــازه جابه جایـــی گردش گـــران در ســـواحل ایـــن منطقـــه را دریافـــت 

می کننـــد.

اداره کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان بـــرای ارایـــه خدمـــات 

ایمـــن و اســـتاندارد بـــه مســـافران نـــوروزی کـــه از خدمـــات گردشـــگری ارایـــه شـــده 

در ســـواحل و آب هـــای ایـــن اســـتان بهـــره می گیرنـــد، اقداماتـــی انجـــام داده 

ـــت: ـــن رشح اس ـــه ای ـــا ب ـــی از آن ه ـــه برخ ـــت، ک اس

تشـــکیل کمیتـــه ســـامان دهی ســـفرهای نـــوروزی )ســـتاد تســـهیل ســـفرهای 

ــورزی( نـ

برگـــزاری چندیـــن نشســـت در هفته هـــای گذشـــته بـــا رشکـــت همـــه اعضـــای 

ســـتاد اســـتان

ـــی در  ـــران دریای ـــت از گردش گ ـــرای حفاظ ـــی ب ـــناور عملیات ـــد ش ـــی دو فرون آمادگ

ـــار ـــواحل چابه س

ـــازمان  ـــن س ـــه ای ـــق ب ـــای متعل ـــی بالگره ـــرای آمادگ ـــر ب ـــا هالل احم ـــی ب هاهنگ

ـــات ـــداد و نج ـــات ام ـــرای عملی ب

آماده سازی اسکله مسافری کنارک برای پهلوگیری دو یا سه فروند قایق

تعیین محدوده مانور قایق های تفریحی و اعالم به اعضای ستاد

ـــن اداره  ـــه ای معرفـــی قایق هـــای تفریحـــی توســـط دو ارگان شـــهرداری و شـــیالت ب

کل بـــرای نصـــب تجهیـــزات ایمنـــی بـــر روی شـــناورها

ـــای  ـــه قایق ه ـــا ب ـــت آن ه ـــل موق ـــات و تحوی ـــه نج ـــه و حلق ـــدادی جلیق ـــد تع خری

ـــد ـــورد تایی م

تهیه پالکارد و بر )هشدارهای ایمنی( و نصب در ورودی بنادر

ـــکات ایمنـــی( و پخـــش از صـــدا و ســـیای مرکـــز  ـــزر تبلیغاتـــی )رعایـــت ن ـــه تی تهی

ـــه ـــک هفت ـــدت ی ـــه م ـــتان ب اس

الزام بیمه مسوولیت قایق های تفریحی در ایام نوروز

  علی خدمتگزار  
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد 

آمادگی کامل بندر امیرآباد برای 
ارایه خدمات امدادی نوروزی

ــای  ــت زیبـ ــور در طبیعـ ــتاق حضـ ــگران مشـ ــت و گردشـ ــوروز در راه اسـ نـ

ـــد  ـــگرپذیر خواهن ـــتان گردش ـــن اس ـــان ای ـــال مه ـــر س ـــد ه ـــدران، مانن مازن

ـــل  ـــن دالی ـــا از مهم تری ـــود دری ـــای موج ـــنجی ها و آماره ـــق نظرس ـــود. طب ب

ســـفر بـــه اســـتان های شـــالی به ویـــژه مازنـــدران اســـت. ایـــن ظرفیـــت 

ـــال های  ـــا در س ـــت. ام ـــه اس ـــرار گرفت ـــه ق ـــورد توج ـــش م ـــه پی ـــد ده از چن

ــده  ــی داده شـ ــگری دریایـ ــق گردشـ ــه رونـ ــری بـ ــت بیش تـ ــر اهمیـ اخیـ

اســـت. حضـــور انـــواع قایق هـــا و جت اســـکی ها در آب هـــای مناطـــق 

ســـاحلی مازنـــدران، طـــی ســـال های اخیـــر نشـــان می دهـــد کـــه میـــل 

بـــه تفریحـــات دریایـــی در بیـــن مســـافران هـــر ســـال افزایـــش می یابـــد. 

در رونـــق ایـــن بخـــش از گردشـــگری بنـــادر می تواننـــد ســـهم به ســـزایی 

داشـــته باشـــند. اگرچـــه گردشـــگری دریایـــی هنـــوز آن طور کـــه بایـــد در 

مازنـــدران جـــا نیفتـــاده اســـت، امـــا تالش هایـــی بـــرای توجـــه بیش تـــر 

ـــت  ـــام اس ـــال انج ـــگری در ح ـــت گردش ـــدار از صنع ـــش پرطرف ـــن بخ ـــه ای ب

ـــد داد.  ـــان خواه ـــود را نش ـــه خ ـــده نتیج ـــال های آین ـــتمرار آن در س ـــه اس ک

ـــوروز امســـال و هم چنیـــن  ـــرای ن ـــاد ب ـــژه اقتصـــادی امیرآب ـــه وی ـــدر و منطق بن

ــم  ــت مهـ ــن ظرفیـ ــه ایـ ــر بـ ــه بیش تـ ــور توجـ ــر به منظـ ــردن بسـ آماده کـ

ــوادث  ــری از حـ ــن پیش گیـ ــی و هم چنیـ ــال های آتـ ــزر در سـ ــای خـ دریـ

ـــف حاکمیتـــی و ســـازمانی  ـــن حـــوزه براســـاس وظای ـــا ای ـــط ب ـــی مرتب احتال

خـــود مبنـــی بـــر ارتقـــای ایمنـــی دریانـــوردی در محـــدوده زیـــر پوشـــش، 

برنامه هایـــی را در دســـتور کار قـــرار داده اســـت تـــا هم زمـــان بـــا توســـعه 

ســـایر بخش هـــای اقتصـــادی، به رونـــق گردشـــگری دریایـــی نیـــز در 

مازنـــدران و شـــال کشـــور کمـــک کنـــد.

ـــگران  ـــرای گردش ـــی ب ـــرات دریای ـــش خط ـــدف کاه ـــا ه ـــاد ب ـــدر امیرآب در بن

ــگری  ــهیل گردشـ ــرح تسـ ــه طـ ــا، تهیـ ــور در دریـ ــه حضـ ــدان بـ و عالقه منـ

دریایـــی را به عنـــوان یکـــی از پیش نیازهـــای اصلـــی توســـعه گردشـــگری 

ـــه  ـــه این ک ـــه ب ـــا توج ـــن ب ـــت. هم چنی ـــرار داده اس ـــتور کار ق ـــی در دس دریای

ـــاز  ـــز آغ ـــا نی ـــان در دری ـــور هم وطن ـــرور حض ـــه م ـــوروز، ب ـــالت ن ـــس از تعطی پ

ــاز  ــان و نیـ ــدن هم وطنـ ــاله غرق شـ ــر سـ ــه هـ ــه دغدغـ ــر بـ ــود و نظـ می شـ

بـــه نظـــارت بیش تـــر بـــر ســـواحل دریـــا فعال ســـازی طـــرح هم یـــار ناجـــی 

از دیگـــر اقدامـــات بنـــدر امیرآبـــاد در زمینـــه امنیـــت گردشـــگری دریایـــی 

محســـوب می شـــود. مشـــخص کردن مســـیر گردشـــگری دریایـــی و چـــاپ 

بروشـــور و بـــر بـــه زبان هـــای انگلیســـی و فارســـی بـــا مضامیـــن ایمنـــی 

گردشـــگری دریایـــی نیـــز از دیگـــر اقدامـــات پیش گیرانـــه در حـــوزه 

ـــاد در  ـــادی امیرآب ـــژه اقتص ـــه وی ـــدر و منطق ـــوی بن ـــه از س ـــت ک ـــی اس دریای

نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت. هم چنیـــن به منظـــور هاهنگـــی بیش تـــر بـــا 

ـــی  ـــای ایمن ـــات ارتق ـــگری جلس ـــوزه گردش ـــال در ح ـــط و فع ـــای مرتب نهاده

ــات  ــی نجـ ــز هاهنگـ ــد. مرکـ ــزار شـ ــدر برگـ ــا بنـ ــی بـ ــگری دریایـ گردشـ

ـــناور  ـــودن ش ـــه  کار ب ـــاده  ب ـــا آم ـــوروز ب ـــالت ن ـــاد در تعطی ـــدر امیرآب ـــی بن دریای

ناجـــی 1 در حالـــت آماده بـــاش خواهـــد بـــود. عـــالوه بـــر ایـــن اقدامـــات، 

ــرای  ــای الزم بـ ــی هاهنگی هـ ــوادث دریایـ ــیت حـ ــه حساسـ ــه بـ ــا توجـ بـ

ــام  ــرد انجـ ــیله بالگـ ــی به وسـ ــت وجو و نجات دریایـ ــات جسـ ــام عملیـ انجـ

شـــده اســـت. تشـــکیل تیـــم گشـــت ســـاحلی نظـــارت بـــر رعایـــت مـــوارد 

ایمنـــی گردشـــگری تفریحـــی بـــا انجـــام گشـــت های منظـــم و مســـتمر و 

انجـــام گشـــت های دریایـــی منظـــم و روزانـــه توســـط شـــناور ناجـــی1 در 

محـــدوده زیـــر پوشـــش نیـــز بـــرای پیش گیـــری از حـــوادث احتالـــی در 

ــه  ــرای آمادگـــی کامـــل در زمینـ ــون بـ ــرار دارد. تاکنـ ــدر قـ ــتور کار بنـ دسـ

ارایـــه خدمـــات امـــدادی و گردشـــگری دریایـــی، چهـــار مرحلـــه بازدیـــد از 

ــده اســـت.  ــام شـ ــتانداردها انجـ ــل اسـ ــور رعایـــت حداقـ ــا به منظـ قایق هـ

ـــه اقـــالم ایمنـــی مـــورد نیـــاز  تجهیـــز شـــناورهای عضـــو طـــرح همیـــار ناجـــی ب

ــانی،  ــول آتش نشـ ــودک، کپسـ ــال و کـ ــات بزرگ سـ ــه نجـ ــل جلیقـ از قبیـ

حلقـــه مچـــی و ســـایر تجهیـــزات ایمنـــی و امـــدادی انجـــام شـــده اســـت. 

بـــرای تســـهیل در دریافـــت گزارش هـــا و برقـــراری ارتبـــاط در رشایـــط 

اضطـــرار نیـــز مراحـــل مقدماتـــی کـــد خدمـــات اضطـــرار دریایـــی 1۵۵0 

در مرکـــز هاهنگـــی نجـــات دریایـــی بنـــدر امیرآبـــاد انجـــام شـــد. ارایـــه 

ـــک  ـــط پزش ـــبانه روزی توس ـــورت ش ـــی به ص ـــکی تلفن ـــاوره پزش ـــات مش خدم

ـــناورهای در  ـــه ش ـــی ب ـــی و انگلیس ـــای روس ـــه زبان ه ـــلط ب ـــص و مس متخص

حـــال رفت وآمـــد در منطقـــه نیـــز از دیگـــر اقداماتـــی اســـت کـــه می توانـــد 

ـــی  ـــگری دریای ـــه گردش ـــب در زمین ـــی مناس ـــت خدمات ـــک ظرفی ـــوان ی به عن

مـــورد اســـتفاده و توجـــه قـــرار گیـــرد. همـــه ایـــن اقدامـــات در حالـــی تـــدارک 

دیـــده شـــده اســـت کـــه گردشـــگری دریایـــی در مناطـــق شـــالی فاصلـــه 

ـــاد  ـــدر امیرآب ـــه بن ـــت ک ـــه آن معناس ـــن ب ـــود دارد و ای ـــگاه خ ـــا جای ـــادی ب زی

حتـــی در رشایـــط فعلـــی توجـــه کامـــل و جامعـــی بـــه مســـایل امـــدادی و 

ایمنـــی گردشـــگری دریایـــی دارد. طبیعـــی اســـت کـــه بـــا ایـــن رویکـــرد 

حتـــی در صـــورت فعال تـــر شـــدن ایـــن بخـــش از صنعـــت گردشـــگری در 

اســـتان، بنـــدر امیرآبـــاد تـــوان گســـرش خدمـــات امـــدادی و هم چنیـــن 

ــافر  ــی مسـ ــی و جابه جایـ ــگری دریایـ ــی گردشـ ــه اجرایـ ــت در زمینـ فعالیـ

ــدرا،  ــران صـ ــازی ایـ ــت کشتی سـ ــا رشکـ ــاورت بـ ــت. مجـ ــد داشـ را خواهـ

وجـــود جاذبه هـــای گردشـــگری طبیعـــی٬ تاریخـــی و فرهنگـــی در 

ـــود  ـــاده ای و وج ـــات ج ـــداد و نج ـــی ام ـــای دایم ـــتقرار پایگاه ه ـــه، اس منطق

فـــرودگاه بین املللـــی دشـــت نـــاز شهرســـتان ســـاری در فاصلـــه حـــدودا 

30 کیلومـــری بنـــدر، در کنـــار ارایـــه خدمـــات مختلـــف و متهیـــدات 

ـــدر  ـــن بن ـــه ای ـــاد ســـبب شـــده اســـت ک ـــدر امیرآب اندیشیده شـــده از ســـوی بن

ـــود. ـــوب ش ـــی محس ـــگری دریای ـــه گردش ـــتعد در زمین ـــق مس ـــی از مناط یک

ـــتان های  ـــی در اس ـــگری دریای ـــت گردش ـــدن ظرفی ـــه مغفول مان ـــه ب ـــا توج ب

ــاد،  شـــالی و تـــوان مدیریتـــی و نظارتـــی ایجـــاد شـــده در بنـــدر امیرآبـ

ـــش  ـــذاران بخ ـــذب رسمایه گ ـــوزه، ج ـــن ح ـــدر در ای ـــن بن ـــداف ای ـــی از اه یک

خصوصـــی بـــرای ایجـــاد زیرســـاخت های الزم بـــرای ســـاخت ترمینـــال و 

اســـکله مســـافربری در ایـــن بنـــدر اســـت کـــه در صـــورت تحقـــق تحولـــی 

شـــگرف در زمینـــه مســـافرت های دریایـــی ایجـــاد خواهـــد کـــرد.
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  عادل دریس  
مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر

تردد دریایی روزانه 1200 نفر
 از بندر خرمشهر

ـــژه ای  ـــی کشـــور توجـــه وی ـــوان مرجـــع دریای ـــوردی به عن ـــادر و دریان ســـازمان بن

ـــی  ـــگری دریای ـــت گردش ـــته و دارد. صنع ـــی داش ـــگری دریای ـــفر و گردش ـــه س ب

ــاحلی  ــتان های سـ ــی در اسـ ــادی و فرهنگـ ــق اقتصـ ــاد رونـ ــر ایجـ ــالوه بـ عـ

کشـــور کـــه اغلـــب از مناطـــق محـــروم کشـــور به شـــار می آینـــد، مخاطـــرات 

ــفرهای  ــراه دارد. افزایـــش ایمنـــی سـ ــز به همـ ــود را نیـ احتالـــی خـــاص خـ

ــوع  ــن نـ ــه ایـ ــران بـ ــان گردش گـ ــل و اطمینـ ــش متایـ ــث افزایـ ــی باعـ دریایـ

گردشـــگری مفـــرح خواهـــد شـــد.

ــه بـــه زیرســـاخت های  ــا توجـ ــز بـ اداره کل بنـــدر و دریانـــوردی خرمشـــهر نیـ

موجـــود، وجـــود پایانـــه بین املللـــی مســـافری خلیج فـــارس و خطـــوط 

ـــزایی در  ـــش به س ـــراق نق ـــت و ع ـــورهای کوی ـــیر کش ـــال در مس ـــتیرانی فع کش

ــد. ــا می کنـ ــت ایفـ ــن صنعـ ایـ

ـــی  ـــفرهای تفریح ـــوروزی از س ـــان ن ـــتقبال میهان ـــه اس ـــه ب ـــا توج ـــن ب هم چنی

ـــت های  ـــام گش ـــرای انج ـــتیرانی ب ـــای کش ـــی رشکت ه ـــالم آمادگ ـــی و اع دریای

ـــوع دارد. ـــن موض ـــه ای ـــژه ای ب ـــه وی ـــهر توج ـــدر خرمش ـــی، اداره کل بن تفریح

ـــه  ـــدام ب ـــد، اق ـــر در آب راه ارون ـــی بیش ت ـــاد ایمن ـــتای ایج ـــن اداره کل در راس ای

تاســـیس مرکـــز فرعـــی جســـت وجو و نجات دریایـــی خرمشـــهر کـــرده اســـت 

کـــه بـــا اســـتفاده از تجهیـــزات مخابراتـــی بـــه روز و شـــناورهای جســـت وجو 

و نجات ناجـــی 4، ســـار 2، قایـــق تنـــدروی جســـت وجو و نجـــات و قایـــق 

جی می نـــی آب راه 62 مایلـــی ارونـــد رود را تحـــت پوشـــش قـــرار داده اســـت.

ــای  ــامان دهی قایق هـ ــه متولـــی سـ ــم این کـ ــهر به رغـ ــدر خرمشـ اداره کل بنـ

ــهرداری  ــه کارون طبـــق قوانیـــن شـ ــهری و رودخانـ تفریحـــی در مناطـــق شـ

و هـــالل احمـــر اســـت، امســـال نیـــز هم چـــون ســـال های پیشـــین و بـــا 

ـــی در  ـــم ایمن ـــت منظ ـــزاری گش ـــه برگ ـــبت ب ـــود نس ـــات موج ـــتفاده از امکان اس

ـــوای  ـــا محت ـــر ب ـــب ب ـــورها و نص ـــع بروش ـــا توزی ـــه ب ـــت ک ـــرده اس ـــدام ک کارون اق

ـــگ  ـــای فرهن ـــتای ارتق ـــی در راس ـــت دریای ـــط زیس ـــی و محی ـــدارهای ایمن هش

دریایـــی گام برخواهـــد داشـــت.

ــن  ــات بیـ ــه نجـ ــع جلیقـ ــوان از توزیـ ــن اداره کل می تـ ــات ایـ ــر اقدامـ از دیگـ

قایق ران هـــا، تشـــویق قایق رانـــان ایمـــن، توقیـــف قایق هـــای خاطـــی 

بـــا همـــکاری نیـــروی انتظامـــی و برگـــزاری کالس هـــای آموزشـــی بـــرای 

قایق رانـــان و... نـــام بـــرد.

پایانـــه بین املللـــی خلیج فـــارس به عنـــوان مجهزتریـــن و بزرگ تریـــن 

ـــه  ـــکله روزان ـــت اس ـــورداری از دو پس ـــا برخ ـــه ب ـــی منطق ـــافری دریای ـــه مس پایان

ـــراق  ـــه ع ـــی ب ـــرز دریای ـــق م ـــافر از طری ـــزار و 200 مس ـــک ه ـــال ی ـــی انتق توانای

ـــل  ـــر قاب ـــرم و صف ـــای مح ـــوروز و ماه ه ـــام ن ـــت در ای ـــن ظرفی ـــه ای ـــت ک را داراس

افزایـــش اســـت.

ــا  ــاد دریـ ــت هوپـ ــه رشکـ ــق بـ ــان« متعلـ ــای »برلیـ ــناور به نام هـ ــه دو شـ روزانـ

ــی  ــه بین املللـ ــام از پایانـ ــت احسان سـ ــه رشکـ ــق بـ ــن« متعلـ ــران زمیـ و »ایـ

مســـافری خلیج فـــارس کار جابه جایـــی مســـافران را انجـــام می دهنـــد. 

ـــت  ـــره فعالی ـــهر - ب ـــت و خرمش ـــهر - کوی ـــیر خرمش ـــان در دو مس ـــناور برلی ش

می کنـــد. شـــناور ایـــران زمیـــن در مســـیر خرمشـــهر - بـــره فعـــال اســـت. 

ـــنبه  ـــای ش ـــافر، روزه ـــت 23۵ مس ـــا ظرفی ـــاران ب ـــوع کاتام ـــان از ن ـــتی برلی کش

و چهارشـــنبه در مســـیر کویـــت و روزهـــای دوشـــنبه و ســـه شـــنبه در مســـیر 

ـــی  ـــت جابه جای ـــروز ظرفی ـــوع ک ـــن از ن ـــران زمی ـــتی ای ـــت. کش ـــال اس ـــره فع ب

ـــرد کار  ـــه در روزهـــای ف ـــت در هفت ۷1 مســـافر در هـــر ســـفر را دارا اســـت و 3 نوب

ــد. ــام می دهـ ــافران را انجـ ــی مسـ جابه جایـ

  منوچهر تاتینا  
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

از توسعه صنعت گردشگری در 
شامل کشور حامیت می کنیم

هان گونـــه کـــه در سیاســـت های کالن و اهـــداف توســـعه ای کشـــور طراحـــی 

شـــده اســـت، ایـــن اداره کل بـــرای حایـــت همه جانبـــه از توســـعه صنعـــت 

گردشـــگری، ایجـــاد موج شـــکن ها و اســـکله های اســـتاندارد تفریحـــی آمادگـــی 

ـــالش  ـــی ت ـــات دریای ـــرش تفریح ـــا و گس ـــن فعالیت ه ـــق ای ـــرای رون ـــل دارد و ب کام

می کنـــد.

در بســـیاری از کشـــورهای دنیـــا، صنعـــت گردشـــگری بســـیار درآمدزاســـت و نقـــش 

موثـــری در افزایـــش درآمدهـــا و کاهـــش نـــرخ بیـــکاری دارد. جـــذب رسمایه گـــذاران 

خارجـــی، کســـب درآمـــد ارزی،  ایجـــاد فرصت هـــای شـــغلی، دســـت یابی بـــه 

فنـــاوری پیرشفتـــه، تامیـــن انـــرژی و نیـــروی انســـانی ارزان، جـــذب نقدینگـــی 

ـــه ویژگی هـــای توســـعه گردشـــگری دریایـــی  رسگـــردان و محرومیت زدایـــی از جمل

اســـت.

ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــور اس ـــال کش ـــدزا در ش ـــیار درآم ـــی بس ـــی، صنعت ـــگری دریای گردش

ـــن  ـــروز در ای ـــر ام ـــت، اگ ـــن صنع ـــر روزه ای ـــعه ه ـــودن آن و توس ـــد ب ـــه روزآم ـــه ب توج

ــم. ــر رشوع کرده ایـ ــم،  دیـ ــذاری کنیـ ــه رسمایه گـ زمینـ

اداره کل بنـــادر و دریانـــوری اســـتان مازنـــدران در راســـتای ایمنـــی ســـفرهای 

دریایـــی در ســـواحل اســـتان مازنـــدران )رامـــرس - بابلـــرس( بـــرای بهره منـــدی 

ــواحل  ــات تفریحـــی دریایـــی سـ ــران دریایـــی از امکانـ ــه بهـــر گردش گـ هرچـ

ـــی از  ـــه برخ ـــت، ک ـــام داده اس ـــی انج ـــوروز 1394 اقدامات ـــدران در ن ـــای مازن دری

آن هـــا عبارت انـــد از:

انجـــام بازرســـی های دوره ای از کشـــتی مســـافری میـــرزا کوچک خـــان در بنـــدر 

نوشـــهر و شـــناورهای تفریحـــی در شـــهر بابلـــرس بـــرای اطمینـــان از وضعیـــت فنـــی 

ـــا ـــی آن ه و ایمن

تهیـــه رویـــه اجرایـــی و پیشـــنهاد طـــرح ابتـــکاری »همیـــاران ســـاحل« کـــه در صـــورت 

ـــی در  ـــگری دریای ـــی گردش ـــش ایمن ـــزایی در افزای ـــش به س ـــازمان نق ـــب س تصوی

ســـواحل کل کشـــور خواهـــد داشـــت.

تهیـــه برنامـــه کاری نـــوروز در زمینـــه بازرســـی از ســـواحل و بـــرآورد مالـــی طـــرح 

مـــورد نیـــاز

ــی و  ــتان داری، دریابانـ ــون اسـ ــکار هم چـ ــای همـ ــه ارگان هـ ــانی بـ آگاهی رسـ

ـــگری  ـــفرهای گردش ـــامان دهی س ـــرح س ـــرای ط ـــرای اج ـــق ران ب ـــای قای تعانی ه

دریایـــی

برگزاری جلسات هم اندیشی با دریابانی و مدیران تعاونی های قایق رانان

ــی و  ــانه های عمومـ ــق رسـ ــران از طریـ ــرای گردش گـ ــی بـ ــازی ایمنـ فرهنگ سـ

ـــردد ـــیرهای پرت ـــب در مس ـــرای نص ـــی ب ـــای تبلیغات ـــه بره تهی

انجـــام بازرســـی های روزانـــه از ســـواحل اســـتان توســـط تیـــم بازرســـی کارشناســـان 

بنـــدر نوشـــهر بـــا هـــدف نظـــارت بـــر ارایـــه خدمـــات  بهینـــه بـــه گردش گـــران 

ـــوروز ـــام ن ـــی در ای دریای

درخصـــوص ظرفیـــت جابه جایـــی گردش گـــران و مســـافران دریایـــی، متاســـفانه بـــا 

توجـــه بـــه کمبـــود کشـــتی های مســـافری در شـــال کشـــور، ایـــن موضـــوع در حـــال 

ـــا کشـــتی میـــرزا کوچک خـــان انجـــام می شـــود؛ ایـــن کشـــتی 12۵  حـــارض تنهـــا ب

نفـــر )خدمـــه و مســـافر( ظرفیـــت دارد.

هم چنیـــن بـــا توجـــه بـــه حجـــم بـــاالی قایق هـــای تفریحـــی، جت اســـکی ها و 

ـــال  ـــر س ـــتان، ه ـــاحلی اس ـــهرهای س ـــتقر در ش ـــی مس ـــناور تفریح ـــد ش ـــه فرون س

تنهـــا در ایـــام نـــوروز بیـــش از 10 میلیـــون نفـــر از ایـــن اســـتان بازدیـــد می کننـــد کـــه 

ـــرای ایجـــاد قطـــب گردشـــگری  نشـــان از اســـتعداد بـــاالی ســـواحل ایـــن منطقـــه ب

دریایـــی و تفریحـــات ســـاحلی اســـت.
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  سیدعلی نعیمی  
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن

توسعه امکانات گردشگری
 برای جلب مسافران دریایی

ارتقـــای ترددهـــای مســـافری حـــول ســـه محـــور ایمنـــی شـــناور، ایمنـــی مســـیر 

ــای  ــا محورهـ ــاد مرتبـــط بـ ــه ابعـ ــافری و در همـ ــه مسـ ــردد و ایمنـــی پایانـ تـ

مذکـــور و رصفـــا براســـاس رشح وظایـــف ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی در بنـــدر 

ـــوری  ـــت جمه ـــاق دول ـــه الح ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــرا در می آی ـــه اج ـــه مرحل ـــی ب انزل

اســـالمی ایـــران بـــه کنــــوانسیون تجســـس و نجات دریایـــی )SAR( و الــــزامات 

ـــات  ـــات تجســـس و نجـ ـــه امکان ـــا تجهیـــز بنـــادر ب ایـــن کنوانســـیون در رابطـــه ب

ـــج  ـــوزه خلی ـــیا و ح ـــه آس ـــا ب ـــیر اروپ ـــی مس ـــدور هوای ـــی کری ـــن نزدیک و هم چنی

ـــاور مخصـــوص بـــه  فــــارس بـــه کشـــورهای CIS و تجهیـــز ایـــن اداره کل بـــه شنـ

امـــر تجســـس و نجـــات رضوری به نظـــر می رســـید.

ـــی و ایجـــاد  ـــدر انزل ـــردد شـــناورها در بن ـــی ت ـــن ایمن ـــرای تامی از ســـوی دیگـــر ب

ــی  ــزات مخابراتـ ــتاندارد، از تجهیـ ــدر اسـ ــتاندارد در یـــک بنـ ــای اسـ ترددهـ

ــره  ــی بهـ ــی دریایـ ــرل ترافیکـ ــرای کنـ ــده بـ ــه روز شـ ــه و بـ و راداری پیرشفتـ

ـــزات  ـــب تجهی ـــا نص ـــالن ب ـــتان گی ـــوردی اس ـــادر و دریان ـــم. اداره کل بن برده ای

ـــرده ای از  ـــش گس ـــتم V.T.S  بخ ـــی و سیس ـــی دریای ـــرل ترافیک راداری و کن

ـــت  آب هـــای تحـــت حاکمیـــت شـــال کشـــور را تحـــت پوشـــش کنـــرل و هدای

راداری قـــرار داده اســـت. 

هم چنیـــن در بنـــدر انزلـــی مرکـــزی به عنـــوان جســـت وجو و نجـــات وجـــود 

دارد کـــه در صـــورت بـــروز هرگونـــه ســـانحه و خطـــرات احتالـــی دریایـــی بـــرای 

شـــناورها در دریایـــی خـــزر بـــا متـــاس بـــا شـــاره 1۵۵0 در کل اســـتان گیـــالن 

قـــادر بـــه عملیـــات امـــداد و نجـــات اســـت. ایـــن عملیـــات امـــداد و نجـــات 

ـــک واحـــد  ـــت ی ـــا حای ـــن ب ـــا پشـــتیبانی شـــناورهای SAR و هم چنی ـــی ب دریای

بالگـــرد صـــورت می گیـــرد.

در فـــاز دوم ایـــن برنامه هـــا، تعاونی هـــای قایق رانـــی بـــا همـــکاری متامـــی 

ـــت  ـــت در اداره ثب ـــا ثب ـــده و ب ـــجم ش ـــالن منس ـــتان گی ـــی اس ـــای دریای ارگان ه

ـــه  ـــد زیرمجموع ـــک واح ـــورت ی ـــوردی به ص ـــادر و دریان ـــناورهای اداره کل بن ش

بـــا حایـــت امـــداد و نجـــات ایـــن اداره کل بـــه ارایـــه خدمـــات گردشـــگری 

می پردازنـــد.

در همیـــن راســـتا طـــرح ایمنـــی ســـفرهای دریایـــی نیـــز هـــر ســـاله در اوج 

ــتجو  ــناور جسـ ــز شـ ــه جـ ــد. بـ ــات می کنـ ــه خدمـ ــاالنه ارایـ گردشـــگری سـ

و نجـــات SAR و بالگـــرد مرکـــز امـــداد و نجـــات ایـــن اداره کل تعـــدادی از 

ــی  ــار ناجـ ــوان همیـ ــی را باعنـ ــی قایق رانـ ــی در تعاونـ ــناورهای خصوصـ شـ

ــیم،  ــزات الزم )بی سـ ــار گذاشـــن تجهیـ ــا در اختیـ ــت و بـ ــار گرفـ ــه اختیـ بـ

ـــا  ـــه آن ه ـــا ب ـــات در دری ـــداد و نج ـــوزش ام ـــات( و آم ـــه نج ـــات، حلق ـــه نج جلیق

ـــن  ـــر ای ـــالوه ب ـــید. ع ـــعت بخش ـــی را وس ـــران دریای ـــت از گردش گ ـــر حفاظ ام

بـــا چـــاپ بـــر و پخـــش پوســـر و کارت هـــای امـــداد و نجـــات بـــه متامـــی 

مســـافران و عمـــوم مـــردم مقیـــم بـــه فرهنگ ســـازی در ایـــن اقـــدام زمینـــه 

کـــرده اســـت. 

ـــوردی اســـتان گیـــالن  ـــادر و دریان ـــت اداره کل بن ـــه اهـــداف مدیری از جمل

عملـــی شـــدن سیاســـت های کلـــی حمل و نقـــل مســـافری دریایـــی 

ـــازمان  ـــل س ـــات عام ـــوی هی ـــیدی از س ـــال 1388 خورش ـــه در س ـــت ک اس

بـــه بنـــادر ابـــالغ شـــد. از آن جا کـــه بخـــش مهمـــی از حمل و نقـــل 

مســـافری دریایـــی بـــا اهـــداف گردشـــگری صـــورت می گیـــرد، توســـعه 

امکانـــات گردشـــگری در جلـــب بنـــادر مســـافری، از اهمیـــت ویـــژه ای 

ــت. در  ــوردار اسـ ــافری برخـ ــادر مسـ ــوب از بنـ ــرداری مطلـ ــرای بهره بـ بـ

ایـــن راســـتا طرح هـــای توســـعه بنـــادر مســـافری بـــا در نظرگرفـــن 

ـــعه  ـــرای توس ـــگری ب ـــی و گردش ـــراث فرهنگ ــازمان می ــای سـ برنامه هـ

ــه  ــرد کـ ــورت می گیـ ــور صـ ــال کشـ ــاحلی شـ ــوار سـ ــگری در نـ گردشـ

ــته اند. ــتارا از آن دسـ ــه و آسـ ــادر چمخالـ ــداث بنـ احـ

ــزات  ــا تجهیـ ــرک را بـ ــدان گمـ ــاورت میـ ــود در مجـ ــافری موجـ ــه مسـ پایانـ

ــافری واقـــع  کامـــل به عـــالوه اســـکله شـــاره )١( و هم چنیـــن اســـکله مسـ

ــم(  ــد و قدیـ ــکن های جدیـ ــل موج شـ ــدر )حدفاصـ ــی بنـ ــه غربـ در حوضچـ

ــاخت های  ــوان زیرسـ ــافر به عنـ ــی مسـ ــرای جابه جایـ ــتفاده بـ ــور اسـ به منظـ

احداثـــی توســـط ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی ایجـــاد شـــده اســـت. ایـــن 

ــتفاده  ــورد اسـ ــی مـ ــاحلی و بین املللـ ــت سـ ــافری در دو حالـ ــال مسـ ترمینـ

قـــرار خواهـــد گرفـــت. 

ـــتی  ـــا کش ـــه تنه ـــان ک ـــک خ ـــرزا کوچ ـــتی می ـــده کش ـــام ش ـــرات انج در مذاک

ـــل  ـــام مراح ـــس از انج ـــت، پ ـــران اس ـــالمی ای ـــوری اس ـــم جمه ـــا پرچ ـــاق دار ب ات

اداری بـــه بنـــدر اقامتـــگاه خـــدو یعنـــی بنـــدر انزلـــی بـــاز خواهـــد گشـــت. 

امیـــد اســـت کـــه ایـــن مراجعـــت در ابتـــدای ســـال 1394 صـــورت پذیـــرد. ایـــن 

کشـــتی، از طـــرف ســـازمان گردشـــگری و میـــراث فرهنگـــی به عنـــوان هتـــل 

ـــوان  ـــاحلی به عن ـــی س ـــفر دریای ـــر س ـــالوه ب ـــه ع ـــده ک ـــی ش ـــتاره معرف ـــار س چه

ـــت 200  ـــا ظرفی ـــاپ ب ـــتوران و کافی ش ـــن رس ـــار داش ـــا در اختی ـــت گاه ب اقام

نفـــر مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد.

   اسماعیل  مکی  زاده  
مدیربنادر و دریانوردی بندر لنگه

افزایش تجهیزات ایمنی شناورها 
در بندر لنگه

اقدامـــات انجـــام شـــده در راســـتای خدمات رســـانی بـــه مســـافران و برنامه هـــای 

ـــوروز 1394 اداره بنـــادر  ـــرای کاهـــش مخاطـــرات ســـفرهای دریایـــی ن ـــه ب پیش گیران

ـــت: ـــر اس ـــه رشح زی ـــه ب ـــدر لنگ ـــوردی بن و دریان

ـــرح در  ـــده در ط ـــی رشکت کنن ـــناورهای متقاض ـــز از ش ـــی های متمرک ـــام بازرس - انج

راســـتای افزایـــش ایمنـــی

ـــی  ـــافران گرام ـــردد مس ـــرای ت ـــافری ب ـــاز مس ـــادر مج ـــوص بن ـــانی در خص - اطالع رس

ـــوروزی ـــام ن در ای

ـــافری  ـــر مس ـــل در ام ـــای دخی ـــن ارگان ه ـــی فی مابی ـــات هاهنگ ـــزاری جلس - برگ

ـــتان ـــطح شهرس در س

ـــه خدمـــه و فرماندهـــان شـــناورهای رشکت کننـــده  ـــه آموزش هـــای ایمنـــی الزم ب - ارای

در طـــرح مســـافری

- افزایش تجهیزات ایمنی در بنادر مسافربری

- ارایـــه چـــک لیســـت ایمنـــی بـــه شـــناورها و رشکت هـــای کشـــتیرانی بـــرای تکمیـــل، 

تاییـــد و امضـــا در هـــر ســـفر توســـط فرمانـــده شـــناور

- بازدیدهای میدانی خاص به منظور بررسی و رفع مشکالت موجود

ـــش  ـــافران - افزای ـــت مس ـــیر حرک ـــی در مس ـــورهای ایمن ـــر و بروش ـــار ب ـــاپ و انتش - چ

ـــود ـــتانداردهای موج ـــاس اس ـــناورها بر اس ـــی ش ـــزات ایمن تجهی

- استقرار نجات غریق در بنادر مسافری مشمول طرح نوروزی

- اختصـــاص شـــناور ناجـــی بـــه بنـــدر خـــارک بـــرای خدمات دهـــی مناســـب در 

هنـــگام حـــوادث احتالـــی

- جلوگیری از تردد شناورهای غیر ایمن

در حـــال حـــارض، در بنـــادر غـــرب اســـتان هرمـــزگان دو هـــزار  نفـــر صندلـــی به صـــورت 

روزانـــه در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت کـــه قابلیـــت خدمات دهـــی بـــه مســـافران نـــوروزی 

را خواهنـــد داشـــت؛ همچنیـــن ایـــن بنـــادر قـــادر خواهنـــد بـــود کـــه روزانـــه تعـــداد 660 

ـــا حضـــور 9 شـــناور مســـافربری و  ـــر ب ـــن ام ـــه ای ـــد ک دســـتگاه خـــودرو را جابه جـــا کنن

10 شـــناور لندینگ کرافـــت محقـــق خواهـــد شـــد کـــه احتـــال افزایـــش آن بـــا توجـــه 

بـــه حجـــم مســـافران نـــوروزی وجـــود خواهنـــد داشـــت.
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  قاسم عسکری نسب  
معاون دریایی و بندری بندر شهید باهنر

معاون دریایی و بندری بندر شهید باهرن تاکید کرد:

بندر شهید حقانی کانون
گردشگری دریایی سواحل جنوب

پیش بینی افزایش 9درصدی سفرهای دریایی در نوروز 1394

معـــاون دریایـــی و بنـــدری بنـــدر شـــهید باهـــر در گفتگـــوی اختصاصـــی بـــا 

ـــون  ـــی کان ـــهید حقان ـــدر ش ـــه بن ـــب ک ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــا ب ـــدر و دری ـــه بن ماهنام

ســـفرهای گردشـــگران داخلـــی دریایـــی اســـت، گفـــت: »ایـــن بنـــدر مابیـــن 

ـــر  ـــدور رشقـــی و غربـــی مســـافری منطقـــه قـــرار گرفتـــه اســـت. البتـــه عـــالوه ب کری

بنـــدر شـــهید حقانـــی، شهرســـتان بنـــدر عبـــاس در ایـــام نـــوروز در دو بنـــدر دیگـــر 

ـــانی  ـــی و خدمات رس ـــم کار جابجای ـــز ه ـــدر هرم ـــر و بن ـــهید باه ـــدر ش ـــی بن یعن

ـــد داد.« ـــام خواه ـــی را انج ـــافران دریای ـــه مس ب

بـــه گفتـــه قاســـم عسکری نســـب بنـــدر شـــهید حقانـــی قبـــاًل دارای 9 پســـت 

ـــا اضافـــه شـــدن دو پســـت دیگـــر بـــه 11 پســـت اســـکله  اســـکله بـــوده اســـت کـــه ب

ـــه  ـــتند ک ـــزی هس ـــپ فل ـــوع رم ـــکله ها از ن ـــن اس ـــه ای ـــت: »هم ـــه اس ـــش یافت افزای

در مجمـــوع قابلیـــت پهلوگیـــری همزمـــان 21 فرونـــد شـــناور را دارنـــد. همچنیـــن 

یـــک ترمینـــال مســـافری بـــزرگ نیـــز در ایـــن بنـــدر احـــداث شـــده اســـت. بخشـــی 

ـــت،  ـــی اس ـــافری و رفاه ـــورات مس ـــه ام ـــوط ب ـــه مرب ـــافری ک ـــال مس ـــن ترمین از ای

ـــید.« ـــد رس ـــرداری خواه ـــه بهره ب ـــال ب امس

ــام  ــای انجـ ــاره طرح هـ ــر دربـ ــهید باهـ ــدر شـ ــدری بنـ ــی و بنـ ــاون دریایـ معـ

ـــه مســـافران در  ـــات ب ـــت خدم ـــود کیفی ـــرای بهب ـــی ب ـــدر شـــهید حقان شـــده در بن

ـــافری  ـــاوگان مس ـــازی ن ـــی، نوس ـــط الکرونیک ـــدور بلی ـــزود: »ص ـــوروز، اف ـــام ن ای

دریایـــی، تکمیـــل ســـاختان ترمینـــال مســـافری، تامیـــن شـــناورهای جســـتجو و 

ـــرای شـــناورهای مســـافری،  ـــوردی ب ـــن مســـیر مجـــاز دریان ـــی، تعیی نجـــات دریای

تعییـــن رضیـــب ایمنـــی شـــناورهای مســـافری و تســـهیل تـــردد ورود و خـــروج 

ـــبز  ـــای س ـــازی و فض ـــناور، زیبا س ـــدر و ش ـــی بن ـــب امنیت ـــش رضی ـــافر، افزای مس

و مـــد نظـــر قـــرار دادن امـــور رفاهـــی مســـافران در ســـطح بنـــدر و شـــناورهای 

ـــام  ـــدر انج ـــن بن ـــتور کار ای ـــه در دس ـــتند ک ـــی هس ـــی از برنامه های ـــافری برخ مس

و رســـیدگی شـــد.«

تردد روزانه 5 هزار مسافر در بندر شهید حقانی
او بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه در حـــال حـــارض ظرفیـــت اســـمی بنـــدر شـــهید 

ــافر  ــزار مسـ ــش از 30 هـ ــی بیـ ــت جابجایـ ــه قابلیـ ــورت روزانـ ــه صـ ــی بـ حقانـ

دریایـــی را داراســـت، افـــزود: »ایـــن فعالیـــت توســـط 42 فرونـــد شـــناور ایمـــن 

ـــال  ـــود. در ح ـــام می ش ـــد، انج ـــی دارن ـــوع 4020 صندل ـــه در مجم ـــافری ک مس

حـــارض بطـــور متوســـط روزانـــه حـــدود ۵ هـــزار نفـــر مســـافر در بنـــدر شـــهید 

ــد.« ــردد می کننـ ــی تـ حقانـ

عســـکری نســـب بـــا اعـــالم ایـــن مطلـــب کـــه پیش بینـــی می کنیـــم امســـال 

مســـافرت های دریایـــی حـــدود 9درصـــد نســـبت بـــه ســـال گذشـــته افزایـــش 

خواهنـــد یافـــت، در ترشیـــح اقدامـــات اصالحـــی در ســـطح بنـــدر نســـبت بـــه 

ـــک درب  ـــدر از ی ـــه بن ـــی ب ـــیرهای دسرس ـــش مس ـــت: »افزای ـــته گف ـــال گذش س

ـــافران  ـــی مس ـــیر دسرس ـــدن مس ـــاه ش ـــروج، کوت ـــک درب خ ـــه دو درب ورود و ی ب

ـــه  ـــه محوط ـــی ب ـــی ورود تاکس ـــش بین ـــه پی ـــه ب ـــا توج ـــافری ب ـــکله های مس ـــه اس ب

بنـــدر، تکمیـــل بخشـــی از ســـاختان ترمینـــال بـــرای رفـــاه و اســـکان موقـــت 

مســـافران، برگـــزاری آموزش هـــای مربـــوط بـــه بازآمـــوزی خدمـــه شـــناورهای 

مســـافری، پرســـنل عملیاتـــی بنـــدر در خصـــوص ایمنـــی و امنیـــت مســـافر در 

ـــای  ـــدور گواهینامه ه ـــات و ص ـــکاری اداره امتحان ـــا هم ـــوروز، ب ـــرح ن ـــتای ط راس

دریانـــوردی برخـــی از ایـــن اقدامـــات هســـتند.«

ـــفرهای  ـــاماندهی س ـــه س ـــدن کمیت ـــتقر ش ـــرای مس ـــات الزم ب ـــه او اقدام ـــه گفت ب

دریایـــی در بنـــدر شـــهید حقانـــی انجـــام شـــده اســـت، همچنیـــن افزایـــش 

ــدازی  ــر، راه انـ ــر و ایمن تـ ــات بهـ ــه خدمـ ــرای ارائـ ــافری بـ ــکله های مسـ اسـ

ســـامانه صـــدور الکرونیکـــی بلیـــط مســـافر، ســـاماندهی و افزایـــش مراکـــز 

خدماتـــی از قبیـــل اغذیه فروشـــی ها، دســـتگاه های عابـــر بانـــک و ...،  تهیـــه و 

ـــورد  ـــات م ـــامل اطالع ـــه ش ـــدر ک ـــهر و بن ـــطح ش ـــی در س ـــای اطالعات ـــب بره نص

ـــادر  ـــادر، بن ـــوروزی بن ـــتاد ن ـــر س ـــای دفات ـــاره متاس ه ـــه ش ـــافر از جمل ـــاز مس نی

مجـــاز تـــردد، قیمـــت بلیـــط، مـــدارک مـــورد نیـــاز صـــدور بلیـــط و... برخـــی دیگـــر 

ـــر  ـــات به ـــه خدم ـــرای ارائ ـــی ب ـــهید حقان ـــدر ش ـــه بن ـــتند ک ـــی هس از فعالیت های

ـــت. ـــام داده اس ـــوروز انج ـــام ن ـــافران در ای ـــه مس ب

ـــای  ـــه هاهنگی ه ـــاره ب ـــا اش ـــر ب ـــهید باه ـــدر ش ـــدری بن ـــی و بن ـــاون دریای مع

ـــوروزی، گفـــت:  ـــه مســـافران ن ـــات ب ـــه خدم ـــرای ارائ ـــِن بخشـــی ب انجـــام شـــده بی

»مهمریـــن حلقـــه ایمنـــی مســـافرت های دریایـــی از بنـــادر مســـافری اســـتان 

رشوع و تـــا زمـــان خـــروج از محوطـــه ترمینـــال مربـــوط می شـــود. ایـــن زنجیـــره 

ـــای  ـــا دروازه ه ـــی الزم ب ـــه هاهنگ ـــاز ب ـــر نی ـــات به ـــه خدم ـــرای ارائ ـــافرت ب مس

ورود و خـــروج مســـافر از جملـــه راه آهـــن، پایانه هـــای زمینـــی و فـــرودگاه دارد و 

ـــه  ـــه از جمل ـــا حرکـــت وســـائط نقلی ـــق ب ـــردد شـــناورهای مســـافری منطب ـــًا ت دقیق

ــا  ــت. بـ ــده اسـ ــگ شـ ــزی و هاهنـ ــا برنامه ریـ ــا و هواپیـ ــا، اتوبوس هـ قطارهـ

ـــدر  ـــالع بن ـــه اط ـــا ب ـــا و پروازه ـــان ورود قطاره ـــه زم ـــورت گرفت ـــای ص هاهنگی ه

رســـانده می شـــود تـــا برنامه ریـــزی مناســـبی انجـــام شـــود.«

ملزم به رعایت استانداردهای ایمنی و قوانین دریایی هستیم
عسکری نســـب از رعایـــت اســـتانداردها و ایمنـــی مســـافران در شـــناورهای 

ـــی  ـــادر متول ـــت: »بن ـــر داد و گف ـــان خاط ـــی اطمین ـــهید حقان ـــدر ش ـــافری بن مس

ــتانداردهای بین املللـــی در بخـــش دریایـــی و بنـــدری  قوانیـــن و رعایـــت اسـ

هســـتند کـــه ســـختگیرانه ترین قوانیـــن مربـــوط بـــه شـــناورهای مســـافری اســـت. 

ـــا  ـــادر و ترمینال ه ـــافری در بن ـــی مس ـــور رفاه ـــهیالت و ام ـــرای تس ـــن اج همچنی

مطابـــق بـــا کنوانســـیون های مربوطـــه از جملـــهFAI  و قوانیـــن ملـــی در ایـــن 

ـــناور و  ـــی ش ـــراه، ایمن ـــی آب ـــظ ایمن ـــل حف ـــن دلی ـــه همی ـــود. ب ـــد ب ـــه خواه عرص

ـــن  ـــاس ای ـــن اس ـــر ای ـــافران، ب ـــه مس ـــوب ب ـــات مطل ـــه خدم ـــافر و ارائ ـــی مس ایمن

ـــت  ـــه رعای ـــزم ب ـــی مل ـــی و بین امللل ـــادر داخل ـــیاری از بن ـــد بس ـــز هانن ـــدر نی بن

قوانیـــن بین املللـــی دریایـــی و بنـــدری و قوانیـــن ملـــی اســـت.«

او در ادامـــه افـــزود:  »بـــا توجـــه بـــه رســـالتی کـــه ســـازمان بنـــادر بـــه عنـــوان 

ـــی  ـــث حاکمیت ـــان مباح ـــوان مجری ـــه عن ـــادر ب ـــور و بن ـــی کش ـــع دریای ـــا مرج تنه

ـــث  ـــادر در مباح ـــی در بن ـــای مختلف ـــال کمیته ه ـــول س ـــد، در ط ـــده دارن ـــه عه ب

دریایـــی فعـــال هســـتند کـــه مباحـــث در ســـه محـــور ایمنـــی آبـــراه، ایمنـــی شـــناور 

و ایمنـــی و آمـــاده بـــکاری تجهیـــزات و زیـــر ســـاخت ها مـــورد نقـــد و بررســـی و 

رفـــع نواقـــص قـــرار می گیـــرد.«

بـــه گفتـــه او اجـــرای اســـتانداردهای مـــورد نظـــر در ایـــن بخش هـــا از ســـوی 

ناظـــران بخش هـــای مختلـــف از جملـــه همـــکاران فنـــی و ایمنـــی مـــورد 

ــاماندهی  ــه سـ ــک کمیتـ ــاله یـ ــر سـ ــرد: »هـ ــرار می گیـ ــرل قـ ــی و کنـ بازرسـ

مســـافرت های نـــوروزی بـــا محوریـــت بنـــادر در ســـطح اســـتان تشـــکیل و 

ــه  ــکیالتی بـ ــارت تشـ ــک چـ ــط در یـ ــکار و مرتبـ ــازمان های همـ ــا و سـ گروه هـ

ایفـــای نقـــش می پردازنـــد و بـــه تبـــع آن رشکت هـــای تعاونـــی، رشکـــت 

کشـــتیرانی، رشکـــت تعاونـــی لنـــج داران، موسســـات رده بنـــدی و ارگان هـــای 

ـــی  ـــروی انتظام ـــداران، نی ـــپاه پاس ـــش و س ـــی ارت ـــروی دریای ـــه نی ـــکار از جمل هم

ـــن  ـــای ای ـــه از اعض ـــس و ... ک ـــر، اورژان ـــالل احم ـــهرداری ها، ه ـــی، ش و دریابان

کارگـــروه هســـتند نیـــز همـــکاری خواهنـــد کـــرد.«

ـــه متامـــی گردشـــگرانی  معـــاون دریایـــی و بنـــدری بنـــدر شـــهید باهـــر خطـــاب ب

کـــه اســـتان هرمـــزگان را بـــه ســـبب رشایـــط مناســـب آب و هوایـــی بـــه عنـــوان 

مقصـــد گردشـــگری خـــود انتخـــاب کرده انـــد تـــا از جاذبه هـــای دریایـــی 

بهره منـــد شـــوند،  توصیـــه کـــرد: »پیـــش از عزیمـــت بـــه ســـفرهای دریایـــی مبـــادی 

ـــن  ـــه ای ـــید ک ـــی را بشناس ـــای دریای ـــاز تردده ـــان مج ـــاز و زم ـــناور مج ـــاز، ش مج

موضـــوع از ســـامانه اطالع رســـانی مـــا کـــه در ســـایت بنـــدر شـــهید رجایـــی و 

شـــهید باهـــر قـــرار دارد، قابـــل دسرســـی اســـت. همچنیـــن رعایـــت نوبـــت 

ـــانحه  ـــروز س ـــری از ب ـــور جلوگی ـــه منظ ـــدن ب ـــاده ش ـــدن و پی ـــوار ش ـــگام س در هن

عاملـــی بســـیار موثـــر اســـت.«

ـــدن  ـــاده ش ـــوار و پی ـــگام س ـــات در هن ـــتعال دخانی ـــب اس ـــه عسکری نس ـــه گفت ب

ـــت  ـــد دق ـــن مســـافران بای ـــاک اســـت. همچنی ـــن مســـافرت بســـیار خطرن و در حی

داشـــته باشـــند کـــه در رشایـــط جـــوی نامناســـب از ســـفر دریایـــی خـــودداری 

ـــد.  ـــفر کنن ـــده س ـــد ش ـــاز و تایی ـــناورهای مج ـــا ش ـــط ب ـــد و فق کنن
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رسمایه گــذاران ایتالیایــی متقاضــی رسمایه گــذاری در بندرشــهید رجایــی، بــا 

روی بــاز مدیران ســازمان بنــادر و دریانوردی در اســتان هرمزگان رو به رو شــدند 

و انتظــارات خــود را بــا مســووالن ایــن ســازمان در میان گذاشــتند.

چهارتــن از مدیــران خــط کشــتیرانی بین املللــی مســینا بــا همراهــی 

ــا مدیــرکل  مناینــده ایــن خــط کانتیــری در ایــران طــی نشســتی مشــرک، ب

بنادر و دریانــوردی هرمــزگان در بنــدر شــهید رجایــی دیــدار و گفت وگــو کردند.

مدیــرکل بنادر و دریانــوردی هرمــزگان در ایــن نشســت، ضمــن بیــان اهمیــت 

ــش از  ــرد: بی ــار ک ــه اظه ــران و منطق ــادر ای ــطح بن ــی در س ــهید رجای ــدر ش بن

ــدر انجــام می شــود. ــن بن ــق ای ــی کشــور از طری ۵3 درصــد تجــارت بین امللل

ــن و  ــی بزرگ تری ــهید رجای ــدر ش ــر، بن ــوی دیگ ــزود: از س ــی اف ــم ایدن ابراهی

پیرشفته تریــن بنــدر کانتیــری ایــران محســوب می شــود کــه حــدود 8۵ درصد 

ــه کاالهــا در کشــور را برعهــده دارد. ــه و بارگیــری این گون کل عملیــات تخلی

مدیــرکل بنادر و دریانــوردی هرمــزگان ضمــن اشــاره بــه طرح هــای توســعه 

ــی  ــعه ط ــاز اول توس ــت: ف ــری، گف ــت کانتی ــش ظرفی ــرای افزای ــدر ب ــن بن ای

ــی  ــز، احــداث یال هــای رشق ــاز دوم نی ــان رســید. در ف ســالیان گذشــته به پای

ــور  ــار به منظ ــن اعتب ــیده و تامی ــان رس ــی آن به پای ــای دریای ــی و بخش ه و غرب

ــن( در  ــری )گنری کری ــه و بارگی ــزات تخلی ــد تجهی ــاز خری ــورد نی ــس م فاینان

دســت انجــام اســت.

ایدنــی اضافــه کــرد: بــا بهره بــرداری از فــاز دوم توســعه بنــدر، ظرفیــت تخلیــه و 

بارگیــری کاالهــای کانتیــری بــه 6 میلیــون TEU در ســال افزایــش می  یابــد.

وی از آغــاز عملیــات اجرایــی فــاز 3 توســعه بنــدر طــی یــک ماه گذشــته ســخن 

ــه  ــکله ب ــر اس ــاز، 1300 م ــن ف ــل ای ــرای کام ــا اج ــت: ب ــان آورد و گف ــه می ب

زیرســاخت های بنــدر افــزوده خواهــد شــد؛ همچنین ضمــن الیروبــی حوضچه 

ــق  ــه مناط ــز ب ــد نی ــی جدی ــار اراض ــزان 100 هکت ــر، می ــق 16 م ــوم به عم س

ــود. ــه می ش ــدر اضاف ــی بن عملیات

بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول، ظرفیــت تخلیــه و بارگیــری کاالهــای کانتیــری 

در بنــدر شــهید رجایــی بــا بهره بــرداری از فــاز 3، بــه 8 میلیــون TEU در ســال 

ــد. ــش می  یاب افزای

مدیــرکل بنادر و دریانــوردی هرمــزگان اراضــی فعلــی بنــدر شــهید رجایــی 

ــی  ــار اراض ــن، 2400 هکت ــالوه برای ــزود: ع ــرد و اف ــالم ک ــار اع را 2400 هکت

دیگــر هــم در حــال حصارکشــی اســت تــا بــه اراضــی پشــتیبانی بنــدر اضافــه 

ــا مشــارکت  شــود. ایــن اراضــی قــرار اســت به عنــوان یــک مرکــز لجســتیکی ب

ــی  ــری صنعت ــا کارب ــی از آن ب ــی بخش های ــد و حت ــت کن رسمایه گــذاران فعالی

پیش بینــی شــده کــه کارخانجــات جهــت راه انــدازی خــط تولیــد در آن مســتقر 

خواهــد شــد.

ــا بخــش خصوصــی  وی از انعقــاد 400 میلیــون دالر قــرارداد رسمایه گــذاری ب

طــی ســال جــاری خــرب داد و خاطرنشــان کــرد: ۵00 میلیــون دالر پیشــنهاد 

قــرارداد رسمایه گــذاری جدیــد در دســت بررســی اســت کــه پــس از گذرانــدن 

مراحــل رایزنــی و توافــق، بــه مرحلــه عقــد قــرارداد خواهــد رســید.

ــرای حضــور در بزرگ تریــن  ــرای پذیــرش رسمایه گــذاران ایتالیایــی ب ایدنــی ب

بنــدر تجــاری ایــران اعــالم آمادگــی کــرد.

ــار  ــرد: انتظ ــان ک ــن خاطرنش ــزگان همچنی ــوردی هرم ــر کل بنادر و دریان مدی

ــه  ــر ب ــت بیش ــا ظرفی ــر و ب ــتی های بزرگ ت ــدی، کش ــفرهای بع ــم در س داری

ــد. ــدر بیاین ــن بن ای

الزم به ذکــر اســت، در ابتــدای ایــن نشســت "محمدعلــی اصــل ســعیدی پور" 

بــه بیــان گزارشــی در خصــوص آخریــن وضعیــت عملیاتــی بنــدر شــهید رجایی 

و نحــوه خدمات دهــی بــه خطــوط کشــتیرانی به ویــژه الیرهــا پرداخــت.

مدیــران خــط کشــتیرانی بین املللــی مســینا نیــز طــی اظهاراتــی ضمــن 

ــرای  ــی ب ــهید رجای ــدر ش ــن بن ــادر و همچنی ــازمان بن ــووالن س ــر از مس تقدی

خدمات دهــی مناســب بــه خطــوط کشــتیرانی، انتظــارات و دیدگاه هــای خــود 

ــتند. ــان گذاش ــزگان در می ــتان هرم ــوردی اس ــر بنادر و دریان ــا مدی را ب

مســینا از جملــه خطــوط معتــرب کانتیــری بین املللــی در جهــان اســت متعلق 

ــه  ــر کــه تحریم هــای یک جانب ــا می  باشــد؛ طــی ســالیان اخی ــه کشــور ایتالی ب

غــرب علیــه جمهوری اســالمی اعــال شــد، ایــن خــط کشــتیرانی تــردد 

ــری  ــدر کانتی ــن بن ــی- بزرگ تری ــهید رجای ــدر ش ــه بن ــود را ب ــتی های خ کش

ــف نکــرد. ــران- متوق ای

گفتنی اســت، کشــتی جولی تیتانیو )JOLLY TITANIO(  از جمله پیرشفته ترین 

کشــتی های کانتیری و رو - رو جهان متعلق به ناوگان کشــتیرانی مســینا اواســط 

بهمن ماه امســال در نخســتین ســفر خود در اســکله شــاره 2۷ ترمینال دوم بندر 

شــهید رجایی پهلــو گرفــت. این کشــتی که ســال 2014 ســاخته شــده، 280مر 

طــول و 1۵ مر آبخــور دارد.

ایتالیایی ها 
به بندر شهید رجایی می آیند
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روابط عمومی اداره کل بنادر هرمزگان: 
در پی دستور اخیر وزیر راه در خصوص انتقال سریع کشتی های 
حامل گندم از بندر امام خمینی)ره( به بندر شهیدرجایی، در حال 
حاضر عملیات تخلیه 200 هزار تن گندم از 3 فروند کشتی در 

بزرگترین بندر تجاری کشور در حال انجام است.

روابط عمومی بندر چابهار: 
اولین مانور رزمایش منطقه ای پدافند غیرعامل محمد رسول اهلل در 
سطح کشور با هدف انجام تمرین و کسب مهارت های الزم جهت 
آمادگی و مقابله با حمالت احتمالی دشمن، کاهش آسیب پذیری ها 

در زیر ساخت ها دریایی و بندری، ارتقاء سطح همکاری های 
منطقه ای و کاهش تلفات انسانی در زمان تشدید حمالت 

سایبری و عملیات نفوذ خرابکاری با مشارکت واحدهای دریایی و 
ارگا ن های ذی ربط به مدت دو روز برگزار شد.

 :Worldmaritimenews

کره جنوبی و عربستان یک معامله تجارت دریایی را در ریاض در 
طول سفر دو روزه ی رئیس جمهور کره جنوبی پارگ گون های از 

این کشور امضا کردند.
خبرگزاری یونهاپ از منعقد شدن قرارداد در سه شنبه 12 اسفند 
سال جاری خبر داد. این قرارداد راه  حصول اطمینان از تامین امن و 

پایدار صادرات نفت به کره جنوبی را هموار می سازد.
واردات کره جنوبی از عربستان سعودی،  بیش از 2 میلیون و 800 
هزار  بشکه نفت در سال است که این رقم بر اساس  آمار  وزارت 
امور دریایی و  شیالت کره جنوبی  بیش از یک سوم کل واردات 

این کشور است.

روابط عمومی بندر شهید رجایی:
 طی سال جاری، 3200 دستگاه خودرو ترانزیتی از طریق بندر 

شهید رجایی جابه جا شده است که نسبت به سال گذشته، 
جابه جایی این گونه محموله ها، 10 درصد افزایش را به ثبت 

رسانده است . ماه های پایانی سال با ترک خوردن تحریم ها، فصل 
رونق تردد کشتی های اقیانوس پیمای حامل خودروی ترانزیتی 

به بزرگ ترین بندر تجاری کشور است. فعاالن بندری این روزها 
مشغول انجام عملیات مربوط به ترانزیت انواع خودروهای 

سواری و سبک از اسکله های بندر شهید رجایی هستند.

روابط عمومی بندر امیرآباد: برای اولین بار در شمال کشور، 
دوره های آموزشی لجستیک بندری ، با حضور شرکت های کارگزار 
خدمات دریایی و بندری و شرکت های خصوصی مستقر در منطقه 
ویژه اقتصادی بندر امیر آباد در قالب 8 دوره به میزان 1920 نفر 

ساعت  برگزار شد.

روابط عمومی اداره کل بنادر هرمزگان: با حضور آقای سعیدنژاد، 
2 فروند شناور تجسس و نجات دریایی )ناجی( در جزیره کیش 

به آب اندازی شد.
این شناورها به سفارش سازمان بنادر و دریانوردی کشور طی 

مدت 18 ماه در شرکت بوت سرویس ایران واقع در جزیره کیش 
ساخته شده است.

ایجاد سومین منطقه آزاد
 دولت یازدهم

پارسیان منطقه آزاد تجاری می شود

ـــاری،  ـــق آزاد تج ـــی مناط ـــورای عال ـــر ش ـــور و دبی ـــد رئیس جمه ـــاور ارش ـــا: مش مان

صنعتـــی و ویـــژه اقتصـــادی گفـــت: »بـــا توجـــه بـــه ظرفیت هـــای مناســـب 

ـــاری  ـــه آزاد تج ـــیان منطق ـــزگان، پارس ـــتان هرم ـــرب اس ـــیان در غ ـــتان پارس شهرس

تبدیـــل می شـــود.«

ـــم،  ـــه آزاد قش ـــازمان منطق ـــد س ـــل جدی ـــه مدیرعام ـــم معارف ـــرکان در مراس ـــرب ت اک

بـــا اعـــالم ایـــن خـــرب، افـــزود:» طبـــق بررســـی های انجـــام شـــده شهرســـتان 

ـــد  ـــاری درخواه ـــه آزاد تج ـــوان منطق ـــه عن ـــزگان ب ـــتان هرم ـــرب اس ـــیان در غ پارس

ـــه  ـــن منطق ـــق کســـب و کار و توســـعه صـــادرات و واردات در ای ـــد کـــه موجـــب رون آم

خواهـــد شـــد.«

او در ادامـــه گفـــت: »محـــدوده دقیـــق ایـــن منطقـــه در آینـــده اعـــالم می شـــود؛ ایـــن 

ـــس از  ـــد پ ـــر و امی ـــت تدبی ـــزگان در دول ـــده در هرم ـــاد ش ـــه آزاد ایج ـــومین منطق س

مناطـــق آزاد هرمـــز و جاســـک اســـت.«

ـــه  ـــادی در ادام ـــژه اقتص ـــی و وی ـــاری، صنعت ـــق آزاد تج ـــی مناط ـــورای عال ـــر ش دبی

ـــی،  ـــزود: »ماموریت هـــای مناطـــق آزاد در راســـتای برنامه هـــای اقتصـــاد مقاومت اف

طبـــق تاکیـــدات رهـــرب معظـــم انقـــالب اســـالمی بایـــد عملـــی شـــود تـــا ایـــن 

ـــد.« ـــت درآورن ـــه حرک ـــور را ب ـــاد کش ـــرخ اقتص ـــق چ مناط

تـــرکان بیـــان کـــرد: تســـهیل تولیـــد، توســـعه صـــادرات، انتقـــال فن آوری هـــای 

پیرشفتـــه و تامیـــن نیازهـــای کشـــور از ماموریت هـــای مناطـــق آزاد در اقتصـــاد 

ـــرد. ـــت ک ـــتا حرک ـــن راس ـــد در ای ـــه بای ـــت ک ـــی اس مقاومت

مشـــاور ارشـــد رئیـــس جمهـــوری اظهـــار کـــرد: »بایـــد الگـــوی خوبـــی در 

ــه  ــا ایـــن مناطـــق بـ ــود تـ ــادی اجرایـــی شـ ــژه اقتصـ ــاری و ویـ مناطـــق آزاد تجـ

 عنـــوان منونـــه ای بـــارز از رشـــد و توســـعه، در متامـــی کشـــور تـــرسی یابنـــد.«

او از تغییـــر مدیریـــت در راس هـــرم منطقـــه آزاد قشـــم بـــه عنـــوان ادامـــه مســـیر یـــاد 

ـــئوالن  ـــدادی، مس ـــد دوی ام ـــط مانن ـــرده و فق ـــری نک ـــیر تغیی ـــزود: »مس ـــرد و اف ک

ادامـــه کار را بـــه نفـــر بعـــد می ســـپارند تـــا توســـعه بـــا شـــتاب بیشـــری رقـــم 

بخـــورد.«
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مدیـــرکل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان خوزســـتان در جمـــع شـــورای اداری ایـــن 

ـــژه  اداره کل ضمـــن برشـــمردن مجموعـــه اقدامـــات و دســـتاوردهای منطقـــه وی

ـــزوم توجـــه بیشـــر  ـــر ل ـــی)ره( در ســـال جـــاری، ب ـــام خمین ـــدر ام اقتصـــادی بن

بـــه مشـــریان و جلـــب رضایـــت آنـــان از طریـــق ســـاز و کار هـــای اندیشـــه شـــده، 

ـــد. ـــه خدمـــات تأکیـــد ورزی ـــه عنـــوان اصـــل مهـــم در ارائ ب

ـــوردی اســـتان خوزســـتان،  ـــادر و دریان ـــط عمومـــی اداره کل بن ـــه گـــزارش رواب ب

ــا حضـــور مدیـــران بنـــادر خوزســـتان و اعضـــای  ــه بـ طـــی ایـــن نشســـت کـ

شـــورای اداری اداره کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان خوزســـتان در 2۵ 

اســـفندماه ســـال جـــاری برگـــزار گردیـــد، مدیـــر کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان 

ـــی،  ـــای عملیات ـــوزه ه ـــن اداره کل در ح ـــای ای ـــت ه ـــتاوردها و موفقی ـــم دس اه

ـــی از  ـــه برخ ـــاره ب ـــا اش ـــرده و ب ـــرور ک ـــذاری  را م ـــه گ ـــی و رسمای ـــعه ای، فن توس

ـــران  ـــاعدت مدی ـــته، از مس ـــای گذش ـــاه ه ـــی م ـــده ط ـــش آم ـــای پی ـــش ه چال

ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی در رفـــع آنهـــا تشـــکر و بـــر لـــزوم اســـتمرار عملکـــرد 

ـــاه مـــدت و بلنـــد  ـــزی هـــای کوت ـــا انجـــام برنامـــه ری مطلـــوب در ایـــن حـــوزه هـــا ب

ـــود. ـــد من ـــا تأکی ـــت ه ـــن موفقی ـــداوم ای ـــت و ت ـــور تثبی ـــه منظ ـــدت ب م

عبدالهـــی، موفقیـــت در کســـب جایـــگاه نخســـت در حـــوزه ترانزیـــت خروجـــی، 

ارتقـــاء و بهبـــود شـــاخص هـــای عملیاتـــی، آمادگـــی در برابـــر بحـــران هـــا و 

ـــداوم  ـــز، ت ـــور هـــای موفقیـــت آمی ـــق برگـــزاری مان ـــه از طری ـــر مرقب حـــوادث غی

در برخـــورداری از جایـــگاه برتـــر در حـــوزه HSE بنـــادر و بهـــره بـــرداری بـــه 

ـــه  ـــی را  از جمل ـــذاری و فن ـــه گ ـــی، رسمای ـــزرگ عمران ـــای ب ـــروژه ه ـــگام  از پ هن

ایـــن دســـتاوردهای قابـــل توجـــه برشـــمرده و افـــزود: اینجانـــب از یکایـــک 

همـــکاران کوشـــای خـــود در ایـــن اداره کل تشـــکر منـــوده و سپاســـگزاری 

اعضـــای هیـــأت عامـــل ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی را بابـــت ایـــن تـــالش 

ـــم. ـــی کن ـــالغ م ـــر اب ـــر مث ـــای مثم ه

 تیم نبایستی در زمین بدون خط کشی حرکت مناید
ـــدف  ـــزی و ه ـــه ری ـــر رضورت برنام ـــت ب ـــن نشس ـــی ای ـــن ط ـــی همچنی  عبدالله

ـــد  ـــی تأکی ـــوب کار گروه ـــی و در چارچ ـــت تیم ـــی حرک ـــت طراح ـــذاری جه گ

کـــرده و ضمـــن تشـــبیه اعضـــای ســـازمان بـــه یـــک تیـــم اظهـــار داشـــت: 

تیـــم مـــی بایســـت در زمیـــن خـــط کشـــی شـــده حرکـــت منایـــد. وی رمـــز 

ـــرو  ـــی را  در گ ـــی و گروه ـــزرگ در کار جمع ـــت ب ـــک موفقی ـــه ی ـــی ب ـــت یاب دس

ـــد  ـــا بای ـــه ی م ـــرد: هم ـــح ک ـــمرده و تری ـــی برش ـــورداری از اراده ی جمع برخ

بـــرای نیـــل بـــه تحقـــق اهـــداف واالی ســـازمانی  یـــک اراده ی مشـــرک داشـــته 

باشـــیم.

ــا  ــه مـ ــورد توجـ ــم مـ ــبد مشـــریان" هـ ــول"، "سـ ــبد محصـ ــا داشـــن "سـ  بـ

ــود ــد بـ خواهـ

ـــل  ـــه اص ـــاره ب ـــا اش ـــی)ره( ب ـــام خمین ـــدر ام ـــادی بن ـــژه اقتص ـــه وی ـــر منطق  مدی

ـــزوم  ـــان و ل ـــه آن ـــه ب ـــرده و بهین ـــات گس ـــه خدم ـــداری در ارائ ـــری م ـــم مش مه

توجـــه هـــر چـــه بیشـــر بـــه نقـــش مشـــریان در رونـــق فعالیـــت هـــای بازرگانـــی 

اظهـــار داشـــت: بـــا داشـــن ســـبد محصـــول، ســـبد مشـــریان هـــم مـــورد توجـــه 

ـــود. ـــد ب ـــا خواه ی م

ــه  ــه بـ ــا توجـ ــزود: بـ ــال 93 افـ ــی سـ ــت پایانـ ــن نشسـ ــی ایـ ــی طـ عبداللهـ

ـــریان را در  ـــه مش ـــر ب ـــیدگی به ـــزم در رس ـــر، ع ـــوق الذک ـــوع ف ـــت موض اهمی

رسلوحـــه کار متامـــی بخـــش هـــای ایـــن اداره کل در برنامـــه هـــای آتـــی بـــه 

ـــدازی و  ـــمرده و از راه ان ـــی برش ـــای بازرگان ـــت ه ـــر فعالی ـــعه بیش ـــور  توس منظ

ـــام  ـــدر ام ـــادی بن ـــژه اقتص ـــه وی ـــوع در منطق ـــن موض ـــا همی ـــزی ب ـــاد مرک ایج

ــرب داد. ــی)ره( خـ خمینـ

مرکز رسیدگی به امور مشرتیان بندر امام خمینی )ره( راه اندازی شد
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شعار روز جهانی دریانوردی درسال 2015 اعالم شد:

آموزش علوم و مهارتهای 
دریانوردی

ـــوم  ـــوزش عل ـــالم »آم ـــا اع ـــوردی )IMO( ب ـــی دریان ـــازمان بین امللل ـــرکل س دبی

و مهارتهـــای دریانـــوردی« بـــه عنـــوان شـــعار 201۵ روز جهانـــی دریانـــوردی 

ـــوم و  ـــوزش عل ـــوردی، آم ـــی دریان ـــگاه جهان ـــان دانش ـــجویان و کارکن ـــه دانش ب

ـــا  ـــش در دری ـــن بخ ـــدت ای ـــی م ـــات طوالن ـــرای ثب ـــوردی را ب ـــای دریان مهارت ه

و خشـــکی رضوری دانســـت.

ــوزش،  ــر آمـ ــتانداردهای مؤثـ ــد: »اسـ ــاره می گویـ ــکیمیزو در اینبـ ــی سـ کوجـ

بســـری بـــرای صنعـــت کشـــتیرانی ایمـــن اســـت، کـــه نیازمنـــد حفـــظ کیفیـــت، 

مهارت هـــای عملـــی و درک منابـــع انســـانی شایســـته اســـت.«

ســـکیمیزو بـــا اشـــاره بـــه ایـــن موضـــوع اضافـــه میکنـــد: »شـــعار روز جهانـــی 

دریانـــوردی ســـال 201۵ فرصتـــی بـــرای تأکیـــد بـــر اهمیـــت کیفیـــت و کمیـــت 

آمـــوزش علـــوم و مهارتهـــای دریانـــوردی موجـــود بـــه همـــگان بـــا توجـــه بـــه 

ـــن بخـــش در حـــال و  آینـــده فراهـــم منـــوده اســـت کـــه تنهـــا  تحقـــق نیازهـــای ای

محـــدود بـــه صنعـــت کشـــتیرانی منی شـــود.«

 19۷8 STCW بنـــا برگفتـــه  ســـکیمیزو ، کنوانســـیون و آیین نامـــه اصـــالح شـــده

ســـبب بهبـــود کیفیـــت بین املللـــی آمـــوزش علـــوم و مهارتهـــای دریانـــوردان 

ــا اســـتانداردهای آن بـــرای فعالیـــت در  می شـــود. درحالـــی کـــه انطبـــاق بـ

ـــوردان و در واقـــع عنـــر انســـانی  کشـــتی رضوری اســـت، مهـــارت و درک دریان

ـــورده  ـــره خ ـــوردی گ ـــای دریان ـــوم و مهارته ـــر عل ـــوزش موث ـــا آم ـــا ب ـــا تنه روی دری

اســـت و از طریـــق آن بـــه روزآوری و حفـــظ می شـــوند.

ســـکیمیزو بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه دانشـــجویان آمـــوزش عالـــی در ســـال 

201۵ کـــه نخســـتین تـــرم خـــود را در دانشـــگاه جهانـــی دریانـــوردی در ماملـــو، 

ــوم  ــاد آمـــوزش علـ ــگاه بنیـ ــد: »دانشـ ــد می کنـ ــد، تاکیـ ــاز کرده انـ ــوئد آغـ سـ

و فنـــون جهانـــی دریانـــوردی و بخـــش مهـــم و یکپارچـــه خانـــواده IMO بـــه 

حســـاب می آیـــد.«

ــات آموزشـــی معتـــرب و  ــده مؤسسـ ــه عهـ ــوردی بـ ــه آمـــوزش دریانـ درحالی کـ

ـــت،  ـــتانداردهای  STCW اس ـــت اس ـــور رعای ـــه منظ ـــی ب ـــع مل ـــر مراج ـــر نظ زی

ــه  ــی و بـ ــی مهارتـ ــای آموزشـ ــازمان، از رویدادهـ ــک سـ ــوان یـ ــه عنـ IMO بـ

اشراک گذاشـــن دانـــش فنـــی از طریـــق رویدادهـــا و کارگاههـــای برنامـــه 

ملـــی و منطقـــه  ای یکپارچـــه همکاریهـــای فنـــی )ITCP( کـــه دوره هـــای 

ـــه IMO برگـــزار  ـــه روز آوری اطالعـــات را براســـاس دوره هـــای منون کوتاه مـــدت ب

ــت. ــرده اسـ ــت کـ ــد، حایـ می کنـ

ـــی مترکـــز  ـــر روی فعالیت هـــای ســـالیانه دریای ـــوردی ب ـــی دریان شـــعار روز جهان

دارد، روز جهانـــی دریانـــوردی در آخریـــن هفتـــه ســـپتامرب در مقـــر IMO و در 

ـــداد رســـمی  ـــه می شـــود. از ســـال 200۵، یـــک روی رسارس جهـــان جشـــن گرفت

ـــا آن بـــه میزبانـــی یکـــی از کشـــورهای عضـــو IMO برگـــزار میشـــود. در  مـــوازی ب

ـــود. ـــزار می ش ـــن برگ ـــوازی در ژاپ ـــداد م ـــن روی ـــال 201۵، ای س

مهرنیوز:   سومین اجالس هم اندیشی ملی خزر در استان 
گلستان برگزار شد و شرکت کنندگان در آن بیانیه ای را 

صادر کردند که در آن تاکید شده، دریای خزر عامل تقویت و 
همگرایی کشورهای ساحلی است.

روابط عمومی بندر نوشهر: با تأمین تجهیزات مورد نیاز 
توسط واحد طرح و توسعه و پشتیبانی سیستم جامع دریایی، 

افسران FSC و  PSC بندر نوشهر نسبت به ثبت آنالین 
گزارش بازرسی کشتی ها در سیستم جامع دریایی اقدام 

می نمایند.

روابط عمومی سازمان بنادر:سازمان جهانی دریانوردی 
)IMO( و دانشگاه جهانی دریانوردی )WMU( انتصاب رئیس 

جدید دانشگاه را اعالم کردند.
دکتر کلوپاترا دومبیا هنری که ملیت دوگانه دامینیکن و 

سوئیسی دارد درحال حاضر ریاست اداره استانداردهای 
بین المللی کار را در سازمان بین المللی کار )ILO( برعهده 

دارد. قرار است وی در ماه ژوئیه در دفتر خود در مالمو سوئد 
به عنوان رئیس دانشگاه فعالیت خود را آغاز نماید.

روابط عمومی سازمان بنادر: معاون وزیر راه و شهرسازی 
و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تردد سالیانه 

40 هزار فروند کشتی در تنگه هرمز و جابه جایی 100 میلیون 
تن کاال در بندر شهید رجایی، فرصت های مناسبی برای 
سرمایه گذاری در بخش های انبارداری، ساخت سیلو و 

بانکرینگ ایجاد کرده است.

روابط عمومی بندر نوشهر: مدیر کل بنادر و دریانوردی استان 
مازندران از رشد 64 درصدی صادرات کاال از بندر نوشهر 

طی 11 ماهه سال جاری خبر داد.

روابط عمومی اداره کل بنادر خوزستان: در راستای گسترش 
ارائه خدمات مطابق استانداردهای بین المللی به مشتریان 
و تامین آب شرب مورد نیاز شناورها با کیفیت باال، واحد 

مهندسی و عمران این اداره کل اقدام به احداث، تکمیل و راه 
اندازی سیستم آب شیرین کن به روش اسمزمعکوس به 

ظرفیت 600 متر مکعب در شبانه روز نمود.

روابط عمومی بندر امام : به دنبال ورود کشتی هایی در 
مقیاس های بزرگ و  حامل تناژهای  باالی محموالت 

فله در مجتمع بندری امام خمینی)ره( و برخورداری این 
مجتمع بزرگ بندری از آمادگی عوامل تخلیه و بارگیری و 
تجهیزات مناسب و آماده به کار، برای نخستین بار نرخ 

تخلیه ی روزانه ی غالت به  77هزار و 18 تن رسید و به این 
ترتیب رکورد جدیدی در زمینه تخلیه کاال در این مجتمع 

بندری ثبت گردید.

روابط عمومی اداره کل بنادر هرمزگان : مانور جستجو و 
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366 میلیون TEU کانتیر در 30 بندر برتر دنیا طی سال 2014 جابجا شدند که 

این رقم نیمی از کانتیرهای جهان را شامل می شود. 

در سال گذشته بندر شانگهای به عنوان برترین بندر دنیا از رشد 6 درصدی جابه 

جایی کانتیرها برخوردار بوده و پیش بینی می شود علیرغم چالش های سیاسی و 

اقتصادی این رقم در سال 201۵ افزایش یابد.

آمارهای موسسه معترب تحقیقاتی Containersation Internatioal از 30 بندر 

برتر دنیا، حاکی از جابه جایی جمعاً 366 میلیون TEU معادل ۵8 درصد از کل 

جابه جایی کانتیرها در بنادر دنیا در سال 2014 است. 

این میزان جابه جایی در 30 بندر برتر دنیا، ۵.6 درصد افزایش نسبت به سال 2013 

را نشان می دهد. در سال 2014 همچنین شاهد رشد ۵ درصدی جابجایی کانتیری 

در بندر شانگهای بودیم.

با توجه به نقش اصلی این بندر در مراودات تجاری و ورود و خروج کاال در کشور چین 

به عالوه پروژه های گسرش هر چه بیشر این بندر، بندر شانگهای در جابجایی 

کانتیری دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

لقب دومین بندر برتر دنیا در سال 2014 به بندر سنگاپور اعطا شد. این بندر نیز 

با افزایش ۵ درصدی، میزان جابجایی کانتیرها را به 33.9 میلیون TEU در سال 

2014 رساند.بر اساس این گزارش بندر شنژن چین در مقام سوم و بندر گوانگجو 

در مقام هشتم برترین ها قرار دارند. بندر هنگ کنگ در نزدیکی این بندر برخالف 

همسایه خود کاهش 0.4 درصدی در جابجایی کانتیرها را تجربه کرد. بندر 

Ningbo – Zhoushan با جابجایی 19.4 میلیون TEU رشد 12 درصدی را در 

سال 2014 را نشان داد. بندر Ningbo با بهره گیری از حمل و نقل ترکیبی گسره 

فعالیت های خود را افزایش داده است. 

این گزارش در ادامه از بندر کره ای بوسان نام برد و اعالم کرد: بندر بوسان با ۵.۵ 

درصد افزایش حجم جابجایی، در جایگاه ششم برترین های بندری جای گرفت.

بندر بوسان به تازگی به سه جرثقیل دوقلوی کشتی های مخصوص پست پاناماکس 

مجهز شده است که قادر به رسویس دهی به کشتی هایی با 24 ردیف کانتیر هستند. 

این جرثقیل ها میزان جابجایی ها را در این بندر به 2.۵ میلیون TEU خواهد رساند.

پیان Asean مبنی بر تجارت آزاد که از سال 2010 به مرحله اجرا درآمده است کمک 

شایانی به تامین سوخت و افزایش جابه جایی ها در بنادر کشورهای مالزی، اندونزی 

تایلند و ویتنام کرده است. 

بنادرکالنگ، Laem Chabang و Tanjung Pelepas هر کدام با به ترتیب ۵.8، 12 

و 9 رسیعرین رشد را در میان 30 بندر برتر جهان داشتند. پس از رکود جابجایی 

کانتیری در بنادر شال اروپا، سال 2014 سال نسبتاً خوبی برای این بنادر به 

حساب آمد.

درمیان بنادر اروپایی بندر رتردام، آنتورپ و هامبورگ با به ترتیب ۵.8، 4.۷ و 4.6 

درصد رشد جابجایی ها، بیشرین صعود را تجربه کردند. بندر رتردام در میان بنادر 

اروپایی اهداف بلندپروازانه تری را دنبال می کند. مقامات این بندر با گسرش حمل و 

نقل ترکیبی در اطراف این بندر، سعی در یگانه کردن نقش این بندر در اروپا را دارند. 

در حوزه مدیرانه بندر Algeciras اسپانیا با 4.۷ درصد افزایش جابجایی از رقیب 

خود یعنی بندر والنسیا و افزایش 2.6 درصدی آن پیشی گرفت. بندر مراکش نیز از 

رشد بی بهره نبود و با ارتقاء جابجایی ها در این بندر تا 20 درصد و رسیدن آن به 3.1 

میلیون TEU رکورد خوبی را از خود برجای گذاشت.

این گزارش در ادامه از بندر دبی، در حوزه خاورمیانه و جایگاه آن در مقام 

برترین های بندری نام برد. بنادر Ho Chi Minh  چین، کلمبو، تانجونگ پلپاس، 

Lianyungang، Tanjung Priok، Bremen بیشرین رشد را در سال 2014 

تجربه کردند.

 بندر جده در عربستان سعودی نیز با هفت درصد کاهش جابجایی ها 4.2 میلیون 

TEU کانتیر را جابجا کرد واز جدول 30 بندر برتر دنیا خارج شد.

 در حوزه آمریکای شالی، دو بندر آمریکایی لس آنجلس و النگ بیچ با به ترتیب 6 

و 2 درصد افزایش، 8.4 و 6.8 میلیون TEU کانتیر را جابجا کرد. بندر نیویورک در 

سال 2014 نیز با جابجایی ۵.8 میلیون TEU جایگاه برتر خود را در آمریکا حفظ کرد. 

بندر همسایه این بندر یعنی Charleston با افزایش چشمگیر 12 درصدی موفق به 

جابجایی 1.8 میلیون TEU در سال 2014 شد. انتظار می رود با لغو تحریم ها علیه 

کوبا، این بنادر از رونق خوبی برخوردار شوند.

در مجموع پیش بینی می شود حجم کل جابجایی ها در سال 201۵ به 66۵ میلیون 

TEU رسد و این مقدار تا سال 2020 به یک میلیارد TEU افزایش یابد.

30 بندر برتر دنیا در سال 2014 
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خوش قول ها و بدقول  های 
کشتیرانی های دنیا معرفی شدند

کشـتیرانی های مرسـک دامنارک، هامبورگ سـود آملان و CSAV شـیلی مقام 

اول تـا سـوم خوش قول ترین هـای حملونقـل کانتیـری در مـاه ژانویـه را از آن 

خـود کردند.

بـه گزارش گروه بین امللل مانا، ترافیک سـنگین در بنادر غـرب آمریکا و تداخل 

آن بـا آغـاز بـه کار برخـی توافقنامه هـا، دلیـل اصلی سـقوط اعتبـار رشکت های 

کشـتیرانی در تحویل کاال طبـق برنامه زمان بندی شـد.

بر اساس این گزارش سـقوط 6۷.8 درصدی در ژانویه 201۵ و ۷1/2 درصدی 

در مـاه دسـامرب 2014 اعتبار کشـتیرانی ها در تحویل کاال، در سـه سـال اخیر 

بی سـابقه بوده اسـت.در ایـن میان رشکت هـای کشـتیرانی مرسـک دامنارک، 

هامبورگ سـود آملان و CSAV شـیلی به ترتیب بـا 80/2، 80 و ۷8/۵ درصدی 

تحویـل کاالهـا بـر طبـق برنامـه زمان بنـدی، خوش قول ترین هـای مـاه ژانویـه 

معرفی شـدند.

براساس این گزارش سه کشـتیرانی انتهایی لیسـت یا به روایتی بدقول ترین های 

 United Arab مـاه ژانویـه بـه ترتیـب شـامل کشـتیرانی امـارت متحـده عربـی

Shipping، و دو رشکـت کشـتیرانی تایوانـی بـا نام هـای Yang Mingو 

Evergreen اعـالم شـدند.این گـزارش همچنین از ادامـه تأثیر منفـی ترافیک 

شـدید بنـدری در بنـادر سـواحل غربـی آمریـکا خـرب داده اسـت. 

بـا توافـق میـان مدیریـت بنـادر و کارگـران بنـدری، انتظـار مـی رود ترافیک در 

بنادرآمریـکا رو بـه بهبـودی رود. 

کارشناسـان آغـاز بـه کار توافقنامه هـای  2M و Ocean Three را دلیـل دیگری 

بر افـت عملکـرد کشـتیرانی ها و بدقولـی آنهـا می دانند.

خطـوط دریایـی آسـیا-اروپای شـالی و آسـیا-مدیرانه، میـزان 68/6 و 68/۷ 

درصـد کاهـش عملکـرد طبـق زمان بنـدی اعـالم شـده را تجربـه کردند.

خـط دریایـی اقیانوس آرام به سـمت رشق نیز بـا کاهش 42/۵ درصـدی در ماه 

ژانویه روبه رو شـد. 

بر اسـاس این گزارش تنها کشـتیرانی های NYK، HMM و هاپاگ لوید موفق 

بـه ارتقای عملکرد خـود در خصوص زمان بندی اعالم شـده بودند.

نجات دریایی و مقابله با آلودگی دریا در آب های ساحلی 
جزیره قشم در آستانه طرح نوروزی ساماندهی سفرهای 

دریایی سال 94 برگزار شد.

روابط عمومی بندر لنگه: معاون دریایی و بندری اداره بنادر 
و دریانوردی لنگه از برگزاری مانور رعایت اصول ایمنی در 

شرایط اضطراری در بندر مسافری چارک خبر داد.
وی هدف از انجام این مانور را ارزیابی و حصول اطمینان از 

آمادگی و هماهنگی در هنگام بروز حوادث و سوانح دریایی در 
آستانه اجرای طرح نوروزی 94 ساماندهی سفرهای دریایی 

عنوان کرد

روابط عمومی بنادر مازندران: دکتر خانزادی با قدردانی از 
اقدامات صورت گرفته در بخش تعمیر و نگهداری تجهیزات 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران از جمله بازسازی 
سه دستگاه جرثقیل ریلی بکرا خاطرنشان کرد: تکیه بر توان 
داخلی در بخش تعمیر و نگهداری به ویژه در شرایط تحریم 

از اولویتهای سازمان بنادر و دریانوردی است.

ایرنا: واشنگتن در روزهای اخیر، موضوع افزایش شماِر 
زیردریایی های چین نسبت به ایاالت متحده را برجسته کرده 

است؛ بی آنکه به ماهیت زیردریایی و تفاوت آن با کارکرِد 
ناوهواپیمابر، رزمناو و ناوشکن اشاره ای کند.

دریابان »جوزف مالوی« فرمانده آماد و پشتیبانی نیروی 
دریایی آمریکا، اخیراً در نشستی مشورتی به نمایندگان 
کنگره آمریکا گفت که چینی ها در حال توسعه ناوگان 

زیردریایی خود هستند و اکنون تعداد زیردریایی های دیزلی 
و اتمی این کشور از ایاالت متحده نیز بیشتر شده است.

روابط عمومی بندر بوشهر: در پی اعالم اضطرار فرمانده یدک 
کش پارس لیان4 به مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی 

بندر بوشهر مبنی بر خارج از کنترل شدن شناور به همراه 
بارج در لنگر گاه داخلی، بالفاصله هماهنگیهای الزم صورت 

گرفت. یدک کش های پارس لیان 12 و تاسوعا و شناور 
احسان جهت مهار هردو شناور به منطقه اعزام شد. عملیات 
امداد و نجات و مهار شناور حادثه دیده انجام و تا  اسکه بندر 

بوشهر اسکورت شد.

روابط عمومی بندر شهید باهنر: با اقدامات مناسب و 
تسهیالت بندری انجام شده در بندر شهید باهنر طی 11 ماه 
اخیر، رشد 185 درصدی عملیات کانتینری در بندر حاصل 

شده است.

روابط عمومی بندرخرمشهر: عادل دریس گفت: از 
ابتدای سال جاری تاکنون، حجم تخلیه و بارگیری کاال در 
بندرخرمشهر با 26 درصد افزایش به بیش از دو میلیون و 

12 هزار و 205 تن رسیده است که از این میزان 612 هزار 
و 617 تن به تخلیه و یک میلیون و 399 هزار و 588تن به 
بارگیری اختصاص دارد . عمده بار صادراتی از این بندر، 
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پایگاه اطالع رسانی دولت:

با تصویب هیات وزیران؛ سازمان مسئول، 

محــدوده و موضــوع فعالیــت منطقه ویژه 

اقتصادی بندر آستارا تعیین شد.

بر اســاس مصوبه مورخه 1393/12/20 

كه توسط اســحاق جهانگريي معاون اول 

رييس جمهور برای اجرا به دبیرخانه شورای 

عالی مناطق آزاد تجــاری – صنعتی و ویژه 

اقتصادی ابالغ شده مقرر گرديد كه سازمان 

بنادر و دریانوردی به عنوان سازمان مسئول 

اين منطقه تعيني شده است. اين منطقه به 

مساحت 61 هکتار در خشکی و شاخههای 

موج شــکن و با موضــوع فعالیــت منطقه 

ویژه اقتصادی بندر آســتارا در گرايشهاي 

فعالیت هــای دریایــی، بنــدری، صنایع 

 و خدمــات وابســته و لجســتیکی و ایجاد 

ارزش افزوده فعاليت خواهد كرد. 

پایگاه اطالع رسانی دولت:

با تصویب هیات وزیــران؛ محدوده منطقه 

ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي گسرش 

يافت.

بر اســاس مصوبه مورخه 1393/12/1۷ 

هيات وزيران كه توسط اسحاق جهانگريي 

معــاون اول رييــس جمهور بــرای اجرا به 

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری 

– صنعتی و ویژه اقتصادی ابالغ شده مقرر 

گرديد كه محدودهاي به مساحت 2689 

هكتار به محدوده منطقه ويــژه اقتصادي 

بندر شهيد رجايي الحاق گردد.

افزایش دامنه همکاری های سازمان بنادر و دریانوردی با دبیرخانه شورای 
عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
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مصالح ساختمانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و به ویژه 
عراق بوده است.

روابط عمومی بندر امیرآباد: مدیر بندر امیر آباد با اعالم 
حمایت از ورود سرمایه گذاران به فعالیت در بندر امیرآباد، 

گفت: با تالش های انجام شده راه برای ورود و فعالیت 
سرمایه گذاران در بندر امیرآباد باز شده است. فقط در 6 ماه 
دوم سال جاری حدود 100 میلیارد تومان سرمایه گذاری 

بخش خصوصی در این بندر را شاهد بوده ایم که در شرایط 
اقتصادی فعلی کشور رقم قابل توجهی است.

روابط عمومی بندر شهید باهنر:  اداره بنادرودریانوردی شهید 
باهنر با کسب گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطالعات 

توانست یک گام دیگر به بنادر نسل جدید و پیشرفته ی دنیا 
نزدیک  شود.

روابط عمومی اداره کل بنادرخوزستان: با بهره گیری از 
روش های نوین و مطالعات آزمایشگاهی دقیق در زیر 

ساخت های بندری، این واحد اقدام به استفاده از روش 
تثبیت در زیرسازی و روسازی باراندازها با استفاده از آهک 
و سیمان به منظور افزایش ظرفیت بارگذاری با کم کردن 

هزینه ها نسبت به روش سنتی نموده است.

روابط عمومی بندر خرمشهر: مدیرکل بندر و دریانوردی 
خرمشهر از خارجسازی یک فروند مغروقه دیگر از آبراه 

بین المللی اروند خبر داد. طی سال جاری 4 فروند مغروقه از 
اروند رود و 10 فروند از رودخانه کارون خارج سازی شده 

است.

روابط عمومی اداره کل بنادر هرمزگان: دوره آموزشی آشنایی 
خدمه شناورهای حمل خودرو با مباحث فنی و ایمنی به منظور 
آمادگی دست  اندرکاران مسافرت های دریایی برای اجرای 

طرح سفرهای نوروزی 94 در بندر پهل برگزار شد.

روابط عمومی بندر امام : مانور استانی مقابله با شرایط 
اضطرار دریایی با هدف ارتقاء توان تخصصی و فنی نیرو های 

عملیاتی و آمادگی تجهیزات و امکانات موجود با مشارکت 
ارگان های دریایی استان خوزستان در آب های شمال 

خورموسی اجرا شد.

روابط عمومی اداره کل بنادرخوزستان: به دنبال انتشار خبر 
نجات 38تن از دریانوردان توسط مرکزجستجو و نجات 

دریایی)MRCC( بندر امام خمینی)ره( کارکنان  این مرکز در 
صدر محبوب ترین قهرمانان نظرسنجی  برنامه تلویزیونی 

پایش قرار گرفتند.

گردشگران در ایام نوروز می توانند با استفاده از شناورهای کف شیشه ای به 

گشت زنی در آب های خلیج چابهار بپردازند.

مالک تنها کلوپ فعال غواصی در چابهار به خربنگار مانا گفت: پیش بینی 

می شود هانند سال های گذشته در نوروز 94 شاهد ورود تعداد زیادی گردشگر 

به چابهار باشیم.

محمد رضا نایب پورگفت: سواحل صخره ای زیبا در چابهار و آب زالل خلیج 

چابهار باعث می شود سپری کردن ایام تعطیالت برای گردشگران، خاطره ای 

بسیار به یادماندنی به جا گذارد.

وی خاطرنشان کرد: کلوپ غواصی چابهار به عنوان تنها مکانی در این شهرستان 

شناخته شده است که به گردشگران، خدمات تفریحی و ورزش های آبی ارایه 

می دهد.

نایب پور اظهار داشت: گردشگران نوروزی می توانند در متام ایام نوروز از خدمات 

غواصی توسط مجرب ترین مدرسان غواصی کشور، در چابهار بهره مند شوند.

وی با اشاره به اینکه هشت شناور کف شیشه ای در چابهار به گردشگران خدمات 

می دهند، تاکید کرد: هر یک از این شناورها ظرفیت حمل 10 نفر گردشگر را 

دارا هستند.

نایب پور گفت: البته ما قادر به ساخت شناورهای کف شیشه ای بزرگ تر با 

گنجایش حمل مسافر بیشر هستیم، اما به دلیل اینکه حضور گردشگران در 

طول سال به گونه ای نیست که این شناورها مورد استفاده قرار گیرد، تا کنون 

اقدام به ساخت آن نکرده ایم.

وی گفت: در صورت ایجاد زیرساخت های الزم برای ورود گردشگران و افزایش 

ورود مسافر، می توانیم با ساخت شناورهای کف شیشه ای بزرگ به آن ها بهرین 

خدمات در زمینه گشت های دریایی را ارایه دهیم.

این فعال بخش خصوصی در امر گردشگری دریایی تاکید کرد: افزایش تعداد 

پروازها به چابهار و نیز توسعه و ساخت و ساز مکان های اقامتی در چابهار 

مهم ترین زیرساخت هایی محسوب می شوند که ایجاد آن ها توسط مسوولین و 

رسمایه گذاران بخش خصوصی در اولویت قرار دارد.

نایب پور یادآور شد: البته شهرستان چابهار به جز مقوله دریا از جاذبه های طبیعی 

بسیار جذابی نیز برخوردار است که از آن جمله می توان به کوه های گل افشان 

اشاره کرد.

وی گفت: در صورت تبلیغات بیش تر از سوی مسوولین، بدون شک چابهار 

پتانسیل تبدیل شدن به قطب گردشگری دریایی کشور را دارا خواهد بود.

این فعال بخش خصوصی در امر گردشگری دریایی عنوان کرد: آنچه مهم است 

این که گردشگران باید بدانند رشایط امنیتی حاکم در چابهار هانند سایر 

نقاط کشور است.

نوروز 94 صورت می گیرد

فعالیت شناورهای کف شیشه ای 
در خلیج چابهار 
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ژئورفرنس چیست؟
حیدری نسب کارشناس مسوول ایمنی و دریانوردی اداره کل بنادر و دریانوردی 

خوزستان، می گوید: »ژئورفرنس کردن یعنی انتخاب چند نقطه برروی نقشه کاغذی 

و معرفی آن بر روی اسکن نقشه در نرم افزار “global mapper” که در نهایت نرم افزار 

متام قسمت های تصویر را به موقعیت طول و عرض جغرافیایی تبدیل می کند، در 

نهایت فایل ژئوفرنس شده با حرکت ماوس رایانه، موقعیت دقیق نقاط مشخص 

شده در پایین صفحه را نشان می دهد. »این تصاویر از پیکسل ها یا هان مربعات 

کوچک و هم اندازه تشکیل شده اند«، کاری که باید انجام شود، انتقال طول و عرض 

جغرافیایی چندین نقطه کنتــــرلی )نقاطی که طول و عرض جغرافیایی مشخص 

دارند( معموال این نقاط به وسیله GPS در بازدید های میدانی و یا تصویر دیگری که 

قبال از زمین مرجع شده باشد، به دست می آید. تعداد نقاط و پراکنش آن ها در تصویر 

بسیار مهم است، هر چه پراکنش و تعداد نقاط کنرلی در نقشه بیشر باشد، دقت کار 

شا بیش تـــر می شود، با این کار شا به پیکسل های تصویر، مختصات جغرافیایی 

داده و موقعیت هر پیکسل را برروی زمین مشخص می منایید. زمین مرجع منودن، 

توسط نرم افزار های مختلف مانند GIS و RS انجام می پذیرد. تعداد نقاط کنرلی شا 

بستگی به دقت کار مورد نیاز و روش زمین مرجع کردن شا دارد. 

openCPN نرم افزار
openCPN یکی از نرم افزار های متداول در امر ناوبری می باشد که قابلیت اجرای 

نقشه های الکرونیکی و تصاویر ژئورفرنس شده از نقشه ها را دارد، با اتصال به  کلیه 

دستگاه های ناوبری از جمله GPS، AIS، Radar و..، کاربر این امکان را دارد تا ضمن 

ناوبری ایمن در آب راه ها بتواند نسبت به ترسیم مسیر حرکت، تعیین نقاط چرخش، 

ثبت میزان پیایش، استفاده از عالیم کمک ناوبری مجازی و حقیقی منایش داده 

شده و استفاده از پالگین های متعدد، اقدام مناید که پس از نصب نرم افزار در 

کامپیوتر های شخصی برای تعیین مسیر حرکت برروی نقشه های دریایی و پایش 

شناورها، ناوبری ایمن در دریا به ویژه بررسی موقعیت عالیم کمک ناوبری، مقایسه و 

تطبیق آن با نقشه های دریایی کاربرد به سزایی خواهد داشت.

اطالعات دریافتی از سیستم شناسایی خودکار شناورها سه دسته هستند که در زیر 

به آن ها اشاره شده است:

الف( اطالعات ثابت: این اطالعات پس از نصب دستگاه در آن ثبت شده و تنها در 

صورت ایجاد تغییرات در ساختار کشتی و یا نحوه ثبت آن در IMO می بایست اصالح 

گردد، اطالعات مربوطه عبارت اند از: 

 MMIS کد 

 Call Sign نام و 

 IMO شاره 

 طول و عرض شناور 

 محل نصب آنن GPS بر روی کشتی 

ب( اطالعات متغیر و یا دینامیک: این اطالعات به طور مداوم در خالل روشن بودن 

دستگاه تصحیح گردیده که شامل موارد زیر است: 

 موقعیت شناور 

 UTCزمان جهانی 

COG مسیر حرکت نسبت به بسر دریا 

SOG رسعت حرکت نسبت به کف دریا 

 هدینگ)جهت جایرو( 

 وضعیت کشتی از نظر قوانین راه دریایی )در حال حرکت، در لنگر، خارج از کنرل، 

محدودیت در مانور، متصل به بویه، محدودیت به دلیل آب خور، در حال ماهی گیری 

و...( 

ROTرسعت و یا میزان گردش شناور 

ج( اطالعات مرتبط با برنامه حرکت کشتی، این اطالعات عبارت اند از: 

 )draft(آب خور کشتی 

 کاال و مواد خطرناک)DG( در کشتی، کاالی زیان رسانHG، کاالی مرض برای 

)MP(محیط دریاها

 مقصد شناور و زمان رسیدن به آن 

WPمسیرهای حرکت و نقاط چرخش 

عالوه بر اطالعات ذکر شده فوق، در صورت مشاهده موارد مرتبط با ایمنی در دریا 

می توان یک پیام کوتاه )حداکرث 1۵8 کاراکر( به یگان مشخص و یا کلیه یگان های 

مربوطه ارسال کرد. 

کدهای مخابراتی Call Sign و MMSI No شناورهای تحت پرچم جمهوری اسالمی 

ایران از طریق اداره کل امور دریایی - اداره ارتباطات دریایی پس از درخواست مالک 

 List of Ship شناور صادر گردیده و جهت درج در نرشیات بین املللی هم چون

Stations به مراجع ذیربط اعالم می شود.

برای زمین مرجع کردن در نرم افزار ها سه روش عمده به کار می رود:

1. روش معادله درجه یک: در این روش شا باید حداقل مختصات جغرافیایی سه 

نقطه کنرلی بر روی تصویر را مشخص کنید.

2. روش معادله درجه دو: حداقل 6 نقطه کنرلی مورد نیاز است.

3. روش معادله درجه سه: حداقل 9 نقطه کنرلی مورد نیاز است.

openCPN مشکالت قبل از استفاده نرم افزار
حیدری نسب ضمن اشاره به این که، موارد ذکر شده پیش از این به صورت سنتی انجام 

می گرفت، می افزاید: برای تعیین موقعیت عالیم برروی نقشه ها به شکل کاغذی انجام 

می شد که بسیار وقت گیر و احتال بروز خطا نیز وجود داشت، حتی در بخش دریایی 

نیز می بایست بازدید حضوری از اسکله ها صورت می گرفت، سپس طی متاس تلفنی 

با برج کنرل وضعیت شناورهای هر قسمت استعالم می شد، این موارد عالوه بر تداخل 

در کار پرسنل این مراکز، وقت گیر و هزینه بر بود، اما خوشبختانه با استفاده از این 

نرم افزار کلیه امور مذکور با رسعت بیشر و دقت باالتری کنرل می شود.

در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان محقق شد:

ارتقای سیستم نظارت
 بر وضعیت عالیم کمک ناوبری مجتمع بندری امام خمینی)ره(

 پیامن حیدری نسب :امروزه با توجه به اینکه 90 درصد صادرات و واردات کشور از مسیر دریا انجام می گیرد، ایمنی دریانوردی از اهمیت باالیی برخوردار 

اســت. به همین منظور برای باال بردن ایمنی دریانوردی، به تکنولوژی تجهیزات کمک ناوبری پیچیده و حساســی نیاز است. هر چقدر این تکنولوژی 

جدید و دقیق باشد، درکاهش تلفات و تصادم های دریایی و خطاهای انسانی نقش به سزایی دارد.با توجه به موقعیت آب راه خورموسی که از حساسیت 

باالیی برخوردار است و لزوم مدیریت کردن و باال بردن سطح ایمنی تردد شناورها که همواره از دغدغه های مسوولین و کارشناسان این اداره کل است و 

هم چنین باقی ماندن تعدادی شناورهای مغروق از زمان جنگ تحمیلی، لزوم برنامه ریزی و باال بردن سطح ایمنی مربوط به تردد شناورها به مجتمع بندر امام خمینی)ره( 

را بیش از پیش بیان می مناید. از این رو کارشناسان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، در راستای اطاعت از ره منودهای مقام معظم رهربی در خصوص بومی سازی 

و خودکفایی در امر حوزه فناوری، اقدام به تهیه نقش های ژئورفرنس شــده )raster chart( منطقه خورموسی، بارخارجی و منطقه شامل غرب خلیج فارس منوده و آن را در 

نرم افزار ناوبری openCPN به کار گرفته اند.عالیم کمک ناوبری به عنوان دستگاه های کمک کننده به دریانوردان، در تعیین و محاسبه موقعیت دقیق تر شناور، تشخیص 

خطرات و موانع دریایی و دریانوردی ایمن، کمک شــایانی می کند. این عالیم در نقاط مختلف هم چون طول ســواحل و آب راه های مسیر تردد شناورها به عنوان راهنامی 

آب های ایمن قرار داده می شوند و به دریانوردان در تعیین نقاط مختلف نسبت به خشکی و خطرات غیر قابل پیش بینی کمک می کنند، این عالیم به صورتی عمل می کنند 

که قابلیت مشاهده و شــنود )در صورت مجهز بودن به هشدار صوتی( از پل فرماندهی شناورها را دارا اســت.عالیم کمک ناوبری مستقر در دریا انواع مختلفی دارند که 

باتوجه به نوع کاربری آن ها در شناسایی مغروقه ها، مسیر تردد آب های آزاد و ایمن و... تعریف شده و به دنبال آن دارای ویژگی های مختلفی نظیر شکل ظاهری، رنگ بدنه، 

سیستم روشنایی و عالمت )روز( است.
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مدت اجرای پروژه
وی در ادامه تریح می مناید: این پروژه حدودا 12 ماه به طول انجامید که پس از طی 

مراحل اداری، خرید نقشه استاندارد Admiralty و اسکن آن با کیفیت باال و تهیه 

نقشه raster منطقه در راس کار قرار گرفت، در ابتدا نقشه های مربوط به اسکله های 

بنادر به وسیله نرم افزار هیدروگرافی hypack ژئورفرنس شده و به صورت آزمایشی در 

نرم افزار openCPN به کار گرفته شد.

در اقدامات بعدی، نقشه تهیه شده برای اطمینان بیشر و تعیین میزان خطای آن 

مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که پس از آزمایش، اطمینان الزم حاصل گردید.

در مرحله بعدی، نقشه های شال غرب خلیج فارس)2884( و بار خارجی، بار اصلی 

و فرعی )1268( نیز با استفاده از نرم افزار Global mapper ژئورفرنس شده و در 

بازدید های بعدی دقت آن نیز مورد آزمایش و ارزیابی الزم قرار گرفت.

استفاده از نرم افزار openCPN مزایای مختلفی در برداشت که می توان به موارد 

ذیل اشاره کرد:

 پایش و کنرل عملکرد رشکت های نگهداری عالیم کمک ناوبری 

 پایش فعالیت شناورها از جمله شناورهای الیروبی

 نظارت دقیق بر عالیم کمک ناوبری و...

 تسهیل در امر جست وجو و نجات دریایی

 مشاهده آمار کشتی های پهلو گرفته در اسکله ها

 مشاهده کشتی ها در لنگرگاه داخلی بندر که در انتظار پهلو گیری هستند

 مشاهده وضعیت تردد و لنگراندازی، موقعیت شناور ورودی به بندر، تخمین دقیق 

زمان رسیدن به بندر

و تسهیل در هاهنگی الزم با گروه پاس شناورها که منجر به کاهش فشار کاری بر 

روی پرسنل کنرل ترافیک می گردد.

برنامه های آینده ارتقای نرم افزار
حیدری نسب کارشناس مسوول ایمنی دریانوردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 

خوزستان، در پایان یادآوری می مناید: در حال حارض نقشه های مورد استفاده در این 

نرم افزار از فرمت تصاویر اسکن و ژئورفرنس شده منطقه می باشند که در آینده می توان 

نسبت به ساخت نقشه های وکتور و استاندارد دریایی آن توسط نرم افزارهای مربوطه 

اقدام منود، این موضوع در فهرست پروژه های آینده اداره کل بنادر و دریانوردی 

خوزستان قرار گرفته است.

تصویر استفاده از نرم افزار OpenCPN و نقشه های تهیه شده:

کدهای مخابراتی Call Sign و MMSI No شناورهای تحت پرچم جمهوری 

ارتباطات دریایی پس  اداره   - امور دریایی  اداره کل  از طریق  ایران،  اسالمی 

از درخواست مالک شناور صادر گردیده و جهت درج در نرشیات بین املللی 

هم چون List of Ship Stations به مراجع ذیربط اعالم می شود.

برای دریافت کدهای مخابراتی فوق الذکر شناورها می بایست ثبت دایم و یا موقت 

شده و مالک شناور فرم درخواست کدهای مخابراتی را تکمیل و به اداره کل امور 

دریایی سازمان و یا معاونت دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان 

مربوطه ارسال مناید. الزم به ذکر است که درخواست کد مربوطه می بایست توسط 

مالک شناور )مطابق برگه ثبت شناور( صورت پذیرد.
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ـــردد.  ـــم بازمی گ ـــد قدی ـــه عه ـــان ب ـــن و ع ـــور چی ـــان دو کش ـــط می ـــابقه رواب س

ـــه  ـــی ب ـــیای رشق ـــیر آس ـــود را از مس ـــیر خ ـــم مس ـــی ابریش ـــم، راه آب ـــرن هفت در ق

شـــبه جزیـــره ی عربســـتان و رشق آفریقـــا تغییـــر داد و از ایـــن طریـــق شـــار 

فراوانـــی از بنـــادری کـــه رس راه خـــود داشـــت را بهره منـــد منـــود. از آن زمـــان 

تاکنـــون بـــه ُیمـــِن وجـــود ایـــن راه باســـتانی، زمینـــه ی خوبـــی بـــرای ایجـــاد 

ـــده  ـــد آم ـــور پدی ـــن دو کش ـــان ای ـــی می ـــادی و فرهنگ ـــی، اقتص ـــادالت سیاس تب

اســـت. شـــخصیت افســـانه ای "ســـندباد" قهرمـــان "ســـفرهای ســـندباد" کـــه از 

ـــی را  ـــوی عان ـــک ماجراج ـــتان ی ـــت داس ـــب اس ـــک ش ـــزار و ی ـــتان های ه داس

ـــوب  ـــه جن ـــاز و ب ـــار آغ ـــتم از صح ـــرن هش ـــود را در ق ـــفر خ ـــه س ـــد ک ـــت میکن روای

ـــدر و  ـــداث بن ـــا اح ـــت. ب ـــوده اس ـــندباد ب ـــار زادگاه س ـــا صح ـــید. گوی ـــن رس چی

ـــراوان  ـــود ف ـــه بهب ـــوردی منطق ـــت دریان ـــا وضعی ـــه تنه ـــار، ن ـــه ی آزاد صح منطق

ـــی  ـــد، مرکزیت ـــر جدی ـــا در ع ـــد ت ـــه ای ش ـــاله زمین ـــن مس ـــه ای ـــرد بلک ـــدا ک پی

ـــود.  ـــاد ش ـــا ایج ـــیا و اروپ ـــن آس ـــی بی ـــارت جهان ـــرای تج ب

بـــه مـــدد سیاســـت های عاقالنـــه و ســـنجیدهای کـــه در عهـــد ســـلطنت 

ســـلطان قابـــوس اجـــرا شـــده، ایـــن شـــهر شـــاهد توســـعه بســـیار چشـــم گیر 

بـــوده بـــه طـــوری کـــه در حـــال حـــارض بزرگریـــن و مهمریـــن بنـــدر ایـــن 

ـــادالت کاال از  ـــه تب ـــز ب ـــار نی ـــرودگاه صح ـــل ف ـــد. مدخ ـــار می آی ـــه ش ـــور ب کش

ـــه داخـــل و بالعکـــس کمـــک شـــایانی منـــوده اســـت. همچنیـــن، طـــرح  خـــارج ب

ـــاض  ـــه مقصـــد ری ـــد ب ـــه ای و ســـاخت جـــاده هـــای جدی احـــداث راه آهـــن منطق

ضمـــن تاثیـــر بســـیار در اتصـــال ایـــن بنـــدر بـــه کشـــورهای امـــارات عربـــی 

ـــوان دروازه ی ورود  ـــه عن ـــدر را ب ـــن بن ـــت ای متحـــده و عربســـتان ســـعودی موقعی

ـــرد.  ـــد ک ـــت خواه ـــان تقوی ـــاط جه ـــایر نق ـــه و س ـــورهای منطق ـــه کش ب

ـــی رود،  ـــش م ـــر پی ـــه بیش ـــر چ ـــکوفایی ه ـــه ش ـــان رو ب ـــاد جه ـــه اقتص ـــروزه ک ام

اصـــالح اشـــتباهات گذشـــته کـــه عامـــل وقـــوع بحـــران بـــوده و نیـــز تقویـــت 

ـــورهای  ـــرای کش ـــدی ب ـــدف ج ـــک ه ـــوان ی ـــه عن ـــورها ب ـــان کش ـــات می ارتباط

ـــاده  ـــا ج ـــینیان م ـــه پیش ـــی ک ـــان دوران ـــت. از ه ـــده اس ـــعه درآم ـــال توس در ح

ـــد نقـــش ارتباطـــات را  ـــه حـــال کســـی منی توان ـــا ب ـــد ت ابریشـــم را احـــداث کردن

ـــط  ـــه مـــدد رواب ـــن ب ـــرد. کشـــور چی ـــده بگی ـــی نادی ـــژه در ســـطح بین امللل ـــه وی ب

حســـنه ای کـــه بـــا ســـایر کشـــورهای منطقـــه دارد، پیشـــنهاد احـــداث "کمربنـــد 

ــا "گرامیداشـــت بیســـت و یکمیـــن  ــان بـ ــاده ابریشـــم" همزمـ اقتصـــادی جـ

قـــرن احـــداث جـــاده ابریشـــم" را بـــا هـــدف ایجـــاد ارتباطـــات حمل ونقلـــی، 

ـــاده  ـــه ج ـــورهای منطق ـــان کش ـــی می ـــی و فرهنگ ـــادالت بازرگان ـــهیل در تب تس

ابریشـــم هـــم در ســـطح خشـــکی و هـــم در پهنـــه ی دریـــا مطـــرح کـــرد. ایـــن 

طـــرح ضمـــن تحقـــق اهـــداف انســـانی و عالیـــه ماننـــد صلـــح، تعـــاون، همیـــاری 

و هم افزایـــی، موجبـــات تحقـــق توســـعه را نیـــز بـــرای ایـــن کشـــورها فراهـــم 

مـــی آورد. 

و امـــا در خصـــوص تاثیـــر ایـــن طـــرح بـــر رشکای منطقـــه ای، شـــایان ذکـــر اســـت 

ایـــن طـــرح ارمغـــان بســـیار زیـــادی بـــرای ایـــن کشـــورها از لحـــاظ توســـعه 

و پیرشفـــت بـــه همـــراه دارد. بـــا اجـــرای ایـــن طـــرح، یـــک بـــازار وســـیع بـــا 

ـــن  ـــور چی ـــدی کش ـــوالت تولی ـــو از محص ـــه و ممل ـــردهای از رسمای ـــم گس حج

در ایـــن منطقـــه شـــکل می گیـــرد و بـــه مـــوازات آن، در ســـایه همکاری هـــای 

مشـــرکی کـــه در پروژه هـــای مختلـــف از قبیـــل پروژه هـــای جـــاده ای، 

ـــرات و غیـــره شـــکل می گیـــرد،  ـــرژی، مخاب ـــوردی، کشـــتیرانی، ان راه آهـــن، هوان

ـــی  ـــی و تخصص ـــوان کارشناس ـــورها از ت ـــن کش ـــا ای ـــد ت ـــت می ده ـــی دس فرصت

کشـــور چیـــن در ایجـــاد زیرســـاخت های توســـعه بهره منـــد شـــوند. انتظـــار 

مـــا ایـــن اســـت کـــه بـــا بهبـــود روزافـــزون ارتباطـــات از طریـــق جـــاده آبـــی 

ـــرده،  ـــدا ک ـــق پی ـــر تحق ـــه اخی ـــد ده ـــی چن ـــه ط ـــی ک ـــق روابط ـــم و تعمی ابریش

زمینـــه ی فرصت ســـازی در بنـــدر و منطقـــه ی آزاد صحـــار بـــا هـــدف ایجـــاد 

شـــبکه ی تنگاتنـــگ حمل ونقـــل و بازرگانـــی در منطقـــه رشق و جنـــوب آســـیا 

ـــز در  ـــود نی ـــاء و بهب ـــن ترتیـــب نوعـــی ارتق ـــا بدی ـــرد ت ـــه شـــکل گی ـــز خاورمیان و نی

زنجیـــره ی صنعتـــی و لجســـتیکی منطقـــه حاصـــل شـــود. 

ـــکش  ـــم پیش ـــوان داری ـــه در ت ـــر آن چ ـــم؛ ه ـــم دهی ـــت ه ـــه دس ـــت ب ـــد دس بیایی

ـــم.  ـــم را ورق بزنی ـــی ابریش ـــی در راه آب ـــل نوین ـــم و فص کنی

بهره برداری از صحار، فصلی نوین در راه آبی ابریشم

سخرنانی ارائه شده در گردهامیی تجاری ساالنه ی بندر و منطقه ی آزاد صحار  

  یو فولونگ  
سفیر چین در مسقط- عمان 
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پیش نگاشت
بخشی از تاریخ و فرهنگ هر رسزمینی را، »ادبیات و ارتباط شفاهی« آن تشکیل 

می دهد. در فرایندهای زمانی گذشته، وجود زنجیره های ارتباطی نگارش و چاپ و یا 

ثبت و ضبط سیستمی، هم چنین گسرده بودن نظام ارتباطات بین رسزمینی، بین 

فردی و بین جامعه ای، به این سان که امروزه شاهد آن هستیم، وجود نداشته است. از 

این روی، این نوع از ادبیات و ارتباط شفاهی پیوسته تداوم داشته و نهادینه شدن آن 

در جریان زندگی روزمره، بر ثبات و ماندگاری آن افزوده است.

کاکان این نحوه از ادبیات و ارتباط شفاهی، هم چنان در رونق است و این در حالی 

است که در عر حارض، صنعت چاپ و صنعت ادبیات دیداری در عالی ترین موقعیت 

خود، هم چنین ظرفیت افزایی ارتباطات حارض از طریق شبکه های مجازی از یک سو 

و جهانی شدن و رخداد انقالب ارتباطات الکرونیک از سوی دیگر به نحو فزاینده ای 

در خدمت تاریخ و فرهنگ قرار گرفته است.

علت های اساسی ماندگاری »ادبیات و ارتباط شفاهی« را می توان در چندین مقوله 

جست و جو کرد. از آن جمله:

- زبان گفتاری و شوق گفت و گو، که از بسر رابطه ای انسان با انسان هرگز منی تواند 

جدایی پذیر باشد.

- فلسفه و علت وجودی ادبیات و روابط شفاهی که در ماهیت خود استوار بر منش 

جاری در زندگی روزمره انسانی است.

- وجود بسرهای زمینه ساز که خود نوعی از روش های تدریس و آموزش و رابطه  

فرهنگی را تشکیل می دهد.

- عام بودن روش گفتاری شنیداری و سهل بودن برقراری ارتباط شفاهی نسبت به 

روش های مکتوب و دیداری که نوعی خاص از انتقال مفاهیم و اندیشه ها و هنجارهای 

جامعه را تشکیل می دهد.

با توجه به جایگاه این صورت از ارتباط است، که به درستی می توان تحلیل داشت که 

چگونه مراسم آیینی، گاه شارها، جشن ها، اعیاد، اشعار آهنگین، فولکلور، داستان ها 

و رسودهای اسطوره ای، اََتل ها و َمَتل ها دارای کارکردی نیز برای به حافظه سپردن 

آموزه های شفاهی به کار گرفته می شوند.

جشن ها، اعیاد و گاه شارهای ایرانی هم چون سپندار مذگان یا سپندارمذ )روز 

عشق(، یلدا، مهرگان، جشن های آتش، جشن فروردگان و سایر جشن های ماهانه 

)روزهای هم نام با دوازده ماه از جمله اردی بهشتگان، خردادگان، تیرگان، آذرخش، 

امردادگان و...(، جشن سده و جشن نوروز و جشن آفریدن آب و آب پاشی و نوروز 

دریایی)که از روز سیزدهم تیرماه و به مدت پنج روز برپا می شده است( دارای سهمی 

نسبی برای ماندگارسازی بخشی از فرهنگ و ادبیات و روابط شفاهی را عهده دار 

بوده اند.

البته، باید اذعان داشت آیین ها و اعیاد و جشن های ایران باستان، دارای کارکردهای 

فرهنگی و اجتاعی بسیاری بوده اند که فراگرفته های شفاهی افکار و آرمان ها و 

محتواهای فرهنگی، سهمی از این داشته های هویت آفرین و تاریخ فرهنگ ایرانیان 

را تشکیل می دهد. اما آنچه که مورد تاکید این نگارنده است، اشاره بر این سه گزاره 

دارد؛ اول تبیین جایگاه جشن ها و اعیاد ایرانی که همواره و پی دار، در پیوند با جریان 

زندگی روزمره انسانی وجود داشته و تداوم خود را تا به امروز حفظ کرده اند. دوم تالش 

در جهت حفظ حافظه ای فرهنگ و رابطه شفاهی از طریق جشن ها و مراسم آیینی و 

سوم تاکید بر نقش راه ها در توسعه فرهنگی و ارتباط شفاهی که ماهیتا در هم جواری 

با راه های خشکی، داالنی برای برقراری ارتباط با سایر جامعه ها و کشورها بوده اند.

تبیین جایگاه جشن ها و اعیاد ایرانی
جشن ها و مراسم آیینی در انتقال فرهنگ بین نسلی و ثبت تاریخی هویت و فرهنگ 

ملی، در متدن مرشق زمین و از آن جمله متدن و فرهنگ ایرانی، همواره نقش و 

مقوله ای زیرساختی است. در این خصوص، تاکید بر این نکته مهم است که ارزش 

مقوله های اندیشه ورزی و فرهنگ جهان رشق، از آن جمله وجود آداب آیینی و جشن ها 

و پردازش مفاهیم معنایی مرتبط با اعیاد و نوروزها، هانند زیرساخت های فنی، 

اقتصادی و جمعیتی، که از قرن 16 میالدی به بعد در متدن غرب دارای اهمیت 

هستند؛ برخوردار از اعتبار می باشند. در این جنس از تفکر، موسیقی، ادبیات، فلسفه، 

هر، معاری و رسشار از مفاهیم انتزاعی است وجایگاه ادب و عرفان و صورت های 

منادین موسیقی، آداب آیینی و مراسم جشن ها و حتی سوگ ها همه الهام یافته از 

هان مفاهیم ارزشی و زیرساختی است.

دو مقوله  »جشن ها و اعیاد« و »مراسم آیینی« از منادین هایی هستند که به شدت 

تحت تاثیر مفاهیم انتزاعی و اندیشه ورزی خاص فرهنگ و متدن ایرانی قرار دارند. 

به مفهوم روشن تر، جشن ها و اعیاد ایرانی و یا آداب و مراسم آیینی این حوزه  متدنی 

رشق، همه ابزارهای فرهنگی برای تبیین و نرش فرهنگ ایرانی محسوب می شوند. در 

این آداب فرهنگی، جشن ها و... همه مظاهری از فرهنگ متدن ایرانی هستند. در 

این جشن ها، هر عنر، دارای پیامی معنایی است و هر آدابی، تجلی وجهی از عمق 

و معنا اندیشی فلسفه و فرهنگ این متدن است.

تعبیر این نگارنده از این وضعیت، آن است که بگویم، این گونه تعبیر فرهنگی، تعبیری 

خوش طعم، خوش رنگ، خوش بود، خوش احساس و خوش آوا از یک فرهنگ است 

که پنج رادار حسی چشایی و بینایی، بویایی، المسه و شنوایی را یک جا و هم زمان با 

یک دیگر به کار می گیرد.

به عنوان منونه به نوروز و مراسم آیینی آن بنگریم که هیچ رفتاری و انگیزشی جدای از 

احساسات انسانی ندارد. جالب تر آن که این، فقط نوروز ایرانی است که آغاز سالی نو، 

دقیقا همراه با نو شدن احساسات زمین در شکوه دوباره بهار )به معنای زاده شدن دوباره 

طبیعت زمین و جوانه زدن درختان( اتفاق می افتد. در این جشن ملی، هر جزیی از 

آن، در ترکیب هم بسته ای با سایر اجزا قرار دارد و به گونه ای فرایندی ارتباط شفاهی 

را به ارتباط تصویری مبدل می سازد.

سفره هفت سین، نوعی از ادبیات و ارتباط شفاهی است که به ادبیاتی دیداری 

تصویری تبدیل می شود. 

»وزن شفاهی« آن عبارت از مفاهیمی معنایی است که از منادها و نشانه های خاصی 

متبادر شده و در یک سیستم ارتباطی بین خود و مخاطب نقش آفرین می شود. 

به عنوان منونه به این بازگویه های شفاهی که به بازگویه های تصویری دیداری تبدیل 

می شوند توجه کنیم.

نوروز در معنای دریا و ساحل
  حمید ودادی  
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حاصل از منایه شاره یک این نتایج به دست می آیند:

ـــداری( آن  ـــری )دی ـــانه های ب ـــه در نش ـــوروز ک ـــگ ن ـــر فرهن ـــا و مظاه - پیام ه

ـــود،  ـــان خ ـــه مخاطب ـــی را ب ـــی مفهوم ـــی معنای ـــک، محتوای ـــر ی ـــد، ه ـــرار دارن ق

ـــی دارد. ـــل م منتق

- سیستم بری ارتباط، تعیین کننده اعتبار محتوای آن است.

- بر عنارص اصلی »طبیعت« و »زندگی روزمره انسانی« تاکید دارند.

- عنـــارص فرهنگـــی منـــدرج در مراســـم نـــوروز رصفـــا نقـــش »وســـیله بـــودن« 

یـــا »حامـــل« بـــودن بـــرای انتقـــال یـــک »پیـــام« را عهـــده دار نیســـتند، بلکـــه 

ـــد.  ـــز دارن ـــانی نی ـــر انس ـــای تفک ـــا و روش ه ـــی رفتاره ـــط اصل ـــت از رشای حکای

ـــاد  ـــه ایج ـــی ک ـــر تحرک ـــر اث ـــوده و ب ـــزه زا ب ـــود انگی ـــت خ ـــارص، در ماهی ـــن عن ای

می کننـــد، پیوســـته قادرنـــد تـــا فرهنـــگ و تاریـــخ را همراهـــی کننـــد.

ــگ«،  ــه »فرهنـ ــازند کـ ــل می سـ ــوم را منتقـ ــن مفهـ ــوق ایـ ــوارد فـ ــی مـ متامـ

عامـــل »بقـــا«  جامعـــه و بســـر هم بســـتگی ارگانیـــزم وار آن اســـت کـــه زمینـــه 

ارتبـــاط شـــکلی و محتوایـــی »انســـان«، »رفتـــار و زندگـــی«، »حیـــات فکـــر« و 

»جامعـــه« را پشـــتیبانی و تـــدارک می ســـازد. این هـــا، بـــر مـــدل اجتاعـــی 

ـــا آنچـــه هســـتند  شـــدن »انســـان« و »فرهنـــگ« اثرگـــذار هســـتند و این هـــا دقیق

کـــه عنـــارص اجتاعـــی را از پیونـــد مکانیکـــی به ســـمت بهره منـــدی از یـــک 

پیونـــد ارگانیزمـــی ارتقـــا می دهنـــد. مـــا، دقیقـــا بـــه جامعـــه ای، جامعـــه ای 

ـــی،  ـــه مکانیک ـــاری، ن ـــان، رفت ـــدی انس ـــه در آن، رفتارمن ـــم ک ـــی می گویی فرهنگ

بلکـــه رفتـــاری فراینـــدی و مبتنـــی بـــر »فکـــر و معرفـــت و فرهنـــگ« و کنـــش 

یـــا کنش هایـــی برآمـــده از »روابطـــی حســـی شـــناختی، اخالقـــی و وجـــدان 

ـــد. ـــک باش ـــی ارگانی ـــس ارتباط ـــدی از جن ـــی، پیون ـــه عبارت ـــا ب ـــانی« و ی انس

ـــن آب و  ـــا جش ـــی و ی ـــوروز دریای ـــم در ن ـــم را می توانی ـــن مفاهی ـــه همی ـــک ب نزدی

ـــاره دارد. ـــی از آن اش ـــه مصادیق ـــه 2 ب ـــم. منای ـــت و جو کنی ـــز جس ـــی نی آب پاش

بازگویه تصویری دیداریبازگویه شفاهی روایتیعنوان مراسم

چهارشنبه سوری

ارزش مداری عنر آتش در کنار سه عنر دیگر آب، 

خاک و باد

از آتش جهیدن سیاووش به لحاظ پاکی و بی گناهی

پاک شدن و طاهر شدن به وسیله  آتش

با عیش و شادمانی به استقبال بهار رفن 

به امید گره گشایی از کارها در سال جدید

مناد بری روشنایی

کنش متقابل بد خوب

تالش فردی جهیدن از آتش

خوانش آهنگین و معنادار در تکرار: زردی من از تو، رسخی تو از من به هنگام 

جهیدن از آتش.

سفره هفت سین

نوزایی، باروری، فراوانی

رویش

توان مندی

سالمتی میوه آگاهی

متکن مالی

زندگی

آگاهی

عشق

متامی عنارص اصلی بر نهاده بر سفره هفت سین

منایهشامرهیک:پیامهاومظاهرفرهنگنوروزکهدرنشانههایدیداریآنقراردارند،هریک،محتواییمعناییرابهمخاطبمنتقلمیسازند.

بازگویه تصویری دیداریبازگویه شفاهی روایتیعنوان مراسم

جشن آ ب ریزگان

جشن آب

نیایش برای باران

آب پاشــی برای بیــان آرزومندی هــای خیرخواهانه به 

دیگری

هدیه آرزوی روشن و پاک به دیگری

برپایی مراسم جشــن در کنار دریا، حضور گروه های اجتاعی در مکان های 

عمومی شهری و به راه افتادن کارناوال های شادی

برگزاری جشن آب پاشی

برگزاری جشن سال نو جشن آب

نوروز دریایی

نوروز صیادی

جشن سال نو

جشن برای دریانوردان

جشن رفن به دریا برای صید و صیادی

برگزاری مراسم در قالب جشن سال نو جشن برای دریانوردان و صیادان

منایهشامره2:پیامهاومظاهرجشنآبریزگان

چه در نوروز شمسی و چه در نوروز دریایی و به طور کلی، همه و هر آنچه که متاثر 

از آداب و مراسم نوروزها و جشن ها انتظار می رود، همه برای انسان و کنش های 

اجتاعی او با هم نوعان و طبیعت و آرامش افزایی روانی و امید ورزی و آینده لطیف 

وضع و هدف نگاری شده است. گاه نیز تحت تاثیر الهه ها و اسطوره ها بوده و به این 

ترتیب این دسته از آیین ها، رنگ و آهنگ آیینی به خود گرفته است.

تلقی دیگری که از مفاهیم متبادر از عنارص نوروز و جشن های متعلق به فرهنگ ایرانی 

قابل اشاره است، در صورت معنا، بر مفاهیمی استوار است که به طور عمده جزئی 

از »برساخته های اجتاعی« است که به نوعی با ریتم و آهنگ زندگی روزمره انسانی 

هاهنگ است. معناهای برخاسته از این نحوه، حول معانی زیر در گردش است.

- نقش جامعه گرایی با هدف آرامش و شادی افزایی.

این مقوله را در انواعی از مراسم خاص پیشانوروز می توان دید که متبادر کننده 

معناهای جامعه گرایی از جنس  هم یاری و دیگر یاری است.

از جمله  این مراسم به تهیه جمعی )خانوادگی، محله ای، همسایگی و دوستان 

حلقه ای( انواع شیرینی و نان و کلوچه و سبزه نوروز و در برخی از مناطق تهیه عنارص 

سفره هفت سین مثل سمنو می توان اشاره داشت که مصداق بارز جامعه گرایی برای 

آرامش افزایی و شادی آفرینی است.

- جشن ها و اعیاد، به عنوان یک واکنش روحی به لحظه ها و گاه شارهای مورد 

تایید جمعی.

به تناسب دیده ایم که همواره بر این نکته تاکید می شود که سال نو را به نو ساخن 

دوستی ها و محبت بپردازیم و بدی ها و کین ها و نادوستی ها و نامهربانی  را به همراه 

سال کهنه، به دور و در چهارشنبه آخر سال، به آتش دراندازیم!

- جشن ها و مراسم نوروز برای مشخص ساخن هویت گروهی و هویت ایرانی بودن.
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- در فرهنگ دریایی، حضور پررنگ آب، دریا و باران، به عنوان مناد بری و عینی 

اثرات آسانی بر زمین مورد توجه هستند. در آداب فرهنگ و فلسفه  جشن آبریزگان، 

جشن آب، نوروز دریایی و نوروز صیادی، این واقعیتی بدیهی است که سه مناد آب، 

دریا و باران عامل باروری زمین )باران( تامین خوراک و قوت حیات و رونق دهی به 

کسب و کار و تجارت )دریا( است. چه در فرهنگ دریایی و چه در سایر فرهنگ های 

جامعه ای، شاهد وجود بسیاری از مراسم آیینی هستیم که طی آن ها، طلب باران 

می شود. به عنوان منونه، جشن آب ریزگان در کهکیلویه و بویراحمد، در پاییز برگزار 

شده و برای درخواست باران برپا می شود.

در ادوار حضور مادها جشن آب ریزگان به پاس »هرودا« یا »هروتات خرداد« که فرشته 

آب است، تبیین کننده تناسب بین طلب باران و تقاضای باران از فرشته  آب را نشان 

می دهد.

در چین باستان )یکی از سه متدن بزرگ مرشق زمین یعنی چین، هند و ایران( 

بازار نه فقط محل انجام تجارت بلکه جای گاهی برای رقص های بهاری، جشن های 

ازدواج و برگزاری آیین های در ارتباط با بارش باران و حاصل خیزی و اثرات آسانی 

نیز بوده است.

تالش برای حفظ حافظه ای فرهنگ و ارتباط شفاهی از طریق 

جشن ها و مراسم آیینی 

فرهنگ را در چارچوب و جایگاه علم، به معنای نشانه و منود مفهومی و معنایی رشد و 

پیرشفت یک جامعه می شناسند. جوامع با هدف »بقا« فرهنگ را همراهی می کنند. 

شاید، به همین دلیل باشد که فرهنگ را، داشته ای برای »کال گرایی و اعتال« نیز 

توصیف می کنند.

اثر بیرونی کاربرد فرهنگ برای »بقا« و »اعتال«، در رفتارهای افراد ساخته و پرداخته و 

متجلی می شود و به نوعی از »همسانی« ها شکل می بخشد. این همسانی ها، منجر 

به وابستگی متقابل میان انسان ها و جامعه ها شده و به زمینه های پس آیندی چون 

هم آمیختگی اجتاعی، هویت یابی و کال گرایی یاری می رساند.

امروزه و به پشتوانه  تعامالت جهانی و اثر پروانه ای جهانی شدن، جشن ها، اعیاد و 

مراسم آیینی، متعلق به هرگونه از فرهنگ های رسزمینی که باشند، در منودهای 

»کنشی و رفتاری« بخش ویژه ای از »حافظه  فرهنگی جهان« را تشکیل می دهند. 

براین اساس، محافظت از این جنبه از حافظه های فرهنگی که به واسطه  جشن ها 

و اعیاد و مراسم آیین تبیین می شود، در ماهیت امر، حضور در عرصه های جهانی 

فرهنگ های ملی را تضمین می دارد.

امــروزه و مجموعه هایــی از ادبیــات دیــداری و شــنیداری، هم چنیــن 

مقوله هایــی چــون گردشــگری بســری بــرای معرفــی ایــن بخــش از 

حافظه هــای فرهنگــی ملــی مشــتمل بــر جشــن ها و مراســم آیینــی و اعیــاد بــه 

جامعــه جهانــی هســتند. از ایــن روی،  عنــارصی چــون شــعر، موســیقی، آداب 

آیینــی، اعیــاد و جشــن ها، فولکلــور و عنــارص مــادی فرهنــگ، راهــربدی بــرای 

انتقــال حافظــه  فرهنگی ملــی بــه حافظه  فرهنگــی جهانــی اســت. در فرایندی 

توســعه گرا، برپایــی جشــن ها و مراســم آیینــی و اعیــاد، عاملــی بــرای افزایــش 

کارکردهــای فرهنگــی و در نتیجه تــداوم پویایــی آن از طریق منودهــای رفتاری 

ــود. ــی می ش ــفاهی، تلق ــاط ش و ارتب

نقش راه ها در توسعه روابط فرهنگی و ارتباط شفاهی
نقش راه)دریا خشکی( در دوران باستان و میانه، نقش با اهمیتی در تغییرات گروه های 

اجتاعی و شکل گیری جوامع تازه خرده فرهنگ ها و توسعه روابط فرهنگی بوده است. 

مقوله  راه ها، زمینه و بسری برای تحرک ارتباط شفاهی و عاملی برای بسط فرهنگ های 

شفاهی از محدوده های بومی به دیگر جامعه ها شده است. در این خصوص باید 

توجه داشت که راه ها، موجب تحکیم قدرت بر محدوده های وسیع تر و روابط شفاهی 

کنش گران نیز موجبی برای بسط و گسرش متدن و فرهنگ به این حدودهای توسعه 

یافته شده است.

نگاهی به فرهنگ موسیقایی، فرهنگ عمومی در زندگی روزمره و به طور کلی فرهنگ 

مردمی )Popular culture( در کرانه های ساحلی جنوب کشور، زاده  ارتباط شفاهی 

فرهنگی بین این کرانه )متامی نواحی جمعیتی کرانه شالی خلیج فارس و دریای 

عان( با آفریقا، هندوستان و سایر کشورهای منطقه ای )عربستان، یمن و...( می باشد. 

این ارتباط شفاهی حامل بارهای ارزشی موسیقایی، زبان و لهجه گفتاری، واژه سازی، 

شعر، رقص، فولکلور، افسانه ها، داستان ها، تاریخ شفاهی، رضب املثل ها، باورهای 

عمومی، رسوم  آیینی، آداب غذا، لباس و پوشش و... می گردد.

نتیجه آن که
بازخوانی متامی آنچه را که امروزه، در زیربخش فرهنگ و ارتباط شفاهی شاهد هستیم، 

آنی است که در فضای جشن ها، اعیاد و مراسم آیینی منود می یابد.

اعیاد، جشن ها و آیین ها، دارای منودها و نشانه های گفتاری نقلی، مشاهده ای عینی 

و گاه ایده پردازنه هستند که در قالب عنارصی برخوردار از معنا و مفهوم که در پیوند با 

زندگی روزمره انسانی قرار دارند، خود را بازتولید می کنند. دو منایه یک و دو، به گونه ای 

به این معنارسانی متوجه بود و طی آن نشان داده شد که چگونه هر عنری از مراسم 

نوروز، دارای یک بار مفهومی است. 

به طورکلی، ساخت و کارکرد فرهنگ و ارتباط شفاهی، آن چه است که با جریان زندگی 

روزمره انسانی در رابطه است. نوروز، نوروز دریایی، گاه شارها و اعیاد و جشن ها و مراسم 

آیینی، همه اجزایی متبادر از فرهنگ و ارتباطات شفاهی هستند که زیرساخت های 

اولیه برای رشد و تعالی  انسانی را تدارک می سازند.

در تاریخی به درازای چیزی نزدیک به 2۵ قرن، اعیاد و جشن های باستانی، محوریتی 

برای ایجاد »انسجام بین قبایل و گروه های اجتاعی« امپراطوری مادها و پس از آن، 

بوده اند. مزید بر آن، جشن ها و مراسم آیینی فرهنگی و اعیاد، در عمل باعث ایجاد 

وحدت منادینی بین خرده فرهنگ های متعلق به امپراطوری های ایرانی عر باستان 

و عرهای میانه و دوره های جدید پس از 1۵00 میالدی در ایران بوده اند.

دانسته است که محور مشرک و جغرافیای فرهنگی نوروز، امروزه چندین کشور را 

پوشش می دهد. به طور طبیعی وجود این قابلیت، می تواند زمینه ای برای تحقق 

دوستی های گسرده منطقه ای بین کشورهای متعلق به این جغرافیای فرهنگی 

نوروز باشند.

همه  جوامع، ملت ها، کشورها و رسزمین ها در عمل و رفتار جامعه ای، برخوردار از 

چندین وجه از توافق های زیستی اجتاعی هستند که توافق اجتاعی، فرهنگی، 

اقتصادی، سیاسی و... گونه هایی از آن است. بر این زمینه باید اذعان داشت که دو 

عنر »فرهنگ دریا« و »فرهنگ نوروز« به عنوان دو عنر ارتباط شفاهی، می توانند 

محوری برای توافق های اجتاعی و فرهنگی منطقه ای در حوزه جغرافیای فرهنگی 

دریا و نوروز باشند.
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در میزگرد تخصصی مسافرت های دریایی مطرح شد:

شناورهای مسافری، یارانه می خواهند

15ساالنه حدود 15ساالنه حدود 15میلیون نفر- سفر از طریق شناورهای مسافری جابهجا میشود که این تعداد هر ساله روبهافزایش است. با این حال در ایران هم، مانند بسیاری 

از کشورهای دیگر دخل ارایهدهندگان خدمات مسافری دریایی با خرجشان منیخواند. یک شناور مسافری برای ارایه خدمات استاندارد و ایمن باید هزینههایی 

را متقبل شود که همخوانی چندانی با نرخ بلیت مسافران ندارد؛ از هزینههای تعمیر و نگهداری شناورها گرفته تا دریافت گواهینامهها، پوشش بیمهای و حقوق 

و آموزش پرسنل. با اینحال صاحبان شناورهای مسافری همچنان از بخشهای دیگر فعالیتشان، برای رسپانگهداشنت این صنعت هزینه میکنند تا شاید 

اند. اما حاال صدای صاحبان این شناورها هم درآمده است. از آنجایی که مقصد  بخش اندکی از ارز کشور که برای سفرهای تفریحی روانه کشورهای اطراف میشود، در ایران باقی 

نهایی بیشرت ترددهای دریایی داخلی، به مناطق آزاد ختم میشود، متخصصان این حوزه اعتقاد دارند که دیگر وقت آن رسیده است که منطقه آزاد هم بخشی از این یارانه را بر 

گردن بگیرد. میزگرد تخصصی بررسی ایمنی و استانداردها در مسافرتهای دریایی به میزبانی ماهنامه "بندر و دریا" برگزار شد.جناب آقایان حسن صفری و محمد لطفی تنها 

دقایقی پیش از برگزاری میزگرد، خلف وعده کرده و در این برنامه تخصصی حضور پیدا نکردند، اما این میزگرد با حضور محمد رضا قادری؛ مدیرکل ایمنی و نجات سازمان بنادر و 

دریانوردی، کاپیتان سجده؛ عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی رشکت کشتیرانی والفجر و کاپیتان خشنودی؛ مدیر دفرت ایمنی و کنرتل کیفی والفجر برگزار شد.

:با توجـه به نزدیـک بودن ایـام پر تردد مسـافری 

در بنـادر کشـور چه امکاناتی در نظر گرفته شـده اسـت؟

قـادری: در ایـام پرتـردد مسـافری یعنـی نـوروز، انتظـار داریـم 

کـه نـوروز امسـال حـدود 8 میلیون تـردد به صـورت مسـافری و 

همچنیـن گردشـگری همـراه بـا مسـافرت داشـته باشـیم. این 

آمـار در سـال گذشـته حـدود ۷ میلیـون نفـرـ سـفر بـود. البتـه 

به طـور کلـی در طـول یـک سـال 1۵ میلیـون تـردد مسـافری 

)هـم شـامل ترددهـای بین املللـی، هـم ترددهـای بیـن جزایر 

و بخشـی از ترددهـای تفریحی( از سـواحل ما انجام می شـود.

شـــناورهای مســـافری کـــه خدمـــات را در ایـــن بخـــش ارایـــه 

می دهنـــد، شـــامل62 شـــناور مســـافری و 31 فرونـــد 

لندینگ کرافـــت اســـت )بـــرای حمـــل مســـافر و خـــودرو( کـــه 

ــت. ــناور اسـ ــامل 93 شـ ــا شـ مجموعـ

دخل و خرج شناورهای مسافری با هم منی خواند 

  عاطفه نامداری  
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ــاالی  ــداد بـ ــناور پاســـخ گوی تعـ ــا ایـــن 93 شـ : آیـ

مســـافران در ایـــام نـــوروز هســـتند؟

قـــادری: در ایـــام نـــوروز کـــه تـــردد مســـافران افزایـــش پیـــدا می کنـــد، 

عـــالوه بـــر ایـــن تعـــداد، ســـازمان بنـــادر بـــه برخـــی از شـــناورها 

به صـــورت مقطعـــی مجـــوز فعالیـــت می دهـــد. ایـــن شـــناورها، 

شـــناورهای مخصـــوص حمـــل خدمـــه اســـت کـــه بـــه کروبـــوت 

معـــروف هســـتند. ایـــن شـــناورها بـــا رعایـــت یـــک رسی اســـتانداردها 

فقـــط بـــرای ایامـــی کـــه تعـــداد مســـافران زیـــاد اســـت، مجـــوز 

فعالیـــت دریافـــت می کننـــد. عـــالوه بـــر ایـــن حـــدود 1۵ تـــا 20 لنـــج 

ـــافری  ـــت مس ـــوز فعالی ـــزگان مج ـــتان هرم ـــیر اس ـــافری در مس مس

دریافـــت می کننـــد، البتـــه بـــه رشط رعایـــت اســـتانداردها.

: عمـــده ایـــن شـــناورها کـــه هـــم در ایـــام ســـال مجـــوز 

فعالیـــت مســـافری دارنـــد و هـــم در ایـــام نـــوروز، مربـــوط بـــه 

کـــدام رشکـــت کشـــتیرانی هســـتند؟ 

ـــت  ـــک رشک ـــوان ی ـــت به عن ـــن رشک ـــر. ای ـــتیرانی والفج ـــادری: کش ق

کشـــتیرانی مســـافری کـــه بیش تریـــن تعـــداد کشـــتی های 

ـــد. ـــت می کن ـــش فعالی ـــن بخ ـــار دارد، در ای ـــی را در اختی بین امللل

ـــح  ـــه توضی ـــه ب ـــا توج ـــجده، ب ـــان س ـــاب کاپیت : جن

ـــهمی  ـــه س ـــر چ ـــتیرانی والفج ـــت کش ـــادری، رشک ـــای ق آق

از جابه جایـــی ایـــن تعـــداد مســـافر را به خـــود اختصـــاص 

داده اســـت؟

ســـجده: ســـال گذشـــته هان طـــور کـــه آقـــای قـــادری هـــم گفتنـــد 

ـــون  ـــم میلی ـــه نی ـــد ک ـــام ش ـــفر انج ـــافر - س ـــون مس ـــدود ۷ میلی ح

مســـافر - ســـفر توســـط شـــناورهای رشکـــت کشـــتیرانی والفجـــر 

ـــدا رشح  ـــه در ابت ـــد ک ـــازه بدهی ـــا اج ـــد. ام ـــت کردن ـــات دریاف خدم

ـــم.  ـــه کن کوتاهـــی از فعالیت هـــای رشکـــت کشـــتیرانی والفجـــر ارای

رشکـــت کشـــتیرانی والفجـــر در ســـال 136۵ تاســـیس شـــد و در 

حـــال حـــارض بـــا 1۷ شـــناور ملکـــی، 3 فرونـــد اســـتیجاری و 11 

فرونـــد اجاره فضـــا در حـــال عملیـــات اســـت. از ایـــن تعـــداد بـــا 

رشکـــت  جانبـــی کـــه داریـــم، ۵ فرونـــد شـــناور کاتامـــاران در اختیـــار 

رشکـــت کشـــتیرانی والفجـــر اســـت کـــه گنجایـــش هـــر کـــدام 23۵ 

نفـــر اســـت. هم چنیـــن دو فرونـــد شـــناور رو - رو کـــه دارای گنجایـــش 

600 نفـــر در مســـیرهای داخلـــی و 38۵ نفـــر در مســـیرهای خارجی 

ارایـــه خدمـــت می کننـــد.

شـــناورهای رشکـــت والفجـــر، در مســـیرهای داخلـــی در مســـیرهای 

ــته  ــت داشـ ــد فعالیـ ــر منی تواننـ ــناورهای دیگـ ــه شـ ــی کـ خاصـ

ـــا از  ـــد. ام ـــت می کنن ـــارک فعالی ـــهر - خ ـــیر بوش ـــل مس ـــند، مث باش

ـــت  ـــی فعالی ـــیرهای بین امللل ـــا در مس ـــناورهای م ـــه ش ـــی ک آن جای

می کننـــد، عـــالوه بـــر اســـتانداردهای ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی، 

ملـــزم بـــه رعایـــت اســـتاندارهای خطـــوط بین املللـــی هـــم هســـتیم.

ـــال  ـــت. در ح ـــی اس ـــیرهای متنوع ـــا در مس ـــناورهای م ـــت ش فعالی

ــارجه،  ــاس - شـ ــط بندر عبـ ــی، خـ ــوط بین املللـ ــارض در خطـ حـ

ــهر  ــت و بندر خرمشـ ــهر - کویـ ــی، بندر خرمشـ ــه - دوبـ ــدر لنگـ بنـ

- بـــره فعالیـــت می کنیـــم. در مســـیرهای داخلـــی هـــم مســـیر 

ــیر  ــای مسـ ــه به ویژگی هـ ــه با توجـ ــم کـ ــارک را داریـ ــهر - خـ بوشـ

ــد.  ــات کننـ ــه خدمـ ــد ارایـ ــر می تواننـ ــناورهای والفجـ ــط شـ فقـ

ــم،  ــال بودیـ ــم فعـ ــم هـ ــاس - قشـ ــیر بندر عبـ ــن در مسـ هم چنیـ

امـــا االن بنـــا به دالیـــل زیـــادی کـــه وجـــود دارد، بیش تـــر بـــر روی 

مســـیرهای خارجـــی مترکـــز داریـــم.

: برنامـــه رشکـــت کشـــتیرانی والفجـــر بـــرای ارایـــه 

خدمـــات مســـافری در ایـــام نـــوروز چگونـــه اســـت؟

ــن  ــه همیـ ــوروزی ادامـ ــفرهای نـ ــرای سـ ــا بـ ــه مـ ــجده: برنامـ سـ

ـــد  ـــزوده خواه ـــم اف ـــر ه ـــیر دیگ ـــد مس ـــه چن ـــه البت ـــت ک مسیرهاس

ـــال  ـــش فع ـــه - کی ـــافری بندرلنگ ـــط مس ـــارض خ ـــال ح ـــد. در ح ش

نیســـت کـــه در ایـــام نـــوروز اضافـــه خواهـــد شـــد.

ـــم کـــه شـــناورهای  ـــار و مســـافر هـــم داری ـــر ایـــن دو شـــناور ب عـــالوه ب

ـــیرهای  ـــد در مس ـــه می توانن ـــتند ک ـــاال هس ـــدرت ب ـــا ق ـــری ب ۷۷م

طوالنـــی هـــم ســـفر داشـــته باشـــند. در مســـیر بندر عبـــاس - شـــارجه 

هـــر هفتـــه ســـه ســـفر انجـــام می شـــود، در مســـیر بندر لنگـــه - دبـــی 

دو شـــناور داریـــم؛ یکـــی کاتامـــاران اســـت کـــه ســـه روز در هفتـــه بـــه 

دبـــی تـــردد می کنـــد و دیگـــری شـــناور رو -  رو اســـت کـــه در روزهـــای 

ـــد.  ـــت می کن ـــن مســـیر فعالی ـــرد در همی ف

ـــال  ـــه فع ـــت ک ـــال اس ـــن س ـــم چندی ـــارک ه ـــهر - خ ـــیر بوش در مس

ــم و در  ــه می دهیـ ــیرها را ادامـ ــن مسـ ــوروز ایـ ــا در نـ ــتیم. مـ هسـ

ـــام  ـــرد. در ای ـــم ک ـــت خواهی ـــم فعالی ـــم ه ـــاس - قش ـــیر بندر عب مس

ـــی  ـــی خارج ـــیر بین امللل ـــافران، مس ـــی مس ـــفرهای دریای ـــک س پی

بندر عبـــاس - شـــارجه ادامـــه پیـــدا می کنـــد، امـــا بنـــدر لنگـــه - 

ـــود.  ـــد ب ـــال خواه ـــی غیرفع ـــی مدت دوب

: طبیعـــی اســـت کـــه ایـــن تصمیم هـــا بـــر اســـاس 

ــده اســـت،  ــام شـ ــال های پیـــش انجـ ــام از سـ ــه شـ تجربـ

امـــا بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تنهـــا نیـــم میلیـــون از حـــدود 

هفـــت میلیـــون مســـافر در ســـال گذشـــته توســـط رشکـــت 

کشـــتیرانی والفجـــر تـــردد کرده انـــد، پیش بینـــی 

ـــات  ـــوان خدم ـــناورها می ت ـــن ش ـــا همی ـــا ب ـــه آی ـــد ک می کنی

شایســـته و اســـتانداردی بـــه مســـافران ارایـــه کـــرد؟

ـــرض  ـــث ع ـــای بح ـــتم در انته ـــه می خواس ـــود ک ـــه ای ب ـــجده: گل س

ـــن  ـــه در همی ـــم ک ـــا، الزم می دان ـــوال ش ـــه س ـــخ ب ـــا در پاس ـــم ام کن

ابتـــدا مطـــرح کنـــم. هنگامـــی کـــه شـــا می خواهیـــد کســـب و کاری 

راه انـــدازی کنیـــد، بایـــد چالش هـــای آن را برطـــرف کنیـــد. مـــن 

قصـــد اعـــراض نـــدارم، بلکـــه می خواهـــم محدودیت هـــای موجـــود 

را مطـــرح کنـــم. باالخـــره مســـووالن بـــه خاطـــر محدودیت هایـــی 

ـــیر  ـــک مس ـــاره ی ـــم درب ـــا داری ـــا م ـــد، ام ـــات را می گیرن ـــن تصمی ای

مســـافری صحبـــت می کنیـــم، مســـیری کـــه بـــار نیســـت. شـــا بـــرای 

ـــد و  ـــدر بخوابانی ـــار را در بن ـــم ب ـــی ه ـــد مدت ـــاری می توانی ـــیر ب مس

بگوییـــد هزینـــه انبـــارداری می دهـــم. امـــا بـــرای مســـافری ایـــن 

ـــردن  ـــه   گ ـــم  ب ـــن مه ـــق دارد؛ و ای ـــافر ح ـــدارد. مس ـــود ن ـــث وج بح

رشکتـــی اســـت  کـــه فراینـــد حمـــل مســـافر را شـــکل می دهـــد و 

ـــق را ادا  ـــن ح ـــد ای ـــا بای ـــه م ـــی دارد ک ـــذار، حق ـــن قانون گ همچنی

ـــه  ـــود ک ـــالم می ش ـــت ها اع ـــام سیاس ـــی در مت ـــا وقت ـــم. قاعدت کنی

گردشـــگری داخلـــی را افزایـــش دهیـــم، مســـافرت دریایـــی را افزایش 

دهیـــم بایـــد راهـــکاری هـــم ارایـــه شـــود، امـــا ایـــن راهـــکار چیســـت؟ 

آیـــا بـــا اضافه کـــردن تعرفه هـــا و چالش هـــا و اضافه کـــردن موانـــع 

ـــم؟ ـــش دهی ـــی را افزای ـــافرت دریای ـــم مس می توانی

ـــرای  ـــا مقصـــود شـــام افزایـــش برخـــی تعرفه هـــا ب : آی

ـــت  ـــت بلی ـــه قیم ـــدون آنک ـــت، ب ـــات اس ـــده خدم ارایه دهن

مســـافری افزایـــش داشـــته باشـــد؟ 

ـــال  ـــم امس ـــته و می گوی ـــال گذش ـــه س ـــردم ب ـــن برمی گ ـــجده: م س

ـــدارم کـــه در مســـیر بنـــدر لنگـــه - کیـــش اســـتقبال  اصـــال امیـــدی ن

ـــالوه  ـــد و ع ـــه کردن ـــا را اضاف ـــال تعرفه ه ـــه، پارس ـــود. بل ـــافری ش مس

ـــد. ـــف ش ـــافران تعری ـــرای مس ـــم ب ـــی ه ـــا، هزینه های ـــر م ب

قیمـــت بلیـــط ســـه ســـال اســـت افزایـــش پیـــدا نکـــرده، امـــا پارســـال 

ـــر  ـــرای ه ـــان و ب ـــزار توم ـــش 100ه ـــه کی ـــودرو ب ـــر خ ـــرای ورود ه ب

مســـافر 1۵000 تومـــان تعرفـــه گذاشـــتند کـــه ایـــن مبلـــغ را منطقـــه 

آزاد کیـــش می گیـــرد. بـــرای بیشـــر از ســـه یـــا چهـــار روز مانـــدن 

ـــد. ـــان می گیرن ـــزار توم ـــم 100 ه ـــش بازه ـــافر در کی مس

ـــا،  ـــن هزینه ه ـــاب ای ـــا احتس ـــافر ب ـــه مس ـــود ک ـــث می ش ـــا باع این ه

متایلـــی بـــرای ســـفر دریایـــی و حمـــل اتومبیـــل شـــخصی بـــه 

ـــی  ـــال پیش بین ـــم اص ـــل ه ـــن دلی ـــد. به همی ـــته باش ـــش نداش کی

ـــدس  ـــود و ح ـــتقبال ش ـــافری اس ـــط مس ـــن خ ـــه از ای ـــم ک منی کنی

می زنیـــم تعـــداد مســـافران خـــط بندرلنگـــه - کیـــش از ســـال پیـــش 

ـــود. ـــر ش ـــم کم ه

: مسیر بندر عباس - کیش چطور؟

قادری: 

خواسته ما از مناطق آزاد 

این است که هنگامی 

که مجوزی به یکی از 

این مراکز تفریحی یا 

تجاری می دهند، به 

خاطر داشته باشند که 

مردم از رسزمین اصلی 

به خاطر آن ها به مناطق 

آزاد منتقل می شوند و در 

نتیجه باید یک پوشش 

و هزینه ای از این بلیت 

مسافری را پرداخت 

کنند.
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ـــاس  ـــاس - کیـــش متفـــاوت اســـت. بندر عب ســـجده: مســـیر بندر عب

ـــم  ـــی می کنی ـــم پیش بین ـــال ه ـــود و امس ـــی ب ـــیار عال ـــال بس پارس

ـــا  ـــه م ـــت ک ـــل اس ـــن دلی ـــد و به همی ـــدا کن ـــش پی ـــداد افزای ـــه تع ک

پارســـال دو شـــناور در مســـیر لنگـــه - کیـــش داشـــتیم، امســـال یـــک 

ـــال در  ـــه پارس ـــارجه ک ـــاس – ش ـــیر بندر عب ـــم در مس ـــناور را آوردی ش

ـــا در منطقـــه آزاد کیـــش  ـــم. امـــا گوی ـــوروز تعطیـــل کـــرده بودی ـــام ن ای

ــا  ــادی از راه دریـ ــافران زیـ ــه مسـ ــت کـ ــه ای اسـ ــت به گونـ سیاسـ

ـــوند. ـــذب نش ج

قـــادری: منطقـــه آزاد کیـــش موافـــق ورود خـــودرو بـــه کیـــش نیســـت 

و می خواهـــد بـــا ایـــن محدودیت هـــا تـــا جایـــی کـــه امـــکان دارد، 

شـــناورها از طریـــق دریـــا، مســـافر همـــراه بـــا خـــودرو را بـــه کیـــش وارد 

ـــنهاد  ـــه پیش ـــد. البت ـــاال برده ان ـــه را ب ـــم تعرف ـــن ه ـــرای همی ـــد، ب نکن

مـــا ایـــن اســـت کـــه در ایـــن ایـــام کســـی بـــا خـــودرو بـــه جزیـــره کیـــش 

ـــام عیـــد مکان هایـــی کـــه مســـافران می خواهنـــد  ـــرود، چـــون در ای ن

مراجعـــه کننـــد، طـــرح ممنوعـــه تـــردد خـــودرو در کیـــش اســـت و اگـــر 

مســـافری اتومبیـــل خـــود را بـــه کیـــش منتقـــل کنـــد، تنهـــا می توانـــد 

ـــه  ـــدارد. ب ـــده ای ن ـــد و فای ـــردد کن ـــش ت ـــراف کی ـــای اط در خیابان ه

ایـــن دالیـــل اســـت کـــه تعرفـــه ورود خـــودرو بـــه کیـــش را بـــاال بردنـــد. 

ـــدا  ـــش پی ـــش کاه ـــه کی ـــودرو ب ـــردد خ ـــی ت ـــور کل ـــش به ط ـــال پی س

کـــرد. چـــون خواســـت منطقـــه آزاد کیـــش ایـــن اســـت، امـــا در 

ـــرد.  ـــدا ک ـــش پی ـــی افزای ـــردد خیل ـــود و ت ـــور نب ـــاس این ط بندر عب

ــدا  ــش پیـ ــی افزایـ ــفرهای هوایـ ــای سـ ــه هزینه هـ ــی کـ هنگامـ

می کنـــد، به طـــور فـــرض اســـتان های ســـاحلی در جنـــوب 

کـــه می خواهنـــد ســـفری داشـــته باشـــند، هـــان افـــرادی کـــه 

ـــتین  ـــا، نخس ـــر هزینه ه ـــد، به خاط ـــهد برون ـــه مش ـــتند ب می خواس

محلـــی کـــه بـــرای ســـفر انتخـــاب می کننـــد، دریـــا و ســـاحل جنـــوب 

اســـت کـــه عمومـــا بـــه کیـــش و قشـــم می رونـــد. بنابرایـــن تـــردد 

اســـتان های ســـاحلی بـــه جزایـــر افزایـــش پیـــدا می کنـــد. امـــا 

ـــردد  ـــط ت ـــن رشای ـــا ای ـــم و ب ـــا موافق ـــی ش ـــا پیش بین ـــال ب ـــن کام م

دریایـــی بـــه کیـــش کاهـــش پیـــدا خواهـــد کـــرد.

ســـجده: البتـــه نکتـــه ای هـــم وجـــود دارد کـــه نبایـــد از آن غافـــل 

ــد،  ــاد می کنیـ ــت ایجـ ــودرو محدودیـ ــرای خـ ــی بـ ــیم. وقتـ باشـ

ـــی  ـــم بررس ـــتند را ه ـــی هس ـــه متقاض ـــافرهایی ک ـــف مس ـــد طی بای

ــی  ــران راهـ ــور و تهـ ــال کشـ ــافرها از شـ ــی از مسـ ــد. برخـ کنیـ

ـــتی  ـــا کش ـــتند، ب ـــل نیس ـــا اتومبی ـــا ب ـــه طبیعت ـــوند ک ـــش می ش کی

ــق  ــه مناطـ ــی بـ ــد. وقتـ ــا می رونـ ــا هواپیـ ــه بـ ــد، بلکـ منی رونـ

ســـاحلی ســـمت بنـــدر لنگـــه و آن اطـــراف می رویـــم، مـــردم 

ـــفر  ـــوروز س ـــام ن ـــی در ای ـــم خیل ـــا ه ـــه آن ه ـــد ک ـــود ندارن ـــادی وج زی

ـــفر  ـــد س ـــام عی ـــه در ای ـــا ک ـــالی م ـــان ش ـــل هموطن ـــد. مث منی کنن

ـــد مســـافران دیگـــری کـــه از مناطـــق  ـــد. پـــس می مان خاصـــی ندارن

ـــا  ـــیراز و... این ه ـــل ش ـــد، مث ـــش برون ـــه کی ـــد ب ـــری می خواهن دیگ

ـــد.  ـــش برون ـــه کی ـــین ب ـــا ماش ـــد ب ـــد و می خواهن ـــزی دارن برنامه ری

درســـت اســـت کـــه سیاســـت منطقـــه آزاد این طـــور اســـت کـــه 

خـــودرو وارد کیـــش نشـــود، امـــا باعـــث می شـــود کـــه شـــاید در 

قســـمت هواپیـــا افزایـــش پیـــدا کنـــد، امـــا در قســـمت دریایـــی 

ـــد،  ـــی دارن ـــه متفاوت ـــاوت اســـت و برنام ـــف مســـافران متف چـــون طی

تعـــداد مســـافران کاهـــش پیـــدا می کنـــد.

البتـــه بندر عبـــاس طیـــف متفاوتـــی دارد. خـــودش جمعیـــت زیـــادی 

دارد و تیـــپ گردشـــگری خـــاص خـــودش را دارد، در کنـــار آن جزیـــره 

ـــش را دارد  ـــن گنجای ـــم ای ـــم. قش ـــم را داری ـــل قش ـــی مث ـــیار بزرگ بس

ـــش  ـــن افزای ـــم ای ـــم بگوی ـــال منی خواه ـــن اص ـــدارد. م ـــش ن ـــا کی ام

تعرفـــه درســـت اســـت یـــا غلـــط، فقـــط بازتـــاب آن را بـــرای شـــا 

می گویـــم.

: بـــا توجـــه بـــه عـــدم متایـــل منطقـــه آزاد کیـــش بـــرای 

ورود مســـافر و خـــودرو از طریـــق دریـــا، آیـــا امکاناتـــی بـــرای 

ـــدا  ـــدر مب ـــا در بن ـــت ت ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــافران در نظ مس

ـــش  ـــمت کی ـــه س ـــپس ب ـــرده و س ـــارک ک ـــود را پ ـــودرو خ خ

ـــوند؟ ـــی ش راه

قـــادری: تـــا دو ســـال پیـــش بنـــدر آفتـــاب بـــرای ایـــن موضـــوع 

پیش بینـــی شـــده بـــود. مســـافران از بنـــدر لنگـــه بـــه همـــراه خـــودرو 

ــه ای  ــا محوطـ ــد. در آنجـ ــدر می رفتنـ ــن بنـ ــه ایـ ــان بـ شخصی شـ

ـــس  ـــافران پ ـــا مس ـــود ت ـــده ب ـــه ش ـــر گرفت ـــگ در نظ ـــوان پارکین به عن

ـــه  ـــی ک ـــد. زمان ـــش برون ـــدر کی ـــه بن ـــناور ب ـــا ش ـــودرو، ب ـــارک خ از پ

ـــه  ـــد، چراک ـــر می ش ـــال پ ـــگ کام ـــود، پارکین ـــر ب ـــات دای ـــن امکان ای

بســـیاری از افـــراد می دانســـتند کـــه اگـــر ماشـــین را بـــه کیـــش 

ـــودرو در  ـــردد خ ـــت ت ـــرح ممنوعی ـــه ط ـــه ب ـــا توج ـــد، ب ـــل کنن منتق

بســـیاری از مکان هـــا، قابـــل اســـتفاده نیســـت. 

ســـال گذشـــته مســـیر بیـــن بندرلنگـــه تـــا بندر آفتـــاب تخریـــب شـــده 

بـــود، یعنـــی مســـیری کـــه طبـــق معمـــول 4۵ دقیقـــه زمـــان می بـــرد، 

ـــل هـــم اتومبیل هـــا به ســـختی  ـــن دلی دچـــار مشـــکل شـــد و به همی

می توانســـتند بـــه بنـــدر آفتـــاب برونـــد، در نتیجـــه دیگـــر مســـافری از 

طریـــق بنـــدر آفتـــاب بـــه کیـــش منتقـــل نشـــد و شـــناورها هـــم دیگـــر 

در ایـــن مســـیر فعالیـــت منی کننـــد.

ـــته  ـــان گذش ـــال از آن زم ـــک س ـــدود ی ـــه ح ـــاال ک : ح

اســـت، آیـــا ایـــن مشـــکل برطـــرف شـــده و شـــناورهای بنـــدر 

ـــوند؟ ـــال می ش ـــاره فع ـــاب دوب آفت

ـــوال  ـــن س ـــواب ای ـــد ج ـــه آزاد بای ـــتم، منطق ـــان نیس ـــادری: در جری ق

ـــم. ـــاز کن ـــری را ب ـــث دیگ ـــم بح ـــا می خواه ـــد. ام ـــا را بده ش

ــافری و  ــردد مسـ ــرای تـ ــات بـ ــدگان خدمـ ــای ارایه دهنـ هزینه هـ

ـــافران  ـــت از مس ـــوان بلی ـــه به عن ـــه ای ک ـــا هزین ـــافری ب ـــتی مس کش

ــر  ــال اگـ ــوان مثـ ــدارد. به عنـ ــی نـ ــود، هم خوانـ ــت می شـ دریافـ

ـــه فعالیـــت می کنـــد،  ـــن زمین رشکتـــی ماننـــد رشکـــت والفجـــر در ای

ـــت کاال،  ـــث ترانزی ـــه در بح ـــت ک ـــی اس ـــتوانه دریافت ـــه پش ـــا ب قطع

ـــوان گفـــت از بخش هـــای   کانتیـــر و مـــوارد دیگـــر دارد. یعنـــی می ت

ـــد. ـــه می دهن ـــافری یاران ـــش مس ـــه بخ دیگـــر، ب

ــت.  ــورت اسـ ــن صـ ــا به همیـ ــه دنیـ ــوع در همـ ــن موضـ ــه ایـ البتـ

ــت  ــافری، دریافـ ــتی مسـ ــه داک رفـــن کشـ ــدر هزینـ ــون آنقـ چـ

گواهینامه هـــا، پوشـــش بیمـــه ای، آمـــوزش پرســـنل، مقـــررات جدیـــد 

و... باالســـت کـــه وقتـــی می خواهـــد بـــر روی شـــناور مســـافری 

اعـــال شـــود، هزینـــه بســـیار باالیـــی را تحمیـــل می کنـــد. ایـــن 

ــد. ــت منی آیـ ــافر به دسـ ــت مسـ ــول بلیـ ــا پـ ــا بـ ــا قطعـ هزینه هـ

در متـــام دنیـــا کـــه مســـافربری دریایـــی فعـــال اســـت، از روش هـــای 

ــال  ــد. مثـ ــتفاده می کننـ ــه اسـ ــن یارانـ ــرای دادن ایـ ــی بـ مختلفـ

ـــی  ـــت مالیات ـــد، معافی ـــات می گذارن ـــاف از مالی ـــگاه های مع فروش

ـــال  ـــرود، اع ـــد ب ـــه می خواه ـــدی ک ـــرای مقص ـــا ب ـــناور ی ـــر روی ش ب

ـــش  ـــه در آن بخ ـــی ک ـــات و تخفیف ـــافران از آن مالی ـــد و مس می کنن

وجـــود دارد، اســـتفاده می کننـــد یعنـــی یـــک مرکـــز خریـــد روی 

شـــناور ایجـــاد می کننـــد تـــا به نحـــوی ســـودآوری به همـــراه 

داشـــته باشـــد.

ــای  ــافری، هتل هـ ــتیرانی مسـ ــوط کشـ ــر از خطـ ــی دیگـ در برخـ

دریایـــی به صـــورت کـــروز ایجـــاد می شـــود کـــه هـــر شـــب مثـــل 

ـــول  ـــن پ ـــد و ای ـــول می گیرن ـــت پ ـــک بلی ـــر ی ـــد براب ـــل و چن ـــک هت ی

ــک  ــت یـ ــه بلیـ ــود نـ ــت می شـ ــل دریافـ ــات هتـ ــوان خدمـ به عنـ

ـــن  ـــت از ای ـــرای حای ـــزی ب ـــران چه چی ـــا در ای ـــافری. ام ـــناور مس ش

ــود دارد؟ ــافری وجـ ــتیرانی مسـ ــای کشـ رشکت هـ

: راه کار پیشنهادی شام چیست؟

قـــادری: در حـــال حـــارض در ایـــران بیش تریـــن تـــردد مســـافری 

ـــا  ـــی و مناطـــق آزاد قشـــم و کیـــش اســـت. م ـــن اصل ـــن رسزمی ـــا بی م

ـــه  ـــادی ب ـــیار زی ـــای بس ـــر روزه مجوزه ـــه ه ـــتیم ک ـــن هس ـــاهد ای ش

ــق  ــق آزاد تعلـ ــی در مناطـ ــز تفریحـ ــد و مراکـ ــای خریـ مجتمع هـ

می گیـــرد. افـــرادی کـــه متقاضـــی ایـــن مجوزهـــا هســـتند، بایـــد 

هزینـــه بســـیار زیـــادی را بـــه مناطـــق آزاد بپردازنـــد تـــا بتواننـــد 

مجـــوز بگیرنـــد.

خواســـته مـــا از مناطـــق آزاد ایـــن اســـت کـــه هنگامـــی کـــه مجـــوزی 

بـــه یکـــی از ایـــن مراکـــز تفریحـــی یـــا تجـــاری می دهنـــد، بـــه خاطـــر 

ـــه  ـــه خاطـــر آن هـــا ب ـــی ب ـــن اصل ـــردم از رسزمی داشـــته باشـــند کـــه م

سجده: 

آیا با اضافه کردن 

تعرفه ها و چالش ها 

و اضافه کردن موانع 

می توانیم مسافرت 

دریایی را افزایش 

دهیم؟

اگر در سطح کالن، 

سیاستی برای توسعه 

مسافرت های دریایی 

گذاشته می شود، 

باید همه ارگان ها 

دست به دست هم 

بدهند. االن در منطقه 

آزاد کیش مشکالتی 

پیش آمده، چون طیف 

مسافران کیش تغییر 

کرده اند.
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ـــش و  ـــک پوش ـــد ی ـــه بای ـــوند و در نتیج ـــل می ش ـــق آزاد منتق مناط

ـــد. در برخـــی از  ـــت مســـافری را پرداخـــت کنن ـــن بلی ـــه ای از ای هزین

ـــود. ـــل می ش ـــیوه عم ـــن ش ـــه ای ـــورها ب کش

مثـــال اگـــر کشـــتیرانی والفجـــر در خـــط مســـافری بوشـــهر - خـــارک 

ـــن  ـــردد بی ـــه ت ـــت ک ـــده اس ـــرز ش ـــا مح ـــرای م ـــد، ب ـــت می کن فعالی

ــافر  ــر از مسـ ــا پـ ــه صندلی هـ ــه همـ ــهر مادامی کـ ــارک و بوشـ خـ

نباشـــد، اقتصـــادی نیســـت. در نتیجـــه رشکـــت نفـــت و منطقـــه آزاد 

خـــارک بـــا رشکـــت کشـــتیرانی والفجـــر توافـــق کرده انـــد کـــه هزینـــه 

صندلی هـــای خالـــی را بپردازنـــد تـــا ایـــن تـــردد به رصفـــه باشـــد. 

یعنـــی آن صندلی هـــای خالـــی هـــم توســـط متقاضـــی پوشـــش 

داده می شـــود.

ـــن اتفـــاق بیفتـــد. به عنـــوان مثـــال اگـــر  ـــد ای در مناطـــق آزاد هـــم بای

ـــد،  ـــاخت می ده ـــوز س ـــاری مج ـــع تج ـــک مجتم ـــه ی ـــه آزاد ب منطق

ـــا دو شـــناور اســـتاندارد هـــم  ـــک ی ـــد کـــه ی ـــه آن هـــا اعـــالم کن ـــد ب بای

روی ایـــن مجـــوز اســـت و شـــا بایـــد ایـــن شـــناورها را پوشـــش بدهیـــد 

و اگـــر منی توانیـــد بایـــد تطبیـــق بدهیـــد و هزینـــه را پرداخـــت کنیـــد. 

ایـــن اتفاقـــی اســـت کـــه بایـــد بیفتـــد. مناطـــق آزاد چطـــور منافـــع آن 

ـــه؟ ـــا را ن ـــن بخش ه ـــا ای ـــد ام ـــتفاده می کنن ـــرف را اس ط

ــرای  ــتانداردها، بـ ــت اسـ ــه رعایـ ــرا در زمینـ : ظاهـ

اســـتفاده از پایانه هـــای مســـافری پهـــل و الفـــت هـــم بـــا 

منطقـــه آزاد مشـــکالتی داشـــتید، ایـــن مشـــکالت برطـــرف 

شـــده اســـت؟

قـــادری: دقیقـــا درســـت اســـت. مـــا امیدواریـــم کـــه مناطـــق آزاد بـــرای 

ـــق  ـــودش را تطبی ـــت خ ـــل و الف ـــافری په ـــال مس ـــتفاده از ترمین اس

ـــادر و  ـــه ای کـــه از طـــرف ســـازمان بن ـــن نام ـــر اســـاس آخری بدهـــد. ب

ـــده  ـــالغ ش ـــه آزاد اب ـــه منطق ـــزگان ب ـــتانداردی هرم ـــوردی و اس دریان

اســـت، جلـــوی تـــردد در بنـــادر پهـــل و الفـــت گرفتـــه می شـــود. 

ـــه آزاد اســـت و  ـــا منطق ـــا ب ـــردد خودروه ـــت و ت مســـوولیت پهـــل و الف

ـــن  ـــن در ای ـــردد ایم ـــرای ت ـــتانداردهای الزم را ب ـــه آزاد اس ـــر منطق اگ

ـــال  ـــم کام ـــره قش ـــه جزی ـــودرو ب ـــال خ ـــد، انتق ـــاد نکن ـــق ایج مناط

ـــوولیت،  ـــن مس ـــال ای ـــد کام ـــه آزاد بای ـــد و منطق ـــد ش ـــف خواه متوق

ـــد. ـــام ده ـــه را انج ـــد و وظیف تعه

یعنـــی می خواهـــم بگویـــم کـــه منطقـــه آزاد نـــه تنهـــا کشـــتی و 

ـــکله ها  ـــه اس ـــات ب ـــه خدم ـــه در ارای ـــد، بلک ـــش ندادن ـــناور را پوش ش

و ترمینال هـــای مســـافری هـــم همـــکاری نکرده انـــد و حتـــی در 

ـــافران از  ـــرش مس ـــه پذی ـــادی ب ـــل زی ـــم متای ـــش ه ـــه آزاد کی منطق

طریـــق دریـــا ندارنـــد.

ســـجده: اگـــر در ســـطح کالن، سیاســـتی بـــرای توســـعه 

ـــا  ـــه ارگان ه ـــد هم ـــود، بای ـــته می ش ـــی گذاش ـــافرت های دریای مس

دست به دســـت هـــم بدهنـــد. االن در منطقـــه آزاد کیـــش 

مشـــکالتی پیـــش آمـــده، چـــون طیـــف مســـافران کیـــش تغییـــر 

ــود دارد. از  ــافران وجـ ــرای مسـ ــازی بـ کرده انـــد. مشـــکالت جاسـ

ســـوی دیگـــر مســـافرانی کـــه بـــا اتومبیـــل بـــه کیـــش می رونـــد، 

ـــاج  ـــه مایحت ـــون هم ـــد. چ ـــه آزاد ندارن ـــرای منطق ـــودی ب ـــچ س هی

ــد  ــه بایـ ــت کـ ــی اسـ ــا نکاتـ ــد. این هـ ــراه می برنـ ــود را به همـ خـ

ــرد. ــه کـ ــا توجـ ــه آن هـ ــت گذاری بـ ــگام سیاسـ هنـ

بایـــد ببینیـــم چـــه امکاناتـــی داریـــم. چـــه منابعـــی داریـــم کـــه 

می توانیـــم از آن هـــا اســـتفاده کنیـــم. در بندر عبـــاس شـــناورهای 

ـــاده  ـــم آم ـــت ه ـــل و الف ـــر په ـــی اگ ـــه حت ـــد ک ـــکان را دارن ـــن ام ـــا ای م

ــا  ــا مـ ــم. امـ ــام دهیـ ــم را انجـ ــه قشـ ــافران بـ ــردد مسـ ــد، تـ نباشـ

ـــه  ـــتانداردهایی ک ـــا اس ـــون ب ـــت، چ ـــی نیس ـــه کار عمل ـــم ک می دانی

مـــا داریـــم، حقوق هـــا یـــا هزینـــه هایـــی کـــه مـــا می دهیـــم بـــا 

ـــت بســـیار  ـــن واقعی ـــم و ای ـــت کنی ـــم رقاب ـــت منی توانی لندینگ کراف

مشـــخصی اســـت.

ـــن  ـــت ای ـــودن رعای ـــر ب ـــتانداردها و هزینه ب ـــه اس : ب

اســـتانداردها و ایمنـــی مســـافران اشـــاره کردیـــد، کاپیتـــان 

ـــه اینکـــه شـــام مدیـــر دفـــرت ایمنـــی  ـــا توجـــه ب خشـــنودی ب

ـــت  ـــت رعای ـــتید، وضعی ـــر هس ـــتیرانی والفج ـــت کش رشک

ایمنـــی و اســـتانداردها در شـــناورهای مســـافری را چگونـــه 

ــد؟ ــی می کنیـ ارزیابـ

ـــه  ـــک کمیت ـــر ی ـــل والفج ـــتور مدیرعام ـــاس دس ـــر اس ـــنودی: ب خش

نـــوروزی تشـــکیل داده ایـــم. هـــدف کمیتـــه نـــوروزی ایـــن اســـت 

ـــود  ـــوروز وج ـــان ن ـــه در زم ـــکالتی ک ـــایل و مش ـــه مس ـــه ب ـــا توج ـــه ب ک

دارد، بتوانیـــم رضایت منـــدی را در طـــول ســـفرهای نـــوروزی بـــه 

اســـتاندارد مـــورد نظـــر برســـانیم. راهـــکاری کـــه ارایـــه شـــد، ایـــن بـــود 

ـــتین  ـــم. نخس ـــر کنی ـــناورها بیش ـــر ش ـــا را ب ـــد و نظارت ه ـــه بازدی ک

ـــی  ـــید. از متام ـــام رس ـــه امت ـــاه ب ـــی بهمن م ـــه  پایان ـــد در هفت بازدی

ــه  ــزارش آن بـ ــد و گـ ــل آمـ ــی به عمـ ــافری ارزیابـ ــناورهای مسـ شـ

ـــود  ـــی وج ـــوارد ضعف های ـــی از م ـــد. در برخ ـــل ش ـــل تحوی مدیرعام

ـــا یـــک  داشـــت؛ فرصتـــی مقـــرر شـــد کـــه ظـــرف مـــدت بیســـت روز ت

ـــه  ـــدی ک ـــد بع ـــود و در بازدی ـــرف ش ـــص برط ـــن نواق ـــی ای ـــاه متام م

ـــام  ـــناورها انج ـــزی ش ـــاره ممی ـــود، دوب ـــد ب ـــفند خواه ـــدود 1۵ اس ح

می شـــود.

ـــح  ـــز توضی ـــجده نی ـــان س ـــه کاپیت ـــور ک ـــی هان ط ـــور کل ـــا به ط ام

دادنـــد، اســـتانداردها در کشـــتیرانی والفجـــر باالســـت. دو ســـال 

ـــوردی  ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــوی س ـــر از س ـــتیرانی والفج ـــش کش پی

ـــان در  ـــا هم چن ـــال م ـــن ح ـــا ای ـــرد. ب ـــت ک ـــتاندارد را دریاف ـــوح اس ل

تـــالش هســـتیم تـــا ایـــن کیفیـــت تـــداوم پیـــدا کنـــد و آمـــار تصادفـــات 

ـــانیم. ـــل برس ـــه حداق ـــد را ب ـــتی می افت ـــه روی کش ـــی ک واتفاقات

ـــناورهای  ـــار ش ـــام در کن ـــاوگان ش ـــال ن ـــن ح ـــا ای : ب

دیگـــری فعالیـــت می کنـــد کـــه امـــکان دارد ســـطح 

متفاوتـــی از اســـتاندارد را رعایـــت کننـــد. آیـــا ایـــن فعالیـــت 

در یـــک بســـرت مشـــرتک می توانـــد بـــر کیفیـــت 

فعالیت هـــای شـــام تاثیرگـــذار باشـــد؟

ـــش  ـــه پی ـــه ای ک ـــه حادث ـــم ب ـــی می زن ـــذر کوچک ـــن گ ـــجده: م س

ـــد؛ غـــرق شـــدن یـــک شـــناور و  ـــه آن اشـــاره کردی از رشوع میزگـــرد ب

ـــدر  ـــان. بعـــد از آن اتفـــاق، اســـتانداری بن ـــر از هم وطن فـــوت 1۷ نف

عبـــاس در نامـــه ای از مـــا خواســـتند کـــه بـــرای ایـــن خـــط شـــناوری 

ـــی  ـــیر خارج ـــناور مس ـــا ش ـــم م ـــل ه ـــن دلی ـــم. به همی ـــه کنی اضاف

ـــم  ـــان ه ـــبختانه آن زم ـــم. خوش ـــه بردی ـــه منطق ـــم و ب ـــو کردی را لغ

ـــا شـــد  ـــا م ـــی ب ـــد نامهربانی های اســـتقبال شـــد. اگرچـــه کمـــی بع

ـــم. ـــور شـــدیم آن شـــناور را هـــم از مســـیر خـــارج کنی و مجب

ـــرای فقـــط نگهـــداری،  ـــود. شـــناوری کـــه فقـــط ب ـــن ب ـــد واقع بی بای

ــه دارد، در  ــزار دالر هزینـ ــه 3هـ ــنل روزانـ ــوق پرسـ ــر و حقـ تعمیـ

مســـیری بـــا بلیـــت 10 هزارتومانـــی فعالیـــت می کنـــد کـــه دو 

ـــغ هـــم تعرفـــه ای اســـت کـــه مـــا پرداخـــت  هـــزار تومـــان از ایـــن مبل

ـــان اســـت.  ـــا از هـــر مســـافر فقـــط 8 هـــزار توم ـــم و ســـهم م می کنی

ــد.  ــا می کنـ ــافر را جابه جـ ــردد 300 مسـ ــر تـ ــناور در هـ ــن شـ ایـ

ـــد  ـــی می مان ـــودی باق ـــا س ـــه آی ـــد ک ـــاب کنی ـــان حس ـــا خودت ش

و اصـــال آیـــا هزینه هـــا تامیـــن می شـــود؟ مـــا حتـــی نامه نـــگاری 

ـــم  ـــد. مـــا اعـــالم کردی ـــا مـــا راه می آمدن ـــم. قبـــال خیلـــی ب هـــم کردی

بـــا ایـــن وضعیـــت منی توانیـــم ادامـــه دهیـــم و بعـــد شـــناورهای 

140 نفـــره کـــه بعضـــی از آن هـــا نـــو هســـتند، در ایـــن مســـیر 

ـــدند. ـــن ش جایگزی

: یعنـــی هـــامن شـــناورهایی کـــه پـــس از حادثـــه، 

ترددشـــان ممنـــوع شـــده بـــود؟ شـــناورهای ســـبک و نیمه 

ـــت؟ ـــت اس ـــنگین، درس س

ســـجده: همـــه شـــناورهای بندرعبـــاس در دســـته B هســـتند و تنهـــا 

شـــناور مـــا دســـته A بـــود کـــه در رشایـــط آب و هوایـــی نامســـاعد کـــه 

ـــت. ـــردد داش ـــکان ت ـــدند، ام ـــر می ش ـــناورها زمین گی ـــه ش هم

ـــاره ســـوال قبلـــی شـــا توضیحـــی  خشـــنودی: اجـــازه بدهیـــد درب

بدهـــم. دو روز پیـــش شـــناور آبتیـــن-1 مـــا در منطقـــه بوشـــهر 

جـــان ۵ نفـــر را نجـــات داد. آبتیـــن 1 در مســـیر بندر عبـــاس بـــه 

ـــهر  ـــرل بوش ـــیگنالی از کن ـــه س ـــود ک ـــی )ره( ب ـــام خمین ـــدر ام بن

خشنودی: بر اساس 

دستور مدیرعامل والفجر 

یک کمیته نوروزی 

تشکیل داده ایم. هدف 

کمیته نوروزی این است 

که با توجه به مسایل و 

مشکالتی که در زمان 

نوروز وجود دارد، بتوانیم 

رضایت مندی را در 

طول سفرهای نوروزی 

به استاندارد مورد نظر 

برسانیم. راهکاری که 

ارایه شد، این بود که 

بازدید و نظارت ها را بر 

شناورها بیشرت کنیم.
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ـــه محلـــی  ـــه یـــک شـــناور ب ـــه کمـــک ب ـــرای ارای دریافـــت کـــرد کـــه ب

بـــرود. البتـــه اطالعـــات اولیـــه صحیـــح نبـــود و آبتیـــن-1 نتوانســـت 

شـــناور نیازمنـــد کمـــک را پیـــدا کنـــد، امـــا بـــا اطالعاتـــی کـــه دوبـــاره 

از کنـــرل بوشـــهر دریافـــت کـــرد، توانســـت بـــه کمـــک شـــناور 

ـــرود. ـــده ب ـــه دی حادث

جالـــب این جاســـت کـــه پیـــش از آبتیـــن-1 هـــم دو تـــای بـــوت 

ـــته  ـــهر نتوانس ـــات بوش ـــداد و نج ـــروه ام ـــا گ ـــد ام ـــرده بودن ـــزام ک اع

ـــزام  ـــت اع ـــا به ســـمت موقعی ـــد شـــناور م ـــد و بع ـــد کمـــک کنن بودن

ـــات داد.  ـــر را نج ـــج نف ـــت و پن ـــو گرف ـــج پهل ـــه لن ـــد، ب ش

ســـجده: البتـــه ایـــن همکاری هـــا در زمـــان حـــوادث بیـــن شـــناورها 

ــوردی  ــادر و دریانـ ــه ای از اداره کل بنـ ــا نامـ ــت. مـ ــی اسـ طبیعـ

بوشـــهر دریافـــت کردیـــم کـــه در تعطیـــالت نـــوروزی برنامـــه ای 

بـــرای بازدیـــد از شـــناورها دارنـــد. اســـتانداردهای مناســـبی 

ـــه  ـــیده ک ـــان آن رس ـــا زم ـــت، ام ـــده اس ـــی ش ـــناورها الزام ـــرای ش ب

نـــوع شـــناورها ارتقـــا پیـــدا کنـــد. مـــن می خواهـــم بـــه ابتـــدای 

صحبت هـــای آقـــای قـــادری برگـــردم؛ هان طـــور کـــه ایشـــان 

گفتنـــد نگهـــداری شـــناورهای مســـافری خیلـــی گـــران اســـت. 

ــر  ــتیرانی والفجـ ــت کشـ ــه در رشکـ ــت هایی کـ ــی از سیاسـ یکـ

ـــت  ـــن اس ـــم ای ـــک می خواهی ـــم کم ـــادر ه ـــازمان بن ـــم و از س داری

کـــه مـــا روش جدیـــدی بـــرای تامیـــن برخـــی هزینه هـــا ایجـــاد 

کردیـــم. یعنـــی جـــدا از اینکـــه از شـــناورهای دیگرمـــان بـــرای بخش 

ــه  ــم ارایـ ــری هـ ــات دیگـ ــم، خدمـ ــتفاده می کنیـ ــافری اسـ مسـ

کنیـــم. مـــا خواســـتیم شـــناورهای ترکیبـــی رو -  رو را داشـــته باشـــیم 

کـــه شـــناور انتقـــال هم زمـــان بـــار و مســـافر هســـتند. شـــناور رو - رو 

ـــن منظـــور ســـاخته شـــده اســـت. شـــناوری اســـت کـــه  ـــرای همی ب

دو گاراژ دک دارد کـــه ماشـــین در آن وارد می شـــود و یـــک ســـالن 

بســـیار بـــزرگ بـــرای اســـتقرار مســـافران. ایـــن فـــرق اصلـــی شـــناور 

مـــا بـــا لندینگ کرافـــت اســـت. در لندینـــگ کرافـــت مســـافر در 

ــه  ــر بـ ــای رشکـــت والفجـ ــا در رو - روهـ ــیند، امـ ــین می نشـ ماشـ

خاطـــر رعایـــت اســـتانداردها، مســـافر ایـــن اجـــازه را نـــدارد. پیـــش 

از ورود بـــه شـــناور بایـــد همراهـــان راننـــده پیـــاده شـــوند و بـــه ســـالن 

ـــه  ـــد و ب ـــارک می کن ـــین را پ ـــده ماش ـــود رانن ـــد. خ ـــافری برون مس

ـــدارد  ـــازه ن ـــی اج ـــفر کس ـــول س ـــی رود. در ط ـــافری م ـــالن مس س

ـــد. ـــین مبان ـــه در ماش ک

مـــا بـــرای اینکـــه هزینـــه را کاهـــش دهیـــم، ایـــن کار را ترکیبـــی 

کردیـــم. یعنـــی هـــم بـــار حمـــل می کنیـــم و هـــم مســـافر. ایـــن 

ـــته  ـــری داش ـــد بیش ت ـــه درآم ـــد ک ـــک می کن ـــدودی کم ـــا ح کار ت

ـــم  ـــی ه ـــه هزینه های ـــده ک ـــث ش ـــیوه باع ـــن ش ـــا همی ـــیم، ام باش

ـــود.  ـــاد ش ـــا ایج ـــرای م ب

ــادر و  ــازمان بنـ ــای سـ ــاره دو تعرفه هـ ــدول شـ ــاس جـ ــر اسـ بـ

دریانـــوردی، بـــرای شـــناورهای رصفـــا مســـافری در مســـیرهای 

ـــی  ـــا هنگام ـــد، ام ـــه داده ان ـــف تعرف ـــد تخفی ـــی ۷0درص بین امللل

ـــه 40  ـــف ب ـــن تخفی ـــند، ای ـــناور باش ـــک ش ـــافر در ی ـــار و مس ـــه ب ک

ــدا می کنـــد. درصـــد کاهـــش پیـ

ـــا  ایـــن هـــم یکـــی از درخواســـت های مـــا از ســـازمان بنـــادر اســـت ت

ـــم. االن شـــناورهای کوچـــک  ـــم ناوگان مـــان را افزایـــش دهی بتوانی

ــیر بنـــدر  ــناور در مسـ ــاید بالـــغ بـــر 30 شـ دارنـــد می آینـــد. شـ

عبـــاس - قشـــم فعـــال شـــده اند، مـــا اصـــال دنبـــال مســـافران آن هـــا 

نیســـتیم، امـــا اگـــر بخواهیـــد پیرشفتـــی در یـــک مجموعـــه ایجـــاد 

کنیـــد بایـــد یـــک محصـــول جدیـــد ارایـــه کنیـــد. محصـــول جدیـــد 

ـــد. ـــای جدی ـــک دنی ـــه ی ـــی ورود ب یعن

مـــا دنبـــال شـــناوری هســـتیم کـــه بتوانـــد بـــاالی 30 نـــات رسعـــت 

ـــوای  ـــد و آب  و ه ـــردد کن ـــی ت ـــیرهای طوالن ـــد، در مس ـــته باش داش

نامســـاعد در تـــردد شـــناور اختاللـــی ایجـــاد نکنـــد. این هـــا باعـــث 

ـــی  ـــا یعن ـــود و این ه ـــر ش ـــایز بزرگ ت ـــک س ـــناور ی ـــه ش ـــود ک می ش

مـــرف ســـوخت بیشـــر، هزینـــه بنـــدری بیشـــر و... وقتـــی مـــا از 

ـــن اســـت کـــه بتوانیـــم  ـــرای ای روش ترکیبـــی اســـتفاده می کنیـــم ب

ـــم. ـــتفاده کنی ـــی اس ـــات این چنین از امکان

ـــد.  ـــته باش ـــود داش ـــد وج ـــت بای ـــن حای ـــا هـــم ای ـــود تعرفه ه در خ

ـــد  ـــه 10درص ـــور در تعرف ـــی دو کش ـــرای یک ـــته ب ـــال گذش ـــال س مث

ـــرده  ـــدا ک ـــش پی ـــد کاه ـــه ۵ درص ـــه االن ب ـــد ک ـــف داده بودن تخفی

اســـت.

همیشـــه ایـــن تعامـــل بیـــن ســـازمان بنـــادر و رشکت هـــا وجـــود 

داشـــته اســـت، امـــا اگـــر ایـــن بحـــث بـــار و مســـافر را هـــم 

امکان پذیـــر باشـــد، می توانیـــم فعالیت هـــا و امکانات مـــان را 

ــم. ــعه دهیـ توسـ

قـــادری: ابتـــدا تشـــکر می کنـــم از فرماندهـــان و کـــرو کشـــتی 

ــتیرانی  ــی کشـ ــش ایمنـ ــت بخـ ــن مدیریـ ــن-1 و هم چنیـ آبتیـ

والفجـــر کـــه به عنـــوان بخشـــی از طـــرح جســـت وجو و نجـــات 

کشـــور توانســـتند در ارسع وقـــت کمـــک کننـــد و دریانـــوردان را در 

ســـانحه اخیـــر نجـــات بدهنـــد.

دربــاره اســتانداردها باید بگویــم که ما در ســه بخــش کارگروه های 

ــی  ــات هاهنگ ــم و جلس ــاد کرده  ای ــازمان ایج ــی را در س مختلف

مختلفــی برگــزار می کنیــم. یــک بخــش ایمنــی اســکله و ترمینال 

یا بندر مســافری اســت. از نظــر اســتانداردها باید الزاماتــی رعایت 

بشــود تا اســکله یا بندر مســافری از نظر ما اســتاندارد باشــد. برای 

همین هم هســت کــه هان طــور که اشــاره کــردم، مجــوز فعالیت 

برخــی از ایــن اســکله های مســافری معلــق شــده اســت و اجــازه 

فعالیت ندارنــد. خصوصا در مــوارد تفریحی و گردشــگری چون در 

ایــام ســال نــو اســتقبال بســیار بیش تــر از ظرفیــت اســت، رضورت 

رعایــت ایــن اســتانداردها دو چنــدان می شــود.

ـــه  ـــوی کمیت ـــتورالعملی از س ـــا دس ـــکله ها و ترمینال ه ـــاره اس درب

ـــن  ـــد اســـت. ای صـــدور مجـــوز داده شـــده اســـت کـــه حـــدود 34 بن

34 بنـــد یـــک تعهـــد محـــرضی اســـت. یعنـــی کســـی کـــه به عنـــوان 

ــت  ــی فعالیـ ــاالب انزلـ ــال در تـ ــی مثـ ــکله تفریحـ ــوول اسـ مسـ

می کنـــد، بایـــد ایـــن 34 بنـــد را کـــه مربـــوط بـــه شـــناور و شـــخصی 

ــناور کار می کنـــد و هم چنیـــن ارایـــه خدمـــات  ــر روی شـ ــه بـ کـ

رفاهـــی، بیمـــه مســـافری و... اســـت را بپذیـــرد و تعهـــد بدهـــد. 

ـــال  ـــا امس ـــود، ام ـــرا نب ـــش الزم االج ـــال پی ـــتورالعمل س ـــن دس ای

ـــال انتظـــار  ـــی اســـت.در بخـــش اســـکله و ترمین الزم االجـــرا و الزام

داریـــم کـــه خدمـــات خیلـــی بهـــر از ایـــن شـــود، نامـــه داده ایـــم تـــا 

معاونـــت امـــور بنـــدری ســـازمان در ایـــن بخـــش بتوانـــد یـــک رسی 

الزامـــات محکم تـــری را ایجـــاد کنـــد.

محــور دوم ایمنــی مســیر تــردد اســت. در حــال حارض مســیرهای 

تــردد دریایــی بــرای شــناورهای مســافری در هــر اســتان معرفــی 

شــده اند. هم چنیــن مســیرهای گردشــگری مشــخص هســتند. 

بــرای استاندارد ســازی مســیرهای تردد، هــم در ایــام پرتــردد نوروز 

ــی در اســتان های ســاحلی  و هــم پیــش از آن، تیزرهــای تلویزیون

پخــش می شــود کــه مســیرهای تــردد مجــاز را اعــالم می کنــد و به 

مســافران هشــدار می دهــد که اگــر در مســیر دیگــری تــردد کنند 

خطرآفریــن و غیرایمــن اســت. 

ــردد اســتاندارد، تحــت پوشــش طــرح جســت وجو و  مســیرهای ت

نجــات هســتند، کــه در این مســیرها عالیــم کمــک ناوبــری کامال 

نصــب شــده اســت. هم چنیــن مغروقه هــا در ایــن مســیرها کامــال 

مشــخص هســتند. 

ــه  ــت ک ــن اس ــتی های ایم ــن و کش ــاوگان ایم ــور، ن ــومین مح س

بــر اســاس طرحــی کــه از حــدود آذر مــاه رشوع شــد، مــا مجموعــا 

شــناورهایی را کــه بایــد مــورد بازرســی قــرار می گرفتنــد در قالــب 

طــرح مدیریت یکپارچه شــناورهای مســافری کــه اصطالحــا به آن 

CIC می گوینــد، ارزیابی کردیــم. این ارزیابــی از اول دی آغاز شــد 

و فــاز نخســت آن تــا هجدهم بهمــن ماه بــه پایان رســید. بازرســان 

کنــرل و بازرســی مجموعــا 68 شــناور را مورد بازرســی دقیــق قرار 

دادنــد کــه از ایــن تعــداد ۵۵ شــناور متوقــف شــدند تــا عیب هــا و 

نواقــص فنــی را برطــرف کننــد و پــس از آن دوبــاره مجــوز فعالیــت 

دریافــت کنند.ایــن بازدیدهــا تــا بیســتم فروردیــن ادامــه دارد.

مــواردی کــه مــد نظــر و مــورد تاکیــد ماســت، یــک رسی 

دســتورالعمل هایی اســت کــه ابــالغ شــده اســت. خصوصــا درباره 

لندینگ کرافت هــا در ســال گذشــته ابــالغ کردیــم کــه کامــال 

قادری: 

 ایران به کنوانسیون 

جست وجو و نجات 

دریایی ملحق است. بر 

اساس این کنوانسیون 

ما از سوی سازمان 

بنادر، طرح ملی 

جست وجو و نجات 

را که مصوب هیات 

محرتم دولت است، 

پیگیری، مدیریت و 

اجرا می کنیم.
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ــودرو  ــتقرار خ ــوه اس ــد، نح ــده باش ــام ش ــی ها انج ــد خط کش بای

منظــم و مرتــب باشــد، حِدفاصــل مجــاز بــر اســاس خط کشــی ها 

رعایــت شــود، مســافر بایــد حتــا از خــودرو خــارج شــود و در جای 

مخصــوص قــرار بگیــرد. مــا تاکیــد داریــم کــه ایــن دســتورالعمل 

ــود. ــی ش ــل اجرای ــور کام ــال به ط امس

ــد  ــورد تاکی ــی م ــتورالعمل ابالغ ــوان دس ــه به عن ــر ک ــورد دیگ م

ســازمان بنــادر و دریانــوردی اســت، مربــوط بــه خدمات رســانی به 

مســافران در طــول ســفر اســت. بــر ایــن اســاس بــرای هــر 30 نفــر 

مســافر یــک کابیــن کــرو اضافــه شــده اســت کــه وظیفــه   مســتقل 

از اعضــای دیگــر کابیــن کــرو دارد کــه کار ناوبــری شــناور را انجــام 

می دهنــد. این افــراد بایــد بتوانند خدمــات و راهنایی هــای مورد 

نیــاز مســافران را ارایــه کننــد. ما تاکیــد داریــم حتا اتفــاق بیفتد. 

یعنــی باید تعــداد نفراتــی کــه خصوصــا در ایام عیــد در ایــن زمینه 

فعالیــت می کننــد،  افزایــش پیــدا کنــد.

یکــی دیگــر از مــواردی کــه تاکیــد داریــم، مربــوط بــه کنوانســیون 

کار دریایــی )Maritime Labor Convention( اســت. ایــن 

کنوانســیون از خرداد ســال 1394 بــرای ایران الزم االجرا می شــود 

و مــا بــرای اینکــه در شــناورهای مســافری آمادگــی ایجــاد کنیــم، 

دو مــورد از چــک لیســت ایــن کنوانســیون را در ایــام نــوروز الزامــی 

ــم. یکــی نظافــت و پاکیزگــی نقــاط مختلــف روی شــناور  کرده ای

شــامل بوفــه، محوطــه، ســطل زبالــه، رسویس هــا و... اســت. مورد 

ــت و  ــژه بهداش ــاص دارد. به وی ــت اختص ــث بهداش ــه بح ــر ب دیگ

ــی در شــناورها. موضــوع دیگــر  ــواد غذای ــه م اســتانداردهای ارای

ــه  ــه هم ــت ک ــات اس ــداد و نج ــرای ام ــناورها ب ــن ش ــکاری بی هم

شــناورها در ایــن طــرح همــکاری دارنــد.

خشــنودی: از نظــر اســتاندارد، می توانــم بگویم که همه شــناورها، 

ملــزم بــه رعایــت اســتانداردها هســتند و اســتانداردهای ســازمان 

ــوردی را همــه رعایــت می کننــد، امــا بحــث اصلــی  بنــادر و دریان

نــوع و کالس شــناور و همچنیــن امکاناتــی اســت کــه یــک شــناور 

ــار دارد. در اختی

ــی  ــن یک ــد، ای ــاره کردن ــادری اش ــای ق ــه آق ــکاری ک ــاره هم درب

ــم  ــه قس ــکی ک ــل پزش ــت. مث ــوردان اس ــی دریان ــف متام از وظای

می خــورد، یکــی از وظایــف دریانــوردان هم کمک بــه افــراد حادثه 

دیــده یــا در معــرض حادثــه اســت. در واقع وظیفــه ذاتــی و طبیعی 

همــه دریانــوردان این اســت که عملیــات نجــات را برای همــه افراد 

داخــل دریــا چــه ایرانــی و چــه غیــره انجــام دهنــد.

مــا در چنــد مــاه گذشــته همــکاری و تعاملــی داشــتیم که بخشــی 

ــوردی را  ــادر و دریان ــازمان بن ــات س ــت وجو و نج ــات جس از عملی

هــم تعهــد کردیــم. برنامــه ای تهیــه کردیــم کــه در مواقــع خــاص 

می توانیــم با گــروه امــداد و نجات ســازمان بنــادر در صحنــه حادثه 

حضــور داشــته باشــیم و اگــر نیــاز باشــد همــکاری کنیــم.

قــادری: در این جــا بایــد بــه یــک بند قانونــی اشــاره کنم. بر اســاس 

بنــد3 ماده۷ فصــل۵ کنوانســیون ســوالس، که به موضــوع ایمنی 

ــتی های  ــی کش ــاص دارد، متام ــا اختص ــخاص در دری ــان اش ج

ــزم شــده اند کــه  ــی هســتند، مل مســافری کــه در ســفر بین امللل

طــرح جســت وجو و نجــات را بــر روی شــناور داشــته باشــند. هدف 

 IMO ــات ــاس الزام ــر اس ــه ب ــت ک ــن اس ــرح ای ــن ط ــرای ای از اج

امدادرســانی رسیــع برای شــناورهای بــا ظرفیت بــاال انجام شــود. 

مــا به دنبــال ایــن هســتیم کــه ایــن طــرح را کــه بــرای شــناورهای 

بین املللــی الزامــی شــده اســت، بــرای شــناورهای داخلــی هــم 

قانونــی کنیم که ایــن موضــوع نیازمند یــک مصوبه قانونی اســت.

خشــنودی: طــرح دیگــری کــه امســال از طــرف ســازمان 

 بنــادر اجبــاری شــد، نجــات افــراد غــرق شــده در دریــا 

ــام  ــه مت ــرا ب ــه اخی ــت ک )recovery of person from the water( اس
کشــتی هایان هــم ابالغ شــد کــه بداننــد چگونــه می شــود فردی 

را کــه در آب افتــاده اســت، نجــات بدهند.

: به هرحــال، طبیعــی اســت کــه بــا وجــود رعایــت 

همــه اســتانداردها و اصــول ایمنــی بــاز هــم امــکان حادثه 

دریایــی وجــود دارد، ســازمان بنــادر بــرای ارایــه خدمــات 

امدادرســانی در ایــن مواقــع چــه برنامه هــا و طرح هایــی 

ــت دارد؟ در دس

قــادری: ایــران بــه کنوانســیون جســت وجو و نجــات دریایی ملحق 

اســت. بــر اســاس ایــن کنوانســیون مــا از ســوی ســازمان بنــادر، 

ــرم  ــات مح ــوب هی ــه مص ــات را ک ــت وجو و نج ــی جس ــرح مل ط

دولــت اســت، پیگیــری، مدیریــت و اجــرا می کنیــم. براســاس این 

کنوانســیون در هــر اســتان پتانســیل ریســک ها و مناطــق خطــر 

شناســایی شــده اســت کــه قطعــا مســیرهای دریایــی هــم بایــد 

شناســایی و مشــخص شــوند. عــالوه بــر ایــن امکانــات واحدهــای 

ــار  ــا و در اختی ــروازی و بالگرده ــای پ ــناورها و واحده ــی، ش دریای

ــه  ــع حادث ــا در مواق ــرد ت ــرار می گی ــات ق ــت وجو و نج ــروه جس گ

به موقــع اقــدام کننــد. هم چنیــن بــا مانورهــای دوره ای کــه بــرای 

ــا  ــن نیروه ــود، ای ــته می ش ــانحه گذاش ــع س ــازی در مواق آماده س

آمــوزش می بیننــد کــه در مواقعــی کــه تعــداد زیــادی حادثــه دیده 

در آب هســتند، چــه خدماتــی را چگونــه ارایــه دهنــد. 

البتــه مبنــای اجــرای ایــن طــرح اســتفاده از پتانســیل دیگــر 

ارگان هاســت. در واقــع مراکــز اصلــی ارایــه خدمــات جســت وجو 

و نجــات کــه بــه MRCC معروف هســتند، زمانــی موفق می شــوند 

کــه بتوانند بــه بهرین شــکل از متامــی امکاناتــی کــه در محدوده 

ــات  ــا و چــه امکان ــات در دری استانی شــان وجــود دارد )چــه امکان

دیگــر در هــوا و...( بــه کار گیرنــد. به همین دلیــل هم در اســتان ها 

مــا متــام تجهیزات مــان را به طــور مشــخص و به ویــژه شــناورهایی 

کــه در مالکیــت ســازمان هســتند را کامــال در اختیــار طــرح 

ــم. ــرار داده ای ــات ق ــت وجو و نج جس

ــی  ــم در متام ــی ه ــار ناج ــوان همی ــا عن ــی ب ــرآن، طرح ــالوه ب ع

اســتان های ســاحلی اجــرا می شــود. براســاس آمــار رسیع تریــن 

ــود  ــام می ش ــی انج ــط لنج های ــوادث توس ــانی در ح خدمات رس

کــه عمومــا صیــادی یــا تجــاری هســتند، امــا در هنــگام ســانحه 

در نزدیکــی شــناور ســانحه دیــده بوده انــد. مــا از همیــن ظرفیــت 

یعنــی حــدود 6هــزار لنــج )ســه هــزار لنــج تجــاری و ســه هــزار لنج 

صیــادی( کــه در دریاهــا فعــال هســتند را بــه خدمــت گرفته ایــم. 

ایــن لنج هــا در مواقــع حادثــه قابلیــت بســیار خوبــی بــرای 

خدمات رســانی رسیــع دارنــد. 

ایــن شــناورهای لنــج در حــال حــارض، در طرح های همیــار ناجی 

ــرح  ــاس ط ــد. براس ــام می دهن ــانی را انج ــن کمک رس ــا بهری م

همیــار ناجــی تجهیــزات نجــات در اختیــار مالــکان ایــن شــناورها 

ــن  ــه  اســت و از آن هــا حایــت می شــود. حتــی اگــر ای ــرار گرفت ق

شــناورها، بــرای عملیــات نجــات، ســوخت مرف کننــد، هزینــه 

ــه  ــی ک ــی لنج های ــود و حت ــت می ش ــج پرداخ ــان لن ــه صاحب آن ب

ــرای نجــات انجــام می شــوند، ممکــن اســت  ــژه ای ب ــات وی عملی

از ســوی ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــرای جایــزه شــجاعت 

ــه IMO معرفــی شــوند. هم چنیــن در ســال  )bravery award( ب

جدیــد اســتفاده از پتانســیل پــروازی و بالگردهــا هم افزایــش پیدا 

کــرده اســت. با چندیــن رشکــت قــرارداد بســتیم و 9 وســیله نجات 

ــن جــزو  ــر کرافــت را کــه پیــش از ای ــف اعــم از بالگــرد و هاپ مختل

مجموعــه مــا نبــود، بــه تجهیزامتــان اضافــه کردیــم.

ســجده: از مســووالن ســازمان بنادر به خاطر ســاماندهی سیســتم 

ــم  ــم بگوی ــم و می توان ــی می کن ــکر و قدردان ــات تش ــداد و نج ام

ــات  ــس و خدم ــن رسوی ــه ای ــکا ب ــا ات ــه ب ــی ک ــی از رشکت های یک

ســازمان بنــادر، بــا آســودگی در آب هــای ایــران در حــال فعالیــت 

اســت، رشکت کشــتیرانی والفجــر اســت. اگــر والفجر شــناورهای 

بــزرگ مســافری را بــه کار بســته اســت، بــا اتــکا بــه همیــن ایمنــی 

و کیفیتــی اســت کــه در مجموعــه ســازمان بنــادر وجــود دارد. مــا 

امیدواریــم کــه انشــاا... اتفاقــی در دریــا نیفتــد، امــا ایــان داریــم 

اگــر اتفاقــی بیفتــد، سیســتم جســت وجو و نجــات ســازمان بنــادر 

و شــناورهای ثــار و ناجــی بــه موقــع بــه کمــک مســافران خواهنــد 

رســید. به همیــن خاطــر مــا برنامه هــای توســعه ای داریــم تــا 

بتوانیــم رسویس های بهــر و بیشــری را به مســافران ارایــه کنیم.

خشنودی: 

مثل پزشکی که قسم 

می خورد، یکی از 

وظایف دریانوردان هم 

کمک به افراد حادثه 

دیده یا در معرض حادثه 

است. در واقع وظیفه 

ذاتی و طبیعی همه 

دریانوردان این است 

که عملیات نجات را 

برای همه افراد داخل 

دریا چه ایرانی و چه 

غیره انجام دهند.
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سوانح دریایی و وظیفه سازمان آیمو
 در قبال جان انسان ها

ـــه  ـــا را ب ـــه ش ـــم توج ـــو مایل ـــر کل آیم ـــوان دبی ـــب به عن اینجان

آمـــار ســـوانح دریایـــی جلـــب منایـــم. بـــر طبـــق آمـــار، ســـال 

ــد. اوایـــل  ــود را از دســـت دادنـ ــان خـ ــر جـ ــته ۷99 نفـ گذشـ

ـــدف  ـــد دو ه ـــا بای ـــردم م ـــالم ک ـــن اع ـــه م ـــود ک ـــال 2013 ب س

مهـــم را نشـــانه بگیریـــم. یکـــی از آن هـــا تقلیـــل ســـوانح دریایـــی 

به میـــزان پنجـــاه درصـــد بـــود و ذکـــر کـــردم کـــه تقریبـــا هـــر 

ـــود را از  ـــان خ ـــا ج ـــر در دری ـــن 1000 نف ـــور میانگی ـــال به ط س

دســـت می دهنـــد. ایـــن یعنـــی اینکـــه رقـــم تلف شـــدگان در 

دریـــا بایـــد قاعدتـــا بـــه عـــدد ۵00 تقلیـــل می یافـــت، حـــال 

ـــر  ـــور موث ـــا به ط ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــان گر ای ـــم ۷99 نش ـــه رق آن ک

ـــری  ـــار دیگ ـــیم. آم ـــدف برس ـــن ه ـــه ای ـــته ایم ب ـــدی نتوانس و ج

حاکـــی از آن اســـت کـــه 4۷84 نفـــر در ده ســـال گذشـــته جـــان 

خـــود را در کشـــتی های مســـافری از دســـت داده انـــد، ایـــن 

آمـــار شـــامل جـــان افـــرادی نیســـت کـــه در کشـــتی های 

تجـــاری و یـــا ماهی گیـــری تلـــف شـــده اند. حـــال اگـــر ایـــن 

تعـــداد را در نظـــر بگیریـــم، بـــه آمـــار متوســـط ۵00 نفـــر در 

ســـال نزدیـــک هســـتیم، امـــا واقعیـــت چیـــز دیگـــری اســـت! 

واقعیت این است که تعداد، بیش از این هاست.

 Norman Atlantic، Al salam ســـوانح بزرگـــی همچـــون

 Princess of the stars ،2006 98 در ســـال Boccaccio

 Costa در ســـال 2011 و Spice Islander،2008 در ســـال

Concordia در ســـال 2012 ســـوانح عمـــده ای بودنـــد کـــه 

ـــادی  ـــی زی ـــای آموختن ـــتند و درس ه ـــادی در برداش ـــات زی تلف

بـــرای صنعـــت دریانـــوردی.

ـــان  ـــا ج ـــه در دری ـــرادی ک ـــادی از اف ـــداد زی ـــد تع ـــان باش یادم

ـــا  ـــا تنه ـــد، آن ه ـــورد نبوده ان ـــد، دریان ـــت داده ان ـــود را از دس خ

بـــه سیســـتم حمل ونقـــل کشـــتی های مســـافری اعتـــاد 

ـــات  ـــتی را نج ـــه کش ـــتند چگون ـــا منی دانس ـــد. آن ه ـــرده بودن ک

دهنـــد، آن هـــا قربانـــی شـــده اند! و مـــن فکـــر منی کنـــم 

ایـــن موضـــوع بـــرای ســـازمان آیمـــو قابـــل قبـــول باشـــد. مـــا 

ــتی های  ــا در کشـ ــار را خصوصـ ــن آمـ ــم ایـ ــعی کنیـ ــد سـ بایـ

ـــن  ـــه ای ـــت: چگون ـــن اس ـــن ای ـــوال م ـــم. س ـــم کنی ـــافری ک مس

ــل  ــتیم عمـ ــر منی توانسـ ــا بهـ ــم؟ آیـ ــل دهیـ ــوانح را تقلیـ سـ

ـــن  ـــد؟ ای ـــق باش ـــه موف ـــن زمین ـــته در ای ـــو توانس ـــا آیم ـــم؟ آی کنی

ـــود و از  ـــم من ـــرح خواه ـــم مط ـــه MSC ه ـــن در کمیت ـــوال را م س

ــید. ــم پرسـ ــی خواهـ ــای اعزامـ هیات هـ

مرشوح نشست صمیامنه دبیر کل آیمو با منایندگان دایم دولت های عضو و معاونین آن ها 

 ترشیح برنامه های سازمان آیمو در سال 2015 میالدی

در ایـــن نشســـت صمیامنـــه کـــه در بیســـت و هفتـــم ژانویـــه در مقـــر آیمـــو برگـــزار شـــد، کوجـــی ســـکیمیزو دبیـــرکل آیمـــو اشـــاره کـــرد کـــه ایـــن دهمیـــن نشســـتی 

اســـت کـــه بـــا مناینـــدگان دایـــم کشـــور ها و معاونیـــن آن هـــا برگـــزار کـــرده اســـت. ایـــن ابتـــکار ایشـــان کـــه از ســـال 2012 رشوع شـــده و بـــا برگـــزاری ســـه نشســـت 

در هرســـال ادامـــه یافتـــه، فرصتـــی را به وجـــود آورده اســـت تـــا مهمرتیـــن موضوعـــات ســـازمان آیمـــو بـــا مناینـــدگان دولت هـــا در میـــان گذاشـــته شـــود. ایشـــان 

در این نشست، به نکات کلیدی و موضوعات مهم زیر اشاره منودند.

  ماندانا منصوریان  
نماینده ثابت سازمان بنادر و دریانوردی نزد آیمو 

یادمان باشد تعداد 

زیادی از افرادی که 

در دریا جان خود را از 

دست داده اند، دریانورد 

نبوده اند، آن ها تنها 

به سیستم حمل ونقل 

کشتی های مسافری 

اعتامد کرده بودند. 

آن ها منی دانستند 

چگونه کشتی را نجات 

دهند، آن ها قربانی 

شده اند! و من فکر 

منی کنم این موضوع 

برای سازمان آیمو قابل 

قبول باشد.
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ــال  ــوم و درحـ ــان سـ ــورهای جهـ ــه کشـ ــد بـ ــن بایـ ــر مـ به نظـ

توســـعه کمـــک کنیـــم تـــا اســـتانداردهای ایمنـــی در 

ــر دارم  ــن در نظـ ــد. مـ ــا دهنـ ــافری را ارتقـ ــتی های مسـ کشـ

در آوریـــل امســـال و در مانیـــل فیلیپیـــن، کنفرانســـی را 

به همیـــن منظـــور برگـــزار کنـــم کـــه نتایـــج آن را بـــه کمیتـــه 

ـــه  ـــود، ارای ـــزار می ش ـــن برگ ـــاه ژوئ ـــه در م ـــوردی ک ـــی دریان ایمن

خواهـــم کـــرد. کمیتـــه MSC بایـــد راه حلـــی پیـــدا کنـــد تـــا 

بتوانیـــم ســـوانح دریایـــی را کاهـــش دهیـــم، خصوصـــا در مـــورد 

ــافری. ــل مسـ ــش حمل ونقـ ــافری و در بخـ ــتی های مسـ کشـ

 مسوولیت مشرتک
 shared responsibilityیا 

 MSC بیـــش از پنجاه و پنـــج ســـال اســـت کـــه کمیتـــه

و ســـایر کمیته هـــای فرعـــی ایجـــاد شـــده اند و اگـــر 

نـــی را بـــا  خـــوب به خاطـــر بیاوریـــم سیســـتم جها

ــرک در  ــوولیت مشـ ــا مسـ ــوولیت یـ ــهیم مسـ ــوان "تسـ عنـ

حکم رانـــی خـــوب در بخـــش دریایـــی" یـــا بـــه عبارتـــی

 Shared responsibility for maritime good ”

governance” را در آیمـــو بـــه راه انداخته ایـــم. امـــروزه 

مالکیـــن می تواننـــد کشـــتی های خـــود را هر جـــا کـــه 

ـــه  ـــد خدم ـــی کـــه بخواهن ـــد و از هـــر جای ـــت کنن ـــد ثب بخواهن

ـــد. کشـــور های صاحـــب پرچـــم مســـوول  ـــن کنن خـــود را تامی

اجـــرای مقـــررات هســـتند، کشـــورهای صاحـــب بنـــدر 

مســـوول بازرســـی، پایـــش و اعـــال کنوانســـیون ها 

هســـتند و البتـــه در نقـــش اصلـــی خـــود به عنـــوان کشـــور 

ـــه  ـــری از جمل ـــاخت های ناوب ـــن زیرس ـــوول تامی ـــاحلی مس س

چراغ هـــای دریایـــی و نقشـــه های دریانـــوردی هســـتند. 

ایـــن یعنـــی: مســـوولیت های متفـــاوت امـــا مســـوولیت 

مشـــرک! آیمـــو معتقـــد اســـت بـــا تصویـــب آیین نامـــه 

ـــی از  ـــای آموختن ـــو، درس ه ـــزی آیم ـــرح ممی ISM code، ط

ــی در  ــای مهمـ ــی، گام هـ ــگ ایمنـ ــاعه فرهنـ ــوانح و اشـ سـ

مســـیر ایـــن مســـوولیت مشـــرک برداشـــته امـــا آنچـــه الزم 

ـــوی  ـــد جل ـــه بای ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــر کن ـــا ذک ـــت در این ج اس

اقدامـــات یک جانبـــه دولت هـــا در مســـیر ایـــن مســـوولیت 

ــر  ــه هـ ــت کـ ــدان معناسـ ــن بـ ــود. ایـ ــه شـ ــرک گرفتـ مشـ

کشـــوری و یـــا هـــر منطقـــه ای ســـاز خـــود را در اجـــرا و اعـــال 

کنوانســـیون ها نزنـــد بلکـــه اجـــرا، هم گـــون و جهانـــی و 

ــد. ــه باشـ یکپارچـ

دزدی و رسقت مسلحانه 
علیه کشتی ها

بـــه بحـــث دزدی دریایـــی کـــه می رســـیم، بایـــد بگویـــم 

اقدامـــات موثـــری در اقیانـــوس هنـــد و خلیـــج عـــدن صـــورت 

گرفتـــه و خوشـــحامل کـــه کشـــورهای عضـــو، بـــر اســـاس کـــد 

ــای  ــد و نیروهـ ــل آورده انـ ــی به عمـ ــات خوبـ ــی اقدامـ جیبوتـ

ـــات  ـــتند و خدم ـــال هس ـــوب فع ـــیار خ ـــه بس ـــی در منطق دریای

ارایـــه می کننـــد. امـــا زمـــان آن فـــرا نرســـیده کـــه بـــه این هـــا 

رضایـــت دهیـــم، نیروهـــای دریایـــی بایـــد بـــه حایـــت خـــود 

هم چنـــان ادامـــه دهنـــد. مـــن از حضـــور نیروهـــای نظامـــی 

ــم. ــکر می منایـ ــیار تشـ ــی بسـ دریایـ

ایـــن در حالی اســـت کـــه اگـــر بـــه غـــرب آفریقـــا نـــگاه کنیـــم 

ــه 30  ــتند، به طوری کـ ــایند نیسـ ــم خوشـ ــدان هـ ــا چنـ آمارهـ

 ReCCAP درصـــد رشـــد را نشـــان می دهنـــد. آمار هـــای

ـــورد و در ســـال  ـــه در ســـال 2013، 99 م حاکـــی از آن اســـت ک

ــده  ــول شـ ــی وصـ ــزارش دزدی دریایـ ــورد گـ 2014، 129 مـ

اســـت. بنابرایـــن، بـــه نظـــرم موضـــوع دزدی دریایـــی، همچنـــان 

حســـاس و نیازمنـــد توجـــه اســـت.

مهاجرین غیرقانونی 
از طریق دریا

ـــن  ـــوردی، مهاجری ـــت دریان ـــث امنی ـــر در بح ـــم دیگ ـــل مه عام

دریایـــی هســـتند، مهاجرینـــی کـــه دریـــا را محملـــی بـــرای 

مســـافرت و ورود قاچـــاق و غیرقانونـــی خـــود بـــه کشـــور دیگـــری 

ـــزار  ـــش از 160 ه ـــته بی ـــال گذش ـــا در س ـــد. تنه ـــر می گزینن ب

ـــه شـــده اســـت. بســـیاری  ـــا گرفت ـــی از دری نفـــر مســـافر غیرقانون

از ایـــن مســـافرین توســـط دولـــت ایتالیـــا و مالتـــا نجـــات 

ــرت  ــی مهاجـ ــازمان بین املللـ ــار سـ ــاس آمـ ــد. براسـ یافته انـ

یـــا International Organization for Migration، ســـال 

ـــی  ـــا مهاجـــر غیرقانون گذشـــته حـــدود 3000 مســـافر قاچـــاق ی

ــار  ــا آمـ ــد. این هـ ــت داده انـ ــا از دسـ ــود را در دریاهـ ــان خـ جـ

ثبـــت شـــده هســـتند، امـــا چـــه کســـی می دانـــد چنـــد هـــزار 

نفـــر در آب هـــای مدیرانـــه تلـــف شـــده اند؟ فقـــط خـــدا 

می دانـــد! 

ــی  ــا در طـ ــر. تنهـ ــم 6000 نفـ ــاید هـ ــر شـ ــاید ۵000 نفـ شـ

روزهـــای ابتدایـــی ســـال جـــاری یعنـــی ســـال 201۵، در 

رســـانه ها گـــزارش شـــد کـــه حـــدود 1000 نفـــر مهاجـــر 

غیرقانونـــی در دو کشـــتی تجـــاری Blue Sky و Ezuadeen جـــان 

خـــود را از دســـت داده انـــد. ایـــن آمـــار کمـــی نیســـت. برخـــی 

از موضوعـــات فراتـــر از کار و حیطـــه مســـوولیت آیمـــو هســـتند 

امـــا مـــا منی توانیـــم گوشـــه ای بنشـــینیم و انگشـــت اتهـــام را 

به ســـوی ســـازمان های مســـوول دیگـــر نشـــانه بگیریـــم.

بـــه مـــن اطـــالع داده انـــد کـــه تنهـــا در ســـال گذشـــته 600 

ـــزار  ـــا 40ه ـــد ت ـــوض کرده ان ـــود را ع ـــیر خ ـــاری مس ـــتی تج کش

ــد  ــا به مقصـ ــد یـ ــات دهنـ ــا را نجـ ــردان در دریـ ــر رسگـ مهاجـ

ــا  ــر بـ ــتی کانتیربـ ــک کشـ ــه یـ ــد کـ ــور کنیـ ــانند. تصـ برسـ

ــای داده  ــود جـ ــر را در خـ ــر مهاجـ ــه، ۵00 نفـ ــر خدمـ 20 نفـ

باشـــد، ســـوال مـــن ایـــن اســـت کـــه غـــذا از کجـــا می آورنـــد 

ــد  ــود مطمـــن شـ ــه می شـ ــد و چگونـ ــیر کننـ ــا را سـ ــا آن هـ تـ

ـــد.  ـــل داده ان ـــت تحوی ـــد درس ـــک مقص ـــه ی ـــن را ب ـــه مهاجری ک

ــالج  ــم عـ ــا می دانیـ ــت، امـ ــی نیسـ ــوع بی اهمیتـ ــن موضـ ایـ

کار جـــای دیگـــری اســـت. نقـــش ســـایر نهادهـــای ســـازمان 

ملـــل در ایـــن رابطـــه بســـیار بااهمیـــت و حیاتـــی اســـت. مهاجـــر 

ـــتی ها و  ـــط کش ـــق، توس ـــه قای ـــتی دارد و ن ـــه کش ـــه ن ـــاره ک بیچ

ـــا  ـــری ی ـــناور های ماهی گی ـــط ش ـــع توس ـــی مواق ـــاید در برخ ش

ـــفرهای  ـــن س ـــوند. ای ـــل می ش ـــام حم ـــل احش ـــناورهای حم ش

ــناورهایی ترتیـــب می دهنـــد  ــا شـ ــر را افرادســـودجو بـ پرخطـ

ــای  ــه محوطه هـ ــدن بـ ــکراپ شـ ــرای اسـ ــد بـ ــا بایـ ــه تنهـ کـ

ـــه قیمت هـــای  ـــا متاســـفانه ب ـــرده شـــوند، ام اســـقاط شـــناورها ب

هنگفتـــی توســـط مالکیـــن بـــه افـــرادی فروختـــه می شـــوند 

کـــه قصـــد دارنـــد مهاجریـــن بی رسپنـــاه را از طریـــق آن هـــا 

جابه جـــا مناینـــد. به عـــالوه هیـــچ بانـــک اطالعاتـــی از 

ـــگاه  ـــن پای ـــرم چنی ـــدارد و به نظ ـــود ن ـــان وج ـــان انس قاچاق چی

داده ای بایـــد در وهلـــه اول ایجـــاد شـــود.

مهاجـــرت "حـــق انســـانی" افـــرادی اســـت کـــه قصـــد مهاجـــرت 

ـــدف  ـــا ه ـــان ب ـــان انس ـــم قاچاق چی ـــد بگذاری ـــا نبای ـــد، ام دارن

ـــن  ـــل ناایم ـــا حم ـــا را ب ـــان آن ه ـــودجویی، ج ـــد و س ـــب درآم کس

ـــد  ـــن قص ـــد. م ـــر بیاندازن ـــه خط ـــا ب ـــق دری ـــی، از طری و غیرقانون

دارم کـــه در تاریـــخ 4 مـــارس ســـال جـــاری، جلســـه ای مشـــرک 

ـــوع،  ـــا موض ـــر ب ـــف و درگی ـــای مختل ـــا آژانس ه ـــی ب و گفت وگوی

 UNODC، INTERPOL، UNHCR، ILO،UNDP از جمله

و بانـــک جهانـــی داشـــته باشـــم و فـــردای آن روز یعنـــی ۵ 

ـــورها و  ـــم کش ـــدگان دای ـــا مناین ـــد دارم ش ـــارس 201۵ قص م

مناینـــدگان صنعـــت دریانـــوردی را از نتایـــج ایـــن گفت و گـــو 

و را ه هـــای جلوگیـــری از مهاجرت هـــای غیرقانونـــی از طریـــق 

ـــم. ـــع منای ـــا مطل دری

مهاجرت "حق انسانی" 

افرادی است که قصد 

مهاجرت دارند، اما نباید 

بگذاریم قاچاق چیان 

انسان با هدف کسب 

درآمد و سودجویی، جان 

آن ها را با حمل ناایمن 

و غیرقانونی، از طریق 

دریا به خطر بیاندازند.

3 سال سی ام  شماره 218  ویژه نوروز 1394  



ـــت  ـــم اس ـــی آن ک ـــده مال ـــده و تامین کنن ـــورهای کمک کنن کش

ـــت  ـــد، وضعی ـــس بکش ـــود را پ ـــای خ ـــور پ ـــک کش ـــا ی ـــر تنه و اگ

مالـــی دانشـــگاه به خطـــر می افتـــد. نکتـــه مهـــم دیگـــر ایـــن 

اســـت کـــه ایـــن دانشـــگاه تنهـــا ســـالی بیـــن 120 تـــا 1۵0 

دانشـــجو می توانـــد حداکـــرث بپذیـــرد و هان طـــور کـــه قبـــال هـــم 

ـــن  ـــه ممک ـــد ک ـــت می کن ـــده را تربی ـــی آین ـــران دریای ـــم مدی گفت

اســـت در آینـــده مدیـــران دســـتگاه های اجرایـــی یـــا وزرای 

ـــداد  ـــه تع ـــد ب ـــگاه منی توان ـــن دانش ـــا ای ـــوند، ام ـــل بش حمل ونق

کافـــی نیـــروی دریانـــورد، متخصـــص دریایـــی و یـــا مهنـــدس 

ـــد و این جاســـت  ـــوردی تامیـــن منای ـــرای صنعـــت دریان کشـــتی ب

ــو  ــورهای عضـ ــی کشـ ــی دریایـ ــگاه های ملـ ــه نقـــش دانشـ کـ

ــود. ــگ می شـ ــاوت و پررنـ متفـ

روز جهانی دریانوردی
 و روز دریانورد

تصمیـــم دارم بـــر طبـــق روال، در مـــاه ســـپتامرب مهانـــی 

دیپلاتیکـــی را بـــرای تجلیـــل و بزرگ داشـــت روز جهانـــی 

دریانـــوردی ترتیـــب دهـــم. امســـال مراســـم مـــوازی 

بزرگ داشـــت روز جهانـــی دریانـــوردی در توکیـــو برگـــزار 

خواهـــد شـــد و اطـــالع دارم کـــه دولـــت ژاپـــن از هم اکنـــون 

برای آن برنامه ریزی منوده است. 

ـــام  ـــت مق ـــن، بزرگ داش ـــاه ژوئ ـــم م ـــت و پنج ـــن در بیس همچنی

ـــی  ـــو فعالیت های ـــه آیم ـــت و دبیرخان ـــم داش ـــورد را خواهی دریان

ـــد  ـــوردان را در دی ـــان دریان ـــام و ش ـــه و مق ـــا وجه ـــب داده ت ترتی

جامعـــه ارتقـــا بخشـــد. ایـــن کار از ایـــن جهـــت مهـــم اســـت 

ــان  ــب جوانـ ــات قلـ ــا و اقدامـ ــه کارهـ ــا این گونـ ــد بـ ــه بایـ کـ

ــم.  ــخیر کنیـ ــوردی تسـ ــه دریانـ ــه حرفـ ــن بـ ــرای پیوسـ را بـ

ممکـــن اســـت روزی را مشـــخص کنیـــم و دانش آمـــوزان 

ـــنایی  ـــو و آش ـــد از آیم ـــرای بازدی ـــی را ب ـــن تحصیل ـــع پایی مقاط

ـــی،  ـــه دریای ـــان جامع ـــم. در می ـــوردی بپذیری ـــت دریان ـــا صنع ب

ـــر  ـــی ب ـــت دریای ـــی و صنع ـــل دریای ـــل و نق ـــت حم ـــش و اهمی نق

ـــن  ـــرون از ای ـــه بی ـــی ب ـــد نگاه ـــا بای ـــت، ام ـــیده نیس ـــی پوش کس

حیطـــه داشـــته باشـــیم و مخاطبـــان عـــام جامعـــه را هـــدف قـــرار 

دهیـــم و اهمیـــت حمل ونقـــل دریایـــی در زندگـــی روزمـــره را 

ـــی  ـــورهای اروپای ـــیاری از کش ـــروزه در بس ـــم. ام ـــاد آوری منایی ی

و حتـــی کشـــور خـــودم ژاپـــن، جوانـــان رغبتـــی بـــه پیوســـن 

بـــه حرفه هـــای دریایـــی ندارنـــد و ایـــن موضوعـــی اســـت کـــه 

بایـــد بـــرای آن راه چـــاره جســـت. 

ــعار  ــاب شـ ــگام انتخـ ــه هنـ ــو" را بـ ــفیران آیمـ ــده "سـ ــن ایـ مـ

ــدم  ــردم. معتقـ ــرح کـ ــوردی مطـ ــی دریانـ ــال روز جهانـ امسـ

یـــم، کـــه  ینده هـــای دا یمـــو، شـــا منا این جـــا در آ

اجالس هـــای مختلـــف را رشکـــت می کنیـــد، ســـفیران 

ـــه  ـــم وجه ـــر بخواهی ـــه اگ ـــدم ک ـــالوه معتق ـــتید. به ع ـــو هس آیم

شـــغل دریانـــوردی را ارتقـــا بدهیـــد، بایـــد دســـت در دســـت 

ـــود  ـــوع خ ـــورهای متب ـــو در کش ـــتوانه آیم ـــک و پش ـــا کم ـــم و ب ه

ــل  ــوان تعامـ ــل جـ ــا نسـ ــا بـ ــد تـ ــب بدهیـ ــی ترتیـ برنامه هایـ

داشـــته باشـــید و بـــا بچه هـــای مدرســـه ای صحبـــت کنیـــد، 

بایـــد ایـــراد ســـخرانی کنیـــد تـــا آن هـــا از نقـــش و اهمیـــت 

ــالع  ــاص، اطـ ــور خـ ــوردی به طـ ــی و دریانـ ــل دریایـ حمل ونقـ

حاصـــل مناینـــد. البتـــه بـــرای رســـمی کردن ایـــن ایـــده مـــن 

و انتخـــاب "ســـفیران آیمـــو" دولت هـــا می تواننـــد نفـــرات 

ـــرای  ـــا را ب ـــو آن ه ـــد و آیم ـــی مناین ـــو معرف ـــه آیم ـــا ب ـــود را رس خ

ـــا 6  ـــا ۵ ی ـــه رســـمیت بشناســـد، مثـــال در ابتـــدا ب ایـــن موضـــوع ب

ـــا پوشـــش  ســـفیر رشوع کنیـــم و در آینـــده آن را بســـط دهیـــم و ب

ـــان  ـــده را متقاعـــد ســـازیم و در آن خـــربی و رســـانه ای، نســـل آین

ـــه  ـــد و ب ـــوردی بپیوندن ـــه دریان ـــه حرف ـــا ب ـــم ت ـــزه کنی ایجـــاد انگی

ــد. ــوردان ارزش بگذارنـ ــام دریانـ مقـ

شعار روز جهانی 
دریانوردی 2015 

ــوردی  ــی دریانـ ــعار روز جهانـ ــد شـ ــه می دانیـ ــور کـ هان طـ

 Maritime Education and ســـال 201۵ را بـــا عنـــوان

ـــال  ـــعار س ـــم ش ـــا می خواه ـــرده ام. ام ـــذاری ک Training نام گ

 IMO Convention: Effective Implementation ـــل کـــه قب

بـــود را نیـــز یـــادآوری منایـــم، زیـــرا کـــه کنوانســـیون های 

 Cape Town BWM، Hong Kong Convention و

agreement هم چنـــان بـــرای الحـــاق دولت هـــا و نهایتـــا 

اجـــرا،  منتظـــر به وجـــود آمـــدن رشایـــط الزم االجرایـــی خـــود 

هســـتند.

الحاق به 
کنوانسیون بین املللی مدیریت آب توازن

اطـــالع یافتـــه ام کـــه تاکنـــون بیـــش از 40 کشـــور بـــه ایـــن 

کنوانســـیون ملحـــق شـــده اند امـــا بـــرای الزم االجـــرا شـــدن 

ـــد از  ـــده بای ـــق ش ـــورهای ملح ـــاژ کش ـــوع تن ـــیون، مجم کنوانس

ـــه  ـــزان االن ب ـــن می ـــد. ای ـــر نباش ـــی کم ـــاژ جهان ـــد تن 3۵ درص

32/۵ درصـــد رســـیده اســـت، بنابرایـــن نیـــاز بـــه الحـــاق 

کشـــورهای دیگـــر جهـــت تامیـــن کـــرسی 2/۵ درصـــد تنـــاژ 

جهانـــی باقی مانـــده هســـتیم تـــا پـــس از یک ســـال گذشـــت 

از آن، کنوانسیون قابلیت اجرایی پیدا مناید. 

موضـــوع مهمـــی کـــه در ایـــن خصـــوص وجـــود دارد ایـــن اســـت 

کـــه اگـــر رشایـــط الزم االجـــرا شـــدن کنوانســـیون فراهـــم شـــود، 

دیگـــر جلـــوی اقدامـــات یک جانبـــه برخـــی کشـــورها کـــه بـــه 

ـــود  ـــق خ ـــی ح ـــط الزم االجرای ـــدن رشای ـــم ش ـــدم فراه ـــت ع عل

ــا، در  ــوق دریاهـ ــیون حقـ ــاس کنوانسـ ــه براسـ ــد کـ می داننـ

ــال  ــه اعـ ــود، آن را یک جانبـ ــت خـ ــت حاکمیـ ــای تحـ آب هـ

کننـــد، گرفتـــه خواهـــد شـــد و در عـــوض شـــاهد اجـــرای 

جهانـــی آن خواهیـــم بـــود. 

دانشگاه جهانی
 دریانوردی 

هان طـــور کـــه اشـــاره کـــردم شـــعار ســـال 201۵ را 

Maritime Education and Training نام گـــذاری کـــرده ام 

و خانـــم Cleopatra Doumbia-Henry را بـــه ریاســـت 

دانشـــگاه WMU برگزیـــده ام. دانشـــگاه بـــه زودی بـــه محـــل 

ـــال  ـــی س ـــاه م ـــع 19 م ـــد و در واق ـــال می یاب ـــود انتق ـــد خ جدی

جـــاری رســـا محـــل جدیـــد افتتـــاح خواهـــد شـــد و پـــس از 

ـــوم  ـــی آموزش هـــا و عل ـــس بین امللل ـــه، "کنفران مراســـم افتتاحی

دریایـــی" را در محـــل جدیـــد دانشـــگاه برگـــزار می کنیـــم و از 

همین جـــا از متـــام کشـــورهای عضـــو بـــرای رشکـــت در ایـــن 

کنفرانـــس دعـــوت به عمـــل مـــی آورم. از ســـازمان های دیگـــر 

و ســـایر آژانس هـــای تخصصـــی ســـازمان ملـــل نظیـــر 

ــرای  ــم بـ ــازمان ها هـ ــایر سـ ILO,FAO,UNDP,UNEP و سـ

حضور دعوت به عمل آورده ام.

ــو  ــه آیمـ ــق بـ ــوردی )WMU( متعلـ ــی دریانـ ــگاه جهانـ دانشـ

اســـت و آیمـــو بخشـــی از ســـازمان ملـــل و مـــن فکـــر می کنـــم 

ـــازمان  ـــگاه س ـــه "دانش ـــل آن را ب ـــکان تبدی ـــد ام ـــد نباش ـــاید ب ش

ملـــل" بررســـی مناییـــم. ایـــن دانشـــگاه، رهـــربان آینـــده دریایـــی 

را تربیـــت می کنـــد و رشـــته های مهمـــی را بـــا موضوعـــات 

کامـــال دریایـــی پوشـــش می دهـــد. یکـــی از موضوعـــات مهـــم 

ـــداد  ـــت. تع ـــی آن اس ـــداری مال ـــگاه، پای ـــن دانش ـــوص ای در خص

در میان جامعه دریایی، 

نقش و اهمیت حمل و 

نقل دریایی و صنعت 

دریایی بر کسی 

پوشیده نیست، اما باید 

نگاهی به بیرون از این 

حیطه داشته باشیم و 

مخاطبان عام جامعه 

را هدف قرار دهیم 

و اهمیت حمل ونقل 

دریایی در زندگی روزمره 

را یاد آوری مناییم. 
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مصوبات مهم آیمو 
و اقدامات آتی 

Polar Code توســـط  تصویـــب آیین نامـــه قطبـــی یـــا

ــه حفـــظ محیـــط زیســـت دریایی و چگونگـــی اصـــالح  کمیتـ

 MEPC ـــه ـــب قطعنام ـــه تصوی ـــه ب ـــا توج ـــیون BWM ب کنوانس

از مهم تریـــن فعالیت هـــای ســـال جاری اســـت. البتـــه 

منظـــورم اصـــالح کنوانســـیون، بالفاصلـــه پـــس از الزم االجـــرا 

ــت. ــدن آن اسـ شـ

از مهم تریـــن فعالیت هـــای امســـال آیمـــو، آمـــاده شـــدن 

ــاز  ــال 2016 وارد فـ ــه از سـ ــت کـ ــو اسـ ــزی آیمـ ــرای ممیـ بـ

جدیـــدی می شـــود و اجبـــاری می گـــردد. کمـــک بـــه 

 Country Maritime ـــب دولت هـــای در حـــال توســـعه در قال

profile و کمـــک بـــه تدویـــن اســـراتژی و ایجـــاد پســـت 

ـــت های  ـــن سیاس ـــورها در تدوی ـــه کش ـــک ب ـــرای کم ـــد ب جدی

 Member ـــش ـــی در بخ ـــاد تغییرات ـــا ایج ـــل ب ـــی حمل ونق مل

ــازمان  ــی سـ ــای آتـ ــده فعالیت هـ ــو از عمـ State Audit آیمـ

خواهـــد بـــود.

ـــال،  ـــار امس ـــل به ـــورای فص ـــه ش ـــی ک ـــی از موضوعات یک

ـــود(  ـــزار می ش ـــن برگ ـــاه ژوئ ـــه در م ـــورایی ک ـــالس ش )اج

در مـــورد آن تصمیم گیـــری خواهـــد منـــود، انتخـــاب 

دبیـــرکل جدیـــد آیمـــو خواهـــد بـــود. بـــر طبـــق 

ــته،  ــال گذشـ ــامرب سـ ــاه دسـ ــورا در مـ ــات شـ تصمیـ

ــارس  ــاه مـ ــان مـ ــا پایـ ــی تـ ــت دبیرکلـ ــن پسـ داوطلبیـ

201۵ می تواننـــد داوطلبـــی خـــود را بـــه آیمـــو اعـــالم 

مناینـــد. 

ـــب بودجـــه ســـال های 2016 و 201۷ از دیگـــر مـــواردی  تصوی

اســـت کـــه بایـــد مـــورد تصویـــب قـــرار بگیـــرد و مـــن در حـــال 

ــناد آن را  ــه زودی اسـ ــتم و بـ ــنهادی هسـ ــه پیشـ ــه بودجـ تهیـ

ارایـــه خواهـــم کـــرد.

مشکل ایجاد شده 
در محاسبه حق عضویت کشورهای عضو

ـــت  ـــق عضوی ـــبه ح ـــای محاس ـــد، مبن ـــه می دانی ـــور ک هان ط

ـــاژ  ـــاژ ثبتـــی کشـــورهای عضـــو می باشـــد و آیمـــو تن کشـــورها تن

را محاســـبه منی کنـــد و مـــا از بخـــش خصوصـــی بـــرای 

این کـــه تنـــاژ ثبـــت شـــده کشـــورها را اســـتخراج کنـــد اســـتفاده 

ـــرار  ـــار ق ـــدز در اختی ـــط لوی ـــام توس ـــن ارق ـــابقا ای ـــم. س می کنی

 .IHSمی گرفـــت و هم اکنـــون توســـط بخـــش خصوصـــی یـــا

ــا یـــک اشـــتباه در ثبـــت تنـــاژ یکـــی از کشـــورهای عضـــو  بـ

ـــود،  ـــده ب ـــن درج ش ـــون ت ـــتباها 3ملی ـــود و اش ـــزار ب که300ه

ــورها  ــت کشـ ــق عضویـ ــبات حـ ــی محاسـ ــد متامـ ــر شـ منجـ

ــودم در  ــنل خـ ــا از پرسـ ــن رسیعـ ــد. مـ ــتباه از آب در بیایـ اشـ

دبیرخانـــه آیمـــو خواســـتم موضـــوع را مجـــددا محاســـبه 

ـــی، روی  ـــتباه تایپ ـــن اش ـــه ای ـــود ک ـــا ب ـــکل این ج ـــد و مش مناین

ـــته  ـــر گذاش ـــم تاثی ـــورها ه ـــه کش ـــت بقی ـــق عضوی ـــبه ح محاس

بـــود. بـــا مدیـــر IHS شـــخصا صحبـــت کـــردم و ایشـــان 

ــی  ــی کافـ ــن عذرخواهـ ــدم ایـ ــا معتقـ ــرد امـ ــی کـ عذرخواهـ

ــد.  ــع منی کنـ ــو را مرتفـ ــورهای عضـ ــکل کشـ ــت و مشـ نیسـ

ـــغ  ـــش مبل ـــد افزای ـــده جدی ـــالم ش ـــام اع ـــت در ارق ـــن اس ممک

مشـــاهده کنیـــد و تصـــور کنیـــد بایـــد پـــول اضافه تـــری 

ـــغ  ـــه مبل ـــط اصالحی ـــن فق ـــم ای ـــرض کن ـــد ع ـــا بای ـــد، ام بدهی

اعـــالم شـــده قبلـــی اســـت. ایـــن موضـــوع در شـــورای مـــاه 

ـــث  ـــه بح ـــید و ب ـــد رس ـــورا خواه ـــای ش ـــالع اعض ـــه اط ـــن ب ژوئ

ـــوع چنیـــن مشـــکالتی  ـــه از وق ـــا چگون گذاشـــته خواهـــد شـــد ت

در آینده جلوگیری مناییم.

 

تغییرات در سیستم های زیرساختی وب سایت
 آیمو و چند زبانه کردن آن

تغییر در وب سایت آیمو و چند زبانه کردن آن بدون شک هزینه 

بر خواهد بود، اما به دنبال روش جدیدی برای آن هستیم که 

پیشنهادات خود را به شورای ماه ژوئن آیمو گزارش خواهیم کرد.

به عـــالوه هان طـــور کـــه خاطرتـــان هســـت در یکـــی از 

کمیته هـــای اصلـــی ســـال گذشـــته آیمـــو، بـــا مشـــکلی کـــه 

ـــده  ـــش آم ـــدا پی ـــط ص ـــو و ضب ـــای آیم ـــی از میکروفون ه در یک

بـــود، کمیتـــه مزبـــور بـــا مشـــکالت عدیـــده ای روبـــه رو شـــد. 

مطلـــع هســـتید کـــه ایـــن ســـاختان بیـــش از 30 ســـال قدمـــت 

ســـاخت دارد و ایـــن میکروفون هـــا از ابتـــدای ســـاخت آن مـــورد 

ـــد  ـــای جدی ـــد دارم میکروفون ه ـــد. قص ـــرار گرفته ان ـــتفاده ق اس

را جایگزیـــن کنـــم، ممکـــن اســـت ایـــن تعمیـــرات در تعطیـــالت 

ـــان  ـــا زم ـــورت، ت ـــر این ص ـــود. در غی ـــام ش ـــو انج ـــتانی آیم تابس

ـــن تغییـــرات قطعـــا صـــورت خواهـــد پذیرفـــت. مجمـــع آینـــده ای

 

اعالم کاندیداتوری
 و انتخاب اعضای شورا 

ـــالم  ـــود اع ـــد ب ـــه خواه ـــورد توج ـــال م ـــه امس ـــی ک ـــی از موضوعات یک

کاندیداتـــوری بـــرای شـــورا و انتخـــاب اعضـــای جدیـــد خواهـــد بـــود. 

تـــا کنـــون چندیـــن اعـــالم داوطلبـــی از کشـــورها وصـــول شـــده اســـت. 

معمـــوال در روز اول General Statement هـــا توســـط وزیـــران و ســـفرا 

ـــه آن هـــا تخصیـــص  ـــرای قرائـــت ب قرائـــت می شـــود، امـــا وقتـــی کـــه ب

می یابـــد بســـیار کـــم و حـــدود ۵ دقیقـــه می باشـــد. مـــن در نظـــر 

دارم ایـــن زمـــان را بـــا توجـــه بـــه این کـــه وزیـــران از راه هـــای بعضـــا 

ـــرای  ـــه ب ـــه ای ک ـــا هزین ـــد و ب ـــدن می آین ـــهر لن ـــس و ش ـــه انگلی دور ب

ایـــن ســـفر خـــرج می کننـــد بیشـــر منایـــم. امـــا ایـــن موضـــوع را بایـــد 

مـــورد توجـــه قـــرار دهیـــم کـــه همـــه کشـــور ها را منی توانیـــم 

ـــی  ـــه کل ـــن بیانی ـــه در م ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــم ب ـــیم. رس ـــخ گو باش پاس

وزیـــران کشـــورها، معمـــوال از پیرشفت هـــا و وضعیـــت توســـعه دریایـــی 

کشورشـــان صحبـــت می کننـــد. ایـــن از نظـــر مـــا قابـــل تقدیـــر اســـت، 

ـــن  ـــن اجـــالس ای ـــن و عالی تری ـــان باشـــد مجمـــع بزرگ تری ـــا یادم ام

ـــم  ـــالس معظ ـــن اج ـــم در ای ـــار داری ـــا انتظ ـــه م ـــت. آنچ ـــازمان اس س

بشـــنویم، دیدگاه هـــای مدیـــران ارشـــد دســـتگاه های اجرایـــی و 

ـــه  ـــی ک ـــت و زمان ـــت. وق ـــی کشورهاس ـــل دریای ـــوولین حمل ونق مس

 )Vision( ــا ــنیدن دیدگاه هـ ــرای شـ ــد بـ ــد بایـ ــاص می یابـ اختصـ

ـــرای آینـــده ایـــن ســـازمان باشـــد. مثـــال این کـــه چـــه فعالیت هایـــی  ب

ــی  ــم ایمنـ ــه می توانیـ ــد؟ چگونـ ــار داریـ ــو انتظـ ــده از آیمـ در آینـ

دریانـــوردی خصوصـــا ایمنـــی کشـــتی های مســـافری را ارتقـــا 

بدهیـــم؟ چگونـــه حرفـــه دریانـــوردی را اشـــاعه دهیـــم؟ چگونـــه 

می تـــوان بـــه کشـــورهای در حـــال توســـعه کمـــک کـــرد؟ مـــن انتظـــار 

دارم در متـــون بیانیه هـــای کلـــی ســـفیران و وزیـــران حمل ونقـــل، 

ـــا  ـــت ت ـــرای آن هاس ـــی ب ـــن فرصت ـــود. ای ـــش داده ش ـــوارد پوش ـــن م ای

ـــفاف  ـــرح و ش ـــو مط ـــازمان آیم ـــده س ـــرای آین ـــود را ب ـــای خ دیدگاه ه

ـــه  ـــا چگون ـــم ت ـــری می کن ـــه ســـهم خـــودم پی گی ـــن هـــم ب ـــد. م مناین

ـــاص  ـــان اختص ـــان دیدگاه هایش ـــرای بی ـــا ب ـــه آن ه ـــری ب ـــت بیش وق

ــا بـــرای بهـــره وری بیش تـــر، بایـــد بـــرای ایـــن موضـــوع  یابـــد. مـ

برنامه ریزی کنیم و مطمئنم می توانیم.

مناینـــدگان محـــرم دولت هـــا، ســـفیران و وابســـته های 

ــت در  ــان آرزوی موفقیـ ــکر برایتـ ــن تشـ ــز، ضمـ ــی عزیـ دریایـ

انجـــام وظایـــف محولـــه دارم و از شـــا درخواســـت می کنـــم، 

حایـــت خـــود را از فعالیت هـــای آیمـــو دریـــغ نناییـــد. بـــاز 

هـــم ســـپاس گزارم.

کوجی سکیمیزو

2۷ ژانویه 201۵

 چه فعالیت هایی در 

آینده از آیمو انتظار 

دارید؟ چگونه می توانیم 

ایمنی دریانوردی 

خصوصا ایمنی 

کشتی های مسافری 

را ارتقا بدهیم؟ چگونه 

حرفه دریانوردی را 

اشاعه دهیم؟ چگونه 

می توان به کشورهای 

در حال توسعه کمک 

کرد؟ من انتظار دارم 

در متون بیانیه های 

کلی سفیران و وزیران 

حمل ونقل، این موارد 

پوشش داده شود.
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که مبلغ کرایه به بندرهای مختلف در آن نوشته شده است.

بندر شهید حقانی
جلو در بندر شلوغ است. تعداد زیادی تاکسی و ماشین شخصی بدون آرم را می بینم 

که منتظر جابه جایی مسافر هستند. وارد می شوم. بلیت فروشی دقیقا کنار در ورودی 

است. در این باجه ۵ نفر به طور هم زمان کار فروش بلیت را انجام می دهند. چند نفری 

هم مشغول خرید بلیت هستند. بعد از اینکه مسافران بلیت می خرند سوار ماشین های 

برقی می شوند و به سمت اسکله ها می روند. من هم سوار می شوم. خیلی راحت 

نیست. کمی فضایش تنگ است ، اما به نظرم اهمیتی ندارد چون مسیر کوتاه است. 

کمی که بیش تر دقت می کنم متوجه می شوم کسانی که چمدان هایشان بزرگ است 

برای سوار شدن به این ماشین مشکل دارند. در راه می بینم که برخی پیاده می روند و 

البته چرخ دستی هایی را هم می بینم که بار می برند. این طور به نظر می رسد که کسانی 

که بار زیادی دارند از این چرخ دستی ها برای جابه جایی چمدان هایشان استفاده 

می کنند. به نزدیکی محل سوارشدن شناورها می رسیم، از ماشین پیاده می شوم و 

موقع پیاده شدن ۵00 تومان به عنوان کرایه پرداخت می کنم. دیگر واقعا شلوغی را 

می توان حس کرد. تعداد زیادی مسافر در صف هایی چندنفره منتظر سوارشدن به 

شناورها هستند. مسووالن بندر می گویند فردا مراسم افتتاحیه فرش خاکی در جزیره 

هرمز برگزار می شود، به همین جهت امروز مسافرانی که به سمت این جزیره می روند، 

خیلی زیاد است.

زمان هایی که تعداد مسافران زیاد است، مسافران بین اسکله ها تقسیم می شوند تا 

وقتی شناورها به طور هم زمان می رسند، این امکان وجود داشته باشد که مسافران از 

چند اسکله سوار شناورها شوند و با این تدبیر مدت انتظار مسافران کمر شود. معاون 

بندر می گوید درگذشته فقط یک گیت برای کنرل بلیت وجود داشت، اما مدتی است 

که چند گیت چک کردن بلیت راه اندازی شده است و به این ترتیب این امکان فراهم 

شده است که مسافران به طور هم زمان از چند اسکله سوار شناور شوند. در حال حارض 

ساعت 1:0۵ ظهر را نشان می دهد. در یکی از کوپه های قطاری که قرار است تهران را 

به مقصد بندرعباس ترک کند، نشسته ام. ماموریت من این است که به بندرعباس بروم 

و از آنجا با شناور خود را به قشم برسانم. یک شب مبانم و دوباره همین مسیر را بازگردم. 

قرار است گزارشی در رابطه با مسافرت در این مسیر و وضعیت بندر شهید حقانی و 

شهید ذاکری و شناورهایی که در مسیر تردد می کنند، بنویسم. کوپه های قطاری 

که در آن هستم 4 نفری است. من همسفر شدم با یک مادر و دو دخرش که اهل 

بندرعباس هستند و برای دفاع پایان نامه یکی از دخرها به تهران آمده اند. احساس 

می کنم قطار به راه افتاده است. ساعتم را نگاه می کنم دقیقا 1:20 دقیقه است و این 

یعنی قطار درست رس ساعت حرکتش را آغاز کرده است. قطار که حرکت می کند، 

دخر به مادرش می گوید: »مامان چه جالب این بار دقیقا رس ساعت راه افتاد.«

براساس اطالعاتی که در بلیت نوشته شده است باید فردا ساعت 8:1۵ صبح در 

بندرعباس باشم. کمی که از حرکت قطار می گذرد، تصمیم می گیرم گشتی در قطار 

بزنم. قطاری که بر آن سوارم، غزال بنیاد است. شنیده بودم این قطار یکی از بهرین 

قطارهایی است که در این مسیر تردد می کند و قیمت بلیتش هم از بقیه گران تر است؛ 

اما هر چه بررسی می کنم و با دقت و وسواس بیش تری به دور و اطرافم نگاه می کنم، 

متوجه می شوم که این قطار اصال راحت، مناسب و متیز نیست و فقط حداقل نیازهای 

یک مسافر در سفری با مدت زمانی چنین طوالنی را تامین کرده است. وضعیت 

رسویس های بهداشتی واقعا افتضاح است و غذای قطار هم به گونه ای است که اگر 

واقعا گرسنه نباشی امکان ندارد، میلی به خوردن آن داشته باشی.

ساعت ۷:۵0 دقیقه صبح به مقصد می رسم؛ یعنی 2۵ دقیقه زودتر از زمان نوشته شده 

در بلیت. از قطار پیاده می شوم. مدتی در ایستگاه قطار می نشینم تا هاهنگی ها 

برای ورودم به بندر انجام شود و حدود ساعت 9 از ایستگاه خارج می شوم. در بیرون 

از ایستگاه تعداد زیادی تاکسی در انتظار مسافر هستند. سوار یکی از تاکسی ها 

می شوم و به سمت بندر شهید حقانی می روم. مسیر حدود 1۵ دقیقه طول می کشد. 

موقع پیاده شدن، 8 هزار تومان به راننده پول می دهم. راننده به من قبضی می دهد 

رویداد نگاری سفر به جزیره قشم از بندر شهید حقانی

سفر به قلب سفر
  مرضیه نوری نیارکی  
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4 گیت برای کنرل بلیت مسافران وجود دارد که دو گیت مخصوص قشم است و یک 

گیت برای جزیره هرمز.

بندر شهید حقانی که در مرکز بندرعباس قرار دارد، تنها بندر این شهر است که کارش 

فقط جابه جایی مسافر است، این بندر در گذشته های نه چندان دور اسکله ای بوده که 

هم در زمینه جابه جایی مسافر فعال بوده و هم تجارت در آن انجام می شده است؛ اما از 

سال 138۷، سازمان بنادر و دریانوردی طرح توسعه ای برای این بندر تعریف می کند 

و به این ترتیب اسکله شهید حقانی تبدیل به بندر می شود. طرح توسعه ای این بندر 

شامل دو فاز است. در حال حارض فاز اول آن در حال اجرا است. البته هنوز به پایان 

نرسیده است و فاز دوم هم راه اندازی یک خلیج تفریحی است که اجرایی نشده است. 

بندر شهید حقانی 11 پست اسکله شناور و یک ترمینال مسافری در حال ساخت دارد 

که مسووالن بندر امید دارند با به پایان رسیدن عملیات اجرایی این ساختان، بندر 

شهید حقانی به اصلی ترین بندر سفرهای داخلی به جزایر حوزه خلیج فارس تبدیل 

شود. در این بندر 42 فروند شناور فعال وجود دارد و ظرفیت صندلی این بندر 4 هزار 

و 20 صندلی است.

به گفته محمد احمدی زاده، معاون بندر شهید حقانی قبل از سال 1390، قایق های 

کوچک و اتوبوس های دریایی وظیفه جابه جایی مسافران را در این بندر بر عهده 

داشتند. این وسایل حمل ونقل دریایی استانداردهای الزم را نداشتند و ایمن نبودند. 

زمانی هم که رشایط جوی کمی نامساعد می شد منی توانستند مسافران را جابه جا 

کنند؛ اما از زمانی که 1۷ نفر مسافر در دریا غرق شدند، رشایط تغییر کرد. سازمان 

بنادر و دریانوردی در مدت زمان کوتاهی 2۵0 قایق را غیراستاندارد تشخیص داد و 

ناوگان شناورهای این بندر را به روز کرد. 

بندر شهید حقانی از 6 صبح باز می شود ]اولین شناور در ساعت 6:30 دقیقه 

بندر را ترک می کند.[ و به صورت یکرسه تا 10:30 شب فعال است. تعطیلی برای 

این بندر معنا ندارد و در کل 36۵ روز سال خدمات رسانی می کند. این بندر فقط 

زمانی به حالت تعطیل درمی آید که به خاطر رشایط بد جوی، امکان رسویس دهی به 

مشریان وجود نداشته باشد و شناورها نتوانند به دریا بروند. احمدی زاده می گوید: 

»وقتی رشایط جوی مناسب نباشد، یعنی دریا متالطم باشد و موج زیاد باشد، شناورها 

منی توانند در دریا تردد کنند چون در این صورت رشایط سفر ایمن نیست و ممکن 

است خطری مسافران را تهدید کند.«

وقتی دریا خشمگین و متالطم است، مسافران می توانند از بندر پهل استفاده کنند و 

خود را به بندر الفت در قشم برسانند. البته این بنادر، بنادر مسافری نیستند و بیش تر 

برای جابه جایی بار و اتومبیل از آن ها استفاده می شود، اما وقتی رشایط به گونه ای 

است که از بندر مسافری منی توان استفاده کرد مسافرانی که برای رفت و آمد به قشم 

عجله دارند چاره ای جز استفاده از این بنادر ندارند.

بندر شهید حقانی همیشه به یک میزان شلوغ نیست و تردد مسافر در آن بستگی به 

این دارد که چه وقت از سال باشد: »در 6 ماه اول سال، بندر روزانه معموال تا ۵ هزار 

نفر مسافر ورودی و خروجی دارد، یعنی نزدیک به 10 هزار نفر در آن تردد می کنند. 

در ایامی که هوا بهر می شود یعنی در 6 ماهه دوم سال، بندر روزانه پذیرای 14 هزار 

نفر است.«

در نوروز، بندر شهید حقانی از همه ایام سال شلوغ تر است. راه تعداد زیادی از 

مسافران نوروزی به بندرعباس و بعد هم جزیره قشم منتهی می شود. طبیعی است که 

وقتی تقاضا زیاد شود، باید عرضه هم افزایش پیدا کند. به همین خاطر هر ساله از 2۵ 

اسفند تا 1۵ فروردین طرحی به نام طرح نوروزی در بندر شهید حقانی و شهید ذاکری 

اجرا می شود. در این تاریخ تعداد شناورها افزایش می یابد تا صندلی های بیش تری 

در اختیار مسافران قرار داده شود: »در رشایط عادی 42 شناور در اسکله حقانی فعال 

است اما در ایام عید تعداد شناورها افزایش می یابد به طوری که بین 1000 تا 1200 

صندلی اضافه می شود.«

مسافران بندر
همه مسافران بندر یک دست نیستند، تعدادی از آن ها به طور مستمر و همیشگی 

مشری شناورها هستند، چون برای کار و تحصیل به جزایر اطراف می روند و گروهی 

هم کسانی هستند که هدف شان تفریح یا خرید جنس است. احمدی زاده می گوید: 

»گروهی از مسافران کسانی هستند که ساکن بندرعباس هستند و برای کار یا تحصیل 

به جزیره قشم یا هرمز می روند. این گروه مسافران همیشگی بندر هستند و تردد روزانه 

دارند. تعدادی از مسافران هم در قالب تور هستند و به صورت گروهی برای دیدار از 

جزیره قشم و هرمز به بندر می آیند؛ اما گروه دیگری از مسافران کسانی هستند که 

به صورت فردی و خانوادگی برای بازدید از جزیره قشم و یا خرید به این بندر می آیند. 

از آنجایی که استان هرمزگان با استان های کرمان و فارس هم جوار است، در روزهای 

تعطیل پذیرای مسافران زیادی از این استان ها هستیم.«

به گفته احمدی زاده، هر کسی به این بندر مراجعه کند می تواند سوار شناور شود. 

با وجود اینکه در ظاهر هیچ امکاناتی برای افرادی که دچار معلولیت های جسمی 

هستند، در بندر وجود ندارد. اما او می گوید که برخی از شناورها سطح ارتفاع شان 

نسبت به اسکله از بقیه شناورها مناسب تر است و اگر کسی معلولیتی داشته باشد 

سعی می کنند او را با کمک به داخل این شناورها بربند. در داخل بندر ویلچرهایی 

هم وجود دارد که در اختیار افرادی گذاشته می شود که برای شان سخت است مسیر 

اسکله را با پای پیاده طی کنند.

مدت انتظار مسافر
به گفته احمدی زاده، مدت انتظار مسافر با زمان مراجعه او به بندر ارتباط مستقیم 

دارد. در ایام تعطیالت و عید نوروز بندر حقانی از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر شلوغ 

است. بعد از این زمان تقریبا بندر به وضعیت عادی باز می گردد. طوری که شناور 

باید منتظر مباند تا مسافر سوار کند: »گاهی که بندر حقانی خیلی شلوغ می شود، 

شناورها یک طرفه کار می کنند، یعنی مسافران را به بندر شهید ذاکری می برند، پیاده 

می کنند و خالی به بندر شهید حقانی بر می گردند. چون در صبح معموال بندر شهید 

ذاکری خیلی مسافر ندارد. با وجود این تدابیر هم به هر حال در زمان های شلوغ 

ممکن است مسافری بین 4۵ دقیقه تا یک ساعت و نیم هم منتظر مباند تا بتواند سوار 

شناور شود. زمان هایی که قطارها تاخیر دارند خوش به حال ما می شود چون از تراکم 

مسافر در بندر کم می شود. اما زمانی که چند قطار با فاصله زمانی کم به بندرعباس 

برسند حجم مسافر بندر خیلی زیاد می شود.« یک شناور از زمانی که اولین مسافر 

را سوار می کند، نیم ساعت فرصت دارد که حرکت کند. اگر تعداد مسافران زیاد 

باشد و ظرفیت شناور زود تکمیل شود که بالفاصله حرکت می کند، اما اگر رشایط 

به گونه ای باشد که تعداد مسافر کم باشد، حتی اگر ظرفیت شناور هم تکمیل نشود 

بعد از گذشت نیم ساعت شناور باید حرکت کند حتی اگر تعداد مسافرانش به تعداد 

انگشتان یک دست هم نباشد.

با این وجود، تدابیری اندیشیده شده تا مدت انتظار مسافران کم شود، اما گویا 

مسافران چندان راضی نیستند. از یکی از خانم ها که کودکی به همراه دارد و کالفه 

و عصبی به نظر می رسد می پرسم، چه مدت است که در صف ایستاده، می گوید: 

»بیشر از نیم ساعته که تو صف منتظرم. این بچه مگه چقدر طاقت داره، از دیروز تو 

قطار بودم و بعد هم مستقیم آمدم بندر، امیدوارم زودتر نوبتم بشه و به مقصد برسم، 

دارم از خستگی می میرم.«

مردی با قامت خمیده می بینم که در صف ایستاده، می گویم پدر جان چرا تا وقتی 

نوبتت شود روی صندلی منی نشینی، اینجا که صندلی هست، می گوید: »نوبتم را 

می گیرند.« کسانی که خانوادگی در صف ایستاده اند، خوشحال تر به نظر می رسند. 

بیش ترشان مشغول خنده و گفت وگو هستند و به نظر منی رسد، شکایتی داشته 

باشند.

میزان بار مجاز هر مسافر
بار مسافر به کیلو وزن منی شود. مسافران وقتی از بندر شهید حقانی به قشم می روند 

معموال بار زیادی ندارند. چمدان هایی به همراه دارند، اما در بیش تر مواقع این 

چمدان ها خالی است. قشم مقصد بسیاری از مسافران برای خرید است. به همین 

جهت در بندر شهید حقانی مشکل خاصی در زمینه بار مسافران وجود ندارد: 

»مسافران معموال در بندر شهید ذاکری چمدان های زیادی را با خود حمل می کنند. 

در بندر شهید ذاکری چمدان ها توسط گمرک چک می شود. اگر بار، بار مسافری 

باشد کاری با آن ها ندارند اما اگر بار، تجاری به نظر برسد گمرک اجازه جابه جایی بار 

را به او منی دهد و مسافر را جریمه می کند. البته در بندر شهید حقانی هم به صورت 
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نامحسوس و گاه به گاه ساک مسافران چک می شود؛ اما همه مورد بازرسی قرار 

منی گیرند.«

زیرساخت های بندر
طرح توسعه بندر شهید حقانی هنوز متام نشده است. ترمینالی در این بندر در حال 

ساخت است که به بهره برداری نرسیده است. احمدی زاده می گوید وقتی این ترمینال 

به پایان برسد، امکانات ویژه ای ]رستوران، کافی شاپ، بوفه[ در اختیار مسافران قرار 

خواهد گرفت. از او در مورد زمان بهره برداری سوال می کنم می گوید که منی توان 

پیش بینی کرد، اما امیدوار است تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

اسحاق اصالحی، مدیرعامل رشکت تعاونی شناورهای تندرو بندرعباس پیش بینی 

می کند که ترمینال پاسخگوی ظرفیت مسافران نباشد، اما در عین حال می گوید: 

»نباید این را هم از نظر دور داشت که بندر حقانی در گذشته متولی خاصی نداشت و 

به همین جهت امکانات آن بسیار حداقلی بود اما از زمانی که سازمان بنادر برای توسعه 

این بندر اقدام کرد شاهد شکوفایی این بندر هستیم. اکنون این بندر 11 پست اسکله 

دارد که جای بسی خوشحالی است اما به نظر می رسد این امکان وجود داشت که 

سالنی بهر از این هم در این بندر ساخته شود.«

در حال حارض امکانات بندر شهید حقانی برای مسافران مناسب نیست. آنچه من 

دیدم یک بوفه در قسمت ابتدایی بندر بود و نزدیک محل سوار شدن به شناورها هم 

چند کانکس وجود داشت که روی آن نوشته شده بود رسویس بهداشتی. رسویس های 

بهداشتی فرسوده بودند و وضعیت مناسبی نداشتند. در فضایی نزدیک به ترمینال و 

محل سوار شدن مسافران به شناور ساخت وسازهایی در جریان است که احمدی زاده 

می گوید رسویس بهداشتی هستند: »به زودی در این محل قرار است 20 رسویس 

بهداشتی ساخته می شود.«با توجه به اینکه بندر حقانی در مرکز شهر قرار دارد. در 

زمان هایی که مسافر زیاد است مانند ایام نوروز، در خیابان های منتهی به بندر ترافیک 

ایجاد می شود. احمدی زاده خوش بین است که با توسعه بندر در سال های آینده برای 

حل این معضل هم فکری بشود.

محسنی، مدیر اداره بنادر شهید باهر هم بر این اعتقاد است که بندر شهید حقانی 

نیاز به زیرساخت های ایمنی دارد: »این بندر نیاز به یک فروند هلی کوپر دارد. چون 

این بندر در مرکز شهر قرار دارد و اگر در زمان شلوغی بندر و خیابان های اطراف خدایی 

ناکرده حادثه ای رخ بدهد و نیاز به کمک فوری باشد بتوانیم از آن استفاده کنیم.«به 

گفته او وجود یک جاده اختصاصی برای حضور آتش نشانی و اورژانس و سایر گروه های 

امدادی به بندر، نیاز است: »امیدواریم بتوانیم با فراهم کردن زمینه و بسر این خدمات 

سطح ایمنی و خدمات رسانی بندر شهید حقانی را ارتقا بدهیم و رضایت هم وطنان 

را داشته باشیم. اعتبار و بودجه مهم ترین عاملی است که می تواند به ما کمک کند 

اهداف و چشم انداز سازمان، انتظارات مردم و هم وطنان عزیز را در بندر شهید حقانی 

و ساحل زیبای بندرعباس تحقق ببخشیم.«

 شناورها
 شناورهای مسافری که در این بندر تردد می کنند به دو دسته تقسیم می شوند. 

شناورهای وی شکل و کاتاماران. شناورهای کاتاماران از 2 بدنه مجزا تشکیل شده 

است. سطح متاس این شناورها با آب کمر است و به همین جهت رسعت شان باالتر 

است و تعادل بهری هم دارند. البته رسعت شناور به موتور آن هم بستگی دارد. این 

نکته هم ناگفته مناند که شناورها با توجه به رشایط دریا باید رسعت شان را تنظیم کنند 

و همیشه رسعت ایمنی را رعایت کنند. البته رسعت مجاز برای آن ها در نظر گرفته 

منی شود و با توجه به رشایط، دریانوردی می کنند.

به گفته احمدی زاده عمر مفید یک شناور با توجه به جنس شناور ]آلومینیوم، آهن، 

فوالد یا فایربگالس[ متفاوت است: »فلزی ها معموال عمرشان 30 سال است و 

فایربگالس ها عمر کوتاه تری دارند. شناورها در بازرسی های ساالنه ضخامت سنجی 

می شوند و اگر شناوری استانداردهای الزم را نداشته باشد و ضخامتش کمر باشد 

از رده خارج می شود.«

او توضیح می دهد که ناوگان این بندر به روز است و بیش تر شناورها استانداردهای 

الزم را دارند و عمرشان بیش از 3 یا 4 سال نیست: »میانگین عمر شناورها 4 سال 

است. همین امسال 6 شناور به این ناوگان اضافه شد و شناورهای فرسوده قبل از رده 

خارج شدند.« به گفته او بیش تر شناورها وارداتی هستند و از امارات و ترکیه به ایران 

آورده شده اند. شناورهایی به نام آذرخش هم در اسکله فعال هستند که در جزیره قشم 

با همکاری یک رشکت ترکیه ای مونتاژ می شوند. ظرفیت شناورها بین ۵0 تا 219 

صندلی متغیر است. هر شناور هم فقط به اندازه ظرفیتش می تواند مسافر سوار کند.

 ایمنی و امنیت شناور
به گفته احمدی زاده، شناورها مسافری باشند یا باری، استانداردهای خاصی را باید 

داشته باشند: »شناورها بعد از ساخت باید در موسسات شناوری ثبت شوند. فقط 

شناورهایی در این موسسات ثبت می شوند و به آن ها مجوز فعالیت داده می شود که 

استانداردهای مورد نیاز را داشته باشند و از ایمنی خوبی برخوردار باشند.«

جلیقه نجات، حلقه  نجات، الیف رفت )قایق نجات بادی( از جمله تجهیزات ایمنی 

است که باید در شناور وجود داشته باشند. شناورها همچنین از نظر ایمنی و امنیت 

هم مدام کنرل می شوند تا استانداردهای الزم را داشته باشند. از این شناورهای 

بازدیدهای دوره ای و موردی هم انجام می شود.

اسحاق اصالحی، مدیرعامل رشکت تعاونی شناورهای تندرو بندرعباس هم گفته 

معاون بندر را تایید می کند و می گوید: »شناورهایی که در حال حارض بین بندر شهید 

حقانی و اسکله شهید ذاکری تردد می کند، از نظر فنی و ایمنی استانداردهای روز 

دنیا را دارند. سازمان بنادر و دریانوردی هم نظارت دقیقی بر روی این شناورها دارد.« 

اما با وجود این تاییدها هنوز هم برخی کارشناسان معتقدند که شناورها به قدر کافی 

ایمن نیستند و در صورتی که اتفاقی برای آن ها بیفتد مثال آتش بگیرند یا آبی داخل 

شناور بیاید، به خاطر کوچک بودن و نبود فضای کافی در عرشه و تنگ بودن راه پله ها 

و راه روها در شناورهای چند طبقه، امکان تخلیه مسافران کار آسانی نخواهد بود. 

اصالحی اما این اظهارنظرها را قبول ندارد و بر این اعتقاد است که در این شناورها برای 

زمان حادثه متهیداتی اندیشیده شده است و راه های خروجی و اضطراری در شناورها 

وجود دارد: »شناورها هر سه ماه یک بار از نظر ایمنی و امنیت بررسی می شوند و اگر 

این شناورها ایمن نبودند، سازمان بنادر و دریانوردی اجازه تردد به آن ها منی داد.« 

یکی از مالکان شناورها هم دراین باره می گوید: »شناورهای این بندر در صورتی که 

حادثه ای رخ ندهد، شناورهای خوبی هستند، اما در صورت بروز حادثه اصال ایمن 

نیستند و اگر آتش سوزی اتفاق بیفتد یا آب وارد شناور شود، مدیریت بحران کردن در 

این شناورها کار بسیار مشکلی است. تا زمانی که حادثه ای رخ ندهد، فکر می کنیم 

که همه چیز درست است و شناورها ایمن هستند در حالی که به این فکر منی کنیم 

که اگر حادثه ای رخ نداده است یا لطف خدا بوده یا خوش شانسی ما و امان از آن روزی 

که این خوش شانسی به پایان برسد. اگر قیمت بلیت باال برود، ما می توانیم شناورهای 

ایمن تری بخریم و برای جابه جایی مسافر از آن ها استفاده کنیم.«

به اصالحی می گویم، گاهی دیده می شود که به خاطر بار زیاد مسافران قشم به 

بندرعباس، چمدان ها در مکان های نامناسبی از شناور قرار داده می شود و حتی 

باعث می شود که دسرسی به تجهیزات ایمنی مشکل شود و امنیت مسافران به خطر 

بیفتد، او دراین باره می گوید: »با توجه به این که شناورها مسافری هستند و برای بار 

در نظر گرفته نشده اند، بارهای عظیمی که مسافران دارند باعث می شود مشکالتی 

در شناور ایجاد شود و بارها در جای نامناسبی قرار داده شود. در چنین مواردی ناخدا 

باید مراقب ظرفیت شناور و مکان بارها باشد تا ایمنی مسافران به خطر نیفتد.«

احمدی زاده می گوید: »وقتی مسافران سوار شناور می شوند، نیازی نیست که جلیقه 

نجات بپوشند اما در زیر هر صندلی یک جلیقه وجود دارد و قبل از رشوع حرکت، 

فیلمی به منایش گذاشته می شود که نحوه استفاده از جلیقه ها را آموزش می دهد. اگر 

هم الزم باشد پرسنل کادر شناور، نحوه استفاده از جلیقه ها را به مسافران یاد می دهند. 

عالوه بر جلیقه هایی که زیر صندلی ها قرار داده شده، تعدادی هم بیش از ظرفیت در 

نظر گرفته شده که اگر جلیقه ای مشکل داشت، جایگزین شود.«

شناورها و حوادث دریایی
حوادث مسافری در بندر شهید حقانی و شهید ذاکری اتفاق معمولی نیست. متام 

تالش کارکنان بندر و شناورها این است که مسافران به سالمت به مقصد برسند. تقریبا 
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با هر کسی که مصاحبه می کنم از حادثه غرق شدن 1۷ مسافر اتوبوس دریایی در 

بهمن ماه 1390 به تلخی یاد می کند

به گفته احمدی زاده بعد از این اتفاق دیگر هیچ حادثه دیگری که منجر به مرگ 

مسافر شود، در این بنادر اتفاق نیفتاده است؛ اما با این وجود باز هم منی توان گفت 

که قایق های غیراستاندارد در فاصله بین بندرعباس و جزایر اطراف در تردد نیستند. 

با وجود غیرقانونی بودن، اما هنوز هم در نوار ساحلی، قایق های غیر ایمن مسافران 

را به دریا می برند. البته اگر این قایق ها دیده شوند با آن ها برخورد قانونی صورت 

می گیرد ولی باز هم مسافرانی هستند که از این وسایل حمل ونقل برای رفن به دریا 

استفاده می کنند.

 معاون بندر شهید حقانی می گوید: »مسافران باید بدانند که این قایق ها به هیچ 

وجه امن نیست و چون اطالعات این قایق ها در جایی ثبت نشده است اگر در دریا 

حادثه ای برای آن ها اتفاق بیفتد کسی به کمک آن ها نخواهد آمد مگر این که کسی 

به طور اتفاقی متوجه حادثه شود. این در حالی است که شناورهای بنادر مجاز از مبدأ 

تا مقصد از طریق سیستمی به نام وی تی اس ]سیستم خدمات ترافیک به شناورها[ 

چک می شود. به همین جهت مسافران امنیت دارند و اگر خدایی ناکرده برای شناور 

اتفاقی بیفتد، شناورهای ناجی در کمرین زمان ممکن به کمک آن ها می روند.« 

سازمان بنادر و دریانوردی با چاپ بروشور و توزیع آن در بین مردم تالش می کند که 

شهروندان را متقاعد کند که از شناورهای استاندارد و بندرهای مجاز برای تردد به 

جزایر اطراف استفاده کنند. در این بروشورها خطرات قایق های غیراستاندارد توضیح 

داده شده است.

 کادر شناور
کسی که شناور را هدایت می کند، ناخدا یا فرمانده نام دارد. ناخدا و همه کادر شناور 

گواهینامه هایی را دریافت کرده اند تا شایستگی الزم برای انجام کارشان را داشته 

باشند. آن ها دوره هایی را هم برای خدمت در شناورهای مسافری گذرانده اند. البته 

ناخدا و کادر چنین شناورهایی نیازی نیست تحصیالت دانشگاهی داشته باشند. 

شناورها براساس ظرفیتی که دارند تقسیم بندی می شوند ]شناورهای زیر ۵00 تن، 

شناورهای زیر 3000 تن و شناورهای نامحدود[. کسی که می خواهد ناخدای شناور 

شود، باید مدرکی متناسب با شناوری که می خواهد آن را هدایت کند، داشته باشد.

اصالحی درباره آموزش کادر شناورها هم می گوید: »هر چه کادر، آموزش بیش تری 

ببیند ورزیده تر و آماده تر است. پرسنل داخل شناور برای اینکه اجازه فعالیت داشته 

باشند، باید در کالس های آموزشی رشکت کنند؛ اما آموزش ها به آموزش های اولیه 

محدود منی شود و آن ها در طول دوره خدمت هم موظف هستند در کالس های 

آموزشی دیگری رشکت کنند تا مهارت و توامنندی شان افزایش یابد. کادر شناور در 

دوره های مدیریت بحران و اطفای حریق هم رشکت می کنند. این کالس ها هم از 

طرف سامان بنادر و دریانوردی و هم از طرف رشکت تعاونی برگزار می شود. مانورهایی 

هم که گاهی برگزار می شود در افزایش توانایی های کادر شناورها موثر است.«

به باور او آموزش ها در حد ایده آل نیست: »منی توانیم بگوییم که کادر شناورها در 

رشایط بحرانی می توانند حرفه ای عمل کنند اما با توجه به اینکه مسیر شناورهای این 

بنادر چندان طوالنی نیست می توان امیدوار بود که از پس حل مشکالت بربیایند.«

 شناورهای مسافری بندر شهید حقانی بیش تر زیر ۵00 تن هستند. در این شناورها 

باید یک فرمانده، یک موتوریست، یک افرس دوم، یک ملوان و یک مهاندار به عنوان 

کادر حضور داشته باشند. اگر ظرفیت شناور باال باشد، شناور نیاز به دو موتوریست 

و دو افرس دوم دارد.

 شناورهای ناجی
ناجی به شناورهای تجسس دریایی می گویند. اگر در دریا برای شناوری مشکلی 

پیش بیاید، موقعیت شناوری که درخواست کمک کرده، شناسایی می شود و ناجی 

در کمرین زمان ممکن برای عملیات امداد و نجات اقدام می کند. به گفته، حمیدرضا 

دستوری، فرمانده ناجی 12 مستقر در بندر شهید حقانی، در حال حارض، 6 شناور 

ناجی در استان هرمز فعال هستند که در ایستگاه های بندرعباس، بندر شهید حقانی، 

بندر شهید ذاکری، جزیره ابوموسی، جزیره کیش و بندر چارک مستقر شده اند.

ناجی، شناوری باقدرت مانور باال است که در عملیات می تواند رسیع در کنار کشتی 

پهلو بگیرد و رسیع هم جدا شود. رسعت آن هم حداکرث 42 نات یعنی ۷2 کیلومر بر 

ساعت است. رسعت باالی این شناور، این امکان را فراهم کرده که نیروهای کمکی 

در کمرین زمان ممکن به محل حادثه برسند و برای امداد و نجات اقدام کند. موتور 

این شناور هزار و ۷ کیلو وات است. سیستم رانش این شناورها واتر جت است، یعنی 

پروانه ندارد و اگر کسی به داخل دریا افتاده باشد، شناور باعث صدمه به او منی شود.

یک فرمانده، یک مدیر ماشین، یک موتوریست، یک ملوان و یک تکنسین اورژانس، 

۵ نفری هستند که کادر ناجی را شکل می دهند آن ها به صورت 24 ساعته آماده باش 

هستند. همه کادر ناجی کمک های اولیه را آموزش دیده اند اما کارهای تخصصی تر 

مربوط به حادثه دیدگان را تکنسین اورژانس انجام می دهد. او تا زمان رسیدن مصدوم 

به مراکز درمانی، از مصدومان مراقبت می کند. در ناجی پمپ های تخلیه آب رسیع 

وجود دارد که اگر شناوری دچار آب گرفتگی شده باشد، می تواند آب را تخلیه کند. 

اگر آتش سوزی محدودی در شناوری اتفاق بیفتد، ناجی می تواند آتش را مهار کند 

و اگر آتش سوزی گسرده باشد، از مرکز تقاضای کمک می شود تا شناورهای دیگر 

هم به کمک بیایند.

از فرمانده ناجی می پرسم، به طور میانگین در یک ماه چند بار برای عملیات امداد و 

نجات اقدام می کنید، می گوید: »هر ماه به طور میانگین 10 یا 1۵ عملیات داریم البته 

حوادث جدی  نیستند. گاهی هم اصال حادثه به شناورها مربوط منی شود. مثال اگر 

کسی در یکی از جزایر دچار بیاری ای شود که نیاز باشد هر چه زودتر به بندرعباس 

منتقل شود، مثال درد آپاندیس داشته باشد، برای انتقال این بیاران به مراکز درمانی، 

ناجی وارد عمل می شود. از وقتی شناورها ساماندهی شده اند، شناورهای مسافربری 

به ندرت نیاز به کمک پیدا می کند، کمک ها هم معموال در این حد است که مسافری 

در شناور حالش بد می شود و نیاز به کمک دارد. بیش تر حوادث مربوط به قایق های 

کوچک یا شناورهای غیر مسافری است.«

از او درباره آخرین حادثه دریایی که ناجی برای کمک وارد عمل شده است، می پرسم: 

»2 ماه پیش یک کشتی صیادی دچار حریق شد به محل اعزام شدیم و نفرات آن را 

رسیع تخلیه کردیم و به منطقه ای امن منتقل کردیم.«

به گفته او شناورهای مسافری به خاطر نظارت هایی که وجود دارد، خیلی کم دچار 

سانحه می شوند و حوادث هم جدی نیست: »حدود 4 ماه پیش یک شناور مسافری 

دچار آب گرفتگی شده بود که در مدت کوتاهی، مشکل را حل کردیم. حادثه ای که 

در آن جان مسافران به خطر بیفتد، نداشته ایم.«

او در مورد وضعیت امنیت شناورهای مسافری می گوید: »این شناورها همه تایید 

شده اند و استانداردهای مورد نیاز را دارند. حاال ممکن است استانداردها و ایمنی در 

حد بین املللی نباشد اما برای تردد در بین این دو بندر مناسب است.«

فرمانده ناجی در مورد حداقل استانداردهای یک شناور می گوید:»یک شناور 

استاندارد باید تجهیزات مخابراتی اش به روز باشد، تجهیزات ایمنی و کپسول 
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آتش نشانی و پمپ آب داشته باشد، قایق های نجات آن ها به روز باشد و قایق های 

بادی آن در مواقع رضوری به طور خودکار باد شود تا مسافران بتوانند از آن استفاده 

کنند. سیستم اضطراری داشته باشد تا اگر آب و برق شناور به هر دلیلی قطع شد، 

دوباره فعال شود که خوشبختانه همه شناورهای مسافربری این تجهیزات را دارند.«

 به گفته او توان مندی کادر شناورها برای کمک به مسافران قابل قبول است: 

»همه شان دریا دیده هستند و اگر مدت طوالنی بر روی شناور مسافری هم کار نکرده 

باشند اما تجربه کار در شناور باری را داشته اند و به طور کلی در مواقع اضطراری 

می توانند واکنش مناسبی داشته باشند.«

شناورها، مسافری هستند نه گردشگری
گردشگری دریایی رشایط خاصی دارد. شناوری که کار گردشگری انجام می دهد در 

نهایت یک تا دو مایل می تواند از ساحل دور شود در حالی که شناورهای مسافربری 

این محدودیت را ندارند. شناورهای گردشگری از نظر استانداردها، تیپ و کالس و 

نوع مسافر با شناورهای مسافربری متفاوت هستند. حتی بحث بیمه ای این دو نوع 

شناور با هم فرق می کند. در شناورهای گردشگری، مسافران آزادی عمل بیش تری 

دارند و می توانند به روی عرشه بیایند، از دریا لذت بربند و تفریح کنند. اما در شناور 

مسافربری، مسافر موظف است از ابتدا تا انتهای مسیر بر روی صندلی که به او 

اختصاص داده شده است بنشیند و اجازه ندارد به روی عرشه بیاید. اگر مسافری از 

کابین خارج شود و اتفاقی برای او بیفتد هم کادر شناور مقر شناخته می شوند و هم 

رشکت بیمه هزینه ای را برای این مسافر پرداخت نخواهد کرد. در بندر شهید حقانی 

و شهید ذاکری، هیچ شناور گردشگری وجود ندارد. البته برخی از شناورها به دنبال 

مجوزهایی رفته اند تا بتوانند خدمات گردشگری ارایه دهند، اما تاکنون که این مجوزها 

داده نشده است.

اصالحی می گوید، مالکان شناورها به این نتیجه رسیده اند که گردشگری دریایی 

در این سال ها نادیده گرفته شده و جای آن خیلی در بنادر کشور خالی است. اگر 

شناورهایی برای گردشگری اختصاص داده شود و موانع برداشته شود، مردم می توانند 

از طبیعت جزایر هرمز و الرک لذت بربند و از این نعمت خدادادی استفاده کنند: 

»تعدادی شناور در حال حارض در بندر وجود دارد که ظرفیت گردشگری را هم دارند 

و ما به دنبال آن هستیم که برخی از شناورها بتوانند مجوز گردشگری بگیرند و هم در 

حوزه مسافری فعالیت کنند و هم در حوزه گردشگری. سازمان بنادر و دریانوردی هم 

ظاهرا مساله گردشگری دریایی را در اولویت کاری اش قرار داده است.«

به گفته او در بین مالکان شناورها کسانی هستند که به تازگی تقاضای مجوز 

گردشگری داده اند و رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه مثبت است: 

»دریا نعمت بزرگی است که خداوند به ما داده است اما متاسفانه از آن استفاده بهینه 

منی شود. امیدوارم همه دست به دست هم بدهند و بحث گردشگری دریایی که یک 

بازار و صنعت هم به حساب می آید، در سال آینده در این بنادر راه بیفتد.«

مالکیت شناورها و قیمت بلیت
شناورها در مالکیت بخش خصوصی هستند. وقتی کسی حجم تراکم مسافر در بندر 

را می بیند این فکر به ذهنش خطور می کند که مالکان این شناورها باید درآمد خیلی 

خوبی داشته باشند؛ اما وقتی با مالکان صحبت می کنیم درد دلشان رشوع می شود.

یکی از مالکان شناورها می گوید: »من و دو نفر از دوستانم به صورت رشاکتی یک 

شناور مسافری با قیمت 2 میلیارد و ۵00 میلیون تومان خریداری کرده ایم. شناور 

132 نفر ظرفیت دارد، اما با این وجود دخل وخرج مان با هم جور نیست. بندر فقط 

سه ماه در سال شلوغ است و مسافر زیاد دارد. در حالی که ما 12 ماه سال باید به 

کارکنان شناور حقوق بدهیم. این شناور ماهی 10 میلیون تومان هم برای ما سه نفر 

سوددهی ندارد.«

 او توضیح می دهد که در گذشته درآمد زایی شناورها بیش تر بوده، اما از زمانی که 

تعداد شناورها افزایش یافته است، نوبت آن ها برای تردد در بین بنادر کمر شده و 

تعداد مسافر کمری را در روز جابه جا می کنند و این برایشان مقرون به رصفه نیست.

در حال حارض تعاونی بندرعباس و قشم 42 فروند شناور دارند یعنی ظرفیتی در حدود 

4 هزار و 20 صندلی. براساس قراردادی هم منعقد شده، قرار است به زودی 8 فروند 

شناور دیگر هم به این ناوگان اضافه شود ]6 فروند از شناورها ظرفیتشان 112 صندلی 

است و 2 فروند از آن ها 20 نفره است[ با این اوصاف به زودی ظرفیت صندلی های این 

ناوگان به حدود ۵ هزار صندلی خواهد رسید.

 وضعیت حمل ونقل مسافر دریایی با نرخی که در حال حارض تصویب شده از نظر 

مالکان مقرون  به رصفه نیست. مدیرعامل رشکت تعاونی شناورهای تندرو بندرعباس 

یکی از دغدغه های بزرگ مالکان شناورها را اقتصادی نبودن قیمت بلیت ها عنوان 

می کند: »شناورهایی که در سال 1390 از رده خارج شدند هیچ کدام ایمن نبودند. 

با به روز شدن ناوگان و استفاده از شناورهای مدرن مشکل ایمنی حل شد، اما در 

هنگام قیمت گذاری بلیت هان مبنایی که برای بلیت اتوبوس های دریایی که 

قیمتشان 20 میلیون تومان بود برای این شناورهای جدید که بین 2 میلیارد و ۵00 

میلیون تومان تا ۷ میلیارد تومان قیمت دارند هم در نظر گرفتند. این اقدام باعث شد 

که درآمد این شناورها برای مالکان آن مقرون به رصفه نباشد. مسووالن در آن زمان به 

مالکان قول دادند که این مشکل را حل کنند و قیمت گذاری به صورتی انجام شود 

که برای مالکان مقرون به رصفه شود اما بعد از گذشت سه سال متاسفانه همچنان 

قیمت ها واقعی نشده است.«

 به گفته او کارشناسان بر این اعتقادند که اگر قرار باشد کرایه برای مالکان شناورها 

اقتصادی شود، قیمت بلیت شناور برای تردد بین بندر شهید حقانی تا شهید ذاکری 

باید 2۵ هزار تومان شود؛ اما با توجه به اینکه این نرخ برای مردم گران است، قیمت 

بلیت حداقل باید بین 1۵ تا 1۷ هزار تومان تعیین شود.

 سفر به قشم، به همراه ناخدا
محمدصادق کنجی زاده،33 سال سن دارد و ۷ است که ناخدایی می کند. او ۵ سال 

بر روی لنج های باری کار کرده و دو سال می شود که به شناورهای مسافربری آمده 

است. او از 6:30 دقیقه صبح تا 10 شب در مسیر بین بندرعباس و قشم در تردد 

است. او روزی سه بار این مسیر را می رود و بازمی گردد و هفته ای دو بار هم مسیر قشم 

تا جزیره هرمز را دریانوردی می کند. در ایام نوروز که مسافران زیاد هستند، او در طی 

یک روز شش بار در این مسیر رفت وآمد دارد.

 او دیپلم کامپیوتر دارد اما ناخدا شده است. وقتی از او می پرسم که چه شد این شغل 

را انتخاب کردی، می گوید، این شغل در خانواده ما ارثی است. پدربزرگم و پدرم هم 

ناخدا بودند. او کارش را دوست دارد و از هان کودکی هم تنها شغلی که برای خودش 

تصور می کرده، ناخدایی بوده است.شناوری که او فرماندهی می کند آذرخش 908 

است که ظرفیت آن 60 نفر است. آذرخش جزو شناورهای پررسعت است و مسیر بین 

بندرعباس تا قشم را در 38 تا 40 دقیقه طی می کند.

 از او می خواهم درباره خاطرات تلخ و شیرین دریا بگوید، می گوید: »بیشر خاطراتم از 

دریا شیرین است و خوشحامل که خاطره تلخ خاصی از دریا ندارم. تلخ ترین خاطره ام 

از دریا به هم خوردن حال مسافران در شناور است.«

او در مدت دو سالی که در این مسیر رفت وآمد دارد، اتفاق ناگواری برایش نیفتاده 

است و از این بابت خدا را شاکر است: »گاهی پیش می آید که مشکالت جزیی برای 

شناور اتفاق بیفتد مثال موتورش مشکل جزیی پیدا کند، اما این اتفاقات چیزی نبوده 

که مشکل ساز شود.« او به خاطر می آورد که یک بار طناب به پروانه شناورش گیر کرده 

بود که کادر کشتی به دریا می روند و با چاقو طناب را از پروانه شناور جدا می کنند و 

مشکل حل می شود. او می گوید که ارتفاع امواج که بیش تر از سه پا شود، شناورش 

دیگر اجازه ندارد که به دریا برود. البته در این رشایط هم شناورهای بزرگ تری هستند 

که می توانند به دریا بیایند.

 از او می پرسم راندن شناور کار سختی است؟ می گوید: »نه راحت است. از رانندگی 

کردن در جاده آسان تر است. هم فرمان برقی داریم و هم فرمان دستی، وقتی یکی 

خراب شود از دیگری استفاده می کنیم. GPS داریم که مسیر را نشان مان می دهد. 

گاهی پیش می آید که کمی از مسیر منحرف شویم اما کال کار سختی نیست. 

شب هم که باشد از GPS و قطب منا و رادار برای در مسیر درست ماندن، استفاده 

می کنیم.«او دوست دارد روزی برسد که بتواند به جای ناخدای شناور زیر ۵00 تن، 

ناخدای شناورهای زیر 3000 تن شود و بعد آن قدر پیرشفت کند که در کشتی های 

بزرگ کار کند.
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با این حال ار درآمد فعلی راضی نیست: »به نسبت کاری که انجام می دهیم حقوقی 

که می گیریم کم است. از ساعت ۵ صبح برای آماده کردن شناور و چک کردن موتور به 

بندر می آییم و تا ساعت 11:30 اینجا را ترک می کنیم. منی ارزد برای حقوق حداکرث 

یک میلیون تومان این قدر کار کنیم.«

از او درباره امنیت شناور سوال می کنم، می گوید: »شناور ما شناور فلزی است. شناور 

ما از فایربگالس ها مستحکم تر است. خدا را شکر تا به حاال که اتفاقی نیفتاده است اما 

اگر اتفاق هم بیفتد ما دوره های مدیریت بحران را گذرانده ایم و می توانیم به مسافران 

کمک کنیم. فیلم آموزشی هم داریم که وقتی مسافران سوار می شوند، برای آن ها 

پخش می کنیم که نحوه استفاده از جلیقه های نجات را به آن ها آموزش می دهد. ولی 

به طور کلی شناورها استانداردهای خوبی دارند. خیلی از بابت اینکه حادثه ای اتفاق 

بیفتد نگران نیستم. اگر هم خدای ناکرده، شناور خراب شود یا نیاز به کمک پیدا کنیم 

موقعیت مان را اعالم می کنیم تا به کمک ما بیایند.«

 بندر شهید ذاکری
قدیمی ترین اسکله قشم در سال 1331 ساخته شده و در سال 1361 اسکله سنگی 

که هان اسکله ذاکری فعلی است در 300 مری اسکله قدیمی درست شده است. 

اسکله قدیمی در حال حارض کامال از بین رفته و تنها آثاری از پایه های فلزی آن برجای 

مانده است. در حال حارض این بندر یکی از شاخص ترین بنادر مسافری در ایران است 

که کاربری آن تک منظوره و فقط جهت تردد شناورهای مسافربری است.

بندر شهید ذاکری از لحاظ تقسیم بندی جزو بنادر کوچک محسوب می شود که در 

شال جزیره قشم و کمربند ساحلی قشم - درگهان و بازار بزرگ قدیم قشم در مجاورت 

این بندر قرار دارد. این بندر کاربری مسافری داخلی دارد و وظیفه آن جابه جایی ایمن 

مسافری مابین جزیره قشم به بندرعباس و جزایر الرک و هرمز است.

هم اکنون این بندر مسافری با ظرفیت 6 فروند اسکله شناور )12 پست(، یک فروند 

بارج )2 پست( و یک فروند شناور ناجی با حضور ارگان های اداره بنادر و دریانوردی، 

سازمان منطقه آزاد، گمرک ایران، پلیس مرزبانی )دریابانی( روزانه پذیرای میانگین، 

۵ هزار نفر مسافر ورودی و ۵ هزار نفر مسافر خروجی ]تردد 100 شناور و جابجایی 

ده هزار نفر به طور میانگین[ است. در روزهای عادی و در تعطیالت نوروز این عدد به 

میانگین روزانه بیش از 1۵ هزار نفر ورود و 1۵ هزار نفر خروج می رسد.

علی اشری، مسوول بندر مسافری شهید ذاکری قشم بر این اعتقاد است که مسووالن 

بنادر دو وظیفه مهم در قبال مسافر دارند. یکی اینکه مسافر را سامل به مقصد برسانیم 

و دیگر اینکه امکانات رفاهی را هم برای مسافر فراهم کنند: »باید با مسافر به گونه ای 

برخورد شود که در کنار امنیت و ایمنی، رفاه هم برای مسافر فراهم باشد تا سفر برایش 

خاطره انگیز و لذت بخش شود. اگر مثال در بندر سایبان زده ایم یا در شناور تلویزیون و 

آب خنک و بهداشتی فراهم شده به خاطر رفاه مسافر بوده است.«

از او هم درباره امنیت شناورها سوال می کنم، می گوید: »شناوری که ثبت می شود 

یعنی تحت نظارت ساخته شده و استانداردهای الزم را دارد؛ یعنی حداقل های 

استاندارد را دارد اما قطعا این شناورها را با کشتی های مسافربری کروز و کنوانسیونی و 

امکانات آن ها منی توان مقایسه کرد و اصال مقایسه آن ها با هم درست نیست. البته این 

شناورها برای سفرهای بین املللی ساخته نشده اند و طبیعی است که استانداردهای 

آن ها را نداشته باشند. این شناورها با توجه به اینکه سفرشان داخلی است و در نهایت 

قرار است 1۵ مایل حرکت کنند، استانداردهای خوبی دارند. به همین جهت خیال 

ما از جهت امنیت مسافر تا حدود زیادی راحت است. البته برخی از شناورهای ما 

ظرفیت شان بیش  از حد باالست. یک شناور 2۵ مری در 3 طبقه، بیش از 100 نفر 

ظرفیت داشته باشد، کمی معقول به نظر منی رسد. من فکر می کنم که در این زمینه ها 

باید بازنگری انجام شود. ناگفته مناند که این شناورها هم استانداردهای الزم را دارند، 

اما با وجود این من فکر می کنم این شناورها بهر است ظرفیت کمری داشته باشند.«

 از او سوال می کنم که اگر استانداردها را دارند چرا فکر می کنید باید ظرفیت اش 

کمر شود، پاسخ می دهد: »دستورالعمل شناسایی و بازرسی شناورهای مسافربری 

و تفریحی درخواست کننده پرچم جمهوری اسالمی ایران توسط سازمان بنادر و 

دریانوردی در سال 1392 تدوین و اجرایی شد و از آن جایی که بخشی از شناورهایی 

که در حال حارض در بنادر مشغول به فعالیت هستند قبل از این تاریخ خریداری شده 

بودند، ایراداتی به آن ها وارد است. ما نامه نگاری هایی هم انجام داده ایم و در جلسات 

هم مشکالت را بیان کرده و می کنیم.«

او در توضیح این مشکالت می گوید: »مسافران قشم اقشار مختلفی را شامل می شوند، 

گروهی دانشجو، گروهی کارمند و شاغل و بقیه مسافرینی هستند که برای خرید 

جنس به این جزیره می آیند. منونه مشکالتی که با آن روزانه مواجه هستیم مقدار بار 

مسافران است که متاسفانه در ساختار شناورهای موجود، برای این حجم بار مسافر و 

محل قراردادن آن ها جایی دیده نشده است. شناورهایی که در اینجا فعالند. طولشان 

در نهایت بین 20 تا 2۵ مر است و عرضشان ۷ تا 8 مر یعنی شناورهای کوچکی 

هستند. به این شناورها مجوز داده شده است که در سه عرشه، پایینی، میانی و باالیی 

مسافرگیری کند، تعداد ظرفیت آن ها هم 1۷0 نفر است. اگر فرض بگیریم که هر 1۷0 

نفر یک چمدان هم که داشته باشد این چمدان را باید کجا بگذارند؟«

اشری ادامه می دهد: »یکی از معضالتی که ما در ایام شلوغی سال داریم این است 

که بار تکمیل می شود اما مسافر تکمیل منی شود؛ یعنی شناور مسافر زده و بار تا روی 

الیف رفت رفته و حتی روی حلقه های نجات چمدان گذاشته اند، راه روها و عرشه پر 

از چمدان شده و حتی محل های خروج اضطراری هم مرور شده ، اما تعداد مسافر 

۵0 نفر بیش تر نیست.«

 او در پاسخ به این سوال که در چنین رشایطی چه می کنید، می خندد و می گوید: 

»سعی می کنیم با مدیریت مشکل را حل کنیم؛ یعنی شناور را زیر ظرفیت مجاز از بندر 

جدا می کنیم و بدون اینکه ظرفیتش تکمیل شود از او می خواهیم که بندر را ترک کند. 

مالکان شناورها از این مساله خیلی دلخور و شاکی می شوند، اما به هر حال چاره ای 

نیست و منی توان ایمنی را فدای رصفه اقتصادی کنیم. گاهی به خاطر همین مساله 

بین نیروهای عملیاتی بندر و شناورها، برخورد پیش می آید، اما در هر صورت وقتی ما 

احساس کنیم که ایمنی مسافران به خطر می افتد، اجازه منی دهیم که ظرفیت شناور 

را تکمیل کنند.« او پیشنهاد می کند که دوره های آموزشی برای مالکان شناورها هم 

برگزار شود تا آن ها هم با مباحث امنیت و ایمنی شناور آشنا شوند و برای سوار کردن 

مسافر در چنین رشایطی چانه زنی نکنند.

 اشری بر این اعتقاد است که زیرساخت های بندری، در بندر شهید ذاکری مناسب 

نیست: »بندر خرمشهر ترمینال مسافری خوبی دارد و بندر شهید باهر هم ترمینال 

مسافری بین املللی مناسبی دارد؛ اما در مجموعه قشم، بندر شهید حقانی و بندر 

شهید ذاکری و بندر هرمز در زیر ساخت های بندری مشکل دارند. ما سالن های 

مناسب نداریم. سالن هایی که ساخته شده است اصال با تعداد مسافر روزانه ما 

متناسب نیست. در ماه های خلوت سال، ۵ هزار نفر روزانه وارد بندر می شوند و ۵ هزار 

نفر خارج می شوند. در شش ماهه دوم سال این عدد بیش تر هم می شود. در نوروز 

گاهی تعداد ورودی و خروجی مسافر روزانه به 1۷ هزار نفر می رسد و این درحالی است 

که سالنی که در بندر شهید ذاکری وجود دارد،۵00 صندلی دارد و برای تردد 2 هزار 

نفر در روز مناسب است و به همین جهت همیشه در این سالن ازدحام وجود دارد.«

به گفته او این سالن ها برای ترمینال دریایی طراحی نشده است و امکاناتی که 

نیاز است در آن لحاظ نشده است و چینش سالن هم مشکل دارد: »متاسفانه برای 

ساخت سالن در این بنادر اصال نظرخواهی منی شود. به نظر من اگر قرار است درباره 

بندرهای مسافربری اقدامی انجام شود، حتا باید مسووالن این بنادر در جلسات 

تصمیم گیری حضور داشته باشند چون آن ها از نزدیک مشکالت را دیده اند و نیازها را 

می دانند. سالن هایی که ساخته می شود باید به گونه ای باشد که زیرساخت مناسب 

برای حداقل ۵ هزار مسافر را داشته باشد شاید در آن رشایط بتوان میزان بار مسافران 

را هم کنرل کرد، اما با ازدحامی که این بندر دارد و کمبود امکانات فعلی چنین چیزی 

در حال حارض شدنی نیست.«

به گفته او برای ساخت یک سالن استاندارد و مناسب باید ابتدا نیازسنجی انجام 

شود: »باید مشخص باشد که مسافران از کجا قرار است وارد شوند، بلیت کجا باید 

خریداری شود، سالن گمرک در کدام بخش باشد، سالن انتظار کجا باشد؟ سالن 

ترانزیت در کدام بخش تعریف شود، خروجی ها چه تعداد باشد و به کدام اسکله ها راه 

داشته باشد؟ فاصله بین خروجی تا اسکله را چگونه باید طی کرد؟ بار کجا باید تحویل 

گرفته شود؟ این ها همه موضوعاتی است که باید در زمان طراحی ترمینال در نظر 

گرفته شود و به آن ها فکر شود. متاسفانه تاکنون که در مورد چنین مسایلی فکر نشده 
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است، اما امیدوارم در طراحی سالن جدیدی که قرار است براساس طرح توسعه ای 

این بندر ساخته شود به چنین مواردی توجه شود. امیدوارم سالن جدید مانند سالن 

فعلی نباشد که فقط حکم یک گذرگاه را دارد که مسافر از آن وارد می شود و از سمت 

دیگر خارج می شود.«

اشری می گوید: »متاسفانه در اسکله شهید ذاکری زیرساخت ایمنی و آتش نشانی 

نداریم. اگر خدایی نکرده حادثه ای رخ دهد و آتش سوزی اتفاق بیفتد، هیچ پمپی یا 

ماشین آتش نشانی مستقری در این بندر وجود ندارد.«

مسافران چه می گویند
مردی بر روی صندلی های ترمینال مسافری شهید ذاکری نشسته است. به رساغش 

می روم. می پرسم، اهل کجایید؟ می گوید، شهرستان قائم از خراسان جنوبی. او برای 

بار دوم است که به قشم آمده، هر بار که می آید هم گشتی می زند و هم خرید می کند. 

او با قطار به بندرعباس آمده و از آنجا با شناور خود را به قشم رسانده و دوباره همین 

مسیر را قرار است طی کند. او حدود ساعت ۷ شب از اسکله حقانی به قشم آمده و 

صفی برای ورود به شناور وجود نداشته از سفر دریایی اش راضی است. تنها گالیه اش 

این است که قیمت ها در قشم هم دیگر خیلی پایین نیست. بار اولی که آمده بوده، 

خرید بهری داشته است.

آن طرف تر دو خانم که سن شان بیش از ۵0 سال را نشان می دهد، در حال گفت وگو 

با هم هستند. آن ها با اتوبوس از یزد به بندرعباس آمده اند و با اینکه مسیر طوالنی 

بوده اما بهشان خوش گذشته است. آن ها بعد از پیاده شدن از اتوبوس مستقیم به 

بندر شهید حقانی آمده اند و حدود 40 دقیقه منتظر مانده اند تا بتوانند سوار شناور 

شوند. آن ها به خاطر شلوغی و ازدحام مجبور شده اند متام 40 دقیقه را در صف 

بایستند و با توجه به اینکه سنشان کمی باال بوده و به خاطر اینکه از سفر با اتوبوس 

هم خسته بودند، کمی اذیت شده اند. یکی از خانم ها که اعظم نام دارد می گوید: 

»وقتی نزدیک اسکله رسیدیم، باید از رسویس بهداشتی استفاده می کردم، اصال 

متیز نبودند.« آن ها برای رسیدن به قشم یک ساعت در شناور بودند و تنها چیزی که 

آزارشان داده این است که محل نشسن خانم ها و آقایان از هم تفکیک شده نبوده 

است: »هم در صفی که ایستاده بودیم زن و مرد کنار هم بودند، هم در داخل شناور، 

ما مرد همراه مان نبود و برای همین احساس امنیت نداشتیم.  ای کاش صف های زن 

و مرد را جدا می کردند و در شناور هم محلی را برای نشسن زن هایی که مردی همراه 

ندارند در نظر می گرفتند.« اعظم خانم برای خرید جهیزیه دخرش به قشم آمده و حاال 

چمدان های زیادی در کنارش دارد و به این فکر می کند که چطور باید این همه بار 

را تا کنار شناور بربد. البته نگرانی دیگری هم دارد: »من تا به حال برای خرید به قشم 

نیامده بودم و منی دانم اینجا سیستم حمل ونقل بار چطور است. می ترسم اجناسی 

که خریده ام در راه رضبه ببیند.«

زهرا زنی جوان است که در صندلی های نزدیک در ورودی گمرک نشسته و خیلی 

خوشحال به نظر منی رسد. چمدان های زیادی در دور و اطرافش وجود دارد. 

می گوید از اصفهان برای خرید جنس به قشم آمده اما حاال که می خواهد بارهایش را 

بربد، گمرک اجازه منی دهد: »من رسپرست خانوار هستم و در اصفهان مغازه  دارم. 

بیش تر اجناس مغازه ام را از قشم می خرم، چون قیمت ها مناسب است و می توانم 

کمی سود کنم؛ اما این بار گمرک گیر داده است و می گوید جنس هایت را ترخیص 

منی کنیم، تجاری است. من کال 2 میلیون تومان خرید کردم می گویند باید برای هر 

کیلو ۵3 هزار تومان جریمه بدهم، حساب کردند و می گویند عالوه بر کارت سبز باید 

یک میلیون پرداخت کنی. برایم منی رصفد. واقعا مانده ام که چه کنم. خب من اگر 

کار نکنم، خرج زندگی را چه کسی باید بدهد، اگر گمرک کوتاه نیاید، عید امسال 

مغازه ام بی جنس می ماند.«

 از او درباره تجربه سفرهای قبلی اش می پرسم و اینکه وقتی جنس هایش را به شناور 

تحویل می دهد، سامل دریافت می کند: »همیشه بدون هیچ مشکلی چمدان ها را از 

شناور تحویل گرفته ام. من همیشه تنها برای سفر می آیم و به همین جهت برای سوار 

و پیاده کردن چمدان ها مسووالن شناور همیشه به من کمک می کنند.«

 عفت بلند نظر، خامنی است که واقعا سن اش زیاد است یعنی به نظر می رسد ۷0 

سال را داشته باشد، اما سامل و رسحال به نظر می رسد. او به همراه دخرها و نوه هایش 

برای تفریح و خرید به قشم آمده اند. در مسیر برگشت از بندر شهید ذاکری تا حقانی 

با او هم کالم می شوم: »از تربیز با هواپیا به بندرعباس آمدیم و با شناورهای تندرو به 

قشم آمدیم، همه چیز خوب بود. برای سوار شدن به شناور هم خیلی معطل نشدیم؛ 

اما فقط یک مشکل داشتیم. اینجا چرخ دستی سخت پیدا می شود. بارمان این قدر 

زیاد بود که حتی چند نفری منی توانستیم حملش کنیم. یک ساعت طول کشید تا 

چرخ دستی پیدا کنیم.«

 عفت خانم قشم را خیلی دوست دارد و زیاد به اینجا می آید: »شاید بیش از 1۵ بار به 

قشم آمده ام. چند سالی است که وضعیت قایق ها خیلی بهر شده، قبال اصال این قدر 

مرتب و خوب نبود. قایق ها کوچک بود و تعداد مسافری که سوار می کردند، کم بود، به 

خاطر همین بیش تر منتظر می شدیم اما االن شناورهایی هستند که 200 تا مسافر 

را یک جا سوار می کند. از وقتی این شناورهای جدید آمده، رشایط خیلی بهر شده، 

رسعت شان هم خوب است، زود به مقصد می رسیم، احساس امنیت هم می کنیم.«

او فقط از یک چیز ناراضی است: »برای چمدان ها زیاد پول می گیرند. به ما گفتند باید 

30 هزار تومان برای چمدان ها بدهید. البته بارمان زیاد بود، 1۵ تا چمدان و ساک 

داشتیم که همه اش هم بزرگ بودند. برای ساک های بزرگ 2 هزار تومان می گیرند و 

برای ساک های کوچک هزار تومان؛ اما 30 هزار تومان هم پول کمی نیست. این قدر 

چانه زدم که قبول کردند 2۵ هزار تومان بپردازم.«

در کنار آن ها دخر جوانی نشسته که از کتاب هایی که در دست دارد، مشخص است 

دانشجو است. او اهل تهران و ساکن بندرعباس است: »من دانشجوی ارشد رشته 

حقوق جزا هستم. االن ترم دوم هستم و تقریبا 6 ماه است بین بندرعباس و قشم تردد 

می کنم. در فصل هایی که مسافر کم است هیچ مشکلی برای رفت و آمد نداریم. اما 

وقتی مسافرها زیاد می شوند، به دردرس می افتم. من صبح ها ساعت ۷ و نیم به اسکله 

می آیم، اما گاهی این قدر صف شلوغ است که دیر به کالسم می رسم. وقتی ازدحام 

ایجاد می شود دیگر نظم و ترتیبی هم در کار نیست، گاهی می بینم کسانی که دیرتر 

از من به صف آمده اند زودتر سوار می شوند من هم که منی توانم همه اش برای این 

چیزها دعوا راه بیندازم.  ای کاش کمی نظم و انضباط بندر در زمان های شلوغی 

بیش تر شود.«

 از او می پرسم آیا تا به حال پیش آمده به خاطر طوفانی بودن دریا، نتواند به کالس 

برود، کمی فکر می کند و می گوید: »نه. حتی اگر هوا خراب باشد بعضی از شناورها 

به دریا می روند. برای من پیش نیامده است که زمان کالسم با خراب بودن هوای دریا 

برخورد کند.«

از او می پرسم، تو که زیاد در این مسیر در رفت وآمد هستی، اگر خدایی نکرده یک 

موقعی برای شناور اتفاقی بیفتد می دانی باید چه کار کنی؟ پاسخ می دهد: »خب 

نه. تا به حال بهش فکر نکردم؛ اما می دانم زیر صندلی ها جلیقه نجات هست. روش 

استفاده از آن را هم روی دیوارها زده اند.« رسم را می چرخانم و دنبال نوشته ای که 

می گوید می گردم. پیدا منی کنم، نشانم می دهد، آنجاست. حق با اوست، پوسری 

به دیوار است که شیوه استفاده از جلیقه را نشان می دهد اما آن قدر دور است و 

نوشته های آن کوچک است که در رشایط عادی خواندن آن از راه دور امکان ندارد، 

چه برسد به مواقع بحرانی.

 می پرسم در مدتی که در این مسیر تردد می کند، آیا تا به حال شده است که پرسنل 

شناور شیوه استفاده از جلیقه ها را به مسافران آموزش بدهند، می گوید: »نه هیچ 

وقت؛ اما گاهی فیلم های آموزشی می گذارند؛ اما در بیش تر شناورها فیلم هایی هم 

که هنگام حرکت شناور پخش می شود داستانی و رسگرم کننده است.«

یکی دیگر از مسافران از گرانی قیمت بلیت گالیه می کند، می گوید: »من سالی دو بار 

قشم می آیم. برای من این بلیت به نظر گران است، حاال شا فرض کنید کسی دانشجو 

باشد و مجبور باشد هفته ای یکی دو بار در این مسیر رفت و آمد کند، برای چنین فردی 

اصال این قیمت ها مقرون به رصفه نیست. به نظرم باید قیمت بلیت ها را ارزان کنند.«

 دو زن با لباس های محلی در شناور نشسته اند. اهل بندرعباس اند و برای دیدار فامیل 

به قشم می روند. یکی از زن ها که سنش کمر است می گوید: »برای دیدن دخرعمه ام 

به قشم می رویم. زیاد سوار شناور شده ایم همه چیزش خوب است ولی  ای کاش در 

بین راه از مسافران پذیرایی می کردند.«

یکی دیگر از مسافرها که پرس جوانی است خود را اهل پایتخت معرفی می کند. او 
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از وضعیت سفر دریایی اش گالیه دارد. می گوید، خیلی در صف منتظر شده و بندر 

حداقل های نیاز مسافر را برآورده نکرده است: »ساعت 8:40 به بندر آمدم خیلی 

شلوغ بود نزدیک به یک ساعت منتظر شدم تا سوار شناور شوم. این همه شناور دارند 

و پست اسکله اما منی دانم چرا فقط از یکی دو اسکله بیش تر استفاده منی کنند. اگر 

در همه اسکله ها به طور هم زمان مسافر سوار می کردند این قدر معطل منی شدیم. 

اصال وقت مسافر برایشان اهمیت ندارد. آیا در کشورهای خارجی هم این طور با مسافر 

برخورد می کنند؟«او در مورد کمبود امکانات در بندر می گوید: »وضعیت بندر قشم 

از بندر شهید حقانی بهر است. حداقل در قشم یک سالنی هست که می توان در آن 

نشست. بوفه دارد، دستگاه کارت خوان دارد؛ اما در بندر حقانی حداقل امکانات هم 

برای مسافر وجود ندارد.«

پرسی جوان که اهل بندرعباس است و خود را دانشجوی مکانیک دانشگاه قشم معرفی 

می کند از اینکه همیشه صدای موسیقی یا فیلم در شناور بیش از حد بلند است، گالیه 

دارد: »این صداها واقعا آزاردهنده است و همیشه وقتی سوار شناور هستم لحظه شاری 

می کنم تا به مقصد برسم و پیاده شوم.«او از اینکه در شناور از مسافران پذیرایی منی شود 

هم ناخرسند است: »این همه از ما پول می گیرند اما حتی یک آب میوه و کیک ساده 

هم به مسافران منی دهند.«

 این دانشجو به اینکه مجبور است هفته ای دوبار حدود نیم ساعت در صف سوار شدن به 

شناور منتظر مباند، اعراض دارد و می گوید: »من هفته ای دو بار این مسیر را می روم و 

می آیم و هر بار حداقل نیم ساعت معطل می شوم. خب در نظر بگیرند برای من دانشجو 

که کارمند هم هستم وقت بسیار ارزشمند است و اینکه مجبورم هفته ای دو ساعت را یا 

در صف هدر بدهم، یا منتظر تکمیل شدن ظرفیت شناور باشم، قابل تحمل نیست.« 

توضیح می دهد که در ایام هفته که مسافر کم است گاهی شناورها بیش از یک ساعت 

منتظر می مانند تا ظرفیت شان تکمیل شود: »اصال فکر وقت مسافر را منی کنند، انگار 

آن چیزی که در ایران ارزش ندارد، زمان است.«البته از امنیت شناورها رضایت دارد و 

می گوید حدود یک سالی که در یک مسیر در رفت و آمد است هرگز احساس ترس و 

نگرانی نداشته و هیچ وقت هم برای شناورها مشکلی پیش نیامده است.

دانشجوی دیگری که حدود 2 سال است که در بین بندرعباس و قشم در تردد است، 

می گوید: »من هفته ای 4 بار سوار شناور می شوم. خیلی مشکالت وجود دارد، به مسافر 

احرام منی گذارند، برخورد فروش بلیت، پرسنل شناور و انتظامات اصال مناسب نیست، 

جوری رفتار می کنند که انگار مسافر به آن ها بدهی دارد. اگر کسی در شناور از جایش 

بلند شود و به هر دلیلی بخواهد بیرون برود، طوری با او رفتار می کنند که انگار مجرم 

گرفته اند.« از بی نظمی داخل بندر هم گالیه دارد: »بعد از اینکه بلیت را می خریم، دیگر 

به امان خدا رهایان می کنند. اصال نظم و انضباطی وجود ندارد.  ای کاش بلیت ها 

شاره داشت و نوبت هر کس براساس زمان خرید بلیت مشخص می شد؛ مثال کسی 

که شاره اش 120 بود زودتر از کسی که شاره اش 1۵0 بود سوار شناور می کردند. 

االن اصال عدالت رعایت منی شود، هر کس زرنگ تر باشد، زودتر سوار می شود. این 

وضعیت واقعا افتضاح است. من خیلی وقت ها به خاطر این بی عدالتی ها دیر به رس 

کالس می رسم و حتی زمانی بوده که بیش تر از یک ساعت و نیم منتظر بودم تا سوار 

شناور شوم.«

 به گفته او در زمان هایی هم که اسکله خلوت است و مسافر کم است، شناورها تا حداقل 

80 درصد ظرفیت شان پر نشود، حرکت منی کنند حتی اگر مسافران را یک ساعت 

منتظر نگه دارند. این دانشجو از اینکه مسافران در اسکله حقانی سقفی باالی رس ندارند 

و این بندر ترمینال ندارد، گالیه دارد: »هوای بندرعباس در تابستان خیلی گرم است، 

یعنی طوری است که اصال قابل تحمل نیست. از در ورودی بندر تا کنار اسکله ها هم 

می آییم، خیس عرق می شویم. به نظر من باید مسافران از هان در ورودی وارد ترمینال 

مسافری شوند، ترمینالی که مجهز به کولر باشد و به جای ماشین برقی هم باید گیت های 

روان راه اندازی شود که مسافر بر روی آن ها می ایستاد تا به نزدیکی اسکله برسد. این 

پیشنهادهایی که من می دهم اصال دور از ذهن نیست در بسیاری از کشورهای دنیا 

چنین امکاناتی در اختیار مسافران گذاشته می شود.«

او می گوید: »باید امکان خرید اینرنتی برای بلیت ها فراهم شود تا من از خانه بتوانم 

مثال برای ساعت9 صبح بلیت بخرم و وقتی به بندر می آیم، راس ساعت 9 سوار بدون 

هیچ معطلی سوار شناور شوم. برای دانشجویان و کارمندان و کسانی هم که هر روز در 

این مسیر رفت و آمد دارند باید کارت اعتباری تدارک ببینند که هم قیمتش کمر باشد و 

هم مسافر دیگر نیاز نباشد هر روز بلیت بخرد.« درباره قیمت بلیت هم می گوید: »ده هزار 

تومان برای قیمت بلیت خیلی زیاد است، هر سال هم قیمت بلیت را به طور معناداری 

باال می برند. پارسال قیمت بلیت ۷ هزار تومان بود، یک مرتبه قیمت را خیلی باال بردند، 

اصال قیمت این بلیت ها را خیلی بیش تر از تورم کشور باال می برند.«

 خانم دیگری هم که اهل جیرفت استان کرمان است، می گوید: »من مغازه دارم و خیلی 

به قشم سفر می کنم. از وقتی رفت و آمد قایق ها را ممنوع کرده اند، اوضاع خیلی بد شده 

است. قیمت شناورها خیلی گران است. قایق ها هم ارزان تر بودند و هم بهر. قایق ها 

۷ هزار تومان کرایه می گرفتند و سفر با آن ها برایم خیلی لذت بخش بود؛ اما حاال باید 

در یک اتاقک روی صندلی ام بنشینم و تکان نخورم، هیچ لذتی هم از دریا منی برم. آن 

وقت 10 هزار تومان هم کرایه بدم. به نظرم مسخره است.« به او می گویم قایق ها امنیت 

نداشتند، استاندارد نبودند، می گوید: »من خیلی با آن قایق ها سفر کردم، هیچ مشکلی 

نداشتند و وقتی با آن ها سفر می کردم به من خوش می گذشت. هم جنس ام را راحت تر 

می آوردم و هم زیبایی های دریا را می دیدم. واقعا حیف شد که آن ها را جمع کردند.«

بازگشت به تهران
صحبت های این خانم که متام می شود به اسکله شهید حقانی می رسیم. همه به 

صف شده اند که از شناور پیاده شوند. من هم ساکم را تحویل می گیرم و از شناور پیاده 

می شوم. کادر کشتی به مسافران در پیاده شدن کمک می کنند. واقعاً تعداد چمدان ها 

و بارها زیاد است. آنها دست مسافران مسن را می گیرند که راحت تر پیاده شوند و در 

جابه جایی چمدان های بزرگ هم همکاری می کنند.

در بیرون از شناور، کارگرانی به چشم می خورند که با چرخ دستی منتظر مسافران و 

جابه جایی بار آنها هستند. وقتی از محوطه اسکله خارج می شوم، دوباره ماشین های 

برقی را می بینم که برای انتقال مسافران به سمت در خروجی آماده اند؛ اما این بار 

مسافران کمری از این ماشین ها استفاده می کنند چون بارها زیاد است و این 

ماشین های کوچک جوابگوی نیاز آنها نیست.

جلو در بندر شهید حقانی، تاکسی ها و ماشین ها به دنبال مسافران هستند و تالش 

می کنند مسافران را متقاعد کنند که آنها را به مقصد برسانند. سوار یکی از تاکسی ها 

می شوم و به سمت فرودگاه می روم. فرودگاه کوچکی است، خیلی هم شلوغ نیست. 

حدود یک ساعت تا زمان پرواز وقت دارم. منتظر می مانم. وقتی ساعت 4:30 می شود، 

برای سوار شدن به سمت هواپیا می روم. هواپیای دیگری در کنار هواپیایی که قرار 

است سوار آن شوم، دیده می شود. مسافران آن بسیار خسته و عصبی به نظر می رسند 

و بر روی زمین نشسته اند. سؤال می کنم جریان چیست. می گویند این هواپیا قرار 

بوده ساعت 8 صبح پرواز کند اما به خاطر نقص فنی هنوز اجازه پرواز به آن داده نشده 

است. یکی از مسافران این هواپیا که کودکی در آغوش دارد بسیار عصبانی است و از 

وضعیت موجود شکایت دارد اما کارمندان فرودگاه با او به تندی برخورد می کنند و گویا 

اعراض او را به حق منی دانند.

سوار هواپیا می شوم. خوش شانسم که پرواز من اصالً تأخیر ندارد و درست به موقع پرواز 

می کند. هواپیای کوچکی است، فوکر است و واقعاً راحت نیست اما اهمیتی ندارد، 

دیگر عادت کرده ام که پرتوقع نباشم. هواپیا بلند می شود و اوج می گیرد. کمی بعد 

تکان ها رشوع می شود. یاد وقتی می افتم که سوار شناور بودم. با خودم فکر می کنم که 

هان طوری که شناور بر روی دریا با امواج درگیر است و تکان تکان می خورد، حتًا در 

آسان هم چیزی هست که باعث این تکان ها می شود. یک ساعتی می گذرد که یک 

مرتبه هواپیا به شدت تکان می خورد و احساسی که در من ایجاد می کند دقیقاً مانند 

زمانی است که در ماشین نشسته ام و راننده متوجه رسعت گیر منی شود و با رسعت زیاد 

از روی آن می گذرد و همه مسافران به باال پرتاب می شوند؛ یعنی در آسان رسعت گیر 

هم کار گذاشته اند!

مدتی بعد از بلند گوی هواپیا اعالم می شود که به فرودگاه مهرآباد نزدیک شده ایم و 

هواپیا در حال کم کردن ارتفاع است. خامنی که در کار من نشسته است، کتاب دعایی 

بیرون می آورد و رشوع به خواندن می کند. تکان ها بیشر می شود و در نهایت احساس 

می کنم که چرخ های هواپیا باند فرودگاه را ملس کرده اند و این یعنی مأموریتم متام 

شد و من سامل به مقصد رسیدم. خدا را شکر می کنم و پیاده می شوم.
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ـــه  ـــگری منطق ـــب گردش ـــه قط ـــود ب ـــای خ ـــواحل و دریاه ـــیل های س ـــری از پتانس ـــا بهره گی ـــران ب ـــایه ای ـــورهای همس ـــی از کش ـــته برخ ـــال گذش در ده س

و دنیـــا تبدیـــل شـــده اند؛ ایـــن در حالی اســـت کـــه ســـواحل، بنـــادر و دریاهـــای ایـــران حتـــی از جـــذب شایســـته گردشـــگران داخلـــی هـــم ناتـــوان 

ـــی  ـــل توجه ـــاالنه ارز قاب ـــه س ـــته ایم، بلک ـــور نداش ـــرای کش ـــی ب ـــیل ها،  ارزآوری خاص ـــن پتانس ـــتفاده از ای ـــا اس ـــا ب ـــه تنه ـــم ن ـــل ه ـــن دلی ـــد. به همی بوده ان

برای سفرهای تفریحی گردشگران ایرانی به کشورهای همسایه و به ویژه ترکیه و دبی تزریق شده است. 

ـــی  ـــگری دریای ـــی گردش ـــت فعل ـــه وضعی ـــت آن ک ـــت: نخس ـــث گذاش ـــه بح ـــور را ب ـــه مح ـــی س ـــگری دریای ـــوزه گردش ـــان ح ـــوت از کارشناس ـــا دع ـــا" ب ـــدر و دری ـــه "بن ماهنام

ـــگری  ـــرتش گردش ـــرای گس ـــران را ب ـــای ای ـــواحل و آب ه ـــای س ـــیل ها و قابلیت ه ـــه پتانس ـــم ک ـــت کردی ـــان درخواس ـــن کارشناس ـــه از ای ـــت؟ در ادام ـــه اس ـــور چگون در کش

ـــن  ـــدی از ای ـــرای بهره من ـــوزه ب ـــن ح ـــل در ای ـــای دخی ـــر نهاده ـــوردی و دیگ ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــش روی س ـــای پی ـــان چالش ه ـــد و در پای ـــی کنن ـــواحل بررس ـــر س ـــی ب مبتن

پتانســـیل های گردشـــگری آبـــی بـــه گفت وگـــو گذاشـــته شـــد. ایـــن نشســـت بـــا حضـــور علـــی کوروش نیـــا، کارشـــناس اداره نظـــارت بـــر ســـواحل ســـازمان بنـــادر و 

ـــی و  ـــت کیش رو آب ـــل رشک ـــلیامنی مدیرعام ـــع س ـــا طال ـــوردی(، محمدرض ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــادر س ـــواحل و بن ـــرکل س ـــار، مدی ـــای اله ی ـــی از آق ـــه منایندگ ـــوردی )ب دریان

ـــت. ـــده اس ـــرد آم ـــن میزگ ـــزارش ای ـــل آن در گ ـــه ماحص ـــد ک ـــزار ش ـــا" برگ ـــدر و دری ـــه "بن ـــرت ماهنام ـــاوه در دف ـــازان گن ـــت بندرس ـــل رشک ـــر عام ـــدری مدی ـــین خ عبدالحس

در میزگرد تخصصی بررسی فرصت ها و چالش های توسعه سواحل در زمینه گردشگری مطرح شد

غفلت از دریا، اشتباه تاریخی اقتصاد ایران
رسمایه گذاری در دریا و سواحل، تنها راه توسعه پایدار کشور است

ت و ن  شماره 216   1393 ی 0  سال 



: جنــاب آقــای خــدری، در ابتــدای ایــن بحــث 

به عنــوان یکــی از صاحب نظــران گردشــگری دریایــی 

کــه در حــوزه کاربــردی و دانشــگاهی فعالیــت داریــد، 

وضعیــت فعلــی گردشــگری در ســواحل و دریاهــای ایران 

را بررســی کنیــد.

خــدری: گردشــگری دریایــی تعریــف مشــخصی دارد که بر اســاس 

آن هــر فعالیــت گردشــگری که بــه آب ارتبــاط پیــدا می کنــد، اعم از 

دریاهــا، رودخانه هــا، تاالب هــا و چشــمه های آب گــرم، گردشــگری 

آبــی یا گردشــگری دریایی اطالق می شــود. این شــیوه گردشــگری 

در کشــور مــا به صــورت برنامه ریــزی شــده و بــا یــک نظام و سیســتم 

مشــخص وجــود نــدارد، امــا به صــورت خودجــوش و به صــورت 

ــه از نظــر  ــم. البت اســتفاده هایی از ســواحل انجــام می شــود، داری

مــن ای کاش ایــن نــوع گردشــگری را نداشــتیم، چراکــه به ســبب 

اســتفاده نادرســت، عــدم شــناخت منابــع و هم چنیــن نبــود 

برنامه ریــزی صحیــح بــرای اســتفاده از ایــن منابــع، رفتــه رفتــه این 

منابــع آســیب دیــده و از بیــن می رونــد. 

ــت.  ــگر اس ــرش گردش ــب پذی ــاختار مناس ــدم س ــر ع ــاله دیگ مس

گردشــگر شــاخص هایی دارد، امکانــات گردشــگری از جملــه 

ــار  ــی در کن ــی و رفاه ــر اقامت ــات دیگ ــرودگاه و امکان ــاده، راه، ف ج

جاذبه هــای تاریخــی، آثارملــی و جهانــی ثبت شــده، تورهــای 

فرهنگــی و... می توانــد یک گردشــگر را جــذب کنــد. االن در ترکیه 

ــی  ــت و در برخ ــدی اس ــدت ج ــگری به ش ــذب گردش ــارات ج و ام

ــرای گردشــگران در نظــر  ــادی را ب از فصل هــا پروازهــای بســیار زی

می گیرنــد. ایــن یک اتفــاق فرهنگــی اســت. بحــث بازارهــا و خرید 

ــد.  ــال می کنن ــگران دنب ــه گردش ــت ک ــی اس ــم از جذابیت های ه

ــه جزیره هــا ترجیــح می دهنــد  به ویــژه گردشــگران آبــی در ســفر ب

کــه در کنــار تفریــح، امکانــات خریــد و مراکــز تجــاری هــم ایجــاد 

شــده باشــد.

برگردیــم بــه وضعیــت کنونــی کشــورمان، واضــح اســت کــه کشــور 

مــا از نظــر پتانســیل ظرفیــت بســیار باالیــی دارد امــا از نظــر 

بهره بــرداری موفــق نبوده ایم. از نظــر جذب گردشــگران خارجی در 

بخــش دریایــی، شــاید آمار بــه یــک درصد هــم نرســد. حداقــل من 

آمــاری نــدارم که گردشــگر خارجــی بــرای اســتفاده از ســواحل وارد 

کشورمان شــده باشــد. البته آمار گردشــگران داخلی که از سواحل 

اســتفاده می کننــد، به نســبت ســال های قبــل آمــار چشــم گیری 

اســت؛ چون قبــال آمــار نداشــتیم. امــا آمارهای چند ســال گذشــته 

نشــان می دهــد کــه آمــار گردشــگران پارســال نســبت بــه دو ســال 

پیــش حــدود 63درصــد رشــد داشــته اســت. امــا اگــر ایــن آمــار را 

بــا کل آمــار گردشــگری کشــور مقایســه کنیــد،  خواهیــد دیــد کــه 

ســهم گردشــگری دریایــی تنهــا نیــم درصــد اســت. امــا چــون قبال 

آمــار ۵ میلیــون بــوده و امســال 8 میلیون شــده اســت،  رشــد بزرگی 

ــد. ــان می ده را نش

ــی و  ــن اصل ــن رسزمی ــه بی ــا ک ــی م ــافرت های دریای ــوع مس مجم

ــم  ــگری و ه ــم گردش ــت: ه ــکل اس ــه دو ش ــد ب ــر رخ می ده جزای

ــا  ــرای کار کــه در هــر ســال به طــور میانگیــن عــددی بیــن 12 ت ب

13 میلیــون نفــر را بــه خــود اختصــاص می دهــد. زمانــی کــه مــن 

در اتحادیــه بــودم و آمارگیــری آغاز شــد، حــدود هفت و نیــم میلیون 

نفــر ســفر در ســال بــود کــه اگــر ایــن آمــار را فقــط بــا آمــار مــروی 

تهــران مقایســه کنیــم، می بینیــم کــه ایــن رقــم آمــار تنهــا یــک یــا 

دو روز اســت. امــا در هنــگام اعــالم ایــن آمارهــا خیلــی بزرگ منایی 

می شــود.

بزرگ منایی آمارها، بی فایده است
مــا پتانســیل های الزم را داریــم. مــن بیش تــر ســواحل کشــورهایی 

کــه ادعــای گردشــگری دریایــی دارنــد را تجربــه کــرده ام یــا 

ــواحل  ــن س ــر روی ای ــوع ب ــن موض ــه ای ــدی ب ــطه عالقه من به واس

مطالعــه داشــتم. بــه جــرات می توانــم بگویــم وضعیــت ســواحل مــا 

مناســب تر از بســیاری از ایــن ســواحل اســت، امــا نــوع اســتفاده ما 

کارآمد نیســت. شــا در کشــور کره جنوبی در ســاحل بوســان برای 

اینکــه روی ماســه راه برویــد، بایــد پــول بدهیــد. در آن بخــش از کره 

اصــال ماســه ای وجــود نــدارد و این طــور کــه خودشــان می گوینــد 

ــه را از  ــد و ماس ــادر کردن ــتان ص ــه عربس ــدای را ب ــودروی هیون خ

عربســتان وارد کردنــد تــا ایــن ســاحل ماســه ای را ایجــاد کننــد. مــا 

قــدر ایــن پتانســیل ها را منی دانیــم. همــه چیــز بــه نحــوه اســتفاده 

مــا برمی گــردد. اســتفاده ای کــه دیگــران از ایــن جاذبه هــا و 

طبیعــت می کننــد بــا عملکــرد مــا بســیار متفــاوت اســت.

ــرای  ــا ب ــدر و دری ــه بن ــم از ماهنام ــا: مــن تشــکر می کن کــوروش نی

ــور  ــه کش ــدارد ک ــکی ن ــس ش ــوع. هیچ ک ــن موض ــه ای ــن ب پرداخ

مــا در حــوزه پتانســیل و توانایی هــای جــذب گردشــگر چــه 

داخلــی و چــه خارجــی در دنیــا بی نظیــر یــا کم نظیــر اســت. 

پتانســیل هایی کــه در مناطق ســاحلی و دریایــی ما هســت، بدون 

ــرای  ــی ب ــمی فراوان ــمی و ژئوتوریس ــای اکوتوریس ــک فرصت ه ش

گردشــگران دارد و ایــن موضــوع آن قدر واضح اســت کــه جای بحث 

منی گــذارد. شــاید کارشناســان و مدیــران کشــورهای دیگــر کــه از 

ــد می کننــد و توانایی هــای بالقــوه مــا را  ــران بازدی ــن مناطــق ای ای

می بیننــد، غبطــه می خورنــد. امــا بــا آقــای خــدری موافــق هســتم 

که زیرســاخت الزم برای ســاماندهی و جذب گردشــگران در کشــور 

وجــود نــدارد. شــا منی توانیــد یــک گردشــگر را حتــی در داخــل 

کشــور ترغیــب بــه دیــدن ایــن جاذبه هــا کنیــد، بــدون آنکــه امکان 

اقامتــی و ترابــری مناســبی را در نظر گرفته باشــید. به خصــوص در 

حــوزه گردشــگران خارجــی بحث هــای سیاســی دیگری هــم وجود 

ــد. ــه ایــن موضــوع دامــن می زن دارد، کــه ب

: البتــه بــه نظــر می رســد کــه ایــن فــاز دوم موضــوع 

اســت، یعنــی زمانی کــه مــا متامــی زیرســاخت ها را فراهم 

کــرده باشــیم، امــا بازهــم گردشــگری از خــارج بــه کشــور 

نیایــد. درســت اســت؟

ــن دو  ــن ای ــت و بنابرای ــور اس ــا همین ط ــه. دقیق ــا: بل ــوروش نی ک

ــه  ــی ک ــده هــم هســتند. از آن جای ــه نوعــی تکمیل کنن موضــوع ب

ــه  ــی از آن ب ــه بخش ــه ب ــم ک ــم نکرده ای ــث دوم را فراه ــن بح ــا ای م

عملکــرد دســتگاه های اجرایــی و بخشــی هــم به بخــش خصوصی 

بر می گــردد، نهایتــا توفیــق چندانــی در جــذب گردشــگران در 

ــم. ــدا نکرده ای ــا پی ــواحل و دری ــوزه س ح

ــای  ــه بحث ه ــدم ک ــانه ها دی ــال اخیــرا در رس ــوان یــک مث به عن

زیــادی بــرای تبدیل جزیــره آشــوراده بــه منطقــه گردشــگری ایجاد 

شــده اســت که این جزیــره بکر آســیب خواهــد دیــد. مــن از دیدگاه 

مدیریــت ســواحل هیــچ مشــکلی در ایــن موضــوع منی بینــم، امــا 

افــرادی کــه دغدغــه مباحــث محیــط زیســتی را در پــس ذهنشــان 

ــن  ــا ای ــایند، ب ــدان خوش ــه چن ــابقه ن ــر س ــاید به خاط ــد،  ش دارن

ــر عهــده  ــن موضــوع ب ــد. بخشــی از ای موضــوع مخالفــت می کنن

دســتگاه ها و بخــش دولتــی متولــی موضــوع اســت کــه بایــد یــک 

ضانــت اجرایــی قــوی را بــرای مباحــث حفاظتــی تدویــن و اجــرا 

کنــد. بــدون شــک بــا وجــود ایــن پتانســیل ها اگــر چنیــن فرآیندی 

تکمیــل شــود، زیرســاخت ها فراهــم شــود و اســتانداردها و ضوابط 

و مقــررات هــم مراعــات شــود، کشــور مــا در ایــن حــوزه عملکــردی 

متفــاوت از حــال خواهــد داشــت.

متاســفانه بــا وجــود همــه شــعارهایی کــه داده شــده اســت، هنــوز 

کشــوری هســتیم که در زمینــه اقتصــادی به نفــت و گاز وابســتگی 

شــدیدی داریم و بــرای ارزآوری در زمینه هــای دیگر توفیق چندانی 

نداشــته ایم. موضــوع گردشــگری و گردشــگری دریایــی پتانســیل 

خوبــی اســت کــه می شــود از آن بهــره گرفــت. جنــاب آقــای خدری 

ــد کــه الزمــه توســعه گردشــگری در ســواحل، از  هــم مطــرح کردن

طرفــی تامیــن زیرســاخت های الزم اســت و از طرفــی دیگــر رعایــت 

اصــول حفاظتــی از پتانســیل های مــا در این حــوزه. مثــال دیگری 

بــرای شــا می زنــم کــه نشــان بدهــم بــه نظــر مــن، کشــور در زمینه 

ــی  ــگر داخل ــل گردش ــاحلی، الاق ــق س ــگر در مناط ــذب گردش ج

در شــال کشــور هیــچ مشــکلی نداریــم. کافــی اســت دو ســه روز 

مملکــت تعطیــل باشــد تــا بزرگ راه هــا بســته شــود. مــردم بــا هــر 

رشایطــی و بــا کمرین امکانات اقامتی به ســواحل شــالی کشــور 

خدری: آمار گردشگران 
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می آینــد تــا از پتانســیل های طبیعــی ایــن منطقــه اســتفاده کنند. 

بنابرایــن حتــی در جنــوب کشــور کــه تراکم جمعیــت بســیار پایین 

اســت، مــردم در اولیــن فرصتی کــه پیــدا می کنند ســعی می کنند 

ــد  ــی بهره من از موهبت هــای طبیعــی در ســواحل و مناطــق دریای

شــوند،  اما به واســطه عــدم فراهم شــدن رشایــط و زیرســاخت هایی 

کــه بــرای اســتفاده از امکانــات دریایی مورد نیاز اســت، پتانســیلی 

که وجود دارد به نحواحســن اســتفاده منی شــود. در شــال کشــور 

بــه خاطــر قیمــت بــاالی زمیــن و هجــوم مــردم بــه مناطق ســاحلی 

و البتــه بخشــی از دســتگاه های دولتــی و نظامــی، دسرســی 

همگانــی بــه دریــا اساســا وجــود نــدارد. 

در پروژه هایــی هم چــون مدیریت یکپارچه مناطق ســاحلی کشــور 

)ICZM( معضــل اصلــی کــه بــا آن مواجــه هســتیم،  ایــن اســت که 

ــا و ســاحل دسرســی ندارنــد.  ــه دری مــردم مــا در شــال کشــور ب

الاقــل در محدوده میانی ســاحل شــال وضعیت بســیار اســفناک 

اســت و شــا بــرای اینکــه فقــط دریــا را ببینیــد تنهــا یــک فضــای 

محــدود در اختیــار داریــد. مــا تــالش می کنیــم زمینــه مدیریتــی و 

بحــث قانونــی رســیدگی بــه ایــن موضــوع را فراهــم کنیــم.

ســلیامنی: مــا در حــال حــارض خوشــبختانه یــا متاســفانه بــه 

ــح و... از  ــرای تفری ــب ب ــهری مناس ــات ش ــن امکان ــر نداش خاط

نظــر گردشــگری دریایــی بــا اســتقبال مــردم مواجــه شــده ایم. بــا 

وجــود همــه ضعفــی کــه در ســواحل داریــم و امکاناتــی کــه فراهــم 

ــی  ــگری دریای ــدی از گردش ــرای بهره من ــردم ب ــم م ــم بازه نکرده ای

بــه ســواحل مــا رجــوع می کننــد. ایــن موضــوع هــم یــک فرصــت 

اســت و هــم یــک تهدیــد. اگــر مســووالن مــا در ایــن قضیــه خــوب 

ــن امــکان هــم روی گــردان  ــد، خود به خــود مــردم از ای عمــل نکنن

می شــوند. 

یکــی از مــوارد مــورد توجــه در ایــن زمینــه، بحــث ایمنــی 

شناورهاســت. در حــال حــارض اتوبوس هایی که بحث گردشــگری 

دارنــد، اتوبوس هــای VIP هســتند کــه بــا اتوبوس هایــی کــه 

رصفــا مســافر را جابه جــا می کننــد، از نظــر امکانــات و فضــا 

تفاوت هایــی دارنــد. در بحــث دریایــی بررســی کنیــد کــه شــناورها 

چــه تفاوت هایــی بــا هــم دارنــد؟ واقعیــت ایــن اســت کــه تفاوتــی 

وجــود نــدارد. شــناوری کــه بــرای تــردد مســافران فعــال اســت بــا 

شــناور گردشــگری یکــی اســت. امکانــات خیلــی ضعیــف اســت. 

مــواردی ماننــد اضافه ســوار کــردن مســافر در ایام شــلوغ هــم مزید 

بــر علــت اســت. مســافری کــه شــاید ســالی یــک یــا دو بــار فرصــت 

داشــته باشــد از ایــن تعطیــالت اســتفاده کنــد،  بــا چنــان ازدحــام 

جمعیــت و نابســامانی مواجــه می شــود کــه خاطــره بســیار بــدی 

ــرای تعطیــالت  پیــدا می کنــد کــه در تصمیم گیری هــای بعــدی ب

ــود.  تاثیرگــذار خواهــد ب

در همیــن زمینــه در جلســه ششــم فوریــه در خصــوص آموزش های 

خــاص کشــتی های مســافری در IMO مرتبــط بــا STCW قســمت 

A بخــش ۵ بنــد دوم تصویــب شــد کــه پرســنل کشــتی بایــد 

ــرای خــارج کــردن مســافران از کشــتی  ــاز ب ــورد نی آموزش هــای م

در مواقــع خطــر را دیــده باشــند تــا بتواننــد ایمنــی را تامیــن کنند. 

ایــن موضــوع پــس از غــرق شــدن یــک کشــتی در ایتالیــا رخ داد. 

البتــه ســازمان بنــادر هــم بازرســی های متناوبــی را از ابتــدای 

ــه  ــی آورد ک ــل م ــناورها به عم ــن از ش ــانزدهم فروردی ــا ش ــفند ت اس

ناظــر بر مــواردی هم چــون ایمنــی شــناورها، سیســتم گرمایشــی و 

رسمایشــی شــناورها، نحوه پذیرایــی و... اســت که قطعــا تاثیرگذار 

ــادر  ــازمان بن ــر س ــه اگ ــت ک ــن اس ــن ای ــر م ــا نظ ــود. ام ــد ب خواه

ــث  ــم بح ــردازد، می توانی ــوع بپ ــن موض ــه ای ــه ای ب ــورت ریش به ص

ــیم. ــته باش ــور داش ــاده ای را در کش ــی فوق الع ــگری دریای گردش

: نظــارت ســازمان را دخیــل کردیــد، بخــش 

خصوصــی از ســازمان چــه می خواهــد؟ چــه نیازهایــی در 

ــد در  ــادر می توان ــازمان بن ــه س ــود دارد ک ــش وج ــن بخ ای

ــود؟ ــراه ش ــی هم ــش خصوص ــا بخ ــا ب ــن آن ه تامی

ســلیامنی: بــی بروبرگــرد ســازمان، در درجــه اول بــا نظــارت 

ــی  ــگری دریای ــت گردش ــای صنع ــد و ارتق ــد در رش ــر می توان به

تاثیرگــذار باشــد. رشکت هایی هســتند کــه متایــل دارنــد در زمینه 

گردشــگری بهــر عمــل کننــد، امــا اگــر در بحــث رقابــت نتواننــد 

ــده و رسمایه گذاری شــان  ــد خودبه خــود ای ــزی به دســت بیاورن چی

منجــر بــه خســارت می شــود. به همیــن دلیــل هــم ســازمان بایــد 

ــا  ــد هســتند ب ــه فکــر کســب درآم ــط ب ــه فق ــی ک ــان بخش های می

ــن  ــات ای ــردن امکان ــم ک ــردازی و فراه ــا ایده پ ــه ب ــی ک بخش های

ــد.  ــل باش ــاوت قائ ــد، تف ــری می کنن ــوع را پیگی موض

از ســوی دیگــر، زیرســاخت ترمینال های مســافری باید مــورد توجه 

باشــد. ایــن ترمینال هــا هرچقــدر رفت و آمــد مســافران را تســهیل 

ــود. در  ــد ب ــر خواهن ــری موث ــگران بیش ت ــذب گردش ــد،  در ج کنن

ایــام تعطیــل و ایــام نــوروز در پایانه هــای مســافری ســواحل جنوب 

صف هــای کیلومری بســته می شــود و اگــر ســازمان بتوانــد این ها 

را مدیریــت کنــد، در حفــظ ایــن اشــتیاق تاثیرگــذار خواهــد بــود. 

بســیاری از خانواده هــا که بــا دریافــت گزارشــی از ترافیــک و ازدیاد 

جمعیــت و حمل ونقــل پرمخاطــره، از ســفر دریایــی خــود منــرف 

شــده و مقصــد دیگــری بــرای سفرشــان انتخــاب کرده انــد. بــرای 

تامیــن ایــن زیرســاخت ها، به جــز ســازمان و چــر حایت ســازمان 

کســی دیگــر منی توانــد کاری انجــام دهــد و تنهــا در ایــن رشایــط 

ــد و  ــد بهــر عمــل کنن اســت کــه بنگاه هــای خصوصــی می توانن

پایشــان را فراتــر بگذارنــد.

جای خالی اسناد باالدستی در توسعه سواحل
خــدری: مــردم بــه حاکان شــان نــگاه می کننــد. ایــن ســوال بــرای 

من پیش آمده اســت کــه نظام مــا برای شــناخت دریا و گردشــگری 

دریــا در میــان مــردم چــه کــرده اســت؟ نظــام کــه می گویــم به طــور 

خــاص منظــورم رویکــرد نظــام مذهبــی حاکــم بــر کشــور ماســت، 

چــرا که اگــر بحــث غیرمذهبــی باشــد، زیــاد برای مــن جای ســوال 

ــادی  ــد زی ــا تاکی ــی م ــای مذهب ــون در آموزه ه ــا چ ــد. ام منی مان

بــر ســفر و دریــا و درک محیــط وجــود دارد،  ایــن پرســش بــرای مــن 

ایجــاد شــده اســت. آمــاری را در تلویزیــون دیــدم کــه می گفــت در 

قــرآن کریــم نســبت بــه کار رفــن کلمــه دریــا نســبت بــه زمیــن ۷0 

بــه 30 اســت. امــا واقعــا بــرای شــناخن دریــا چــه کرده ایــم؟ مثــال 

جایــگاه یــا ســند باالدســتی در ایــن زمینــه وجــود دارد؟ کشــور ما تا 

2هــزار ســال پیــش به عنوان یــک کشــور دریایی شــناخته می شــد 

و شــاید پــس از حمله اســکندر بــه تخــت جمشــید و نابــودی آن که 

ــران از  ــود، ای ــران هــم ب ــوردی ای ــع دریان ــودی مناب در حقیقــت ناب

دریــا فاصلــه گرفــت.

اگــر بخواهیــد گردشــگری ســاحلی داشــته باشــید، بایــد جمعیت 

ســاحلی داشــته باشــید، امــا واقعیــت وضعیــت مــا در ایــن زمینــه 

هــم چنــدان خوش آینــد نیســت. بــه نســبت بقیــه جاهــای کشــور 

چنــد تخــت اقامتــی در ســواحل شــال و جنــوب کشــور داریــم؟ 

ــد ســفر کنــد.  ــا شــعار و زیبایــی طبیعــی منی توان گردشــگر کــه ب

بــرای اینکــه یــک گردشــگر یــا یــک خانــواده ســفر کننــد، نیازمنــد 

ــن نظــام از فرصــت بزرگــی کــه  زیرســاخت هایی هســتیم. بنابرای

ــی  ــت. یک ــرده اس ــت ک ــت، غفل ــن اس ــی دی ــای اصل ــزو آموزه ه ج

از بزرگ تریــن غفلت هــا و اشــتباهات تاریخــی مــا، فراموشــی 

دریاســت و ایــن بزرگ تریــن رضبــه را در طــول تاریــخ بــه مــا خواهد 

ــد  ــار بازدی ــن ب ــرای چهارمی ــان ب ــوردی یون ــرا از مــوزه دریان زد. اخی

ــی  ــوف یونان ــک فیلس ــه ای از ی ــوزه جمل ــن م ــردم. در ورودی ای ک

ــا پنــج هــزار ســال قبــل نوشــته اســت  ــه حــدود چهــار ت ــوط ب مرب

کــه می گویــد اگــر می خواهــی خانــه ای آبــاد داشــته باشــی، اگــر 

می خواهــی کشــوری پر رونــق داشــته باشــی، بایــد کشــتی هایت 

در آب باشــد. منی گوید باید کشــتی داشــته باشــی بلکــه می گوید 

باید کشــتی هایت در آب باشــد، یعنی دریانــوردی کنــی. راه ثروت، 

قــدرت و ســالمت زندگــی کردن بــرای برشی کــه روی زمیــن زندگی 

می کنــد، بهره منــدی از دریاســت. مــا ایــن فرصــت را بــا عــدم 

اطالع رســانی از مــردم گرفته ایــم. 

در بخــش خصوصــی تــا زمانی که یــک فرهنــگ واقعی گردشــگری 

ــای  ــد. االن آماره ــت کن ــد فعالی ــد، منی توان ــته باش ــود نداش وج

سلیامنی: 

سازمان بنادر 

بازرسی های متناوبی 

را از ابتدای اسفند تا 

شانزدهم فروردین 

از شناورها به عمل 

می آورد که ناظر بر 

مواردی هم چون ایمنی 

شناورها، سیستم 

گرمایشی و رسمایشی 

شناورها، نحوه پذیرایی 

و... است که قطعا 

تاثیرگذار خواهد بود. 

اما نظر من این است 

که اگر سازمان بنادر 

به صورت ریشه ای به 

این موضوع بپردازد، 

می توانیم بحث 

گردشگری دریایی 

فوق العاده ای را در 

کشور داشته باشیم.
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مختلفــی وجــود دارد کــه این تعــداد از ســواحل بازدیــد کردنــد و... 

مثــال فــارس در ایــام عیــد یــک آمارهایــی منتــرش می کنــد کــه آدم 

تعجــب می کنــد. هــر مســافری را که به ســمت خوزســتان و بوشــهر 

و هرمــزگان مــی رود و از آنجــا رد شــده را جــزو گردشــگران خــودش 

ــه مــا کمــک می کنــد؟ فــرض کنیــم  ــا ایــن  آمارهــا ب می گــذارد. آی

ــه  ــد ب ــا می توان ــا آی ــت، ام ــارس اس ــتان ف ــال اس ــا م ــه این ه هم

اقتصــاد اســتان فــارس کمــک کنــد؟ آیــا آن هــا می توانند براســاس 

ایــن آمــار برنامه ریــزی کننــد و هتــل، رســتوران و مــکان تفریحــی 

بســازند؟ امــا نــه، خودشــان هــم می داننــد کــه ایــن آمــار حقیقــی 

نیســت. پــس ایــن همــه بزرگ منایــی و غلــو و آن چیزهایــی کــه مــا 

اولیــن و بهریــن هســتیم، بــرای چیســت؟ کشــور مــا هــم قطعــه 

ــای  ــا و امتیازه ــا، فرصت ه ــه دنی ــل بقی ــت، مث ــی از دنیاس کوچک

متفاوتــی دارد کــه اگــر روی این هــا تکیه کردیــم آن وقــت می توانیم 

روی بخــش دوم یعنی خواســته های بخش خصوصــی از حاکمیت 

بحث کنیــم. امــا تــا حاکمیــت دیــدگاه خــودش را به صورت روشــن 

ــا  ــه "م ــد ک ــان نده ــی نش ــورت عمل ــد و به ص ــرح نکن ــح مط و واض

ــاور بــه حضــور و بــودن در  ــاور کرده ایــم و ب گردشــگری دریایــی را ب

ســاحل و شــهرهای بندری داریــم" منی توانــد باعث رونــق، آبادانی 

ــت  ــا فعالی ــر آن ه ــه خاط ــا ب ــه م ــود ک ــی ش ــر مردم و آرامش خاط

می کنیــم و متــام کارهــا ســلیقه ای خواهــد بــود.

االن دولــت جدیــد اعتقــاد دارد کــه بایــد به صــورت جــدی مباحــث 

گردشــگری را پیگیری کرد. آقــای روحانی به هریک از اســتان های 

ســاحلی کــه ســفر داشــتند، به صــورت رســمی مطــرح کردنــد کــه 

بایــد بــه گردشــگری توجه شــود. امــا متاســفانه معموال سیاســی ها 

دو گــروه هســتند، موافقــان که هیــچ، اما مخالفــان می گوینــد این 

شــعار ابزاری اســت. یعنی االن هــم که زمینــه و فرصت ایجاد شــده 

اســت، خــود مــا پیگیــر نیســتیم. چــون بــاور نداریــم و ندیده ایم که 

به صــورت جــدی در جایــگاه کالن بــه موضــوع گردشــگری دریایی 

اعتقــادی وجود داشــته باشــد.

کــوروش نیــا: در بخــش قبلــی صحبت هایــم مطرح کــردم کــه الزمه 

شــکوفایی ایــن بخــش عــالوه بــر پتانســیل هایی کــه خوشــبختانه 

در کشــور مــا موجــود اســت،  در نظــر گرفــن، تهیــه و ایجــاد 

ــه  ــن در مجموع ــه م ــی ک ــه بخش ــت. البت ــاخت های الزم اس زیرس

ســازمان بنــادر و دریانــوردی فعالیــت دارم، خیلی مرتبط با توســعه 

زیرســاخت های بخــش دریایــی و بنــادر نیســت و بیشــر در حــوزه 

ــم  ــه جــرات می توان مطالعاتــی ســواحل و بنــادر اســت. امــا مــن ب

ادعــا کنــم کــه الاقــل در حــوزه زیرســاخت های دریایــی ســازمان 

ــت.  ــر اس ــر جلوت ــای دیگ ــیاری بخش ه ــا بس ــه ب ــادر در مقایس بن

ــرده ای در  ــی گس ــی و مطالعات ــای عمران ــا پروژه ه ــه اساس چراک

ایــن زمینــه در دســت اقــدام دارد کــه بــرای دریافــت جزییــات آن ها 

ــد. ــه کنی ــه خــودش مراجع ــوط ب ــه واحدهــای مرب ــد ب می توانی

ــافری  ــای مس ــکله ها و ترمینال ه ــه اس ــوط ب ــث مرب ــه بح از جمل

دریایــی اســت کــه چندیــن ســال اســت در مجموعــه ســازمان بــا 

ــود و  ــری می ش ــت، پیگی ــده اس ــده ش ــه دی ــی ک ــه رضورت ــه ب توج

کارهــای خیلــی خوبــی در ایــن حــوزه انجــام شــده اســت. هرچنــد 

کــه شــاید بــا رشایــط ایــده آل فاصلــه داشــته باشــیم، امــا خدمــت 

شــا عــرض کــردم کــه بــا توجــه بــه اطالعــات کلــی کــه دارم، فکــر 

می کنــم ســازمان بنــادر و دریانــوری نســبت بــه نهادهای دیگــر در 

ــری دارد. ــرد به ــاخت ها، عملک ــم آوردن زیرس ــه فرآه زمین

در مقایســه بــا بخش هــای دیگــری کــه دوســتان مــد نظــر دارنــد،  

اوضــاع مــا در حمل ونقــل دریایــی، تهیــه و ایجــاد زیرســاخت های 

الزم در بحــث بنادر چــه در حوزه گردشــگری و چه ســایر بخش های 

تجــاری اوضــاع بهــری اســت. بــرای رســیدن بــه رشایــط ایــده آل و 

مطلــوب بایــد برنامه ریزی هــای بهری داشــته باشــیم، آینده نگری 

ــعه  ــط توس ــه ذی رب ــری ک ــل دیگ ــیم و عوام ــته باش ــری داش به

حمل ونقــل و به ویــژه حمل ونقــل دریایــی هســتند و در گردشــگری 

دریایــی موثــر هســتند، فراهــم شــود تــا بــه جایــگاه واقعــی در حوزه 

گردشــگری دریایــی برســیم. 

بدیهــی اســت، ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــا توجــه بــه تکالیفــی 

کــه برایــش مشــخص شــده اســت و مباحــث مربــوط بــه اصــل 44 

ــی  ــل دریای ــوزه حمل ونق ــری در ح ــی، وارد تصدی گ ــون اساس قان

ــوط  ــد خط ــادر منی آی ــازمان بن ــال س ــوان مث ــد. به عن ــد ش نخواه

کشــتیرانی ایجــاد کنــد یــا شــناور مســافری بخــرد و آن را در اختیار 

ــی  ــای خیل ــه حایت ه ــم ک ــا می دان ــد. ام ــرار ده ــرداران ق بهره ب

خوبــی در ایــن حــوزه از محــل وجــوه اداره شــده، انجــام می دهــد. 

هان طورکــه عــرض کــردم از دور اطالعاتــی دارم و بــرای جزییــات 

بیشــر بایــد بــه متولیــان اصلــی در ســازمان مراجعــه شــود.

به عنــوان مثــال، ســازمان کمک هــای خیلی خوبــی برای نوســازی 

و تجهیــز حــوزه حمل ونقــل دریایــی کشــور و بنــادر بــه بخــش 

خصوصــی داده اســت. بخشــی از هزینه هــای ایــن موضــوع را 

ســازمان به واســطه دیــد حاکمیتــی کــه دارد تقبــل می کنــد. امــا 

قاعدتــا با توجه بــه محدودیت هــای قانونــی و رعایت سیاســت های 

کلــی نظــام در ایــن زمینــه، ورود بــه حــوزه تصدی گــری خیلــی بــه 

ــد  ــم مانن ــوردی ه ــادر و دریان ــازمان بن ــا س ــت. قاعدت ــالح نیس ص

بســیاری از بخش هــای دولــت کــه در راســتای کوچک ســازی 

دولــت و واگــذاری امــور تصدی گــری بــه بخــش خصوصــی و 

مردمــی، در ایــن حوزه هــا وارد منی شــود. امــا عــرض کــردم در کنــار 

ایــن موضــوع ســعی می کنیــم کــه ایــن جریــان را هدایــت کنیــم. 

ــا از  سیاســت گذاری های درســتی انجــام دهیــم و کمــک کنیــم ت

طریــق ارایــه تســهیالت بــه ایــن حــوزه رشایــط بهــری را برای رشــد 

و شــکوفایی آن ایجــاد کنیــم.

ــط  ــد محیــط منطقــه ســاحلی رشای هان طورکــه شــا مــی دانی

ویــژه ای دارد، منطقــه ای اســت کــه متاثــر از ســه محیــط متفــاوت 

امتســفر،  هیدروســفر و لیتوســفر اســت کــه هرکــدام از این هــا روی 

دیگــری تاثیــر می گــذارد. بنابرایــن محــدوده ســاحلی یــک منطقه 

ویــژه اســت کــه نیازمنــد اعــال یــک مدیریــت صحیــح اســت. این 

مدیریــت صحیــح الزمــه و از رضوریــات توســعه بخش هــای دیگــر و 

از جملــه گردشــگری اســت. 

یــک پــروژه مدیریت منطقــه ســاحلی در شــکل ایــده آل خــودش از 

خط الــراس حــوزه آب خیــز در خشــکی رشوع می شــود و تــا ناحیــه 

انحصــاری اقتصــادی در دریــا ادامــه پیــدا می کنــد. ســازمان 

بنــادر به واســطه حــوزه فعالیــت اش می توانــد در بخــش دریایــی و 

محــدوده نــوار ســاحلی)Shoreline( در مناطــق ســاحلی به عنوان 

ــن  ــی ای ــی از طرف ــد، ول ــل باش ــذار و دخی ــی تاثیرگ ــی اصل متول

یک پارچگــی بایــد در این حــوزه دیده شــود؛ یعنی مدیریــت در کل 

منطقــه هم زمــان بــا هــم. ایــن موضــوع بــه نوعــی مــا را مجــاب کرد 

کــه به اســتناد مباحــث قانونــی و حاکمیتی کــه داریــم، پــروژه ای را 

تحــت عنــوان مدیریــت یکپارچه مناطــق ســاحلی در ســازمان اجرا 

کنیــم. اگر شــا با افــراد عــادی صحبــت کنیــد و از آن هــا بخواهید 

که ســاحل را تعریف کنند، تصورشــان از ســاحل هان ماســه زاری 

اســت که در کنــار دریا اســت و دیدشــان از منطقه ســاحلی محدود 

بــه هــان منطقــه اســت. امــا در نــگاه علمــی و دقیق تــر محــدوده 

مناطــق ســاحلی بســیار گســرده تر از ایــن حــوزه اســت. به عنــوان 

مثــال در همیــن پــروژه ICZM کــه عرض کــردم قریــب 10 کیلومر 

در خشــکی و مرز آب هــای رسزمینی در محــدوده دریایــی را در نظر 

گرفتیم، بــرای اینکــه بتوانیــم فاکتورهــای مدیریتــی را در محدوده 

مناطــق ســاحلی اعــال کنیــم.

ــن  ــن آن را در ای ــرا م ــود و چ ــرح می ش ــروژه مط ــن پ ــرا ای ــاال چ ح

میزگــرد مطــرح کــردم؟  به واســطه رشایــط خــاص منطقــه ســاحلی 

و از جملــه آن مخاطراتــی کــه منطقه ســاحلی از ناحیــه دریا ممکن 

ــواج  ــی، ام ــه طوفان هــای دریای ــه رو باشــد از جمل ــا آن روب اســت ب

ــرات  ــن مخاط ــتیم. ای ــاخت هایی هس ــن زیرس ــد تامی و... نیازمن

خوشــبختانه در کشــورمان بســیار کــم اســت، امــا ایــن بــه آن معنــا 

ــد  ــم بای ــن می گوی ــی م ــم، وقت ــم از آن بگذری ــه بخواهی ــت ک نیس

ــن  ــر ای ــن ب ــواه م ــن اســت. گ ــم، همی زیرســاخت ها را فراهــم کنی

ادعــا کــه ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــه نوعــی نــه تنهــا در کشــور 

در مقایســه بــا ســایر بخش ها بلکــه در منطقــه رشایــط مطلوب تری 

ــر اســت، ایــن اســت کــه مــا ایــن موضوعــات  ایجــاد کــرده و جلوت

کوروش نیا: 

 سازمان بنادر و 

دریانوردی با توجه به 

تکالیفی که برایش 

مشخص شده است و 

مباحث مربوط به اصل 

44 قانون اساسی، 

وارد تصدی گری در 

حوزه حمل ونقل دریایی 

نخواهد شد.
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مخاطــرات دریایــی، منطقه بندی هــای مناطــق ســاحلی، 

دسرســی همگانــی بــه ســاحل را کــه الزمــه گردشــگری هســتند، 

پیش بینــی کردیــم و ایــن پــروژه را بــه انجــام رســاندیم تــا مدیریــت 

صحیــح منابــع را در منطقــه ســاحلی پیــاده کنیــم. ســعی مــا ایــن 

ــده  ــوان مناین ــه به عن ــی ک ــف حاکمیت ــاس وظای ــر اس ــه ب ــوده ک ب

IMO بــه مــا محول شــده اســت و مجلــس محرم شــورای اســالمی 

در آیین نامــه ســازمان بنــادر و دریانــوردی مصــوب کــرده )در قالــب 

بنــد 22 مــاده3 آیین نامــه ســازمان( ایــن مباحــث را مدنظــر قــرار 

دهیــم و حاصــل ایــن پــروژه هــم خروجی هایــی بــوده کــه بخشــی 

ــا  ــی م ــواحل طوالن ــت. س ــد اس ــگری کارآم ــن گردش از آن در زمی

ــد  ــه بتوان ــتند ک ــه ای هس ــت بهین ــزی و مدیری ــد برنامه ری نیازمن

نهایتا شــکوفایی را در متــام حوزه هــای اقتصــادی از جمله موضوع 

گردشــگری ســاحلی در برداشــته باشــد.

ــه  ــبت ب ــا نس ــادر واقع ــازمان بن ــه س ــت ک ــت اس ــلیامنی: درس س

نهادهــای دیگــر کشــور،  ســازمانی پیــرشو اســت کــه بخشــی از آن 

ــای  ــا االن در آموزش ه ــت. م ــی آن اس ــت بین امللل ــر ماهی به خاط

ــوزش و  ــا آم ــی ی ــوزش عال ــا آم ــان را ب ــچ گاه خودم ــوردی هی دریان

پــرورش و فنــی و حرفــه ای مقایســه منی کنیــم. اگــر بخواهیــم 

چنیــن مقایســه ای انجــام بدهیــم، بایــد چنــد ســال درجــا بزنیــم 

تــا آن هــا بــه مــا برســند. امــا پیــش روی مــا همیشــه مراکــز خــارج از 

کشــور مدعــی در این زمینه اســت. فکــر می کنم ســازمان بنــادر در 

بخــش گردشــگری هــم باید یــک چنیــن دیدگاهی داشــته باشــد و 

دامئــا خــودش را بــا کشــورهای هم جــوار و اروپایــی مقایســه کنــد.

مــورد دیگری کــه در نــوار ســاحلی کشــور وجــود دارد این اســت که 

ســازمان بنادر باید بــه نوعــی در ابعاد سیاســی، فرهنگی و شــهری 

نقــش کالن و بــارزی ایفــا کنــد. چــرا؟ چــون بحــث دریــا و بنــدر بــه 

حــوزه کاری ســازمان بنــادر به عنوان بخشــی از حاکمیت کشــور ما 

بــاز می گــردد. ســازمان بنــادر بخــش خصوصی نیســت که نســبت 

بــه ایــن قضیه تضــادی داشــته باشــد. 

گردشــگری دریایی شــاخه های متفاوتــی دارد. حدودا چهار ســال 

پیش بــود کــه تحقیقــی در خصــوص احــداث مارینا یا اســکله های 

شــناورهای تفریحــی انجــام دادم. در ایــن بررســی توانســتم حدود 

88 ایرانــی را شناســایی کنم کــه خــارج از ایران شــناور یــات دارند. 

ــن  ــه ای ــه ب ــفرهایی ک ــطه س ــا به واس ــه ی ــد ک ــرادی بودن ــا اف این ه

مناطــق داشــتند بــا ایــن موضــوع آشــنا شــده بودنــد یــا مطالعــات 

دیگــری داشــتند که بــه ایــن قضیه منجر شــده بــود. االن در کشــور 

ــد،  همــه  ــت می کنی ــا صحب ــاره دری ــردم درب ــه م ــا عام ــی ب ــا وقت م

ــت.  ــم اس ــناخت ک ــی ش ــی خیل ــی. یعن ــروی دریای ــد نی می گوین

وقتــی صحبــت از افــرس و مهنــدس کشــتی می کنیــد بازهــم همــه 

فکرهــا به ســمت نیــروی دریایــی ارتــش مــی رود. به خاطــر اینکــه 

تبلیغــات، فرهنگ ســازی و اطالع رســانی کــم بوده اســت. ســازمان 

ــک  ــدون ش ــد، ب ــل کن ــر عم ــه پررنگ ت ــن زمین ــد در ای ــر بتوان اگ

ــون  ــیم. چ ــته باش ــری داش ــی به ــه خیل ــه نتیج ــم ک ــر می کن فک

ــه آن  ــه چرخ ــوند و در نتیج ــر می ش ــی فعال ت ــای خصوص بنگاه ه

ــد. ــردش در می آی ــه گ ــر ب ــت بیش ت صنع

مــورد دیگــری کــه بایــد در این جــا مطرح شــود این اســت کــه اصوال 

در خــارج از ایــران، بنــادر هــر کشــوری خیلــی آبادتــر از شــهرهای 

مرکــزی و حتــی آبادتــر از پایتخت هســتند. ایــن به خاطــر اهمیتی 

ــی  ــان را به خوب ــگاه خودش ــد و جای ــادر می دهن ــه بن ــه ب ــت ک اس

در کشــورها پیــدا کرده انــد. مثــال یــک کشــتی کانتیــری بــا 

ــد  ــدر می توان ــتی چق ــن کش ــد. همی ــدر می آی ــه بن 3000TEU ب

ــه  ــی را ب ــای محل ــرکات و بازاره ــاده ای، گم ــی، ج ــل ریل حمل ونق

رونــق در بیــاورد. امــا بــه نوعــی در مملکــت مــا می آینــد یــک بســته 

را از بنــدر بــر می دارنــد و در جــای دیگــری هزینــه و اســتفاده 

می کننــد در صورتی کــه مــا بایــد از ایــن فرصت هــا بــرای بنادرمــان 

اســتفاده کنیــم.

اگــر خــود ســازمان بنــادر در یــک مــورد کوچک مثــل همیــن مارینا 

در جزیــره کیــش و قشــم و جزایــر پرامکانات، تســهیالتی قــرار دهد 

ــد  ــد می توانن ــه دارن ــه عالق ــانی ک ــود، کس ــدازی ش ــا راه ان و مارین

ــکله ای  ــد اس ــردم بدانن ــی م ــد، وقت ــته باش ــات داش ــناورهای ی ش

وجــود دارد، مکانــی بــرای تعمیــر و نگهــداری هســت،  بی شــک در 

ــا  ــد رسمایه ه ــرا االن بای ــد. چ ــذاری می کنن ــه رسمایه گ ــن زمین ای

ــا  ــی رسمایه گذاری ه ــس از مدت ــا پ ــود، ی ــع ش ــان تجمی در آپارمت

به ســمت بــازار خــودرو بــرود، به خاطــر ایــن اســت کــه مــردم فقــط 

از آن هــا اطــالع دارند امــا در بحــث گردشــگری و دریایــی و مانند آن 

هــم اگــر اطالع رســانی بشــود، بی شــک ایــن رسمایه گذاری هــا در 

ایــن زمینــه انجــام می شــود کــه می توانــد منفعــت خیلی خوبــی با 

ریســک بســیار کمــی داشــته باشــد.

خــدری: شــا خودتــان خواســتید کــه مــا به ســمت ســازمان برویم، 

ــان را  ــا خودم ــه م ــد. اول اینک ــر بربی ــان را باالت ــد تحمل ت ــس بای پ

جــدا از ســازمان بنــادر و دریانــوردی منی دانیــم و اگــر بحثی مطرح 

ــور اســت. ــرد ام ــرای پیش ب می شــود ب

در بحــث ســازمان بنــادر و دریانــوردی، 12-13 ســازمان در بحــث 

دریایــی و گردشــگری ذی ربــط هســتند، امــا ســه ســازمان اصلی و 

تاثیرگذارند. ســازمان بنــادر و دریانوردی، ســازمان میراث فرهنگی 

و ســازمان حفاظــت محیط زیســت.

ایــن یــک واقعیــت دربــاره ســازمان حفاظــت محیط زیســت اســت 

کــه هرجــا در کشــور مــا زورش نرســد،  صدایــش در منی آیــد؛ مثــل 

پروژه هــای نفتی. شــا همیــن االن می بینیــد که ریزگردها ناشــی 

ــط  ــه محی ــت ک ــتان اس ــای خوزس ــت در تاالب ه ــتخراج نف از اس

ــان جــرات حــرف زدن نداشــته.  زیســت ســکوت کــرده و در آن زم

ــار  ــیمی های چابه ــت زاده از پروش ــای نعم ــا آق ــفری ب ــا در س م

بازدیــد کردیــم، بایــد ببینیــد کــه ایــن پروشــیمی ها کجــا احداث 

شــده اند،  همــه هــم می گوینــد کــه از نظــر زیســت محیطــی 

اشــکال دارنــد امــا آیــا ســازمان حفاظت محیط زیســت حرفــی زده 

اســت؟ امــا در جایــی کــه زورش می رســد، تالفــی نفــت و... را در 

مــی آورد و در پروژه هــا، ســدی را پیش رویتــان می گــذارد کــه شــا 

ــر پــول پــروژه را رصف مطالعــات زیســت محیطــی  بایــد 100 براب

کنیــد و یــا بــه ســازمان محیــط زیســت بدهیــد که عمــال نه مشــاور 

توامننــد قــوی در ایــران وجــود دارد کــه مطالعــات کاملــی انجــام 

بدهــد و نــه ســازمان حفاظت محیط زیســت ســند باالدســتی دارد 

کــه بگویــد مــا اینجــا را مطالعــه کرده ایــم و این منطقــه را بــرای این 

کار در نظــر گرفته ایــم. به خاطــر همیــن هــم فرصت هــای زیــادی 

ــت  ــازمان حفاظ ــه س ــوط ب ــوع مرب ــس موض ــی رود. پ ــت م از دس

محیــط زیســت چیــزی نیســت کــه بــرای بخــش خصوصــی حــل 

بشــود و اگــر نظــام اعتقــاد دارد کــه گردشــگری و گردشــگری 

ــت را  ــط زیس ــودش محی ــد خ ــد بای ــر باش ــد موث ــی می توان دریای

مجــاب کنــد.

ــراث  ــازمان می ــت. س ــی اس ــراث فرهنگ ــازمان می ــر، س ــاد دیگ نه

فرهنگــی امتحــان پــس داده اســت و همــه می دانیــم کــه بیش تــر 

یک ســازمان سیاســی اســت تــا ســازمانی کــه کار تخصصــی کند. 

ــای  ــد،  آدم ه ــال ها در راس آن بوده ان ــن س ــه در ای ــم ک ــرادی ه اف

سیاســی بوده انــد تــا افــراد متخصــص. یعنــی مثــال ایــن مدیــران، 

هتــل داری نخوانــده بودنــد، بعــد ســابقه کســب کــرده باشــد کــه 

بعد رییــس ســازمان میــراث فرهنگی بشــوند. البته درســت اســت 

بعضــی چیزهــا مدیریتــی اســت امــا برخــی مــوارد واقعــا تخصصی 

ــم را از  ــک معل ــم ی ــا منی توانی ــه م ــادر ک ــازمان بن ــل س ــت. مث اس

ــال ها  ــه س ــم؛ بلک ــم و در راس آن بگذاری ــرورش بیاوری ــوزش و پ آم

تجربــه و تخصــص می خواهــد. گردشــگری هــم کار کامــال 

تخصصــی در دنیاســت. اگــر کشــوری از آن نتیجــه گرفتــه اســت،  

ــذاری  ــم رسمایه گ ــت ه ــته اس ــان گذاش ــوزش آن زم ــم روی آم ه

کــرده و هــم ظرفیت هایــش را به دنیــا شناســانده اســت و در نهایت 

توانســته نتیجــه بگیــرد.

خــوب ســازمان میــراث هــم تکلیــف اش مشــخص اســت و فقــط 

ســازمان بنــادر باقــی می مانــد. ســازمان بنــادر را در چنــد جلســه 

ــن موضــوع برخــورد کــرده اســت  ــا ای ــه دو شــکل ب ــه ام کــه ب گفت

کــه بیشــر بــه ســلیقه مدیــران ارشــد آن بســتگی داشــته اســت. یا 

به رصف این کــه بــه رصاحــت در رشح وظایــف ســازمان نیســت، از 

سلیامنی: 

 بی بروبرگرد سازمان، 

در درجه اول با نظارت 

بهرت می تواند در 

رشد و ارتقای صنعت 

گردشگری دریایی 

تاثیرگذار باشد.
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ــا یــک رسی به عنــوان کمــک   کنــار گردشــگری رد شــده اســت؛ ی

وارد ایــن مجموعــه شــده اســت. ایــن کمک هــای انجــام گرفتــه، 

بــد نیســت، امــا کافی هــم نیســت. خــود مــن در حــوزه حمل ونقل 

دریایی مســافری، مقطعــی که مدیرعامــل اتحادیه دریایی کشــور 

بــودم، ایــن طــرح را دادم که اگر می خواهیــد گرشــگری دریایی راه 

بیفتــد، بیاید الگــوی شــهرداری ها را پیگیــری کنید. شــهرداری ها 

بــرای اینکــه نــاوگان حمل ونقــل را گســرش دهنــد و افــراد بــرای 

کاهش ترافیــک اتوبــوس بخرنــد،  8۵ درصــد وام بالعــوض دادند. 

یعنــی در هــان ســال شــهرداری تهــران از یکــی از رشکت هــا 

ــد  ــی بای ــت. متقاض ــان می گذاش ــار متقاضی ــوس را در اختی اتوب

1۵میلیــون تومــان بــه حســاب شــهرداری می ریخــت، بعــد 

ــه او مــی داد.  شــهرداری یــک اتوبــوس 100 میلیــون تومانــی را ب

8۵درصــد ایــن مبلــغ را شــهرداری مــی داد و از شــا تعهــد 

ــد.  ــهری کارکنی ــاوگان درون ش ــال در ن ــش س ــه ش ــت ک می گرف

یعنــی ترافیــک آن قــدر اهمیــت داشــت کــه 8۵ درصــد پــروژه ای را 

وام بالعــوض می دادنــد.

ــه حمل ونقــل  ــه اینکــه وام صفــر درصــد ب حــاال طــرح مــا رســید ب

مســافری تعلــق بگیــرد. بــرای رشوع خــوب بــود امــا در ادامــه هــم 

دســت خوش بی مهــری مســووالن بعــدی شــد و  هــم بانک هــا 

آن طــوری که بایــد آمادگی اش را نداشــتند. ایــرادی که به ســازمان 

یــا بــه کل جامعــه دریایــی و به خصــوص بخــش صنعتی وارد اســت 

ایــن اســت که مــا باید بــاور کنیــم که یــک کشــور جهان ســومی در 

خاورمیانــه و بــا ایــن محــدوده جغرافیایــی هســتیم و خیلی محیط 

پیرشفتــه ای مثــل اروپا نیســتیم که توقع داشــته باشــیم شــناوری 

کــه در مملکــت مــا ســاخته می شــود، شــناوری باشــد کــه بتواند با 

اســتانداردهای اروپایــی رقابــت کنــد. بایــد ظرفیت کشــور خــود را 

بشناســیم. مــا هــان ســال ها بحث مــان ایــن بــود کــه می گفتیــم 

بگذارید یک شــناور متناســب بــا حمل ونقــل مســافری دریایی که 

االن هســت بــه وجــود بیایــد یــا بــا یــک افزایــش منطقــی افزایــش 

بهــای بلیت. نرویــم رساغ شــناوری کــه حتا بایــد اســتانداردهای 

ــتانداردها  ــن اس ــر ای ــد و به خاط ــته باش ــاال داش ــی ب ــی خیل خیل

ــی را  ــک چیزهای ــا منــرف شــویم. ی ــم، ی ــد کنی ــم تولی ــا نتوانی ی

ــی خــوب اســت. مــا  ــار هــم کــه شــعارش خیل می گذاریــم کن

می گوییــم دریانــوردی ایمــن و مــدرن و بهــره وری حداکــرثی، بعد 

منابع مــان منابــع حداقلــی هســتند. سیســتمی کــه می خواهــد 

برداشــت کند، سیســتمی اســت که تــوان یــا امکانات یا آموزشــش 

بــه ســطحی نرســیده اســت کــه بتواننــد از آن اســتفاده کنــد.

مــن یــک شــناور ســاختم کــه بــه تازگــی کار آن متــام شــده اســت. 

کاپیتــان از نفت کــش آورده ایــم، می گویــد آقای خــدری من خیلی 

از ایــن دســتگاه ها را منی شناســم و منی توانــم بــا آن هــا کار کنــم. 

نــه اینکــه مــن شــناور لوکــس خریــده باشــیم، نــه. مــن رفتــم امروز 

ــدم،  ــفارش دادم و خری ــد س ــری جدی ــزات ناوب ــا تجهی ــناور را ب ش

هان طور کــه ســازمان می خواهــد. امــا یــک کاپیتــان جــوان 

حــدود 40 ســاله می گویــد مــن 10 ســال پیــش کــه وارد ایــن کار 

شــدم و از دانشــگاه فــارغ التحصیــل شــدم اصــال سیســتم ها بــه 

ایــن شــکل نبــود و مــن منی توانــم بــا ایــن شــناور کار کنــم.

توســعه بــه ایــن شــکل یــا توســعه ای کــه بــر اســاس بومــی بــودن 

ــا  و داشــته  های داخلــی نباشــد، عمــال یــک حلقــه نامتناســبی ب

ــس  ــد. پ ــد ش ــتی، خواه ــای آن هس ــال ارتق ــه در ح ــه ای ک جامع

ــا را  ــت م ــاز مملک ــش از نی ــتانداردهای بی ــک رسی اس ــازمان ی س

دیــده اســت. مثــال متــام قایق هــای مســافری مــا بایــد آلومینیــوم 

باشــد. هــان زمــان مــا بــا دو رشکــت در دبــی مذاکــره می کردیــم 

کــه شــناورهای فایــربگالس می ســاختند. االن هــم هســتند. 

لوکس تریــن یات هــای دنیــا هــم از جنــس فایــربگالس هســتند. 

امــا ایــن تفکــر ســفت و ســخت ایده آلیســتی باعــث شــد کــه کل 

تســهیالتی کــه داده شــد، اســتقبال چندانــی نشــود. در آن زمــان 

مــن بارهــا و بارهــا از رسمایه گــذاران خواهــش می کــردم کــه 

بیاییــد ســازمان بنــادر وام بــا صفــر درصــد ســود می دهــد،  شــناور 

و اتوبــوس دریایــی بخریــد، می گفتنــد آخــر مــا شــناوری بــا ۵00 

میلیون تومــان وام از ســازمان بنــادر بگیریم، بعد بخواهیم مســافر 

1۵00 تومانــی را بیــن بنــدر عبــاس و قشــم جابه جــا کنیــم؟ چــه 

طــور ایــن پــول را برگردانیــم؟ دیگــر آنکــه رشط گذاشــته بودنــد که 

بایــد ایــن شــناور داخلــی باشــد. در صورتی کــه مــا اصــال رشکتــی 

نداشــتیم کــه کشــتی آلومینیومــی بســازد، به جــز به طــور محــدود 

در یکــی دو کارخانــه نظامــی کــه کارهایــی در ایــن زمینــه انجــام 

ــد. داده بودن

ــه هــم نبــود. این هــا را می گویــم کــه اگــر ســازمان خــودش  تجرب

ــود.  ــود ش ــد وارد گ ــی منی توان ــک کمک ــود،  رصف ی ــود نش وارد گ

ــا االن آمــار مســافر دریایــی  مــن می گویــم کــه از 8 ســال پیــش ت

مــا را مقایســه کنیــد و ببینیــد چقــدر رشــد کــرده اســت؟ سیســتم 

نیمه دولتــی هــم کــه بــود وقتــی دیــد کانتیــر بهر اســت بــا وجود 

ــافری  ــودش را از مس ــود، خ ــده ب ــه از آن ش ــی ک ــه حایت های هم

ــد. ــدر کار می کن ــوان فی ــرد و االن به عن ــدا ک ج

ــای  ــه نگاه ه ــه هم ــادی ک ــوان نه ــادر به عن ــازمان بن ــن س بنابرای

ــودش را  ــگاه خ ــته جای ــروز توانس ــردد و ام ــه آن برمی گ ــی ب دریای

ــه دخیــل شــود. االن حتــی اگــر  ــن قضی ــد در ای ــد بای تثبیــت کن

نیــروی دریایــی هــم بخواهــد هایشــی داشــته باشــد، نفــر اولــی 

که دعــوت می کنــد، مدیرعامــل و مدیران ســازمان بنادر هســتند.

ــادر  ــازمان بن ــور س ــدون حض ــا ب ــزی در دری ــد چی ــه می دانن هم

حل شــدنی نیســت. گردشــگری هــم همیــن اســت. اگــر 

ــم کــه  ــوردی موفــق باشــیم، اگــر ادعــا داری می خواهیــم در دریان

ــبی  ــوردی مناس ــم دریان ــد بتوانی ــت، بای ــال ماس ــارس م خلیج ف

داشــته باشــیم. روز بــه روز نــاوگان دریایی مــان کوچکر می شــود. 

ــج  ــه در خلی ــتند ک ــنتی هس ــناورهای س ــا ش ــای م ــده تردده عم

فــارس تــردد می کننــد کــه این هــا هــم روز بــه روز محدودتــر 

می شــوند و ظرفیــت اقتصادی شــان را از دســت داده انــد. 

ــد،  ــوخت دارن ــکل س ــه، مش ــان ریخت ــکالت روی رسش ــه مش هم

زیرســاخت های بنــادر کوچک که هــر روز بــا نگرش مدیــران تغییر 

می کنــد. مــن شــنیدم مدیرعامــل محــرم فعلــی اصــال اعتقــادی 

بــه توســعه بنــادر کوچــک ندارنــد و ایــن یعنــی ســازمان برگشــته 

اســت بــه حــدود ســال قبــل از 80. یعنــی گفته انــد مترکزمــان را 

روی بنــادر بــزرگ بگذاریم. پــس گردشــگری دریایی اگــر بخواهد 

ــاره وارد شــود و جــز  ــرد، جــز اینکــه خــود ســازمان دوب شــکل بگی

ــدارد. ــن مســایل پیــرشو باشــد، راهــی وجــود ن اینکــه در ای

هدایت رسمایه گذاری ها برای توسعه سواحل
کــوروش نیــا: مــن ســعی می کنــم ضمــن پاســخ بــه ایــن ســواالت 

ــازمان  ــم. س ــته باش ــا داش ــی ش ــث اصل ــه مبح ــی ب ــم نگاه نی

بنــادر بــه هرحــال یــک ارگان دولتــی و حاکمیتــی اســت. مــا 

مناینــده دولــت و همیــن طــور مناینــده IMO هســتیم. بنابرایــن 

در زمینــه گردشــگری نه از نظــر قانونــی امــکان آن را داریم کــه وارد 

ــه  ــم یعنــی ن ــه داری ــه عالق حیطــه دســتگاه های دیگــر شــویم و ن

می خواهیــم و نــه می توانیــم.

موضــوع رعایــت اســتانداردهای حداقلــی را مطــرح کردیــد. 

به هرحــال تــا آن جایــی کــه مــن می دانــم چــون ســازمان مناینــده 

IMO اســت و این اســتانداردها از طریــق این مجموعه بین املللی 

تدویــن و بــه همــه اعضــا ابــالغ می شــود، مــا هــم بایــد ایــن 

اســتانداردها و ضوابــط را مراعــات کنیــم. به طورقطــع، مســووالن 

ســازمان در همــه رده هــا و حوزه هــا دیدگاه شــان دیــدگاه توســعه 

در بخــش حمل ونقــل دریایــی و توســعه ســواحل اســت، امــا 

این طــور نیســت کــه مــا از آن ضوابــط و حداقــل ایده آل هــای 

خودمــان کــه معمــوال مصوبــات IMO اســت، بتوانیم عبــور کنیم. 

خواهــش می کنــم بــه ایــن موضــوع توجــه کنیــد. مبحــث دیگــری 

ــت  ــن اس ــم، ای ــاره کن ــی اش ــای قبل ــتم در بخش ه ــه می خواس ک

که بــا دوســتان موافقــم که دیــدگاه مــردم و مســووالن مــا در خیلی 

از حوزه هــا و بخش هــا، دیــدگاه خشــکی محور اســت. مــا معمــوال 

نگاه دریامحور و توســعه دریامحور در گذشــته نداشــته ایم. در این 

موضوع خوشــبختانه ســازمان کارهــای خیلی بزرگی کرده اســت. 

کوروش نیا: 

سازمان بنادر به هرحال 

یک ارگان دولتی و 

حاکمیتی است. ما 

مناینده دولت و همین 

 IMO طور مناینده

هستیم. بنابراین در 

زمینه گردشگری نه از 

نظر قانونی امکان آن 

را داریم که وارد حیطه 

دستگاه های دیگر 

شویم و نه عالقه داریم 

یعنی نه می خواهیم و نه 

می توانیم.
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بــدون تعصبــات ســازمانی می گویــم کــه برگــزاری یــک هایــش 

ــان و متخصــص  ــا حضورمهان ــام ICOPMAS ب ــا ن بین املللــی ب

ــی کار  ــازه های دریای ــادر و س ــواحل، بن ــوزه س ــا در ح ــام دنی از مت

 ICOPMAS کوچکــی نیســت. دیــدگاه مــن ایــن اســت کــه

می توانــد اتــاق فکــری بــرای توســعه دریامحور در کشــور ما باشــد. 

نیروهــای نظامــی و انتظامــی همــکاری فعالــی در ایــن هایــش 

دارنــد. بنابرایــن در حــوزه فرهنگ ســازی و اشــاعه فرهنــگ دریــا و 

اســتفاده از تجــارب دیگر کشــورها و همین طــور انتقال تجــارب ما 

بــه کشــورهای منطقــه، برگــزاری یــک چنیــن هایشــی می توانــد 

نقــش تاثیرگــذاری داشــته باشــد. خیلــی وقت هــا در حــوزه 

ســواحل، اســتفاده از پتانســیل های گردشــگری ســواحل هــم از 

موضوعــات محــوری ایــن هایــش بــوده اســت.

ــات  ــن انتشــار کتاب هــای مختلفــی کــه حاصــل مطالع همچنی

ــد از  ــه بتوان ــانه ای ک ــد رس ــای چن ــه برنامه ه ــت و تهی ICZM اس

طریــق صــدا و ســیا به خصــوص در اســتان های ســاحلی پخــش 

ــم  ــد، بازه ــی آگاه کن ــث دریای ــه مباح ــبت ب ــردم را نس ــود و م ش

ــرار  ــر ق ــد نظ ــال م ــد س ــن چن ــه در ای ــوده ک ــری ب ــت دیگ سیاس

ــت. ــه اس گرفت

ــال  ــه مث ــد ک ــم. می گویی ــاره کن ــم اش ــری را می خواه ــث دیگ بح

بخــش خصوصــی در مناطــق ســاحلی مــا رسمایه گــذاری کنــد و 

حــاال بخش دولتــی هم حایــت کند. ما بخشــی از ایــن حایت از 

رسمایه گــذاری را از طریــق کمیته صــدور مجوز ســازه های دریایی 

انجــام می دهیم. بــه بیــان دیگر،کمیته ای با اســتناد بــه آیین نامه 

قانونی ســازمان بنادر و دریانوردی در اداره کل مهندســی سواحل 

در مجموعــه معاونــت توســعه و تجهیــز بنــادر داریــم کــه بــه نوعــی 

بــازوی فنــی بخــش خصوصــی در ساخت و ســازهای ســاحلی 

ــد کــه ایــن نوعــی  ــگاه اول این طــور پیــش بیای اســت. شــاید در ن

بوروکراســی اداری اســت، امــا منونه هــای متعــددی دیــده ام کــه 

به دلیــل عــدم رعایــت اســتانداردها و بــدون اینکــه مجــوزی از 

ســازمان دریافت کرده باشــند، ساخت و ســازی انجام شــده است؛ 

حتــی توســط بخش هــای دولتــی کــه معمــوال مشــاوران بزرگــی 

را در کنــار خودشــان دارنــد. امــا متاســفانه موقعــی کــه پــروژه بــه 

مرحلــه بهره بــرداری می رســد، می بیننــد کــه تاسیســات دریایــی 

و ســاحلی مثــال بــا مشــکالت رســوب مواجــه می شــود یــا در واقــع 

ارتفــاع مــوج از حداقلــی کــه بــرای آن شــناور به خصــوص در نظــر 

گرفتــه شــده، بلندتــر اســت و ایجــاد اشــکال می کنــد.

از طریــق یــک چنیــن بــازوی فنــی و اجرایــی، ســازمان بــه بخــش 

خصوصــی و بخــش دولتــی و همــه اشــخاص حقوقــی و حقیقــی، 

دولتــی و غیردولتــی کمــک می کنــد. هان گونــه کــه می دانیــد، 

ــه  ــه ســازمان موظــف ب ــاده3 آیین نام ــد22 م ــر اســاس بن همــه ب

ــاحلی  ــوار س ــاز در ن ــاخت و س ــوع س ــرای هرن ــوز ب ــت مج دریاف

هســتند. بنابرایــن ایــن کمیتــه کار بســیار ارزشــمندی اســت کــه 

ــود.  ــام می ش ــازمان انج ــه س در مجموع

ــه ایــن  ــگاه اول افــرادی مراجعــه می کننــد و متایلــی ب شــاید در ن

کار ندارنــد، امــا مــن مــواردی را دیــده ام کــه وقتــی فــرد را مجــاب 

می کنیــم، بــرای رعایــت اســتانداردها و ضوابــط اقــدام می کنــد، 

خیلی هــا مراجعــه می کننــد و تشــکر می کننــد کــه مــا در دیــدگاه 

ــی  ــی طوالن ــی اداری خیل ــک بروکراس ــه ی ــم ک ــر می کردی اول فک

اســت، امــا وقتی بررســی مان را بیشــر کردیــم و مطالعــه را بیش تر 

ــرده و  ــا ک ــه م ــی ب ــک بزرگ ــه کم ــازمان چ ــه س ــم ک ــم، دیدی کردی

اگــر ایــن اتفــاق منی افتــاد رسمایه گــذاری کــه در ایــن مجموعــه 

ــت. ــه هــدر می رف ــم، ب کردی

موضــوع دیگــری کــه در راســتای اشــاعه فرهنــگ دریایــی در 

معاونــت توســعه و تجهیز بنــادر دنبــال کردیــم، بحث همــکاری در 

برنامه توســعه ششــم کشــور اســت تا از طریــق احکامی کــه رعایت 

اصــول و ضوابط فنی و مهندســی و مدیریت ســواحل را مورد تاکید 

ــن موضــوع را مدیریــت کنیــم. ضمــن  ــم ای ــرار می دهــد، بتوانی ق

ــمت  ــه س ــا را ب ــم و آن ه ــت کنی ــا را هدای ــه رسمایه گذاری ه اینک

ســواحل کشــور و حــوزه دریــا جــذب کنیــم و بتوانیــم از هــدر رفــت 

آن هــم جلوگیــری کنیــم.

بحــث دیگــر تدوین ســند توســعه دریایی اســت کــه ســازمان بنادر 

ــر آن شــده اســت و مشــخصا بخــش مدیریــت  ــوردی درگی و دریان

ســواحل اداره کل مهندســی ســواحل و بنــادر بــا همــکاری و 

مشــارکت ســایر بخش هــای دیگــر در ســازمان و ســایر دســتگاه ها 

آن را بــه انجــام رســانده اســت. این موضــوع هــم می توانــد در حوزه 

مدیریــت ســواحل نقــش به ســزایی داشــته باشــد، چراکــه مطابــق 

قانــون ایــن ســند بایــد بــه تاییــد و تصویــب شــوای عالی انقــالب 

فرهنگــی برســد و به عنوان ســند باالدســتی برای توســعه ســواحل 

کشــور و حــوزه دریایــی کشــور نقــش خــودش را ایفــا کنــد.

بــاز برگردیــم بــه موضــوع حایــت ســازمان از بخــش خصوصــی و 

به ویــژه دربــاره کمــک بــه نوســازی شــناورها. جنــاب خــدری به هر 

حــال منابــع مالــی ســازمان بنــادر محــدود اســت. ای کاش آن قدر 

منابــع در اختیــار ســازمان بــود کــه کمــک بیش تــری در ایــن حوزه 

می کــرد. چراکــه اساســا هــدف همــه توســعه در این بخش اســت. 

امــا شــا تفــاوت قیمــت یــک اتوبــوس را بــا یــک شــناور کوچــک 

یدک کــش در نظــر بگیریــد. ببینیــد یــک اتوبــوس صــد میلیونــی 

را می تــوان بــا یــک شــناور یک و نیــم دو میلیــاردی مقایســه کــرد. 

بــا توجــه بــه محدودیتــی کــه در حــوزه منابــع مالــی هســت، 

ســازمان هــم بایــد انتخــاب کنــد. شــاید از قــول مــن گفــن ایــن 

موضــوع صحیــح نباشــد امــا در حــوزه بنــادر کوچــک چند منظوره 

در گذشــته رسمایــه زیــادی در ایــن موضــوع گذاشــته شــد، چــون 

به طــور مســتقیم بــرای نظــارت درگیــر بــودم، بارهــا پیــش می آمــد 

کــه ما بــه ســواحل جنوبــی کشــور مراجعــه می کردیــم و می دیدیم 

ــده  ــه ش ــتایی هزین ــت در روس ــول مملک ــان پ ــا توم ــه میلیارده ک

اســت کــه شــاید تعــداد ســکنه آن بــه 40-۵0 نفــر هــم نرســد. این 

کارهــا خیلــی درســت به نظــر منی رســد. مــا و هــر بخــش دولتــی 

دیگــری چــاره ای نــدارد جــز اینکــه منابــع انــدک را به طــور بهینــه 

ــا  ــت تحریم ه ــی و وضعی ــاع کنون ــن اوض ــا ای ــا ب ــد ت ــت کن مدیری

و مســایل دیگــری کــه کشــور دارد، بیش تریــن بازدهــی را از 

ــد. ــته باش ــع داش ــذاری و مناب رسمایه گ

ســلیامنی: جنــاب آقــای خــدری اشــاره ای در بحث کشتی ســازی 

داشــتند، مــن فکــر می کنــم کــه ســازمان بنــادر بایــد یــک الگویی 

مثــل خودروســازی کشــور مدنظــر داشــته باشــد، هرآنچــه را کــه 

آن هــا کردنــد، ســازمان بنــادر انجــام ندهــد. بــا این همــه حایتی 

ــی کــه در  کــه از خودروســازان کشــور شــد و متــام محدودیت های

واردات ایجــاد شــد، بازهــم تــاوان را مردم پــس دادند. ما خواســتیم 

صنعتــی داشــته باشــیم کــه بــرای چرخــه اقتصــادی و رفــاه مــردم 

پشــتوانه ای باشــد. امــا خودروســازها رصفــا فقــط بــه فکــر تامیــن 

منافــع و ســود خودشــان بودنــد و هیچ وقــت نخواســتند خودشــان 

را در جایگاهــی مثــل خودروســازی کــره جنوبــی ببیننــد. 

االن در بحث کشتی ســازی ســازمان بنادر بیش تــر جنبه حایتی 

از کشتی ســازی ها را دارد و ایــن خیلــی عالــی اســت. چــون اگــر 

ایــن صنعــت رونــق بگیــرد و شــکوفا شــود، چیــزی می شــود مثــل 

ــازمان  ــم س ــر می کن ــا فک ــن. ام ــره و چی ــازی ک ــع کشتی س صنای

بنــادر بایــد نظــارت خیلــی بیشــری انجــام دهــد و دســت بــاال را 

بگیــرد. یعنــی اینکه شــناوری کــه رصفــا دارای موتــور باشــد و چند 

صندلی هم داشــته باشــد و بــه آب بــرود، شــناور مورد نظر نباشــد. 

االن شــا امــارات را نــگاه کنیــد. اگــر به ایــن ترتیــب کــه در کشــور 

مــا کشتی ســازی انجــام می شــود، بخواهــد در آنجــا انجــام شــود،  

اصــال کل صنعــت را جمــع می کننــد. البتــه درســت اســت باالخره 

بایــد از یــک جایی آغــاز شــود، امــا ما بــا افزایــش توقعــات خودمان 

می توانیــم به شــکوفا شــدن این صنعــت کمک کنیــم. اگــر بیاییم 

در اصــل به نوعــی واردات ایــن شــناورها را در حــد متعادلی داشــته 

ــد.  ــدا می کن ــت پی ــکان رقاب ــی ام ــاز زمان ــک شناور س ــیم،  ی باش

درســت اســت کــه یــک رسی تحریم هــا، هزینه هایــی را بــه 

کشــور مــا تحمیل کــرد، امــا هنــوز هــم بــه خاطــر نیــروی کار ارزان 

می توانیــم از ایــن پتانســیل اســتفاده کنیــم و کشــتی های قابــل 

رقابــت تولیدکنیــم.

سلیامنی: 

 در بحث کشتی سازی 

سازمان بنادر بیش تر 

جنبه حامیتی از 

کشتی سازی ها را دارد و 

این خیلی عالی است. 

چون اگر این صنعت 

رونق بگیرد و شکوفا 

شود، اتفاقی همچون 

 صنایع کشتی سازی 

کره و چین روی 

می دهد.
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خــدری: االن نوبــت بــه ماهنامــه بنــدر و دریــا می رســد. حــاال 

مــن می خواهــم از شــا بپرســم کــه ویژه نامــه بچه هــای دریــا 

کجاســت؟ چــرا آن را حــذف کردیــد؟ پــس خــوب اســت آدم از 

خــودش رشوع کنــد، اگــر مــا به دنبــال اشــاعه فرهنــگ دریــا 

ــه ارگان  ــا ک ــدر و دری ــه بن ــن مجل ــت از همی ــوب اس ــتیم، خ هس

ــاید  ــم. ش ــت رشوع کنی ــوردی اس ــادر و دریان ــازمان بن ــمی س رس

باورتان نشــود کــه ورود من بــه مباحــث دریایی برگرفتــه از مقاالتی 

ــد. ــرش می ش ــه منت ــن ماهنام ــه در ای ــود ک ب

ــر  ــازمان های دیگ ــی از س ــگاه از خیل ــطح و جای ــک س ــازمان ی س

ــرادی  ــان ســازمان را اف ــر اســت. شــاید به خاطــر این کــه بنی باالت

ــده  ــا دی ــور و دنی ــارج از کش ــای خ ــه تحصیل کرده ه ــتند ک گذاش

بودنــد. به خاطــر همیــن پیــرشو بــودن ســازمان بنــادر اســت که ما 

انتظــار داریم بــه ایــن مباحــث ورود کند، هــم بخواهد و هــم بتواند 

ــد  ــا می کن ــادر ادع ــازمان بن ــر س ــرد. اگ ــک کار را بپذی ــم ریس و ه

کــه حاکمیــت در دریــا را بــه منایندگــی از جمهــوری اســالمی در 

دســت دارد، پس باید ریســک کنــد و در مباحث فرهنگــی دریایی 

به صــورت جــدی وارد شــود. شــا این هــا را منی توانیــد بگویید که 

نیســت، شــا در آموزش هســتید، در اداره کل اســتاندارد هستید، 

در زمینــه ایمنــی و فرهنــگ دریایــی فعــال هســتید. همین هــا را 

ــه یــک پتانســیل تبدیــل کــرد. مــن هــان موقــع کــه  می شــود ب

ــن بحــث را  ــود، ای ــده به صــورت جــدی وارد شــده ب ــای جهاندی آق

ــه یــک اداره کل مســتقل  مطــرح کــردم و گفتــم کــه حتــی نیــاز ب

نیســت. ســازمان می توانــد پتانســیل هایش را یک جــا جمــع کنــد 

و رشوع کنــد و اتفاقــا بهرین جا همیــن ماهنامه بندر و دریاســت.

بــرای مــن کــه در ســطح یــک بنــدر کوچــک فعالیــت می کــردم، 

ســال های اول کــه بــه رساغ مســووالن می رفتــم هیچ کــدام حــرف 

مــن را متوجــه منی شــدند. هرچــه می گفتــم فایــده ای نداشــت. 

یکــی ازکارهایی کــه کــردم و نتیجه گرفتــم این بــود که هر مــاه 12 

نســخه از ماهنامه بندر و دریــا را می گرفتــم و بــرای اداره اطالعات، 

فرمانــداری، امــام جمعــه و همــه این هــا می فرســتادم. یــک هفتــه 

بعــد هــم می رفتــم بــه آن هــا رس مــی زدم و می گفتــم بیاییــد ایــن 

ــه  ــا جایی ک ــود ت ــر ب ــی موث ــم. خیل ــم ورق بزنی ــا ه ــه را ب ماهنام

ــد ســمینار ارگان هــای  ــه آن شــهر را در چن ــام جمع ــدار و ام فرمان

دریایــی بــردم و ایــن باعث شــد کــه حداقــل حــرف مــن را بفهمند. 

اگــر مــن می گفتــم ترافیــک، می گفتنــد شــا بایــد حتــا اســکله 

ــا  ــه ش ــد ن ــم، می گفتن ــل می گفت ــال قب ــر س ــا اگ ــازید. ام بس

می خواهیــد ناآرامــی اجتاعــی ایجــاد کنیــد. 

ــوی وارد  ــورت ق ــث به ص ــن مباح ــازمان در همی ــر س ــن اگ بنابرای

ــه  ــازمان در عرص ــر س ــت. اگ ــذار اس ــازی تاثیرگ ــود، فرهنگ س ش

انیمیشــن کــه بــرای بچه هاســت، رسمایه گــذاری کنــد، موثــر 

خواهــد بــود. در بخــش وجــوه اداره شــده ســازمان همــه تالشــش 

ــز هســتیم، می دانیــم کــه  ــن ســوی می را کــرد و مــا هــم کــه در ای

ســازمان می توانســت هیــچ کاری بــه ایــن مبحــث نداشــته باشــد 

و اگــر قــرار بــود وظیفــه کســی باشــد، کمیســیون صنایــع دریایــی 

و کشتی ســازها بودنــد کــه دنبــال تســهیالت بــرای مشریانشــان 

بودنــد نه ســازمان بنــادر. امــا ســازمان به ایــن موضــوع ورود کــرد و 

کاری را آغــاز کــرد. نواقصــی داشــت امــا به هرحــال باعــث شــد کــه 

فرهنــگ از ســمت شــناورهای چوبــی بــه شــناورهای فلــزی تغییــر 

کنــد، امــا بایــد تکمیــل شــود.

ــز  ــازمان)به ج ــمینار س ــفانه در دو س ــمینارها؛ متاس ــطح س در س

ICOPMAS( کــه به صــورت عمومی  تــر برگــزار می شــود، حداقــل 

در ایــن ده دوازده ســاله بــه غیــر از افــرادی کــه فوت کردنــد، خیلی 

آدم جدیــدی اضافــه نشــده اســت و بیش تــر به محلــی بــرای دید و 

بازدیــد اعضــای صنایــع دریایی تبدیــل شــده اند. چقدر بــا جامعه 

هدف مــان توانســته ایم ارتبــاط بگیریــم و مخاطبــی را در ایــن 

ســمینارها جــذب کنیــم؟ و اثرگــذار باشــیم؟ این هــا ظرفیت هایی 

اســت کــه ســازمان می توانــد هدایــت کنــد کــه حضــور در 

ســمینارها طوری باشــد که در بخش دریــا دیده شــود. در مقاالتی 

که می توانــد در ســطح دانشــگاه ها و دانشــجویان مختلف باشــد، 

نــه رصف مقاله هایــی کــه کامــال تخصصــی هســتند. مقاالتــی که 

می توانــد تعــداد بیش تــری از دانشــجویان را درگیــر کنــد.

در بحــث اســتفاده از رســانه ها و صــدا و ســیا چــرا مــا نبایــد از این 

ــا هزینه کــردن  ــا ب ــع دیگــر ی ــم؟ االن صنای امــکان اســتقبال کنی

یــا براســاس موقعیت هــا از ظرفیــت تلویزیــون به خوبــی بهــره 

ــد. امــا احســاس می کنــم کــه ســازمان عالقــه چندانــی  می گیرن

بــرای ورود بــه ایــن رســانه ها نــدارد. ســازمان بایــد از ظرفیت هــای 

موجــود کشــور بهره بگیــرد. یــک انجمن یــا NGO وقتــی می گوید 

ــال  ــد به دنب ــم، می گوین ــام ده ــالن کار را انج ــم ف ــن می خواه م

منافــع خودش اســت امــا ســازمان به عنــوان یــک نهــاد حاکمیتی 

کــه بــاور دارد دریــا تنهــا راه توســعه پایــدار کشــور اســت، ورود کند 

ــدارد. ایــن شــائبه ها وجــود ن

موضــوع دیگــر اینکــه، چنــد وقــت پیــش شــاهد ســفر 

رییس جمهــوری بــه بوشــهر بودیــم. ایشــان دو منطقــه را به عنــوان 

ــل از  ــد. حداق ــی انتخــاب کردن ــه گردشــگری دریای ــه منون منطق

ــده  ــان داده ش ــه ایش ــه ب ــنتی،  آن چه ک ــی س ــه دریای ــر جامع نظ

بــود، مناســب نبــود چراکــه مناطــق دریایــی خیلــی بهــری بــرای 

ــه  ایــن منظــور وجــود داشــت. اگــر اداره کل ســواحل نقاطــی را ب

میــراث فرهنگــی و نهادهــای دیگــر بــرای ایــن منظــور اعــالم کند، 

ــذب  ــال ج ــته به دنب ــه و نادانس ــدون برنام ــا ب ــن نهاده ــر ای دیگ

ــا هــم او را گرفتــار کننــد و بعــد از اینکــه  ــد ت رسمایه گــذار منی رون

طــرف قرارهایــش را گذاشــت،  هزینه هایــش را کــرد بگوینــد حــاال 

بــرو یــک مجــوز هــم از ســازمان بنــادر بگیــر و وقتــی پیش ســازمان 

می آیــد کــه کار از کار گذشــته اســت. مشــاور را گرفته، پــول را داده 

و کارهایــش را انجــام داده اســت، می آیــد وســط راهــی کــه ممکن 

ــورده  ــخص رسخ ــم آن ش ــت ه ــود و آن وق ــا رد ش ــد ی ــت، تایی اس

ــم  ــود و ه ــه می ش ــت گرفت ــت از مملک ــن فرص ــم ای ــود و ه می ش

رشــد و توســعه منطقــه بــا مشــکل مواجــه می شــود. بــه نظــر مــن 

اداره کل شــا می توانــد ایــن را خیلــی پررنــگ کنــد و در قالب یک 

ــش  ــذاری در بخ ــب رسمایه گ ــق مناس ــن مناط ــد ای ــه بگوین برنام

ــتند. ــگری هس گردش

کــوروش نیــا: در راســتای فرمایــش اخیــر شــا کــه در حــوزه دریــا 

ــد  ــم، ببینی ــانی کنی ــات اطالع رس ــن موضوع ــوز و ای ــدور مج و ص

یکــی از خروجی هــا و بندهــای ابالغــی شــورای عالی شهرســازی 

ــزارش  ــده گ ــان چکی ــه در ه ــروژه ICZM ک ــاره پ ــاری درب و مع

برآینــد مطالعــات کــه در اختیــار شاســت، تشــکیل کمیتــه 

مدیریت و ســامان دهی ســواحل در هفت اســتان ســاحلی کشــور 

ــد  ــره واح ــک پنج ــوان ی ــه به عن ــن کمیت ــت. ای ــده اس ــف ش تکلی

اســت کــه تصمیم گیــری و رسمایه گــذاری در مناطــق ســاحلی را 

مدیریــت می کنــد. اعضــای آن مناینــدگان متامــی دســتگاه های 

ذی ربــط هســتند، ریاســت آن بــر عهــده اســتانداری اســت و دبیــر 

ــوردی هــر اســتان اســت. ایــن در  ــر کل بنــادر و دریان آن هــم مدی

ــاز هــم  ــوده اســت کــه ب ــروژه ب واقــع یکــی از خروجی هــای ایــن پ

ــای  ــل ظرفیت ه ــه مث ــم ک ــرض کن ــا ع ــت ش ــم خدم می خواه

ــا  ــی م ــی و قانون ــی، ظرفیت هــای حقوق ــی و ظرفیت هــای فن مال

ــی از  ــوان بخش ــم به عن ــا منی توانی ــی م ــت. یعن ــدود اس ــم مح ه

بدنــه دولــت وارد حیطــه کاری دســتگاه های دیگــر شــویم. همین 

موضــوع ICZM هــم بخــش دریایــی و خشــکی دارد. بخــش 

دریایــی کامــال در دســت ســازمان بنــادر و دریانــوردی اســت که به 

بهریــن نحــو ممکــن بــه انجــام رســید، چــون اطالعــات مــورد نیاز 

در دســرس بــود. اما در بخش خشــکی متاســفانه ما شــکاف های 

ــم  ــم منی توان ــادر ه ــازمان بن ــن س ــم و م ــادی داری ــی زی اطالعات

به عنــوان متولــی تولیــد داده هــای نقشــه ای و مکانــی وارد عمــل 

ــوان  ــی ت ــر مال ــه از نظ ــت دارم، ن ــی ظرفی ــر قانون ــه از نظ ــوم. ن ش

دارم کــه آن کار را انجــام دهــم. عــرض کــردم کــه رشایــط ایــده آل را 

نداریــم، امــا ادعــا می کنــم کــه تــا حــد امــکان و حتــی بیــش از آن 

تــالش می کنیــم کــه توســعه ســواحل در همــه زمینه هــا از جملــه 

گردشــگری بــه بهریــن نحــو انجــام شــود.

خدری: 

 اگر اداره کل سواحل 

نقاطی را به میراث 

فرهنگی و نهادهای 

دیگر برای گردشگری 

اعالم کند، دیگر این 

نهادها بدون برنامه و 

نادانسته به دنبال جذب 

رسمایه گذار منی روند 

تا هم او را گرفتار کنند 

و بعد از اینکه طرف 

قرارهایش را گذاشت،  

هزینه هایش را کرد 

بگویند حاال برو یک 

مجوز هم از سازمان 

بنادر بگیر
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پراکنش الک پشت های دریایی
 در خلیج فارس و دریای عامن

گفت وگوی اختصاصی با رییس گروه خزندگان و دوزیستان دفرت تنوع زیستی و حیات وحش

ــا  ــه بـ ــد و در رابطـ ــی بفرماییـ ــل معرفـ ــود را کامـ ــا خـ  لطفـ

ــد؟ ــح دهیـ ــود توضیـ ــغلی خـ ــی و شـ ــوابق تحصیلـ سـ

ــی ام،  ــدرک تحصیلـ ــتم. مـ ــد 134۷ در »رساب« هسـ ــده متولـ بنـ

لیســـانس رشـــته »مهندســـی کشـــاورزی« گرایـــش »زراعـــت واصـــالح 

ـــانس  ـــوق لیس ـــرج و ف ـــد ک ـــالمی واح ـــگاه آزاد اس ـــات« از دانش نبات

رشـــته »محیـــط زیســـت« گرایـــش »تنـــوع زیســـتی« از واحـــد علـــوم و 

تحقیقـــات دانشـــگاه آزاد اســـالمی اســـت. یـــک مقطـــع تحصیلـــی ام 

را نیـــز در دانشـــگاهی در اســـپانیا در رشـــته مدیریـــت حیات وحـــش 

ـــی  ـــورس تحصیل ـــب ب ـــدد در قال ـــانس مج ـــوق لیس ـــوان دوره ف به عن

ســـپری کـــردم. هم اکنـــون دانشـــجوی دکـــری رشـــته »محیـــط 

ـــگاه  ـــت دانش ـــط زیس ـــکده محی ـــتی« در دانش ـــوع زیس ـــت - تن زیس

ـــتم.  ـــات هس ـــوم و تحقیق ـــد عل ـــالمی واح آزاد اس

ــکاری  ــت همـ ــط زیسـ ــازمان محیـ ــا سـ ــی بـ ــه زمانـ از چـ

؟ می کنیـــد

ـــت  ـــط زیس ـــازمان محی ـــت در س ـــانس زراع ـــا لیس ـــال 13۷2 ب در س

اســـتخدام شـــدم و در »بخـــش آبزیـــان و خزنـــدگان« مشـــغول بـــه کار 

ــان«  ــدگان« از »بخـــش آبزیـ ــه »بخـــش خزنـ ــدم. پـــس از اینکـ شـ

ـــز  ـــدگان مترک ـــه خزن ـــل در زمین ـــور کام ـــده به ط ـــد، بن ـــک ش تفکی

  امین خالق پرست  
کارشناسی ارشد زیست شناسی ژنتیک

دانشگاه آزاد اسالمی-واحد علوم و تحقیقات تهران اداره کل مهندسی سواحل و بنادر

ــیاری  ــواالت بس ــود، س ــن وج ــا ای ــا ب ــت؛ ام ــده اس ــرش ش ــران منت ــف ای ــات مختل ــی در نرشی ــت های دریای ــاره الک پش ــه درب ــی مقال ــدود س ــون، ح ــا کن ــال 1378 ت از س

ــه  ــه در زمین ــراوان ک ــی ف ــای میدان ــم پژوهش ه ــت. علی رغ ــده اس ــی مان ــخ باق ــامن بی پاس ــارس و دریای ع ــزی در خلیج ف ــدگان آب ــن خزن ــی ای ــت زندگ ــاره وضعی درب

ــا ایــن موضــوع توســط پژوهش گــران ایرانــی منتــرش نشــده اســت. به منظــور آگاهــی  الک پشــت های دریایــی در ایــران انجــام شــده، هنــوز کتــاب فارســی در ارتبــاط ب

ــدگان و  ــا رییــس گــروه خزن ــه و ب ــران« رفت ــه »ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ای ــن ســواالت ب ــه برخــی از ای ــران و پاســخ گویی ب ــی ای از وضعیــت الک پشــت های دریای

دوزیســتان »دفــرت تنــوع زیســتی و حیات وحــش« در »معاونــت محیــط زیســت طبیعــی«، مهنــدس »اصغــر مبارکــی« کــه بیســت ســال از عمــر خویــش را بــا عالقــه فــراوان 

ــتیم.  ــی داش ــرده، گفت وگوی ــران ک ــدگان ای ــت از خزن ــه، و محافظ رصف مطالع

عکس:زهراآخوندزاده
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ــردم.  کـ

چرا بخش خزندگان را انتخاب کردید؟

ـــت از  ـــط زیس ـــازمان محی ـــا س ـــده ب ـــود؛ رشوع کار بن ـــث کاری ب بح

ـــود. ســـازمان محیـــط زیســـت در آن  ـــروژه ب طریـــق همـــکاری در دو پ

ـــده  ـــود و بن ـــت  ها ب ـــی و الک پش ـــاح مرداب ـــروژه متس ـــری پ ـــان مج زم

به عنـــوان کارشـــناس بـــرای طـــرح متســـاح مردابـــی اســـتخدام 

ـــرای مـــدت زمـــان  شـــدم. البتـــه، همـــکاری بنـــده در ایـــن پروژه هـــا ب

خیلـــی کوتاهـــی بـــود و کار در ایـــن زمینـــه فقـــط در حـــد آشـــنایی بـــا 

ـــن  ـــا، کار در ای ـــن پروژه ه ـــام ای ـــد از امت ـــا بع ـــود. ام ـــدگان ب ـــن خزن ای

موضـــوع را شـــخصا ادامـــه دادم. ســـپس در دوره کارشناســـی ارشـــد 

ـــه  ـــغول ب ـــه، مش ـــن زمین ـــک در ای ـــص آکادمی ـــن تخص ـــرای داش ب

ـــدم.  ـــل ش تحصی

فعالیـــت شـــام در زمینـــه خزنـــدگان شـــامل کـــدام گونه هـــا 

می شـــد؟ 

ـــی،  ـــس از مدت ـــا پ ـــردم؛ ام ـــان« رشوع ک ـــر آبزی ـــده کارم را در »دف بن

ایـــن بخـــش بـــه »دفـــر آبزیـــان، خزنـــدگان و دوزیســـتان« تغییـــر نـــام 

داد. در دفـــر آبزیـــان، مدتـــی کارهایـــی در ارتبـــاط با ماهیـــان قزل آال 

ــر  ــا بیش تـ ــام دادم؛ امـ ــدران انجـ ــمت مازنـ ــای سـ در رودخانه هـ

ــاح  ــی متسـ ــورت تخصصـ ــدگان و به صـ ــه خزنـ ــم در زمینـ کارهایـ

ـــی پایان نامـــه  ـــود؛ حت ـــی ب ـــدو( و الک پشـــت های دریای مردابی)گان

فـــوق لیســـانس بنـــده دربـــاره کروکودیل هـــا بـــود. البتـــه قبـــل از 

اینکـــه بنـــده مطالعاتـــم را در زمینـــه »گانـــدو« رشوع کنـــم، آقـــای 

ـــروژه  ـــک پ ـــی ی ـــاغری« ط ـــد س ـــای »محم ـــی« و آق ـــی کم ـــاج قل »ح

در زمینـــه »گانـــدو« کار کـــرده بودنـــد و قبـــل از آن هـــا نیـــز یـــک رسی 

ـــود؛  ـــده ب ـــع آوری ش ـــی جم ـــران خارج ـــط پژوهش گ ـــات توس اطالع

ـــود  ـــه االن وج ـــجمی ک ـــات منس ـــورت اطالع ـــا به ص ـــن داده ه ـــا ای ام

ـــود  ـــابهی وج ـــط مش ـــم رشای ـــت  ها ه ـــه الک پش ـــود. در زمین دارد، نب

ـــه  ـــن زمین ـــی در ای ـــان پروژه های ـــه در آن زم ـــم این ک ـــت. علی رق داش

ـــن پروژه هـــا  ـــی از ای ـــا اطالعـــات جامـــع و کامل ـــود، ام انجـــام شـــده ب

به دســـت نیامـــده بـــود. البتـــه، برخـــی همـــکاران در اســـتان ها 

به صـــورت مـــوردی در ایـــن زمینـــه فعـــال بودنـــد؛ امـــا ایـــن 

فعالیت هـــا خیلـــی کـــم بـــود. تقریبـــا می تـــوان گفـــت کـــه بنـــده 

کار جـــدی دربـــاره الک پشـــت  ها را در ایـــران رشوع کـــردم و بعـــد 

ـــدند  ـــر کار ش ـــه درگی ـــن زمین ـــری در ای ـــکاران بیش ت ـــی، هم از مدت

و بـــا همـــکاری همـــکاران اســـتان های سیســـتان و بلوچســـتان، 

ـــن کار گســـرده تر شـــد و توســـعه پیـــدا کـــرد.  هرمـــزگان و بوشـــهر ای

کار در زمینـــه الک پشـــت های دریایـــی را از ســـال 13۷3 رشوع کردم 

و تـــا االن هـــم ادامـــه داشـــته اســـت. بیش تـــر کارهایـــم در زمینـــه 

ـــکار در  ـــوان هم ـــا به عن ـــود؛ ام ـــران ب ـــی در ای ـــت های دریای الک پش

ـــر«  ـــور »قط ـــی در کش ـــت های دریای ـــه الک پش ـــروژه در زمین ـــک پ ی

ـــا همـــه  ـــا 138۵ رشکـــت کـــردم. بنـــده تقریب هـــم در ســـال 1386 ی

زیســـت گاه های الک پشـــت های دریایـــی را در ایـــران رفتـــم. 

ــه االن به عنـــوان زیســـتگاه الک پشـــت   خیلـــی از محل هایـــی کـ

ــا قبـــل از  دریایـــی شـــناخته شـــده، بنـــده قبـــال رفتـــه بـــودم. تـ

مطالعـــات بنـــده، همـــکاران بـــه هندرابـــی منی رفتنـــد و کســـی هـــم 

ـــتان  ـــتان و بلوچس ـــی در سیس ـــت های دریای ـــت الک پش منی دانس

ـــده  ـــخص ش ـــا مش ـــل آن ه ـــون، مح ـــا هم اکن ـــتند. ام ـــا هس در کج

اســـت. البتـــه، بوشـــهر را همـــکاران به صـــورت پراکنـــده رفتـــه بودنـــد 

و یـــک زمینـــه اطالعاتـــی هـــم درســـت کـــرده بودنـــد، امـــا بعـــد از 

ـــرای مطالعـــه الک پشـــت  ها  ـــه بوشـــهر ب فعالیت هـــای بنـــده رفـــن ب

معمـــول شـــد و از آن زمـــان بـــه بعـــد، مـــا هـــر ســـال بـــه بوشـــهر 

ـــی  ـــه الک پشـــت های دریای ـــرای مطالع ـــده ب ـــون، بن ـــم. تاکن می روی

ـــیری«،  ـــگام«، »س ـــو«، »هن ـــرم«، »نخیل ـــو«، »ام الک ـــر »خارک ـــه جزای ب

»هندرابـــی«، »شـــیدور«، »فـــارور«، »بنـــی فـــارور«، »ابوموســـی« و 

ـــه  ـــوز ب ـــه هن ـــم. البت ـــتان« رفت ـــتان و بلوچس ـــواحل »سیس ـــه س هم

جزایـــر »تنـــب بـــزرگ« و »تنـــب کوچـــک« نرفتـــه ام. چـــون تعـــداد 

ـــج  ـــا پن ـــار ت ـــال چه ـــر س ـــکاران ه ـــده و هم ـــت، بن ـــاد اس ـــا زی محل ه

محـــل را جهـــت جمـــع آوری داده هـــای بیومریـــک کامـــل)وزن، 

ــر  ــم و در هـ ــت  ها می رفتیـ ــا و...( الک پشـ ــداد تخم هـ ــول، تعـ طـ

کـــدام ده روز می ماندیـــم. البتـــه مـــا ایـــن کار را هـــر ســـال بـــرای 

ــت  ــدو«، »الک پشـ ــون »گانـ ــدگان هم چـ ــای خزنـ ــایر گونه هـ سـ

ـــن  ـــه ای ـــم و هم ـــام می دهی ـــز انج ـــی« نی ـــت فرات ـــزری«، »الک پش خ

فعالیت هـــا در چهارچـــوب وظایـــف دفـــر حیات وحـــش ســـازمان 

ـــن  ـــداوم بی ـــور م ـــت به ط ـــب ماموری ـــا در غال ـــود. م ـــت ب ـــط زیس محی

شـــال و جنـــوب کشـــور در رفت و آمـــد هســـتیم. جزایـــر ایـــران عمومـــا 

ـــی  ـــیدور« و حت ـــرم«، »ش ـــو«، »ام الک ـــتند. »نخیل ـــکونی هس غیرمس

ـــوند.  ـــوب می ش ـــران محس ـــکونی ای ـــر مس ـــر غی ـــی« از جزای »هندراب

زیـــرا کـــه ایـــن جزایـــر خیلـــی کوچـــک هســـتند. البتـــه ده تـــا بیســـت 

خانـــواده در »جزیـــره هندرابـــی« زندگـــی می کننـــد؛ امـــا فاصلـــه 

ــد دور  ــاحل می آینـ ــه سـ ــت  ها بـ ــه الک پشـ ــی کـ ــتا از محلـ روسـ

ـــم  ـــور بودی ـــا مجب ـــن، م ـــرد. بنابرای ـــد ک ـــوان رفت و آم ـــت و منی ت اس

بـــرای اقامـــت در جزایـــر چـــادر بزنیـــم. امـــا »جزیـــره ابوموســـی« 

ـــه  ـــاله ب ـــر س ـــم ه ـــت  ها ه ـــی از الک پش ـــت و جمعیت ـــکونی اس مس

ــد.  ــا می آینـ آن جـ

ـــت های  ـــامل الک پش ـــط ش ـــت  ها فق ـــه الک پش ـــم در زمین مطالعات

ــکاران در  ــده و همـ ــه بنـ ــی کـ ــی از گونه هایـ ــود. یکـ ــی نبـ دریایـ

زمینـــه آن خیلـــی خـــوب کار کردیـــم، »الک پشـــت الک نـــرم فراتـــی« 

ـــران فقـــط در نواحـــی گرمســـیری  ـــی را در ای اســـت. الک پشـــت  فرات

خوزســـتان داریـــم. تقریبـــا می تـــوان گفـــت کار در زمینـــه الک پشـــت  

ــار در ایـــران رشوع کـــردم. در  فراتـــی را بنـــده بـــرای نخســـتین بـ

ــان  ــون هم زمـ ــال 13۷4 تاکنـ ــه »الک پشـــت فراتـــی« از سـ زمینـ

بـــا مطالعاتـــم دربـــاره الک پشـــت های دریایـــی، کار کـــردم. 

هم چنیـــن، در زمینـــه الک پشـــت های آب شـــیرین، هاننـــد 

زیرگونـــه ای از »الک پشـــت خـــزری« در خوزســـتان نیـــز مقـــداری 

کار کـــردم. »الک پشـــت خـــزری« گوشـــت خوار اســـت و پراکنـــش 

آن تـــا شـــیراز و حتـــی شـــال بوشـــهر هـــم می رســـد. در ایـــران، 

»الک پشـــت برکـــه ای اروپایـــی« هـــم داریـــم کـــه بـــه لحـــاظ قیافـــه بـــا 

ـــی  ـــور زندگ ـــال کش ـــط در ش ـــرق دارد و فق ـــزری« ف ـــت خ »الک پش

می کنـــد. 

آیـــا تاکنـــون در زمینـــه الک پشـــت های دریایـــی کتابـــی 

منتـــرش کردیـــد؟

ـــی تاکنـــون چـــاپ  ـــاره الک پشـــت های دریای ـــی درب متاســـفانه کتاب

ـــدو«  ـــی و »گان ـــت های دریای ـــش الک پش ـــنده بخ ـــا نویس ـــردم؛ ام نک

ـــارات  ـــرای انتش ـــران«، ب ـــش ای ـــه حیات وح ـــگ نام ـــاب »فرهن در کت

آقـــای »کاظـــم طالیـــی« بـــودم. البتـــه نـــام برخـــی گونه هـــا 

ـــت. از  ـــده اس ـــاب نیام ـــن کت ـــزری« در ای ـــت خ ـــون »الک پش هم چ

ـــتیم،  ـــت داش ـــاب محدودی ـــات کت ـــداد صفح ـــرای تع ـــه ب آن جایی ک

ـــاورد.  ـــاب بی ـــا را در کت ـــه گونه ه ـــت هم ـــی« منی خواس ـــای »طالی آق

خانـــم »هانیـــه غفـــاری« هـــم کـــه یکـــی دیگـــر از نویســـندگان بخـــش 
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ـــه اش  ـــرای پایان نام ـــه ب ـــد دفع ـــت، چن ـــاب اس ـــن کت ـــدگان ای خزن

کـــه در زمینـــه »الک پشـــت فراتـــی« بـــود، بـــا مـــن مشـــورت کـــرد؛ امـــا 

ـــه  ـــه ای ک ـــه، مقال ـــتیم. البت ـــر نداش ـــا همدیگ ـــی ب ـــکاری چندان هم

ـــرش  ـــن« منت ـــن م ـــه »رسزمی ـــی« در ماهنام ـــت فرات ـــاره »الک پش درب

ـــم  ـــات خان ـــتقل از مطالع ـــود و مس ـــخصی ام ب ـــات ش ـــردم، اطالع ک

ـــت.  ـــاری« اس »غف

ــاره  ــادی دربـ ــی زیـ ــاالت فارسـ ــون مقـ ــده تاکنـ ــن، از بنـ هم چنیـ

الک پشـــت های دریایـــی در نرشیـــات مختلـــف هم چـــون 

ـــران«، »رشـــد آمـــوزش زیســـت  فصل نامه هـــای »زیســـت شناســـی ای

ـــه »شـــکار و  شناســـی«، »محیـــط زیســـت«، »مـــوج ســـبز«، دوماهنام

طبیعـــت«، ماهنامـــه »رسزمیـــن مـــن« و روزنامـــه »همشـــهری« منترش 

ـــی دو  ـــت های دریای ـــاره الک پش ـــز درب ـــون نی ـــت. هم اکن ـــده اس ش

مجموعـــه آمـــاده چـــاپ دارم کـــه داوری آن هـــا هـــم انجـــام شـــده 

ـــدام  ـــم، اق ـــته باش ـــا را داش ـــاپ آن ه ـــی چ ـــه مال ـــر بودج ـــت و اگ اس

بـــه انتشـــار آن هـــا در آینـــده می کنـــم. 

کـــدام گونـــه الک پشـــت های دریایـــی را در آب هـــای 

ایـــران داریـــم؟

در ایـــران، »الک پشـــت پشـــت پهـــن« و »الک پشـــت ریدلـــی کمـــپ« 

ــا  ــت  در دنیـ ــه الک پشـ ــن دو گونـ ــم. ایـ ــوان نداریـ ــچ عنـ را به هیـ

به طـــور اختصاصـــی فقـــط متعلـــق بـــه یـــک منطقـــه هســـتند؛ »الک 

ــای  ــط در آب هـ ــن« )Flatback sea turtle( فقـ ــت پهـ ــت پشـ پشـ

ـــپ«  ـــی کم ـــت ریدل ـــد و »الک پش ـــی می کن ـــرالیا زندگ ـــراف اس اط

ــه آمریـــکای  ــای ناحیـ ــم در آب هـ )Kemp’s ridley sea turtle( هـ

مرکـــزی وجـــود دارد. 

الک پشـــت های دریایـــی گونـــه »ســـبز«، »منقـــار عقابـــی«، 

ـــه  ـــم. البت ـــران داری ـــای ای ـــی« و »رسخ« را در آب ه ـــی«، »چرم »زیتون

ـــت  ـــران، الوی ـــای ای ـــت  ها در آب ه ـــن الک پش ـــی ای ـــاظ فراوان ـــه لح ب

اول مـــا »الک پشـــت ســـبز« )Green sea turtle(، الویـــت دوم مـــا 

ــت  ــی« )Hawksbill sea turtle(، الویـ ــار عقابـ ــت منقـ »الک پشـ

ســـوم مـــا »الک پشـــت زیتونـــی« )Olive ridley sea turtle( و الویت 

 Leatherback sea( »ــی ــت چرمـ ــرکا »الک پشـ ــا مشـ ــارم مـ چهـ

turtle( و »الک پشـــت رسخ« )Loggerhead sea turtle( اســـت. 

ـــی«،  ـــار عقاب ـــت منق ـــبز« و »الک پش ـــت س ـــا »الک پش ـــه ب در مقایس

ـــران بســـیار کـــم اســـت  تعـــداد »الک پشـــت زیتونـــی« در آب هـــای ای

و الک پشـــت های »چرمـــی« و »رسخ« را نیـــز به صـــورت کامـــال 

تصادفـــی در آب هـــای ایـــران داریـــم. 

الک پشـــت های »زیتونـــی«، »چرمـــی« و »رسخ« بـــرای تغذیـــه بـــه 

ــکاران در  ــل، همـ ــال قبـ ــه دو سـ ــد. البتـ ــران می آینـ ــای ایـ آب هـ

ـــار گـــزارش  بوشـــهر یـــک مـــورد الک پشـــت  زیتونـــی را بـــرای اولیـــن ب

کردنـــد کـــه بـــرای تخم گـــذاری بـــه ســـواحل ایـــران آمـــده بـــود. 

ـــه و هـــم  ـــرای تغذی الک پشـــت های »ســـبز« و »منقـــار عقابـــی« هـــم ب

ـــه  ـــه ب ـــد. البت ـــران می آین ـــای ای ـــه آب ه ـــذاری ب ـــل و تخم گ تولیدمث

ـــت  ـــه و و »الک پش ـــرای تغذی ـــبز« ب ـــت س ـــب، »الک پش ـــورت غال ص

ــور  ــران حضـ ــای ایـ ــذاری در آب هـ ــرای تخم گـ ــار عقابـــی« بـ منقـ

دارنـــد. 

در یکـــی از مقـــاالت ماهنامـــه شـــامره 223 صنعـــت حمـــل 

و نقـــل )ویـــژه نامـــه هجدهـــم ســـفر( کـــه در زمســـتان 1381 

منتـــرش شـــد، هندرابـــی به عنـــوان جزیـــره الک پشـــت های 

ـــوان  ـــن عن ـــا ای ـــام ب ـــا ش ـــت. آی ـــده اس ـــی ش ـــی معرف دریای

موافـــق هســـتید؟ 

ــت های  ــرای الک پشـ ــی بـ ــل خوبـ ــی محـ ــره هندرابـ ــه. جزیـ بلـ

ــره  ــداد الک پشـــت های دریایـــی ایـــن جزیـ دریایـــی اســـت و تعـ

ــت.  ــم اسـ ــره قشـ ــر از جزیـ ــا بیش تـ قطعـ

کـــدام جزایـــر ایـــران را می تـــوان به عنـــوان جزایـــر 

الک پشـــت های دریایـــی نامیـــد؟ 

مهم تریـــن جزایـــر ایـــران بـــه لحـــاظ تعـــداد الک پشـــت های 

دریایـــی، به ترتیـــب اولویـــت جزایـــر »نخیلـــو«، »ام الکـــرم«، 

»هندرابـــی«، »شـــیدور« و ســـپس جزایـــر »قشـــم« و »هنـــگام« 

 . شـــند می با

آیـــا گونه هایـــی از الک پشـــت های دریایـــی کـــه در 

خلیج فـــارس داریـــم بـــا گونه هایـــی کـــه در دریای عـــامن 

ــد؟  ــرق می کننـ ــد، فـ ــود دارنـ وجـ

ــا  ــارس بـ ــوری آب خلیج فـ ــزان شـ ــق آب و میـ ــه، عمـ ــر. البتـ خیـ

ــه  ــر دو »گونـ ــه هـ ــا از آنجایی کـ ــد، امـ ــرق می کنـ ــان فـ دریای عـ

ســـبز« و »منقـــار عقابـــی« را در هـــر دو داریـــم، فکـــر نکنـــم تاثیـــری در 

ـــه ای  ـــث تغذی ـــاید بح ـــد. ش ـــته باش ـــا گذاش ـــا در این ج ـــور آن ه حض

ـــن  ـــال، مهم تری ـــرای مث ـــر مطـــرح باشـــد؛ ب ـــن خصـــوص بیش ت در ای

زیســـتگاه جمعیـــت »الک پشـــت رسخ« در خاورمیانـــه، کشـــور عان 

ـــران  ـــتان و ای ـــد، پاکس ـــت های رسخ در هن ـــداد الک پش ـــت و تع اس

کـــم اســـت و در ســـایر کشـــورهای عربـــی این گونـــه را نداریم.بـــه 

عبـــارت دیگـــر، جمعیـــت الک پشـــت های رسخ را در ایـــران نداریـــم. 

ـــن کشـــوری اســـت کـــه »الک  ـــه، کشـــور عـــان مهم تری در خاورمیان

ــان  ــبز« را دارد. دریای عـ ــت سـ ــی »الک پشـ ــت رسخ« و حتـ پشـ

ــای  ــن جمعیت هـ ــی از بزرگ تریـ ــتگاه یکـ ــان زیسـ ــور عـ و کشـ

تخم گـــذار »الک پشـــت ســـبز« در اقیانـــوس هنـــد می باشـــد. در 

ایـــران، محـــل تخم گذاری »الک پشـــت ســـبز« در ســـواحل سیســـتان 

و بلوچســـتان اســـت. هم چنیـــن، تـــا جایی کـــه بنـــده می دانـــم، 

ـــد. در  ـــن النه ســـازی ندارن ـــره بحری ـــی در جزی الک پشـــت های دریای

آب هـــای بحریـــن نیـــز بیش تـــر »الک پشـــت ســـبز« را داریـــم. ضمـــن 

ـــه ای  ـــتگاه تغذی ـــن(، زیس ـــک بحری ـــن )نزدی ـــراف بحری ـــه اط این ک

ـــی محســـوب می شـــود.  ـــار عقاب ـــرای الک پشـــت های منق مهمـــی ب

ـــن  ـــبز« بیش تری ـــت س ـــش، »الک پش ـــوزه پراکن ـــداد و ح ـــر تع از نظ

الک پشـــت  دریایـــی اســـت کـــه در آب هـــای ایـــران هـــم در 

خلیج فـــارس و هـــم در دریای عـــان داریـــم، زیـــرا کـــه ایـــن 

ـــن  ـــد. مهم تری ـــور دارن ـــران حض ـــال در ای ـــام س ـــت  ها در مت الک پش

مناطـــق تولیدمثلـــی »الک پشـــت ســـبز«، جزیـــره خارکـــو در 

خلیج فـــارس و روســـتای تنـــگ و منطقـــه کـــوه پنـــرس )بیـــن چابهـــار 

و گواتـــر در اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان( در دریای عـــان 

ـــوال  ـــی( معم ـــار عقاب ـــبز و منق ـــی )س ـــت های دریای ـــت. الک پش اس

در تاریکـــی بـــه ســـاحل می آینـــد و تخم گـــذاری می کننـــد و ایـــن 

موضـــوع به عنـــوان یـــک رفتـــار مشـــرک بیـــن الک پشـــت های 

ــار عقابـــی«  ــود، »الک پشـــت منقـ ــن وجـ ــا ایـ ــی اســـت. بـ دریایـ

تنهـــا الک پشـــت  دریایـــی اســـت کـــه عـــادت دارد روز هـــم بـــرای 

تخم گـــذاری بـــه ســـاحل بیایـــد و مـــن نیـــز ایـــن موضـــوع را 

شـــخصا مشـــاهده کـــردم. »الک پشـــت منقـــار عقابـــی« خیلـــی 

ــد.  ــتان می آیـ ــتان و بلوچسـ ــواحل سیسـ ــمت سـ ــدرت به سـ به نـ
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جمعیـــت تولید مثل کننـــده الک پشـــت  منقـــار عقابـــی به عنـــوان 

ــت.  ــارس اسـ ــی در خلیج فـ ــت های دریایـ ــب الک پشـ ــه غالـ گونـ

الک پشـــت  منقـــار عقابـــی را در دریای عـــان خیلـــی کمـــر 

داریـــم و در دریای عـــان بیش تـــر الک پشـــت  ســـبز داریـــم. 

ــر  ــا در جزایـ ــی عمومـ ــار عقابـ ــت های منقـ ــذاری الک پشـ تخم گـ

انجـــام می شـــود. به خاطـــر خطراتـــی کـــه الک پشـــت های 

ـــر را  ـــدگان جزای ـــن خزن ـــد، ای ـــد می کن ـــواحل تهدی ـــی را در س دریای

بـــه ســـواحل ترجیـــح می دهنـــد. البتـــه خلیـــج نـــای بنـــد )در اســـتان 

ـــزگان  ـــتان هرم ـــدی( در اس ـــیان )گاوبن ـــتان پارس ـــهر( و شهرس بوش

از مهم تریـــن محل هایـــی هســـتند کـــه الک پشـــت های دریایـــی 

هنـــوز در ســـواحل اصلـــی آن تخم گـــذاری می کننـــد. امـــا برداشـــن 

تخـــم الک پشـــت  ها از آشـــیانه های موجـــود در ســـواحل توســـط 

مـــردم محلـــی، »روبـــاه«، »شـــغال«، »ســـگ«، »خدنـــگ« بـــه بقـــای این 

ـــی در  ـــن خطرات ـــا چنی ـــت. ام ـــیب زده اس ـــی آس ـــت  ها خیل الک پش

جزایـــر وجـــود نـــدارد. »قشـــم« تنهـــا جزیـــره ای از ایـــران اســـت کـــه در 

آن شـــکارچی طبیعـــی داریـــم و در ســـایر جزایـــر شـــکارچی طبیعـــی 

بـــرای تخـــم الک پشـــت  ها نداریـــم. مهم تریـــن مناطـــق تولیدمثلـــی 

ــد از:  ــت عبارت انـ ــب الویـ ــی« به ترتیـ ــار عقابـ ــت منقـ »الک پشـ

 جزیره نخیلو

 جزیره ام الکرم

 جزیره هندرابی

 جزیره شیدور

 جزیره قشم

 جزیره هنگام

 جزیره هرمز

در حقیقـــت دو نـــوع جمعیـــت بـــرای الک پشـــت های 

دریایـــی از نظـــر اکولوژیکـــی تعریـــف می شـــود. یـــک نـــوع 

آن هـــا جمعیـــت »تولیدمثل کننـــده« اســـت و نـــوع دیگـــر آن هـــا 

»جمعیـــت تغذیه کننـــده« می باشـــد. مثـــال بـــارز »جمعیـــت 

ـــت.  ـــی« اس ـــار عقاب ـــت منق ـــران، »الک پش ـــده« در ای تولید مثل کنن

الک پشـــت های منقـــار عقابـــی فقـــط در فصـــل تولید مثـــل بـــه 

ســـواحل ایـــران مهاجـــرت می کننـــد و پـــس از تخم گـــذاری از ایـــران 

ـــن  ـــود ای ـــوم نب ـــال معل ـــران نیســـتند. قب ـــر در آب هـــای ای ـــه و دیگ رفت

ــواره ای  ــای ماهـ ــا ردیابی هـ ــا بـ ــد امـ ــا می رونـ ــت  ها کجـ الک پشـ

ـــوب  ـــه جن ـــه ب ـــرای تغذی ـــم، متوجـــه شـــدیم آن هـــا ب کـــه انجـــام دادی

خلیـــج فـــارس)از رشق عربســـتان تـــا بحریـــن، قطـــر و عـــارات( 

رفتـــه و به هیچ وجـــه به ســـمت کشـــور عـــان یـــا اقیانـــوس 

ــن  ــی ایـ ــت  ها بومـ ــن الک پشـ ــت، ایـ ــد. در حقیقـ ــد منی رونـ هنـ

ـــارز  ـــال ب ـــوند. مث ـــارج منی ش ـــارس خ ـــتند و از خلیج ف ـــه هس منطق

ـــران، »الک پشـــت ســـبز« اســـت کـــه  ـــه کننـــد« در ای »جمعیـــت تغذی

در طـــول ســـال می تـــوان آن هـــا را هـــم در خلیج فـــارس و هـــم در 

ـــذاری  ـــل و تخم گ ـــرای تولیدمث ـــا ب ـــرد؛ ام ـــاهده ک ـــان مش دریای ع

ممکـــن اســـت بـــه ســـواحل کشـــورهای دیگـــر برونـــد. البتـــه ممکـــن 

ـــران  ـــواحل ای ـــه س ـــل ب ـــرای تولید مث ـــبز ب ـــت های س ـــت الک پش اس

ـــبز  ـــت  س ـــک الک پش ـــه ی ـــت ک ـــد اس ـــی بعی ـــا خیل ـــد، ام ـــم بیاین ه

ــیم در  ــته باشـ ــار داشـ ــد، انتظـ ــهر می باشـ ــای بوشـ ــه در آب هـ کـ

ـــتگاه  ـــا زیس ـــد. عموم ـــازی کن ـــل و النه س ـــهر تولیدمث ـــواحل بوش س

ـــا  ـــازی آن ه ـــق النه س ـــا مناط ـــی ب ـــت های دریای ـــه ای الک پش تغذی

خیلـــی فاصلـــه دارد. 

ـــت های  ـــذاری الک پش ـــل تخم گ ـــه و مح ـــل تغذی ـــرا مح چ

دریایـــی از هـــم فاصلـــه دارد؟ 

الک پشـــت های دریایـــی را پژوهش گـــران به عنـــوان یکـــی از 

»جانـــوران بـــه شـــدت مهاجـــر« تعریـــف می کننـــد. رفتـــار مهاجرتـــی 

ــا  الک پشـــت های دریایـــی هنـــوز کامـــال مشـــخص نیســـت. امـ

تئوری هـــای مختلفـــی بـــرای مهاجـــرت آن هـــا وجـــود دارد. یکـــی 

ـــذا  ـــن غ ـــوع یاف ـــد موض ـــرت می توان ـــن مهاج ـــی ای ـــل اصل از دالی

ـــرژی  ـــه ان ـــاز ب ـــل نی ـــرای تولیدمث ـــی ب باشـــد. الک پشـــت های دریای

زیـــادی دارنـــد؛ زیـــرا کـــه هـــر الک پشـــت  مـــاده تعـــداد زیـــادی تخـــم 

در هـــر فصـــل تخم گـــذاری می گـــذارد و تامیـــن »ذخیـــره زرده« و 

ـــادی دارد.  ـــرژی زی ـــره ان ـــه ذخی ـــاز ب »تشـــکیل پوســـته« هـــر تخـــم نی

هم چنیـــن، فراینـــد النه ســـازی در فصـــل تولیدمثـــل )حرکـــت در 

ســـاحل، کنـــدن النـــه، تخم گـــذاری، پـــر کـــردن النـــه بـــا ماســـه 

ــت و  ــری اسـ ــنگین و انرژی بـ ــت سـ ــا( فعالیـ ــه دریـ ــت بـ و برگشـ

ـــادی را  ـــان زی ـــند، زم ـــد می باش ـــت  ها کن ـــه الک پش ـــر اینک به خاط

ـــرژی  در خشـــکی می ماننـــد. بنابرایـــن، ذخیـــره غذایـــی و ذخیـــره ان

آن هـــا بایـــد خیلـــی زیـــاد باشـــد. ممکـــن اســـت نـــوع زیســـتگاه محـــل 

تغذیـــه ای الک پشـــت های دریایـــی بـــه  لحـــاظ فراهـــم بـــودن غـــذا یـــا 

ـــد.  ـــا باش ـــذاری آن ه ـــل تخم گ ـــتگاه مح ـــر از زیس ـــذا به ـــی غ فراوان

الک پشـــت های منقـــار عقابـــی بـــه احتـــال زیـــاد منی تواننـــد 

ـــد.  ـــدا کنن ـــران پی ـــای ای ـــان را در آب ه ـــی خودش ـــم غذای رژی

رژیم غذایی الک پشت های دریایی چیست؟

ــی  ــت های دریایـ ــه ای از الک پشـ ــا گونـ ــبز« تنهـ ــت سـ »الک پشـ

اســـت کـــه به طـــور اختصاصـــی گیاه خـــوار اســـت. »الک پشـــت 

ســـبز« از علف هـــای دریایـــی و جلبک هـــا تغذیـــه می کنـــد، 

امـــا در چنـــد ســـال اول زندگـــی به خاطـــر این کـــه رسعـــت رشـــد 

الکپشتمنقارعقابی
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بیش تـــری داشـــته باشـــد، گوشـــت خواری هـــم می کنـــد. 

احتـــاال بـــا رشـــد جانـــور، تغییراتـــی در آنزیم هـــا و باکری هـــای 

دســـتگاه گـــوارش آن هـــا رخ می دهـــد کـــه آن هـــا را بـــا رژیـــم 

ـــی  ـــای دریای ـــر علف ه ـــا بس ـــد. تقریب ـــازگار می کن ـــواری س گیاه خ

ـــداد »گاو   ـــن، تع ـــم. هم چنی ـــران داری ـــای ای ـــی در آب ه ـــی کم خیل

دریایـــی« )Dugong( هـــم کـــه تنهـــا پســـتان دار دریایـــی اســـت 

کـــه از علف هـــای دریایـــی تغذیـــه می کنـــد و بـــه نوعـــی رقیـــب 

»الک پشـــت ســـبز« محســـوب می شـــود، در ســـمت ایـــران کـــم 

ــه  ــا چـ ــی« دقیقـ ــه »گاودریایـ ــم کـ ــده منی دانـ ــه بنـ ــت. البتـ اسـ

گونه هایـــی از علف هـــای دریایـــی را می خـــورد امـــا »الک پشـــت 

ــای  ــای دریایـــی گونه هـ ــا از علف هـ ــور کلـــی در دنیـ ــبز« به طـ سـ

  Thallassia، Cymodocea،Syringodium، Zostera، Halophila

Vidalia، Gracilaria، Gelidium و نیـــز جلبک هـــای قرمـــز

تغذیـــه می کنـــد.1و 10 در اطـــراف »جزیـــره هنـــگام« و بخش هایـــی 

ـــی و  ـــش علف ـــوز پوش ـــران هن ـــای ای ـــی« در آب ه ـــره هندراب از »جزی

بســـر جلبکـــی خوبـــی داریـــم. در مناطـــق صخـــره ای و نواحـــی 

کم عمـــق زیســـت گاه های مرجانـــی، ممکـــن اســـت جلبک هـــا را 

ـــوان در مناطـــق  هـــم داشـــته باشـــیم؛ الک پشـــت  ســـبز را هـــم می ت

مرجانـــی مشـــاهد کـــرد، امـــا ایـــن الک پشـــت  ها منی تواننـــد از 

ـــی  ـــد. »الک پشـــت ســـبز« در مناطـــق مرجان ـــه کنن مرجان هـــا تغذی

ـــد، از آن  ـــی باش ـــر جلبک ـــا اگ ـــد ی ـــرده و می خواب ـــراحت ک ـــط اس فق

ــد.  ــه می کنـ تغذیـ

ــی  ــت های دریایـ ــایر الک پشـ ــبز«، سـ ــت سـ ــز »الک پشـ ــه جـ بـ

گوشـــت خوار هســـتند. البتـــه الک پشـــت  دریایـــی »ماهی خـــوار« 

نداریـــم. البتـــه »الک پشـــت رسخ« اگـــر ماهـــی مـــرده نیـــز پیـــدا 

کنـــد، ممکـــن اســـت بخـــورد؛ امـــا ماهیـــان زنـــده را تعقیـــب 

ـــتان)خرچنگ،  ـــخت پوس ـــت و از س ـــوار اس ـــد و خرچنگ خ منی کن

ــا  ــه می کنـــد. »الک پشـــت رسخ« در دریـ ــو( و حلـــزون تغذیـ میگـ

خرچنگ هـــا را دنبـــال کـــرده و شـــکار می کنـــد. »الک پشـــت 

زیتونـــی« همـــه چیـــز خـــوار اســـت امـــا گیـــاه منی خـــورد. 

ــی  ــروس دریایـ ــی از عـ ــور اختصاصـ ــی« به طـ ــت چرمـ »الک پشـ

تغذیـــه می کنـــد. از آن جایی کـــه همـــه عروس هـــای دریایـــی 

ســـمی هســـتند، پوشـــش مـــری و معـــده ایـــن الک پشـــت  ها 

به طـــور اســـتثنایی بـــرای ســـازگاری بـــا چنیـــن تغذیـــه ای تغییـــر 

کـــرده اســـت. تعـــداد الک پشـــت های چرمـــی در آب هـــای ایـــران 

کـــم اســـت و دلیـــل ایـــن موضـــوع ممکـــن اســـت کـــم بـــودن کلونـــی 

عروس هـــای دریایـــی در این جـــا باشـــد.

از میـــان الک پشـــت های دریایـــی ایـــران، »الک پشـــت  منقـــار 

ـــت های  ـــد. الک پش ـــی می کن ـــی زندگ ـــق مرجان ـــی« در مناط عقاب

ـــا  ـــتند و تنه ـــفنج خوار هس ـــی اس ـــور اختصاص ـــی به ط ـــار عقاب منق

ــد از  ــه می توانـ ــند کـ ــی می باشـ ــت های دریایـ ــه از الک پشـ گونـ

اســـفنج تغذیـــه کنـــد. اســـفنج ها اغلـــب ســـمی هســـتند. بنابرایـــن، 

»الک پشـــت  منقـــار عقابـــی« از معـــدود گونه هایـــی هســـتند کـــه 

ــد.  ــتند، بخورنـ ــه اغلـــب ســـمی هسـ ــفنج ها را کـ ــد اسـ می تواننـ

اگـــر خارهـــای اســـفنج کـــه اغلـــب ســـمی هســـتند وارد بـــدن شـــود، 

می توانـــد مساله ســـاز شـــود. حتـــی ســـابقه چنیـــن مســـال های 

ـــه  ـــم Anne Meylan ک ـــتیم؛ خان ـــران داش ـــی از پژوهش گ را در یک

از دانشـــمندان مشـــهور در زمینـــه »الک پشـــت منقـــار عقابـــی« 

ـــدن  ـــل ش ـــی از داخ ـــان غواص ـــه در زم ـــی ک ـــر عفونت ـــت، به خاط اس

اســـفنج در دســـتش دچـــار شـــده بـــود، یـــک دســـت خـــود را از دســـت 

داد. در مناطقـــی کـــه اســـفنج ها و مرجان هـــا بـــا هـــم هســـتند، 

اســـفنج به عنـــوان گونـــه رقیـــب بـــا مرجـــان محســـوب می شـــود. 

ـــن،  ـــد. بنابرای ـــت زیســـتگاهی مرجان هـــا را ندارن اســـفنج ها مرغوبی

ـــا  ـــر مرجان ه ـــب ب ـــه غال ـــوان گون ـــت به عن ـــا در رقاب ـــفنج ها عموم اس

محســـوب می شـــوند. در حقیقـــت، نقـــش اکولوژیکـــی »الک پشـــت 

ـــفنج ها در  ـــای اس ـــرل جمعیت ه ـــت کن ـــی« در طبیع ـــار عقاب منق

 Coral(ـــی ـــنگ های مرجان ـــت. آب س ـــی اس ـــت گاه های دریای زیس

reefs( کـــف دریـــا در خلیج فـــارس و دریای عـــان به صـــورت 

 Great(دیـــواره بـــزرگ مرجانـــی رشق اســـرالیا در اقیانـــوس آرام

Barrier Reef( نیســـتند. آب ســـنگ های مرجانـــی اســـرالیا 

به خاطـــر این کـــه بـــه شـــکل دیـــواره هســـتند و خیلـــی مراکـــم و 

ـــده می شـــوند. اســـفنج ها  ـــی نامی ـــواره مرجان ـــزرگ می باشـــند، دی ب

را در آب هـــای ایـــران داریـــم؛ امـــا جمعیـــت قابـــل توجهـــی از 

الک پشـــت های منقـــار عقابـــی بـــرای تخم گـــذاری بـــه ســـواحل 

ــد  ــه بتوانـ ــفنج کـ ــدار اسـ ــاال آن مقـ ــه احتـ ــد کـ ــران می آینـ ایـ

پاســـخ گو ایـــن تعـــداد الک پشـــت  باشـــد، این جـــا وجـــود نـــدارد. 

ـــی زمانی کـــه  ـــر آن اســـت کـــه الک پشـــت های دریای ـــه، تصـــور ب البت

ـــود  ـــل خ ـــت گاه تولیدمث ـــه زیس ـــازی ب ـــذاری و النه س ـــرای تخم گ ب

می آینـــد، تغذیـــه منی کننـــد. 

چـــه مـــدت تخم گـــذاری و النه ســـازی الک پشـــت های 

دریایـــی طـــول می کشـــد؟

ــل الک پشـــت های  ــذاری و تولیدمثـ ــرای تخم گـ ــران بـ پژوهش گـ

ـــد؛  ـــتفاده می کنن ـــل« اس ـــل تولیدمث ـــوال از واژه »فص ـــی، معم دریای

به خاطـــر اینکـــه یـــک الک پشـــت  دریایـــی کـــه بـــه منطقـــه تولیدمثـــل 

خـــودش می رســـد، عمومـــا تخم گـــذاری اش یـــک مـــدت طـــول 

می کشـــد و در آن جـــا حداقـــل یـــک تـــا دو مـــاه می مانـــد. بـــرای 

مثـــال، الک پشـــت  ســـبز ممکـــن اســـت چهـــار تـــا پنـــج بـــار در 

ســـاحل تخم گـــذاری کنـــد. الک پشـــت  منقـــار عقابـــی نیـــز معمـــوال 

دو تـــا ســـه بـــار در یـــک فصـــل تخم گـــذاری می کنـــد. 

ـــه  ـــل س ـــک فص ـــی در ی ـــار عقاب ـــت  منق ـــن، الک پش بنابرای

بـــار بـــه ســـاحل می آیـــد؟

خیـــر. الک پشـــت  منقـــار عقابـــی ممکـــن اســـت ســـی بـــار بـــه ســـاحل 

ـــه بیـــن هـــر  ـــار تخم گـــذاری می کنـــد. فاصل بیایـــد، امـــا فقـــط ســـه ب

تخم گـــذاری معمـــوال ده روز تـــا دو هفتـــه اســـت. الک پشـــت  دریایـــی 

ـــا دو  ـــددا ده روز ت ـــته و مج ـــا برگش ـــه دری ـــذاری ب ـــر تخم گ ـــس از ه پ

هفتـــه بعـــد، بـــه هـــان ســـاحل بـــرای تخم گـــذاری برمی گـــردد. 

بـــرای مثـــال، اگـــر الک پشـــت  منقارعقابـــی که بـــه منطقـــه تولیدمثل 
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خـــودش مهاجـــرت کـــرده، نخســـتین مرحلـــه تخم گـــذاری را در 

جزیـــره شـــیدور انجـــام دهـــد، دفعـــات دوم و ســـوم تخم گـــذاری را نیـــز 

حتـــا در جزیـــره شـــیدور انجـــام خواهـــد داد. بـــا ایـــن وجـــود، چـــون 

ــم اســـت  ــر کـ ــگام« از یک دیگـ ــم« و »هنـ ــره »قشـ ــه دو جزیـ فاصلـ

)در حقیقـــت، منی تـــوان گفـــت کـــه ایـــن دو جزیـــره جـــدا از هـــم 

هســـتند(، ممکـــن اســـت الک پشـــت مـــادر یک بـــار در جزیـــره قشـــم 

ـــره هنـــگام تخم گـــذاری کنـــد.  ـــار دوم در جزی تخم گـــذاری کـــرده و ب

ـــن  ـــه بی ـــذاری فاصل ـــل تخم گ ـــام مراح ـــرای انج ـــت ها ب ـــا الک پش ام

ـــو« و »ام الکـــرم« را  ـــر »نخیل ـــا جزای ـــی« و »شـــیدور« ی ـــر »هندوراب جزای

طـــی منی کننـــد و هـــر ســـه مرحلـــه تخم گـــذاری الک پشـــت  ها 

ـــد.  ـــه رخ می ده ـــک منطق ـــط در ی فق

شـــام گفتیـــد کـــه »الک پشـــت منقـــار عقابـــی« هامننـــد 

ـــد،  ـــه ســـاحل می آی ـــاد ب ـــه دفعـــات زی »الک پشـــت ســـبز« ب

ـــار تخم گـــذاری می کنـــد؛ بنابرایـــن، علـــت  امـــا فقـــط ســـه ب

بـــه ســـاحل آمـــدن الک پشـــت های مـــادر در دفعـــات دیگـــر 

ـــت؟ چیس

ـــن  ـــد، زمی ـــه ســـاحل می آی ـــادر ب ـــی م ـــار کـــه الک پشـــت  دریای  هـــر ب

ـــا  ـــه ج ـــودش رد ب ـــرده و از خ ـــت ک ـــدام حرک ـــکی م ـــده و در خش را کن

ـــا  ـــرد، ش ـــذاری ک ـــادر تخم گ ـــت  م ـــه الک پش ـــذارد. زمانی ک می گ

می توانیـــد در ســـاحل پنجـــاه چالـــه تخـــم مشـــاهده کنیـــد امـــا 

تخم هـــای الک پشـــت  فقـــط در دو چالـــه وجـــود دارد. چندیـــن ایـــده 

ـــال  ـــت. احت ـــده اس ـــرح ش ـــادر مط ـــت  م ـــار الک پش ـــن رفت ـــرای ای ب

دارد ایـــن رفتـــار بـــرای فریـــب دشـــمنان طبیعی جهـــت جلوگیـــری از 

ـــد کـــه ایـــن فعالیت هـــا  رسقـــت تخم هـــا باشـــد، برخـــی نیـــز معتقدن

ــذاری و  ــه تخمک گـ ــکی( بـ ــادر در خشـ ــت  مـ ــت الک پشـ )حرکـ

رونـــد رســـیدن تخـــم در بـــدن مـــادر کمـــک می کنـــد. متفـــاوت 

از الک پشـــت های دریایـــی مـــاده، الک پشـــت های دریایـــی نـــر 

ـــه  ـــچ گاه ب ـــوند، هی ـــا می ش ـــوزادی وارد دری ـــه در دوره ن ـــس از این ک پ

ســـاحل بـــر منی گردنـــد و همیشـــه در دریـــا می ماننـــد. 

دشمنان طبیعی الک پشت  دریایی را نام بربید؟ 

ــوزادی بچـــه الک پشـــت  ها دشـــمنان فراوانـــی دارنـــد.  در دوره نـ

متفـــاوت از پســـتان داران شـــکارچی، پرنـــدگان دریایـــی عـــادت 

بـــه کنـــدن النـــه و بیـــرون آوردن تخـــم الک پشـــت  ها از النـــه 

ندارنـــد، امـــا بچـــه الک پشـــت  ها را در ســـاحل شـــکار می کننـــد. 

ماهیـــان گوشـــت خوار بـــزرگ آب شـــور هم چـــون »ماهـــی 

ــه وارد  ــت  هایی را کـ ــه الک پشـ ـــز بچـ ــیرماهی« نی ــور« و »شـ هامـ

ـــک  ـــا ی ـــت  ها ت ـــه الک پش ـــد. بچ ـــام می کنن ـــل ع ـــدند، قت ـــا ش دری

ســـالگی هنـــوز توســـط ماهیـــان بـــزرگ شـــکار می شـــوند. امـــا 

ـــد؛ مگـــر  ـــادی ندارن ـــه بعـــد، شـــکارچی زی الک پشـــت  ها از آن ســـن ب

ـــن  ـــزرگ ممک ـــه های ب ـــد. کوس ـــی باش ـــی بزرگ ـــه خیل ـــه کوس اینک

اســـت الک پشـــت های ســـبز را کـــه الک آن هـــا بـــه انـــدازه یـــک 

ـــا  ـــه الک آن ه ـــرا ک ـــد؛ زی ـــکار کنن ـــت، ش ـــب( اس ـــقاب)یک وج بش

هنـــوز کامـــال ســـخت نشـــده اســـت. البتـــه، کوســـه های بـــزرگ 

از هـــر گونـــه ای کـــه باشـــند عمومـــا می تواننـــد الک پشـــت های 

دریایـــی را شـــکار کننـــد. دلفین هـــا گوشـــت خوار هســـتند و 

ممکـــن اســـت بتواننـــد بچـــه الک پشـــت  ها را شـــکار کننـــد. امـــا 

ـــت های  ـــا از الک پش ـــه دلفین ه ـــه تغذی ـــی در زمین ـــون گزارش تاکن

ــز از  ــپرم نیـ ــگ اسـ ــی و نهنـ ــای دریایـ ــتیم. مارهـ ــی نداشـ دریایـ

الک پشـــت  ها تغذیـــه منی کننـــد. 

آیـــا الک پشـــت های دریایـــی هم چـــون وال هـــا و 

بنـــد؟ دلفین هـــا در ســـطح آب می خوا

الک پشـــت دریایـــی در کـــف آب)بســـر دریـــا( می خوابنـــد. 

زمانی کـــه الک پشـــت های دریایـــی می خوابنـــد، سیســـتم 

متابولیســـمی آن هـــا کنـــد شـــده و تقریبـــا بـــه صفـــر می رســـد. 

در مـــدت زمانی کـــه الک پشـــت  دریایـــی می خوابـــد، فقـــط 

ــا بـــرای خون رســـانی بـــه اندام هـــا، می تپـــد و ســـایر  قلـــب آن هـ

فعالیت هـــای فیزیولوژیـــک آن هـــا بـــه حـــد صفـــر می رســـد. 

ـــا در شـــب فعـــال نیســـتند و ممکـــن اســـت متـــام  الک پشـــت  در دری

شـــب را بخوابنـــد. بنابرایـــن، الک پشـــت  ها هنگامی کـــه زیـــر آب 

در بســـر دریـــا می خوابنـــد، می تواننـــد بـــرای چندیـــن ســـاعت 

تنفـــس نکننـــد. البتـــه، الک پشـــت دریایـــی در زمـــان بیـــداری بـــرای 

ــد.  ــه ســـطح آب می آینـ ــا بـ تنفـــس حتـ

برخـــی منابـــع مرتبـــط بـــا ایـــن مصاحبـــه کـــه بـــه قلـــم مهنـــدس »اصغـــر 
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پیش گیری از سانحه

ســـوانح اغلـــب مبهـــم و پیچیـــده هســـتند و ســـانحه ای ممکـــن اســـت حاصـــل از 

ـــل موشـــکافانه ســـوانح، به طـــور  ـــه تحلی ـــک تجزی ـــا بیشـــر باشـــد. ی ـــت ی 10 عل

ـــد: ـــان می ده ـــت را نش ـــته عل ـــی 3 دس طبیع

 علل اصلی

 علل غیرمستقیم

 علل مستقیم

ـــک  ـــه ی ـــت ک ـــن اس ـــه ای ـــانحه نتیج ـــا س ـــه ی ـــک حادث ـــطح، ی ـــن س در پایین تری

ـــاک کـــه به طـــور ایمـــن  ـــاده خطرن ـــا م ـــرژی و ی ـــک حجـــم از ان ـــا وســـیله، ی ـــرد ی ف

ـــذب نیســـت را دریافـــت می کنـــد. ایـــن انـــرژی یـــا مـــاده خطرنـــاک  قابـــل ج

ـــت. ـــه اس ـــتقیم حادث ـــت مس عل

علـــت مســـتقیم، اغلـــب نتیجـــه یـــک یـــا چنـــد اقـــدام غیرایمـــن یـــا رشایـــط غیرایمـــن 

و یـــا هـــر دو می باشـــد. ایـــن اقدامـــات و رشایـــط غیرایمـــن، علـــل غیرمســـتقیم 

ــخیص و  ــل تشـ ــب قابـ ــتقیم، اغلـ ــل غیرمسـ ــورت، علـ ــن صـ ــتند. به همیـ هسـ

شناســـایی هســـتند. به عنـــوان مثـــال مدیریـــت ضعیـــف، تصمیم گیـــری غلـــط 
ـــتند1. ـــایی هس ـــل شناس ـــخصی قاب ـــی و ش ـــل محیط ـــا عوام ی

ـــا چنـــد علـــت قابـــل  ـــا حـــذف یـــک ی ـــه رغـــم پیچیدگـــی، بســـیاری از ســـوانح، ب ب

ـــن  ـــایی ای ـــا شناس ـــه نه تنه ـــا حادث ـــانحه ی ـــه س ـــیدگی ب ـــت. رس ـــری اس پیش گی

ـــد. اســـت کـــه چـــه رخ داده، بلکـــه چـــرا و چگونگـــی رخـــداد را مشـــخص می کن

ـــری از حـــوادث و ســـوانح  اطالعـــات کســـب شـــده از رســـیدگی، باعـــث پیش گی

در آینـــده خواهـــد شـــد.

نوع سانحه نیز اهمیت فوق العاده ای برای فرد بازرس دارد.

در صـــورت افزایـــش نـــوع خاصـــی از ســـانحه در یـــک محیـــط، می بایســـت 

تاکیـــد و توجـــه خاصـــی بـــرای پیش گیـــری از آن کـــرد.

منایش تاثیر متقابل علل اصلی
غیرمستقیم و مستقیم در تشکیل یک حادثه

آزادشدن غیرمرتقبه انرژی

 یا مواد خطرناک

مدیریت ایمنی غلط

تصمیامت نادرست

عوامل انسانی

عوامل محیطی

حادثه

جراحات انسانی

خسارات تجهیزاتی

اقدامات غیرایمنرشایط غیرایمن

ارزیابی ایمنی شغلی
امروزه خطرات زیادی در سطح بنادر وجود دارد که متاسفانه به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشتی، هزینه ای بالغ بر میلیاردها تومان را بر بنادر و بخش خصوصی 

تحمیل می کند که این هزینه تنها هزینه مستقیم این سوانح می باشد و هزینه غیرمستقیم آن مانند استخدام مجدد، به کارگیری، آموزش مجدد، پیگیری دعاوی حقوقی 

ســوانح، خارج از رسویس شدن تجهیزات، کاهش رسعت عملیات تخلیه و بارگیری نیز قابل چشم پوشی نیســت. در این مقاله سعی بر این است که از طریق متد تجزیه 

تحلیل ایمنی شغلی)J.S.A( خطرات ذاتی برخی مشاغل بندری شناسایی شود.

  احسان سلمانی تهرانی   
کارشناس برنامه ریزی بندر شهید رجایی
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تجزیه تحلیل ایمنی شغلی
(Job Safety Analysis)

ــای  ــه بخش هـ ــر، بـ ــورد نظـ ــرد مـ ــر، مراحـــل کار فـ ــدو امـ در ایـــن روش، در بـ

کوچک تـــر تفکیـــک شـــده، ســـپس خطـــرات ذاتـــی کـــه در هـــر بخـــش 

ـــاهده،  ـــه و مش ـــق مصاحب ـــتی و...( از طری ـــی و بهداش ـــم از ایمن ـــود دارد )اع وج

شناســـایی شـــده و ثبـــت می شـــود. در مرحلـــه آخـــر از طریـــق سیســـتم های 

مدیریـــت ایمنـــی و بهداشـــت کار، نحـــوه حـــذف و یـــا کنـــرل خطـــرات شـــناخته 

ـــود. ـــی می ش ـــر بررس ـــر تدابی ـــردی و دیگ ـــت ف ـــزات حفاظ ـــیله تجهی ـــده به وس ش

ـــری  ـــه پیش گی ـــم برنام ـــای مه ـــی از بخش ه ـــغل یک ـــی ش ـــل ایمن ـــه تحلی تجزی

و رســـیدگی بـــه پرونـــده حادثـــه اســـت. عمومـــا تجزیـــه تحلیـــل شـــغلی، ماهیـــت 

شـــغل را بـــه بخش هـــای کوچـــک تقســـیم کـــرده و هـــر بخـــش و مرحلـــه را از 

نظـــر ایمنـــی تحـــت بررســـی قـــرار می دهـــد. تجزیـــه تحلیـــل ایمنـــی شـــغل 

ـــد. ـــرل می کن ـــغل را کن ـــر ش ـــرات ه ـــن خط همچنی

 )INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION(سازمان جهانی کار

کـــه متولـــی رعایـــت اســـتانداردهای کاری کارگـــران در جهـــان می باشـــد، 

ــاالنه یـــک  ــور متوســـط، سـ ــه به طـ ــوده اســـت کـ ــی اعـــالم منـ طـــی گزارشـ

ـــای  ـــاغل و بیاری ه ـــی مش ـــرات ذات ـــر خط ـــر اث ـــر ب ـــزار نف ـــد ه ـــون و یکص میلی

منتـــج از آن، جـــان خـــود را از دســـت می دهنـــد.

ـــادی  ـــگاه اقتص ـــازمان و بن ـــر س ـــه ه ـــن رسمای ـــواره مهم تری ـــانی هم ـــروی انس نی

محســـوب می گـــردد. امـــروزه کارگـــران بنـــدری، همچـــون اپراتورهـــای 

تجهیـــزات، بارشـــاران، ناظـــران، کارگـــران الشـــینگ کار)مســـوول بســـن 

ـــا(  ـــا در دری ـــوردن آنه ـــکان خ ـــری از ت ـــت جلوگی ـــتی جه ـــه کش ـــر و کاال ب کانتی

و غیـــره بـــا عوامـــل آسیب رســـان مختلفـــی ماننـــد:

ـــرد  ـــا، گ ـــون دود کامیون ه ـــت: همچ ـــده بهداش ـــل تهدید کنن  عوام

ـــار، آزبســـت، آلودگـــی صوتـــی و گرمـــا و غب

 عوامـــل تهدید کننـــده ایمنـــی: ماننـــد ســـقوط درون آب، کار بـــر 

ــا و  ــا کامیون هـ بـــاالی کانتیـــر، کار در خـــن کشـــتی، تصـــادف بـ

متـــاس بـــا کاالهـــای خطرنـــاک

 عوامـــل آرگونومـــی: ماننـــد روشـــنایی، طراحـــی کابیـــن اپراتـــور، 

صندلـــی اپراتـــور و...

ـــالمت  ـــر س ـــدت، ب ـــا در دراز م ـــت و ی ـــل به رسع ـــن عوام ـــه ای ـــوند ک ـــه رو می ش رو ب

جســـمی و روانـــی کارگـــران تاثیـــر ســـو خواهـــد داشـــت. هـــدف ایـــن مقالـــه 

آسیب شناســـی و ارایـــه راه کارهـــای مناســـب، در خصـــوص مشـــاغل ســـخت 

و زیـــان آور بنـــدری اســـت و ســـعی مـــا بـــر ایـــن اســـت کـــه از طریـــق یکـــی از 

کارآمد تریـــن و جدیدتریـــن متدهـــای مدیریـــت ایمنـــی و بهداشـــت کار، 

بنـــادری ایمن تـــر ایجـــاد کنیـــم.

عمومـــا تجزیـــه تحلیـــل ایمنـــی شـــغل، جدولـــی اســـت کـــه مراحـــل انجـــام کار، 

خطـــرات و نحـــوه کنـــرل را دســـته بندی می کنـــد.

ـــورت  ـــغل ص ـــی ش ـــل ایمن ـــه تحلی ـــورد آن تجزی ـــه در م ـــغلی ک ـــه ش در صورتی ک

گرفتـــه اســـت، در حادثـــه ســـهیم بـــوده اســـت، در رســـیدگی بـــه حادثـــه از 

لیســـت تجزیـــه تحلیـــل ایمنـــی آن اســـتفاده کنیـــد.

در صـــورت عـــدم وجـــود تجزیـــه تحلیـــل ایمنـــی شـــغل، آن را تهیـــه مناییـــد. 

بـــرای مشـــخص کردن رخدادهـــا و رشایطـــی کـــه منجـــر بـــه حادثـــه شـــده 

اســـت، تجزیـــه تحلیـــل ایمنـــی شـــغل را به عنـــوان بخشـــی از رســـیدگی بـــه 

حادثـــه انجـــام دهیـــد.

مشاغل سخت وزیان آور 
عملیات بندری

 
ــه 3  ــا بـ ــوان مجموعـ ــدری را می تـ ــات بنـ ــان آور عملیـ ــخت وزیـ ــاغل سـ مشـ

دســـته تقســـیم بندی کـــرد:

1. کارگران تخلیه وبارگیری

2. اپراتور تجهیزات

3. بارشاران

1. کارگران تخلیه وبارگیری
کارگران تخلیه و بارگیری نیز خود به دو دسته تقسیم می شود:

ــروه  ــه کشـــتی )خـــن کاران(: ایـــن گـ ــر روی عرشـ ــران مشـــغول بـ الـــف – کارگـ

متشـــکل از کارگرانـــی هســـتند کـــه بـــر روی عرشـــه و داخـــل انبارهـــای 

کشـــتی ها بـــه امـــر تخلیـــه و بارگیـــری مشـــغول اند. ایـــن افـــراد عمومـــا 

ــتند: ــل هسـ ــرات ذیـ ــرض خطـ درمعـ

ــل،  ــل جرثقیـ ــی کابـ ــقوط کاال، پارگـ ــی: سـ ــده ایمنـ ــل تهدید کننـ 1. عوامـ

ـــه  ـــا ب ـــن کانتیره ـــرای بس ـــیله ای ب ـــت الک ها )Twist lock: وس ـــقوط تویس س
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ــا( ــا در دریـ ــردن آنهـ ــری ازحرکت کـ ــرای جلوگیـ ــر، بـ یک دیگـ

2-2. عوامـــل تهدیدکننـــده آرگونومیکـــی: کمـــی نـــور، مشـــکالت و عـــوارض 

عضالنـــی، آلودگـــی صوتـــی و...

ـــل  ـــرض عوام ـــن درمع ـــران همچنی ـــتی: کارگ ـــده بهداش ـــل تهدیدکنن 3- عوام

تهدیدکننـــده ماننـــد گـــردو غبـــار، گرمـــا، رطوبـــت زیـــاد و... می باشـــند.

ــز  ــیار حایـ ــران بسـ ــروه از کارگـ ــن گـ ــت ایـ ــی و بهداشـ ــه ایمنـ ــه بـ ــذا توجـ لـ

 اهمیـــت اســـت. در زیـــر ازطریـــق متـــد تجزیـــه تحلیـــل ایمنـــی شـــغل

)Sob safety analysis( به این امر می پردازیم.

جدول1-تجزیهتحلیلایمنیشغلخنکاران
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استفاده از کفش آجدار مناسب

استفاده از نردبان ایمن

هاهنگی با افرساول شناور جهت ایجاد مسیر ایمن

استفاده از ماسک

استفاده از کاله و دستکش ایمن یا استفاده از اطاقک الشینگ درکشتی های کانتیری

استفاده تجهیزات جلوگیری از سقوط و نصب سبد روی اسپریدر گنری کرین

آموزش رایگان خن کاران

کاهش ساعات شیفت کاری و افزایش پرسنل مجرب

ی
ات

 ذ
ت

را
ط

خ

لیزخوردن و لغزندگی عرشه شناور

خطر سقوط درون انبار شناور

خطر سقوط درون آب و سقوط از ارتفاع

آلودگی جوی و عوارض تنفسی و ریوی

سقوط آهن آالت و تجهیزات الشینگ بر رسودست کارگران

خطر سقوط از ارتفاع

مواجه شدن با کاالهای خطرناک، ریزش کاال و...

خستگی مفرط و کاهش دقت درانجام کار

کاهش میزان بهداشت کارگران و خطر ناایمن بودن محل اسراحت و خواب کارگران
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جابه جایی روی عرشه و انبار کشتی

وارد وخارج شدن به انبار کشتی

ورود به شناور

گردوغبار و دود ناشی از تجهیزات

باز و بست کردن الشینگ کاالها و کانتیرها

باالرفن ازکاالها و کانتیرها

عدم آشنایی با انواع تجهیزات، کاالهای خطرناک، ریزش کاال و...

شیفت کاری بلندمدت )کارگران خن کاراز ابتدا تا انتهای عملیات یک شناور در شناور 

می مانند و محل خواب و اسراحت آ ن ها نیز در هان کشتی و اطراف عرشه می باشد.(

ب- کارگران مشغول در محوطه ها و انبارها:

ــه  ــد و بـ ــغول به کارانـ ــا مشـ ــا وانبارهـ ــران، درمحوطه هـ ــته از کارگـ ــن دسـ ایـ

ـــا  ـــن و کاال در انباره ـــر، واگ ـــتافینگ( کانتی ـــری )اس ـــریپ(، بارگی ـــه )اس تخلی

می پردازنـــد.

این گونـــه مشـــاغل نیـــز به نوبـــه خـــود بـــا چنـــد دســـته از خطـــرات شـــغلی 

مواجـــه هســـتند:

ــر،  ــقوط کارگـ ــر، سـ ــقوط کاال وکانتیـ ــی: سـ ــده ایمنـ ــل تهدید کننـ  عوامـ

تصـــادف بـــا کشـــنده ویـــا لیفـــراک و جرثقیـــل و...

ـــی  ـــاع، حمل وجابه جای ـــن کاال از ارتف ـــی: برداش ـــده آرگونوم ـــل تهدید کنن  عوام

ـــور و... ـــود ن ـــار، کمب ـــه های ب کیس

 عوامـــل تهدید کننـــده بهداشـــت: گـــرد و غبـــار ناشـــی از پنبـــه، گردوغبـــار، 

ـــاک و... ـــای خطرن ـــاک، کااله ـــای خطرن ـــار کااله ـــت، بخ آزبس

جدولشامره2-تجزیهتحلیلایمنیکارگرانشاغلدرانبارهاومحوطهها
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مکانیزه کردن مشاغل و استفاده از سیستم پالت و تجهیزاتی همچون لیفراک و...

آموزش کارگران و اپراتور تجهیزات و استفاده از آینه محدب در نقاط کور انبار

استفاده از چراغ گردان، آموزش رانندگان و محدود کردن رسعت کشنده هاو تجهیزات

استفاده از سکوی بار، سطح شیب دار و لیفراک

استفاده ازگوشی های مناسب

آشنایی و آموزش نحوه کار با کاالهای خطرناک و کد IMDG، خصوصیات آن کاالها 

واستفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب

استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و استفاده از سیستم های تهویه مناسب

تهیه دستشویی و محلول های شست وشوی چشم و صورت

ار
 ک
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 ذ
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عوارض ماهیچه ای و استخوانی

سقوط کاال و کانتیر برروی کارگر

تصادف با کشنده ها و تجهیزات

عوارض ماهیچه ای و عضالنی

آلودگی صوتی و عوارض بلند مدت برسیستم شنوایی کارگران

مسمومیت و خطرات جسمی شدید و حتی مرگ

مسمومیت و خفگی

ورود میکروب و ذرات کاالهای خطرناک به بدن کارگران در هنگام خوردن و آشامیدن

ار
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جابه جایی کارتن و کیسه های محتوی کاال

جابه جایی و تردد میان محوطه ها ونقاط کور انبار

تردد در مکان های رسباز و محوطه ها

اسریپ و استافینگ کانتیرها

کارکردن درمحیط های بسته و نزدیک تجهیزات

جابه جایی، اسریپ و استافینگ کانتیرهای حاوی کاالی خطرناک

ورود به مکان های رسپوشیده، کانتیرهایی که قبال حاوی کاالی خطرناک بوده اند

کار با کاالهای مختلف و آلوده
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2- اپراتور تجهیزات :
ــه  ــی کـ ــل مختلفـ ــرض عوامـ ــل در معـ ــروه قبـ ــون گـ ــز هم چـ ــراد نیـ ــن افـ ایـ

ـــد  ـــه عبارت ان ـــد ک ـــد، قراردارن ـــد می کن ـــارا تهدی ـــی آنه ـــمی و روان ـــالمت جس س

از:

الف( عوامل تهدید کننده ایمنی: تصادف با تجهیزات دیگر و...

ب( تهدیدکننده هـــای آرگونومیـــگ: نـــوع صندلـــی اپراتـــور، نورکابیـــن اپراتـــور، 

میـــزان دیـــد اپراتـــور و...

ج( تهدیدکننده هـــای بهداشـــت: خســـتگی، شـــیفت کاری طوالنـــی، 

گردوغبـــار و...

جدولشامره3-تجزیهتحلیلایمنیاپراتورهایتجهیزات
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پیگیری و مکاتبه با رشکت های سازنده در راستای تعویض صندلی و دیگر تجهیزات 

داخل کابین اپراتور

استفاده از ماسک، گوشی و کاهش ساعت شیفت کاری

استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و آموزش دوره های کاالی خطرناک به اپراتورهای 

تجهیزات

استفاده از آالرم، چراغ گردان، بوق دنده عقب و چک کردن سیستم ترمز قبل از 

به کارگیری تجهیزات

استفاده از ماسک و تهویه مناسب محل مورد نظر

محدود کردن رسعت و تجهیزات آموزش اپراتورهای آن

استفاده از آژیر و همچنین تلویزیون مداربسته

کوتاه کردن ساعات کاری و تربیت اپراتورهای جدید جهت گردش شغلی

ار
 ک

ی
ات

 ذ
ت

را
ط

خ

عوارض عضالنی و استخوانی درستون فقرات و مهره های گردن به علت نامناسب 

بودن صندلی تجهیزات

وجود گرد و غبار، آلودگی صوتی و لرزش

انفجار، آتش سوزی، ریزش و مسمومیت

تصادف با دیگر افراد مشغول درمحوطه

تصادف و گازگرفتگی

تصادف با خودروهای سواری، کشنده هاو...

تصادف با کشنده ها

آرتروز و درد در ستون فقرات و خستگی مفرط

ار
 ک
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انجام عملیات تخلیه و بارگیری و یا جابه جایی کاال و کانتیر

عملیات تخلیه، بارگیری و جابه جایی کاال و کانتیر درمحوطه ها توسط جرثقیل، 

لیفراک و ریچ استاکر

جابه جایی و تخلیه کاالهای خطرناک

جابه جایی، تخلیه و بارگیری کاالها و کانتیرها

کار در محیط های بسته و تاریک

جابه جایی از محل پارکینگ تا محل کار

جابه جایی ترانس تیر درترمینال کانتیری

خم شدن اپراتورهای گنری کرین و ترانس تیر

3- بارشامران:
بارشـــاران، پرســـنلی هســـتند کـــه درمتامـــی نقاطـــی کـــه کاال یـــا کانتیـــر 

از یـــک نقطـــه جابه جـــا می شـــود، می بایســـت حضـــور داشـــته و اطالعـــات 

ــود دارای  ــه خـ ــه نوبـ ـــز بـ ــغل نی ــن شـ ــد. ایـ ــت منی کننـ ـــر را ثبـ ــورد نظ مـ

خطراتـــی می باشـــد کـــه بررســـی و تحلیـــل آن تاثیـــر به ســـزایی در افزایـــش 

رضیـــب ایمنـــی بنـــادر دارد.

تهدیدات این شغل نیز به 3 دسته تقسیم می شود:

ــقوط کاال و  ــزات، سـ ــا تجهیـ ــادف بـ ــی: تصـ ــای ایمنـ ــف( تهدید کننده هـ الـ

ــر و... کانتیـ

ـــتادن  ـــی، ایس ـــی صوت ـــور، آلودگ ـــود ن ـــی: کمب ـــای آرگونوم ب( تهدید کننده ه

ـــک نقطـــه و... مســـتمر در ی

ج( تهدید کننده های بهداشتی: گرد و غبار، گرما و آفتاب

جدولشامره4-تجزیهتحلیلایمنیبارشامرانشاغلدرانبارهاومحوطهها

طر
خ

ل 
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کن
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ف 
ذ

ح
ه 

حو
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آموزش افراد به طور مستمر و تجهیز آن ها به کاله ایمنی و لباس مناسب

استفاده از صندلی و کاهش ساعت شیفت کاری

استفاده از ماسک های مناسب

آموزش بارشاران، اپراتور تجهیزات و استفاده از ابزارهایی مانند آالرم، بوق و 

چراغ گردان

ار
 ک

ی
ات

 ذ
ت

را
ط

خطر سقوط کاال، کانتیر، تویست الک و وایر پاره شده تجهیزاتخ

ایجاد مشکالت عضالنی و خستگی مفرط

آلودگی صوتی، گرد و غبار و دود اگزوز و...

تصادف با تجهیزات
ار

 ک
ل

ح
را

م

کار در زیر گنری کرین و دیگر جرثقیل ها

ایستادن مستمر در یک نقطه

کار در کنار تجهیزات و کامیون ها

کار در نزدیک لیفراک، ریچ استاکر و...

امـــروزه مشـــاغل موجـــود در بنـــادر، به طـــوری تخصصـــی هســـتند کـــه بـــا از 

ـــد  ـــات وارد می آی ـــردش عملی ـــه گ ـــادی ب ـــه زی ـــر، لطم ـــک کارگ ـــت دادن ی دس

و تربیـــت مجـــدد و به کارگیـــری آن هـــا پرهزینـــه اســـت و در نتیجـــه پرســـنل 

متخصـــص از رسمایه هـــای گران بهـــای هـــر بنـــدر به شـــار مـــی رود و بایـــد 

ــه  ــا توجـ ــر بـ ــوی دیگـ ــید. از سـ ــا کوشـ در حفـــظ ســـالمت و بهداشـــت آن هـ

بـــه ماهیـــت کار در بنـــادر، این گونـــه مشـــاغل در رده مشـــاغل ســـخت قـــرار 

ــر و  ــای فوق الذکـ ــط تکنیک هـ ــداوم توسـ ــور مـ ــت به طـ ــرد و الزم اسـ می گیـ

دیگـــر تکنیک هـــای ارزیابـــی ریســـک شـــوند تـــا بـــرای کارگـــران محیطـــی 

ـــات  ـــاهد تلف ـــر ش ـــده کم ـــر، در آین ـــوی دیگ ـــود و از س ـــا ش ـــن مهی ـــامل و ایم س

جانـــی و ســـوانح خطرســـاز باشـــیم.
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اثرات آلودگی نفتی بر محیط زیست
اثرات مرض محیط زیستی آلودگی نفتی، به عوامل متعددی بستگی دارد که از آن جمله 

می توان به مقدار و نوع نفت، نحوه نشت، نرخ گسرش، رشایط جوی و اقیانوس شناسی، 

خصوصیات فیزیکی دریایی، جنس بسر، عمق و مورفولوژی منطقه ساحلی، جریانات 

دریایی آب، وجود سایر آالینده ها و انواع گونه های گیاهی و جانوری منطقه اشاره کرد. 

در ادامه به برخی از اثرات اثبات شده آلودگی نفتی بر محیط زیست و گونه های زیستی 

اشاره می گردد:

1-1 - سواحل

سواحل صخره ای بسیار پر انرژی بوده و نفت چسبیده به ساحل به رسعت توسط عمل 

امواج و حرکت آب حذف می شود و هر قدر ساحل بیشر در پناه باشد، نفت بیشر باقی 

می ماند. از آنجا  که قسمت اعظم نفت به  ساحل  رسیده، نفت هوازده ای است که اجزای 

سمی اندکی دارد، معدودی از جان داران دریایی دچار مسمومیت شده و خطر اصلی 

آلودگی نفتی مربوط به بروز خفگی در آن هاست و موجوداتی که در منطقه جزرومدی 

خط ساحل زندگی می کنند، معموال بیش ترین آسیب را می بینند. همچنین آغشته شدن 

علف های دریایی به نفت، موجب سنگین شدن و قطع ساقه های آن ها می گردد. رسعت 

بازیافت ساحل صخره ای آلوده شده به مواد نفتی، به موقعیت و رشایط گونه های دریایی 

ساکن بستگی دارد، اما معموال بیش از دو سال به طول منی انجامد. در موارد اندکی، 

بازگشت به حالت اولیه تا ۵ سال و گاه تا 10 سال زمان برده است. 

در سواحل شنی و با شیب مالیم، آلودگی نفتی به سادگی از سواحل رسوبی، پاک 

نشده و نفت مایع به داخل بسر فرو می رود. در الیه های زیرین ساحلی به دلیل پایین 

بودن اکسیژن، تجزیه بیولوژیکی به کندی رخ داده و نفت برای مدتی خواص سمی 

خود را خواهد داشت که سبب مانعت از آغاز فرآیند بهبود و اصالح می گردد. در این 

موارد معموال بازگشت به وضعیت اولیه به بیش از پنج سال زمان نیاز دارد، هرچند که در 

سواحلی با آلودگی کمر با گذشت دو سال، عالیم اصالح پدیدار شده است.

2-1- پالنکتون ها

پالنکتون ها به دلیل زندگی در چند سانتی مری سطح آب و متاس با غلظت های 

باالی ترکیبات نفت، بیشر در معرض خطر هستند. خصوصا نفت تازه که اجزای سمی 

و آروماتیک بیشری دارد، تاثیر مخرب تری برپالنکتون ها دارد. به عالوه نشت نفت با 

اثرات آلودگی نفتی
 بر محیط زیست دریایی و بهره برداری از دریا

آلودگی نفتی دریا یک مشکل اساسی برای محیط زیست دریایی در رستارس جهان از جمله ایران است. آلودگی نفتی دریا موجب آسیب به گیاهان، جانوران و 

اکوسیستم های دریایی و همچنین موجب اخالل در بهره برداری انسان از دریا و رضر به صنعت گردشگری و ماهی گیری می شود. کشتیرانی و فعالیت های جنبی 

آن که شامل کشتی سازی نیز می شــود، به روش های گوناگون موجب ورود مواد زاید نفتی به دریا می شوند. حوادث کشتی های نفت کش بخشی از شدید ترین 

آلودگی های نفتی دریایی را ایجاد منوده اند. تخلیه آب توازن آغشته به نفت نفت کش ها، تخلیه آب آغشته به نفت و لجن حاصل از شست وشوی مخازن نفت کش ها، 

نشت نفت در حین عملیات بارگیری، تخلیه در پایانه های نفتی، تخلیه مواد زاید نفتی ناشی از موتورخانه، آب خن و روغن موتور مرصف شده انواع کشتی ها و فعالیت تعمیرگاه های 

کشتی از جمله منابع آلودگی نفتی دریایی ناشی از کشتیرانی می باشند. فعالیت های بندری نیز از طرق مختلف می توانند موجب آلودگی نفتی مناطق ساحلی و افزایش میزان نفت 

و سایر ترکیبات ارگانیک در رسوبات ساحلی شوند و بنادر به عنوان منابع احتاملی آلوده کننده نفتی سواحل مطرح می باشند..کشور ایران در کنار سه توده آبی مهم و اسرتاتژیک 

خلیج فارس، دریای عامن و دریای خزر قرار گرفته است. از سه توده آبی فوق به خصوص خلیج فارس و پس از آن دریای خزر در معرض آلودگی نفتی ناشی از فعالیت های انسانی می باشند. 

خلیج فارس مهم ترین منطقه نفتی جهان محسوب می شود و در حال حارض حدود 90 درصد صادرات نفت و فرآورده های نفتی تولید شده در خلیج فارس توسط نفت کش های دنیا از 

خلیج فارس و تنگه هرمز انجام می شود. با توجه به موارد فوق، حفاظت از محیط زیست دریاهای ایران در مقابل آلودگی نفتی، یک مساله مهم بوده و از آن جمله پیشگیری  از آلودگی 

دریایی نفتی، ناشی از کشتیرانی و فعالیت بندر ها، از رضورت باال برخوردار می باشد. در این رابطه شناخت اثرات آلودگی نفتی بر محیط زیست دریایی و بهره برداری از اهمیت ویژه ای 

برخوردار می باشد. در این مقاله اثرات مرض آلودگی نفتی دریا بر روی گیاهان، جانوران، اکوسیستم دریایی، سالمت انسان و همچنین اثرات مرض بر بهره برداری انسان از دریا و ساحل 

و صنعت گردشگری و ماهی گیری مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. 

  علی خدمتگزار  
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

  مسعود پاشا پاسندی  
کارشناس امور بندر ی منطقه ویژه بندر امیر آباد

  مونا مقدم  
کارشناس گروه حمل ونقل دریایی

 مرکزتحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
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تشکیل الیه در سطح آب، مانع ورود نور خورشید و تبادل اکسیژن بین جو و دریا می شود 

که کاهش فتوسنتز فیتوپالنکتون ها را به دنبال دارد. تحقیقات نشان داده است که 

در غلظت های پایین تر از ng/g ۵0، هیدروکربن های نفتی نه تنها اثر منفی خاصی بر 

پالنکتون ها ندارد، بلکه احتاال به دلیل اثر تغذیه ای، فتوسنتز را افزایش می دهند. اما 

در غلظت های باالتر کاهش قابل مالحظه ای در فتوسنتز جلبکی مشاهده شده است.

در کل باید گفت که اگرچه شکی نیست که آلودگی نفتی، پالنکتون ها را در ابعاد گسرده 

از بین می برد، اما ردیابی این اثر بسیار مشکل و اغلب غیرممکن است. مخصوصا این که 

جمعیت پالنکتون ها به رسعت و در کمر از چند هفته پس از آلودگی از طریق تولید مثل 

و یا مهاجرت از نواحی مجاور، ترمیم می شود.

3-1-گیاهان دریایی

گیاهانی مانند علف های دریایی و جنگل های مانگرو در نواحی با امواج آرام رشد 

می کنند و به همین دلیل دارای پتانسیل باالیی برای نگهداری نفت می باشند. اثرپذیری 

مرجان ها نیز به مقدار و اجزای سمی نفت، مدت در معرض نفت بودن، دیگر آالینده های 

موجود در محیط و وضعیت گونه های مرجانی بستگی دارد. گیاهان یک ساله معموال در 

مقابل آلودگی نفتی از بین رفته و حداقل برای سال بعد بارور منی شوند. بنابراین ترمیم 

آن ها نیازمند انتقال تخم گیاه از مناطق دیگر است. گیاهان چندساله که ریشه های 

کم عمق و ذخیره غذایی کم دارند نیز به سادگی از بین می روند. اما گیاهان چندساله 

با ذخیره غذایی باال، مخصوصا آن هایی که ریشه عمودی دارند، در مقابل چندین بار 

آلودگی نفتی نیز مقاوم اند. اگرچه آلودگی نفتی در ابتدا باعث قطع شاخ و برگ این 

گیاهان می شود، ولی تجزیه نفت یک اثر مغذی داشته و رشد مجدد، رسیع و چشم گیر 

را نتیجه خواهد داد. در مورد جنگل های حرا )مانگرو(، اگر آلودگی نفتی منافذ اکسیژن 

آن ها در بسر را بپوشاند، ممکن است اثرات نابودکننده برای گیاه داشته باشد و با توجه 

به رشد کند آن ها، بازیابی طوالنی خواهد  بود. در موارد بسیاری مشاهده شده است که 

آلودگی های شدید نفتی نیز این گیاهان را از پای در نیاورده است.

4-1-پرندگان دریایی

پرندگان برخالف سایر موجودات دریایی بیشر از خواص فیزیکی نفت آسیب می بینند 

و سمی بودن نفت اهمیت کمری دارد. آغشتگی پرهای پرنده به نفت، خاصیت ضد آب 

آن ها را از بین می برد و آب به داخل پرها نفوذ کرده و جانشین هوای میان پرها و پوست 

می گردد. الیه هوا، تامین کننده شناوری و عایق گرمایی بدن پرنده است. با از دست 

دادن هوا، پرها خیس شده و پرنده در آب فرو رفته و غرق می شود. از بین رفن عایق 

گرمایی منجر به رصف رسیع ذخیره غذایی پرنده و کاهش درجه حرارت بدن و مرگ 

پرنده می شود. پرنده آلوده شده به نفت، با منقار خود سعی در رفع آلودگی از پرها منوده 

و مقداری از نفت را می بلعد که بسته به میزان سم آن، اثرات نامطلوبی بر متابولیسم 

خون رسانی بدن، گوارش، کبد، کلیه، تخم گذاری و کیفیت تخم ها دارد. اگر نفت 

از پر های یک پرنده تخم گذار به تخم ها منتقل شود، جنین ممکن است از بین برود. 

تخمینی واقعی از تعداد پرندگان کشته شده با آلودگی نفتی مشکل است. وقوع لکه های 

نفتی در محل های مترکز پرندگان ممکن است به صورت گسرده، منجر به مرگ پرندگان 

شود که از آن جمله وقوع لکه نفتی 3۷000 تنی نفت خام اکسون والدز در آالسکا، در 

مارس 1989 است که منجر به مرگ بیش از 30000 پرنده شد.

5-1- پستان داران دریایی

شواهدی مبنی بر این که خوک های دریایی و شیرهای دریایی بالغ یا بالن ها در 

معرض تهدید شدید ناشی از نفت در دریا باشند، وجود ندارد. خزهای دریایی در بین 

پستان داران استثنا می باشند. برخالف فک ها و دولفین ها که یک الیه چربی زیر پوست 

عایق گرمایی آن ها را تامین می کند، خزهای دریایی متکی بر خز خود هستند که مشابه 

با پر برای پرنده های دریایی کار می کند و بنابراین به آلودگی نفتی حساس می باشند، 

ولی با توجه به زاد و ولد باالی آن ها )رشد جمعیت ساالنه تا 20درصد( قادر به بازگشت 

رسیع به حالت اولیه می باشند. 

 تهدید سالمت عمومی از آلودگی نفتی دریا
برخی از هیدروکربن های نفتی برای انسان سمی هستند و مواردی از کودکانی که بعد 

از بلعیدن نفت یا پارافین به طور جدی بیار شده و یا حتی فوت شده اند، گزارش و ثبت 

شده است. با وجود این، انسان نسبت به هیدروکربن های نفتی، آستانه چشایی بسیار 

پایینی داشته و بنابراین خطر چندانی از جهت مرف ناآگاهانه مقادیر قابل توجه این 

مواد سمی با غذا یا آب آشامیدنی آلوده برای انسان وجود ندارد. 

قبال گان می شد که ترکیبات رسطان زای آروماتیک چندحلقه ای )PAH(، در 

زنجیره غذایی موجودات زنده دریایی، تجمع زیستی یافته و با ذخیره در بافت ماهیان 

گوشت خوار )در باالترین سطوح زنجیره غذایی دریایی( وارد بدن مرف کنندگان 

انسانی این ماهیان می شوند. خوشبختانه ثابت شده است که این نگرانی ها بی اساس 

بوده و غذاهای دریایی نسبت به سایر مواد غذایی پرمرف انسان، از سطوح غلظت 

PAH کمری برخوردارند. اگر چه PAHها در زنجیره غذایی تجمع منی یابند، ولی برخی 

از آن ها مانند بنزو]α[ پیرن خواص رسطانی دارند. 

 صدمه آلودگی نفتی به صنعت ماهی گیری
تاسیساتی که در آن ها ماهیان یا صدف ها به صورت مراکم پرورش داده می شوند، 

به دلیل این که این حیوانات قادر به فرار نیستند، مخصوصا آن ها را در برابر آلودگی نفتی 

آسیب پذیر کرده و حرکت لکه نفتی از میان آن ها می تواند صدمات تجاری گسرده ای 

به آن ها وارد آورد. اما در دریاهای باز، ماهیان بالغ به رسعت از آلودگی نفتی فاصله 

گرفته و به ندرت آسیب می بینند. تخم و الرو ماهیان و صدف ها نسبت به بالغین در 

برابر مواد سمی حساس ترند و به طور معمول در آب های سطحی در متاس بیشری با 

هیدروکربن های نفتی می باشند و در صورت بروز آلودگی نفتی خطر بیشری آن ها را 

تهدید می کند. اما بسیاری از گونه های تجاری ماهی و صدف، تعداد فراوانی تخم تولید 

کرده و حتی مرگ ومیر گسرده جوانان، تاثیری بر ذخایر بالغین ندارد. 

عالوه بر رضر تجاری ناشی از کاهش صید ماهیان و صدف ها، تغییر بو و مزه نیز نقش مهم 

در خسارت دیدن صنعت ماهی گیری از آلودگی نفتی دارد. آلودگی های نفتی ممکن 

است تغییر مزه قابل تشخیص در صید ایجاد کنند که موجب لطمه به ارزش تجاری صید 

می گردد. البته غلظت حداقل برای تغییر طعم در ماهیان باله دار متفاوت بوده و ماهیان 

چرب، مانند آزاد ماهی رسیع تر از ماهیان کم چرب تغییر طعم می دهند. در برخی مناطق 

مانند بندر هنگ کنگ طعم و بوی ماهی ها تغییر یافته و بازار نیز آن ها را پذیرفته است. 

رضر دیگر آلودگی نفتی دریایی بر روی صنعت ماهی گیری مربوط به فضای روانی 

ایجادشده در جامعه در پی یک آلودگی نفتی و تاثیر آن بر بازار ماهی می باشد. برای مثال 

زمانی که غرق شدن نفت کش توری کانیون در صدر اخبار قرار داشت، فروش ماهی در 

بازار پاریس به نصف رسید، هرچند که هیچ ماهی  از مناطق آلوده به نفت در بازار عرضه 

نشده بود. برای اجتناب از چنین صدماتی در حال حارض توقف صید در یک منطقه 

آلوده نفتی مرسوم شده است.

 آسیب به صنعت گردشگری
آلودگی نفتی سواحل موجب رضر به صنعت گردشگری در مناطق آلوده می شود. 

گردشگران سواحل شنای عاری از نفت را ترجیح می دهند و با کوچک ترین آلودگی 

نفتی سواحل را ترک می کنند. اکرث تفرجگاه های ساحلی نیز تالش بسیار زیادی را برای 

زدودن بقایای نفتی از سواحل شان به کار می بندند. 

 پیشنهادات
تحقیقات دریایی، نقش مهمی در شناخت وضعیت فعلی مناطق دریایی، سواحل، 

جهت یابی تصمیم گیری ها، اقدامات در جهت پیشگیری از آلودگی نفتی و حفاظت 

از محیط زیست دریایی ایفا می کند. با توجه به عبور ساالنه ۵0 هزار فروند کشتی 

اقیانوس پیا از تنگه هرمز، مدیریت این شناورها و اجرای استانداردهای آن برعهده ایران 

می باشد. لذا اعال کنوانسیون های SAR، MARPOL و همچنین OPRC رضوری 

می باشد. جهت هر چه بهر شدن اقدامات پیشگیری کننده آلودگی نفتی، موارد ذیل 

پیشنهاد می گردد:

1.تبیین الزامات کنرل و بازرسی کشتی ها براساس کنوانسیون مارپل

2.توسعه توانایی های علمی و تحقیقات دریایی در زمینه آموزش نیروی انسانی 

متخصص

3.تامین تجهیزات مربوط به افرسان کنرل و بازرسی

4.تعیین و تکلیف استاندارد برای شناورهای تفریحی و جت اسکی

۵.برنامه ریزی جهت تحقیقات دریایی سازمان دهنده ملی و استفاده از توان دانشگاه ها
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دریا شاهکار طبیعت و جهان ناپیدایی است که برش هنوز به ژرفای عظمت و ماهیت آن 

پی نربده است. مهم تر از همه؛ آن که رابطه بسیار تنگاتنگی با اصول حیات و تشابه با 

موجودات زنده و سلول های زنده دارد. چنان چه در قرآن کریم آیات متعددی درباره اهمیت 

دریا، سفر از راه دریا و بیرون آوردن مواد غذایی و غیرغذایی از دریا آمده است. دریا از 

منابع عمده مواد پروتئینی پر است و یکی از مهم ترین شناخت زندگی و ارسارحیات در 

دریانوردی خالصه می شود و مسلامنان گام های مهمی در مورد دریا، علوم و تخصص های 

دریایی برداشته اند. به طوری که خداوند در آیه 96 سوره مائده می فرماید: "صید در دریا و 

استفاده خوراکی از آن برای شام حالل است". همچنین در آیه 14سوره نحل می فرماید: 

"او )خدا( است که دریا را مسخر شام کرد تا از آن گوشت تازه بخورید." همین طور 

خداوند در آیه 66 سوره ارساء می فرماید: "کشتی در دریا برای فایده رساندن به مردم 

روان است."امام علی)ع( خطاب به مردم برصه می فرمایند: "آب را مسخر شام کرد که 

صبح و شام در اختیار شامست، تا معاش شام را راست کند و دریا را سبب فزونی درآمد 

شام قرار داد. )بحاراالنوار، 60/39(."امام صادق)ع( می فرمایند: "به آدمی آموختند که 

چگونه امور دنیای خود را سامان دهد )و نیازهای خویش را در زندگی برآورده سازد( مانند 

زراعت کردن و استفاده از کشتی و غواصی در دریا و تدبیرهای گوناگون برای شکارکردن 

ددان و پرندگان و ماهیان. )بحاراالنوار، 83-3/82(."هم چنین در جای دیگر می فرمایند: 

"اگر در سودمندی این آب فراوان انباشته در دریاها شک داری و می گویی که فایده آن 

چیست؟ پس بدان که این آب محل زندگی تعداد بی شامری از گونه های ماهی و جانوران 

دریایی است و معدن مروارید و بسد )مرجان رسخ( و عنرب و گونه ها و چیزهایی دیگر که 

از دریا استخراج می شود و ساحل های آن جایگاه روییدن عود یلنجوج )عود خوشبو( و 

گونه هایی از گیاهان معطر و دارویی است؛ سپس دریا مرکب مردم و راه حمل ونقل کاالهای 

بازرگانی است که از رسزمین های دور به دست مردم می رسد، مانند کاالهایی که از چین 

به عراق می رسد یا از عراق به چین فرستاده می شود. اگر بنا بود که این کاالها جز با چارپا 

جا به جا نشود، از رواج می افتاد و در محل و در دست صاحبان خود باقی می ماند، چه 

مزد حمل آن ها از بهای خود آن ها تجاوز می کرد و هیچ کس آماده حمل آن منی شد و در 

این صورت دو پیامد داشت. یکی نایابی بسیاری از چیزهایی که نیاز فراوان به آن ها وجود 

دارد و دیگری قطع شدن وسیله معاش کسانی که آن ها را حمل می کنند و از برکت آن ها 

زندگی خود را می گذرانند. )بحاراالنوار، 3/122-123(."

دریا در قرآن کریم
 و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور

  علی جان علی اکبری  
فوق لیسانس اقتصاد و تجارت الکترونیک
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 بیان موضوع
ـــی، رابطـــه بیـــن محصـــور در خشـــکی بودن و توســـعه  ـــار بانـــک جهان ـــق آم مطاب

ـــه ای اســـت کـــه از میـــان ۵4 کشـــور از فقیرتریـــن  اقتصـــادی در کشـــورها به گون

ـــی  ـــدم دسرس ـــتند. ع ـــکی هس ـــور در خش ـــور محص ـــا، 20 کش ـــورهای دنی کش

ـــور  ـــورهای محص ـــربدی کش ـــالت راه ـــایل و معض ـــی از مس ـــای آزاد یک ـــه آب ه ب

در خشـــکی اســـت، به دلیـــل اینکـــه وابســـتگی همیشـــگی بـــه همســـایگان 

ـــال دارد. ـــای آزاد را به دنب ـــه آب ه ـــی ب ـــرای دسرس ب

ـــه  ـــدان تجرب ـــت فق ـــویی به عل ـــی از س ـــا 60 شمس ـــه40 ت ـــال های ده ـــی س ط

ــدن  ــل گسرده شـ ــز به دلیـ ــعه، و نیـ ــای توسـ ــه در برنامه ریزی هـ عمل گرایانـ

ـــران  ـــر ســـاختار اقتصـــاد ملـــی، آمایـــش رسزمینـــی ای ســـایه درآمدهـــای نفتـــی ب

در ناقص تریـــن و پـــر ایرادتریـــن شـــکل خـــود ظهـــور و بـــروز یافـــت. در ایـــن 

میـــان عمده تریـــن ســـهم از نـــگاه توســـعه بـــه کالن شـــهرهایی بـــا جمعیـــت 

ـــدام  ـــچ ک ـــه هی ـــهرهایی ک ـــد، کالن ش ـــوف ش ـــر معط ـــا مهاج ـــد و عمدت رو به رش

ــا را تجربـــه منی کردنـــد. ایـــن  لـــذت طلـــوع و غـــروب آفتـــاب ارغوانـــی دریـ

پدیـــده بـــه مـــرور توســـعه نامتـــوازن در کشـــورمان را رقـــم زد کـــه عـــالوه بـــر 

ــای  ــوه مزیت هـ ــاد، انبـ ــی اقتصـ ــعه کلـ ــد توسـ ــی در رونـ ــاد دردرسهایـ ایجـ

نواحـــی ســـاحلی ایـــران را عقیـــم گـــذارد. یکـــی از آثـــار توســـعه نامتـــوازن کشـــور 

ــی و  ــی صنعتـ ــکل گیری نواحـ ــوی، شـ ــم پهلـ ــت رژیـ ــژه در دوره حکومـ به ویـ

ــه  ــه بـ ــود. درحالی کـ ــی بـ ــز جمعیتـ ــتانه مراکـ ــدی در آسـ ــای تولیـ قطب هـ

ـــه  ـــکل گرفت ـــادر ش ـــاحلی و بن ـــی س ـــعه، نواح ـــق توس ـــای موف ـــتناد روش ه اس

در کرانـــه آب هـــای آزاد، بهریـــن و مناســـب ترین موقعیت هـــای بارورســـازی 

ـــور  ـــه وف ـــا توجـــه ب ـــون ب اســـتعدادهای صنعتـــی و اقتصـــادی کشورهاســـت. اکن

منابـــع هیدروکربنـــی در آب هـــای فراســـاحل ایـــران و برنامه هـــای کالن رشکـــت 

ـــر نفـــت و گاز، نواحـــی ســـاحلی  ـــد هـــر چـــه بیش ت ـــرای تولی ـــاره ب نفـــت فـــالت ق

خلیج فـــارس و دریای عـــان بـــه بهریـــن فرصت هـــای رسمایه گـــذاری 

صنعتـــی و تولیـــد کاالهـــای دارای ارزش افـــزوده تبدیـــل شـــده اند. توســـعه 

ـــی،  ـــارت دریای ـــی و تج ـــرژی، غذای ـــع ان ـــتفاده از مناب ـــا اس ـــور ب ـــه کش ـــا پای دری

آبادانـــی ســـواحل، ایجـــاد بنـــادر مهـــم و اقیانوســـی بـــرای نشـــان دادن جایـــگاه 

ـــت  ـــه، امنی ـــه و فرامنطق ـــه کشـــورهای منطق ـــران ب نظـــام جمهـــوری اســـالمی ای

ـــن  ـــوان از مهم تری ـــا را می ت ـــی در دری ـــوان نظام ـــش ت ـــا و افزای ـــاحل و دری در س

ـــام معظـــم رهـــربی الزم  ـــات مق ـــرای پیاده کـــردن منوی ـــی دانســـت کـــه ب اقدامات

و رضوری به نظـــر می رســـد کـــه ایـــن امـــر بـــا داشـــن اقتصـــاد دریا محـــور و 

نـــاوگان تجـــاری گســـرده در دریاهـــای آزاد دنیـــا و بـــا داشـــن یـــک نیـــروی 

دریایـــی قـــوی و راهـــربدی بـــرای حفـــظ امنیـــت نـــاوگان دریایـــی و دفـــاع از 

ـــت.  ـــد گرف ـــورصورت خواه ـــی کش ـــای آب مرزه

 دریا از منظر قرآن 
اقیانوس شناســـان کشـــف کرده انـــد کـــه وقتـــی دو دریـــا بـــه هـــم می رســـند 

بـــا یک دیگـــر ترکیـــب منی شـــوند، آب دو دریـــای همســـایه به دلیـــل 

وجودنیـــروی کشـــش ســـطحی ترکیـــب منی شـــوند. آب دریاهـــای مختلـــف 

غلظت هـــای متفاوتـــی بـــا هـــم دارنـــد و کشـــش ســـطحی ایجـــاد می کننـــد 

گویـــی کـــه دیـــواره نازکـــی بیـــن آن دو بـــر پـــا شـــده اســـت.

در اقیانـــوس اطلـــس جریـــان آب شـــیرینی وجـــود دارد کـــه آن را گلـــف اســـتیریم 

می نامنـــد، ایـــن جریـــان عظیـــم از ســـواحل آمریـــکای مرکـــزی حرکـــت 

ــالی  ــای شـ ــواحل اروپـ ــه سـ ــد و بـ ــی می کنـ ــا را طـ ــد و رسارس اروپـ می کنـ

می رســـد. عـــرض ایـــن جریـــان 1۵0 کیلومـــر و عمقـــش حـــدود 800 مـــر 

و رسعتـــش 160 کیلومـــر می باشـــد و حـــرارت آن بـــا آب هـــای اطرافـــش 10 

تـــا 1۵ درجـــه تفـــاوت دارد و در آنجـــا هـــزاران کیلومـــر آب وجـــود دارد کـــه 

بـــا آب هـــای اطـــراف خـــود مخلـــوط منی شـــوند و در آن هـــا موجـــودات زنـــده 

هـــم زندگـــی می کننـــد. ایـــن خاصیـــت در بســـیاری از رودخانه هـــا از جملـــه 

رودخانه هـــای کشـــور خودمـــان نیـــز وجـــود دارد. 

همچنیـــن در کشـــور مـــر نیـــز هیئتـــی اکتشـــافی از دانشـــگاه مـــر دریافتنـــد 

کـــه آبهـــای خلیـــج عقبـــه از نظـــر خـــواص شـــیمیایی و فیزیکـــی بـــا آبهـــای 

ــا آن مخلـــوط منـــی شـــوند همچنیـــن در  ــر تفـــاوت دارنـــد و بـ دریـــای احمـ

ـــت  ـــن خاصی ـــز ای ـــد نی ـــی رس ـــد م ـــوس هن ـــه اقیان ـــر ب ـــای احم ـــه دری ـــی ک جای

ــود دارد. وجـ

ایـــن پدیـــده در دریـــاری مدیرانـــه و اقیانـــوس اطلـــس کـــه در تنگـــه جبـــل 

الطـــارق بـــه هـــم مـــی رســـد دیـــده مـــی شـــود امـــا بـــه دالیلـــی ماننـــد دمـــا میـــزان 

ـــوند. ـــی ش ـــدا م ـــم ج ـــیرینی از ه ـــوری و ش ش

هم چنیـــن درتنگـــه جبل الطـــارق اســـت کـــه 13 کیلومـــر بیـــن دریـــای 

ــوند  ــدا می شـ ــر جـ ــه از هم دیگـ ــود دارد کـ ــرز وجـ ــک مـ ــه و آتالنتیـ مدیرانـ

ــارک در  ــکاگن در دامنـ ــتی اسـ ــهر توریسـ ــوند. در شـ ــدا منی شـ ــم جـ و از هـ

جایی کـــه دریـــای بالتیـــک و شـــالی به هـــم می پیوندنـــد، ایـــن پدیـــده 

ـــه ایـــن موضـــوع  دیـــده می شـــود. در ســـوره الرحمـــن آیـــات 19- 20 - 21- 22 ب

اشـــاره شـــده اســـت:

َمـــَرَج اْلَبْحَرْیـــِن َیْلَتِقیـــاِن )19( َبْیَنُهـــا َبـــْرَزٌخ ال َیْبِغیـــاِن )20(  َفِبـــأَیِّ آالِء َربُِّکـــا 

ْؤُلُؤ َو اْلَمْرجـــاُن )22(  بـــاِن )21( َیْخـــُرُج ِمْنُهـــَا اللُّ ُتَکذِّ

ـــر  ـــی یک دیگ ـــد }ول ـــورد کنن ـــم برخ ـــه با ه ـــرد ک ـــه ای روان ک ـــا را به گون »دو دری

ـــم  ـــه به ه ـــت ک ـــی اس ـــد فاصل ـــان آن دو ح ـــا می ـــد{)19(. ام ـــر منی دهن را تغیی

تجـــاوز منی کننـــد.)20(. پـــس کدامیـــن نعمت هـــاى پروردگارتـــان را انـــکار 

مى کنیـــد؟)21(. از آن دو، مرواریـــد و مرجـــان خـــارج مى شـــود.)22("

بیش تریـــن دلیلـــی کـــه باعـــث وقـــوع چنیـــن پدیـــده ای می شـــود غلطـــت 

شـــوری و شـــیرینی دریاهاســـت کـــه باعـــث جلوگیـــری از ترکیـــب آنهـــا 

می شـــود، در آیـــات دیگـــری از قـــرآن نیـــز به طـــور دقیـــق بـــه ایـــن موضـــوع 

اشـــاره شـــده اســـت:

سوره مبارکه فرقان آیه 53:

»و هـــو الـــذی َمـــَرَج البحریِن هـــذا َعـــذٌب ُفـــراٌت و هـــذا ِملـــًح اُجـــاًج َو َجَعـــَل 

ـــوراً« ـــراً َمهج ـــا و ِحج ـــا َبرزَخ َبیَنه

ــا را موج زنـــان به ســـوی هـــم روان کـــرد، ایـــن  ــه دو دریـ »و اوســـت کســـی کـ

ـــتوار  ـــی اس ـــان آن دو حریم ـــت و می ـــخ اس ـــور و تل ـــی ش ـــیرین و آن یک ـــی ش یک

ــرار داد.« قـ

سوره مبارکه فاطر آیه 12:

اُبـــُه َوَهـــَذا ِمْلـــٌح أَُجـــاٌج  َوَمـــا َیْســـَتِوی اْلَبْحرَاِن َهـــَذا َعـــْذٌب ُفـــرَاٌت َســـاِئٌغ رَشَ

ـــَک  ـــَرى اْلُفْل ـــوَنَها َوَت ـــًة َتْلَبُس ـــَتْخِرُجوَن ِحْلَی ـــا َوَتْس ـــًا َطِریًّ ـــوَن َلْح ـــن ُکلٍّ َتْأُکُل َوِم

ـــُکُروَن.  ـــْم َتْش ـــِه َوَلَعلَُّک ـــن َفْضِل ـــوا ِم ـــَر ِلَتْبَتُغ ـــِه َمَواِخ ِفی

»ایـــن دو دریـــا یکســـان نیســـتند: یکـــی آبـــش شـــیرین و گواراســـت و یکـــی 

شـــور و تلـــخ، از هـــر دو گوشـــت تـــازه می خوریـــد و از آن هـــا چیزهایـــی بـــرای 

ــرای  ــتی ها بـ ــه کشـ ــید و می بینـــی کـ ــرون می کشـ آرایـــش تـــن خویـــش بیـ

ــه  ــد کـ ــد، باشـ ــش می رونـ ــکافند و پیـ ــت، آب را می شـ ــن روزی و غنیمـ یافـ

ســـپاس گزار باشـــید.«

سوره مبارکه منل آیه 61:

ـــَل  ـــَی َو َجَع ـــا َرَواِس ـــَل َلَه ـــارًا َو َجَع ـــا اَْنَه ـــَل ِخالَلَه ـــرَارًا َو َجَع ـــَل ااْلَرَْض َق ـــْن َجَع اَمَّ

ـــوَن )61(. ـــْم اَل َیْعَلُم ـــْل اَْکرَثُُه ـــِه َب ـــَع الل ـــٌه َم ـــزًا َءاِل ـــِن َحاِج ـــَن اْلَبْحَرْی َبی

ــه زمیـــن را  ــا آن کـــس کـ ــا رشیـــکاىن کـــه مى پندارنـــد بهـــر اســـت [ یـ »]آیـ

قرارگاهـــى ســـاخت و در آن رودهـــا پدیـــد آورد و بـــراى آن، کوه هـــا را ]ماننـــد 

لنگـــر[ قـــرار داد و میـــان دو دریـــا برزخـــى گذاشـــت؟ آیـــا معبـــودى بـــا 

خداســـت؟ ]نـــه،[ بلکـــه بیشرشـــان منى داننـــد.«

 بهره گیری از دریا در منظر اسالم 
متـــون اســـالمی به ویـــژه قرآن کریـــم، دریـــای بی پایانـــی از معـــارف انســـانی 

ــا نیـــز از هدایـــت انســـان ها غفلـــت نکـــرده و در  اســـت کـــه درایـــن زمینه هـ

ـــاره  ـــا اش ـــح از آن ه ـــری صحی ـــا و بهره گی ـــت آب و دریاه ـــه اهمی ـــدد ب ـــوارد متع م
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ـــت. ـــرده اس ک

ــه  ــه مســـلانان بـ ــه علـــم و دانـــش و توجـ ــته اســـالم بـ ارزش گـــذاری شایسـ

بهره گیـــری از معـــارف بـــرشی، انگیـــزه و تـــالش گســـرده مســـلانان در 

ـــی  ـــی حاک ـــع تاریخ ـــت. مناب ـــوده اس ـــه ب ـــن جمل ـــف و... از ای ـــای مختل زمینه ه

از فعالیـــت مســـلانان در زمینـــه دریانـــوردی و بهره گیـــری از امکانـــات آن بـــوده 

ـــش آب  ـــش حیات بخ ـــه در آن نق ـــم ک ـــدد قرآن کری ـــات متع ـــر آی ـــالوه ب ـــت. ع اس

ـــا و مشـــتقات  ـــی دری ـــه معن در زندگـــی موجـــودات اشـــاره شـــده، کلمـــه بحـــر )ب

ـــه  ـــه، جاری ـــه آی ـــتی( در س ـــی کش ـــه معن ـــفینه )ب ـــه، س ـــار؛ در 39 آی ـــل ب آن( چه

ـــوج  ـــه و م ـــی ماهـــی( در۵ آی ـــه معن ـــه، حـــوت )ب ـــک آی ـــی کشـــتی( در ی ـــه معن )ب

ـــت: ـــل اس ـــل تام ـــل قاب ـــوارد ذی ـــت. م ـــده اس ـــان ش ـــم بی ـــه در قرآن کری در 6 آی

دریاها، آیات الهی: 

ـــل  ـــوارد ذی ـــتند و در م ـــی هس ـــات اله ـــه آی ـــتی ها از جمل ـــت کش ـــا، حرک دریاه

ـــام  ـــره/164، انع ـــور: بق ـــات س ـــت: آی ـــده اس ـــاره ش ـــا اش ـــه آن ه ـــم ب در قرآن کری

/9۷، نحـــل /14، ابراهیـــم /34-32، لقـــان /31، شـــوری 3۵-32، جاثیـــه / 

ـــر 12-13.  ـــن / 21-19 و فاط 13-12، الرحم

ـــم  ـــات قرآن کری ـــدادی از آی ـــی، در تع ـــی دریای ـــوادث و بالیای ـــان ح ـــاب بی در ب

ـــات  ـــه، آی ـــوان منون ـــت، به عن ـــده اس ـــاره ش ـــی اش ـــی دریای ـــوادث و بالیای ـــه ح ب

ـــا،  ـــای دری ـــت و تاریکی ه ـــل /63 از ظلم ـــور /40 ومن ـــام /64-63، ن ـــور: انع س

آیـــات صافـــات/139-14۵ از طعمـــه حیوانـــات دریایـــی، یونـــس/24-22، 

ارساء/6۷ و لقـــان /32-3۵ از غـــرق کشـــتی ها در تنـــد بـــاد و امـــواج دریـــا 

ـــی  ـــذاب اله ـــزول ع ـــه ن ـــم، ب ـــددی از قرآن کری ـــات متع ـــد. در آی ـــخن می گوین س

ـــوح )ع( و نجـــات  ـــه همـــت حـــرضت ن ـــوح و دســـتور ســـاخت کشـــتی ب ـــوم ن ـــه ق ب

آن حـــرضت )ع( و همراهـــان وی بـــا کشـــتی از مهلکـــه توفـــان اشـــاره شـــده 

اســـت؛ آیـــات ســـور: اعـــراف/64، یونـــس/۷3، هـــود/3۷-38، مومنـــون/28-2۷ 

ـــعراء/119. و ش

نقش حیات بخش دریاها در چرخه حیات انسان و جان داران:

امـــروزه، ارزش عظیـــم و غیرقابـــل جایگزیـــن آب در حیـــات بـــرش و ســـایر 

موجـــودات به میـــزان زیـــادی مشـــخص و وابســـتگی حیـــات موجـــودات بـــه 

آب مربهـــن شـــده اســـت. قرآن کریـــم در آیـــه 30 ســـوره انبیـــا می فرماییـــد: 

ـــم. ـــرار دادی ـــده ق ـــزی را زن ـــر چی ـــی« از آب ه ـــیء ح ـــاء کل ش ـــن امل ـــا م »وجعلن

ـــر  ـــه / ۵3-۵0، فاط ـــل /11-10و14، ط ـــور: ق /11-9، نح ـــات س ـــن آی هم چنی

ـــر /11-12،  ـــس /3۵-34، قم ـــعرا 134و 14۷، ی ـــره /22و ۷4، ش / 28-2۷، بق

ارسا /۷0 و91-90، انعـــام /6، رعـــد /1۷، یونـــس /24 و هـــود 43-42 بـــه 

جلوه هـــای مختلـــف ارزش آب در حیـــات اشـــاره دارنـــد. 

بهره برداری غذایی از دریاها:

ــف  ــل /14، ارساء/۷0، کهـ ــراف /163، نحـ ــده /96، اعـ ــور: مائـ ــات سـ در آیـ

ـــت.  ـــده اس ـــاره ش ـــا اش ـــی از دریاه ـــرداری غذای ـــه بهره ب ـــر /12 ب 61-63 و فاط

ـــه  ـــوا من ـــر لتاکل ـــخر البح ـــذی س ـــد: »و هوال ـــل می فرمای ـــوره نح ـــه 14 س در آی

ـــا ازآن  ـــخرکرد ت ـــا مس ـــرای ش ـــا را ب ـــه دری ـــی ک ـــت خدای ـــا« »و اوس ـــا طری لح

گوشـــت تـــازه بخوریـــد.«

ـــن  ـــه آب ای ـــا را ک ـــز آن دو دری ـــد: »و هرگ ـــز می فرمای ـــر نی ـــوره فاط ـــه 13 س در آی

یـــک گـــوارا و شـــیرین و آن دیگـــری تلـــخ وشـــور اســـت یکســـان نیســـتند باوجـــود 

ـــد.« ـــاول می کنی ـــازه تن ـــت ت ـــر دو، گوش ـــا از ه ـــن ش ای

ـــی  ـــه دریای ـــرآن، از تغذی ـــن اســـتباط کـــرد کـــه در ق ـــوان چنی ـــوق می ت ـــات ف از آی

ـــه گوشـــت ماهـــی نشـــده اســـت.  ـــی منحـــر ب به طـــور عـــام صحبـــت شـــده یعن

امـــروزه ارزش منابـــع غذایـــی دریایـــی و محـــدود نبـــودن آن هـــا بـــه گوشـــت 

ـــح و  ـــت صحی ـــن مدیری ـــت. بنابرای ـــده اس ـــن ش ـــادی روش ـــدود زی ـــا ح ـــی ت ماه

ـــرای مشـــارکت آحـــاد مـــردم  ـــز زمینه ســـازی مناســـب فرهنگـــی و اجتاعـــی ب نی

ـــی  ـــم و حیات ـــیار مه ـــری بس ـــی ام ـــم دریای ـــع عظی ـــته از مناب ـــره وری شایس در به

ــت. ــر اسـ و اجتناب ناپذیـ

 اهمیت دریا
ـــه  ـــا ک ـــا از آن ج ـــذاری دارد، ام ـــرای رسمایه گ ـــژه ای ب ـــاز و وی ـــت ممت ـــا موقعی دری

ـــت  ـــده اس ـــذاری ش ـــت و گاز پایه گ ـــروش نف ـــه ف ـــر پای ـــواره ب ـــور هم ـــاد کش اقتص

ـــده  ـــور دی ـــادی کش ـــعه اقتص ـــد و توس ـــم رش ـــع مه ـــوان منب ـــا به عن ـــچ گاه دری هی

ـــای  ـــر مرزه ـــزاران کیلوم ـــورداری از ه ـــم برخ ـــفانه علی رغ ـــت. متاس ـــده اس نش

ـــدارد.  ـــی کشـــورمان ن ـــی در درآمـــد ناخالـــص مل ـــگاه چندان ـــا جای ـــی، دری دریای

درحالی کـــه بســـیاری از کشـــورهایی کـــه دارای مرزهـــای دریایـــی هســـتند 

ـــد.  ـــدادادی برده ان ـــع خ ـــن منب ـــتفاده را از ای ـــن اس بهری

در گذشـــته، دریاهـــا و اقیانوس هـــا بیش تـــر بـــه لحـــاظ راه ارتباطـــی دارای 

اهمیـــت بودنـــد، امـــا امـــروزه بـــا پیرشفـــت تکنولـــوژی و در نتیجـــه شـــناخت 

ــا از  ــع، دریاهـ ــن منابـ ــرداری از ایـ ــوان بهره بـ ــا و تـ ــع دریاهـ ــر از منابـ بیشـ

ــه 90% از  ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ــده اند و ایـ ــوردار شـ ــی برخـ ــت خاصـ اهمیـ

مناطـــق بســـر و زیر بســـر اقیانوس هـــا بـــرای انســـا ن ها تقریبـــا ناشـــناخته 

مانده انـــد. اقیانوس هـــا در حـــدود ســـطح کـــره زمیـــن را در برگرفته انـــد و 

ــی  ــی و موادغذایـ ــای معدنـ ــت و گاز، کلوخه هـ ــم نفـ ــع عظیـ ــار از منابـ رسشـ

ــتند. هسـ

ـــایل  ـــا در مس ـــت، دری ـــی اس ـــاد مختلف ـــوری دارای ابع ـــر کش ـــرای ه ـــا ب دریاه

ـــی،  ـــدادادی غذای ـــع خ ـــو، مناب ـــای ن ـــتفاده از انرژی ه ـــه اس ـــی از جمل مختلف

ـــی  ـــارت دریای ـــه و تج ـــه و فرامنطق ـــورهای منطق ـــه کش ـــه هم ـــگ ب ـــال فرهن انتق

ـــت  ـــک فرص ـــور ی ـــر کش ـــرای ه ـــا( ب ـــا )دریاه ـــی دارد. دری ـــیار باالی ـــت بس اهمی

ــر بـــرای پیرشفـــت و حفـــظ منافـــع ملـــی اســـت. منافـــع و  بـــزرگ و کم نظیـ

ـــه  ـــوری ک ـــت. هان ط ـــه ملت هاس ـــه هم ـــق ب ـــا متعل ـــل از دری ـــات حاص امکان

می دانیـــم ســـواحل عظیـــم و طوالنـــی بســـیار حســـاس کـــه در دریای عـــان 

داریـــم یـــک گنـــج اســـت، همین طـــور ســـواحل خلیج فـــارس و دریای خـــزر.

 رضورت حضور در دریا
ــا  ــمکش دولت هـ ــورد کشـ ــواره مـ ــان، همـ ــه اهمیت شـ ــه بـ ــا توجـ ــا بـ دریاهـ

بوده انـــد، امـــا اوج ایـــن کشـــمکش ها در قـــرن پانزدهـــم میـــالدی بـــا فرمـــان 

پـــاپ الکســـاندر ششـــم در ســـال1493 آغـــاز می شـــود کـــه جهـــان را بیـــن 

ــپانیا و  ــازه اسـ ــدون اجـ ــایر دول بـ ــد و سـ ــیم می کنـ ــال تقسـ ــپانیا و پرتغـ اسـ

ـــراض  ـــورد اع ـــل م ـــن عم ـــد. ای ـــتفاده کنن ـــا اس ـــتند از دری ـــال منی توانس پرتغ

ـــاع  ـــا دف ـــل آزادی دریاه ـــه ازاص ـــت ک ـــرار گرف ـــی ق ـــی انگلیس ـــای سیاس نهاده

می کردنـــد. امـــا بـــا اضمحـــالل امپراطـــوری اســـپانیا و پرتغـــال از قـــرن 

شـــانزدهم میـــالدی، رفتـــه رفتـــه موضـــع اســـتکبار پیـــر بـــه ســـمت نظریـــه 

حاکمیـــت بـــر دریـــا تغییـــر کـــرد، بـــه این صـــورت کـــه دولـــت ســـاحلی تـــا 

آن جا کـــه قدرتـــش اجـــازه می دهـــد، حـــق دارد حاکمیـــت خـــود را در دریـــا 

ـــا  ـــل آزادی دریاه ـــان اص ـــه ها می ـــگ اندیش ـــن دوره جن ـــد. در ای ـــرش ده گس

و حاکمیـــت بـــر دریاهـــا در می گیـــرد. مهم تریـــن نظریـــه در مقابـــل نظریـــه 

ـــیوس  ـــو گروس ـــه هوگ ـــوط ب ـــا(، مرب ـــر دری ـــت ب ـــل آزادی حاکمی ـــی )اص انگلیس

ـــت  ـــت اس ـــت، مالکی ـــه حاکمی ـــه الزم ـــه این ک ـــک ب ـــا متس ـــه ب ـــت ک ـــدی اس هلن

و چـــون دریـــا غیر قابـــل متلـــک اســـت، هیچ کـــس حـــق حاکمیـــت بـــر آن  را 

نـــدارد، از اصـــل آزادی دریـــا دفـــاع می کنـــد و نهایتـــا در قـــرن هجدهـــم میـــالدی 

بـــا پیـــروزی اصـــل آزادی روابـــط دولت هـــا بر ایـــن اســـاس شـــکل می گیـــرد. 

ایـــن روال تـــا تدویـــن مقـــررات عرفـــی ادامـــه می یابـــد. پیرشفـــت در عرصـــه 

ـــی  ـــدی جهان ـــه توان من ـــت ک ـــده اس ـــج س ـــش از پن ـــی، بی ـــای دریای فعالیت ه

را بـــرای کشـــورهای پیـــش رو در ایـــن زمینـــه بـــه ارمغـــان آورده اســـت.

دوره هـــای مختلـــف پیرشفـــت اقتصـــادی، صنعتـــی، علمـــی و فـــن آوری و حتـــی 

ـــی  ـــای دریای ـــت حوزه ه ـــی در اهمی ـــا، خلل ـــوا فض ـــوزه ه ـــرش در ح ـــت ب پیرشف

ـــتی  ـــع زیس ـــی، مناب ـــری دریای ـــه تراب ـــت.چرا ک ـــرده اس ـــاد نک ـــی ایج و اقیانوس

و غیرزیســـتی دریاهـــا و اقیانو س هـــا، اهمیـــت دریاهـــا و اقیانوس هـــا در 

تغییـــر آب و هـــوای کـــره زمیـــن و تامیـــن انـــرژی، نقـــش حوزه هـــای آبـــی را 

در آینـــده برشیـــت بســـیار تعیین کننـــده کـــرده اســـت.عالوه بـــر آن، دریاهـــا 

ــته اند و  ــزایی داشـ ــش به سـ ــی، نقـ ــوزه دفاعـ ــاز در حـ ــا از دیربـ و اقیانوس هـ

محـــل بســـیاری از تقابل هـــا و جنگ هـــا بوده انـــد.

ـــاحل  ـــر س ـــدود ۵800 کیلوم ـــن ح ـــا داش ـــز ب ـــران نی ـــالمی ای ـــوری اس جمه

در منطقـــه اســـراتژیک خاورمیانـــه، ســـابقه حضـــور تاریخـــی در عرصـــه 

دریـــا و برخـــورداری از توامنندی هـــای فنـــی و رسمایـــه غنـــی انســـانی، 

می توانـــد اســـاس اقتـــدار اقتصـــادی، سیاســـی و نظامـــی خـــود را بـــر پایـــه 

توســـعه دریامحـــور بناکند.موقعیـــت ژئوپلتیـــک، منابـــع غنـــی انـــرژی، 

نقش آفرینـــی به عنـــوان کریـــدور شـــال - جنـــوب در منطقـــه جنـــوب غـــرب 

ــی از  ــا بخشـ ــاال، تنهـ ــتغال زایی بـ ــای آزاد و اشـ ــه آب هـ ــی بـ ــیا و دسرسـ آسـ

پتانســـیل های دریـــا در ایـــران به شـــار مـــی رود. رویکردهـــای جهانـــی نیـــز، 

ــدار  ــعه و اقتـ ــوان محورتوسـ ــا به عنـ ــه دریـ ــورها بـ ــه کشـ ــان دهنده توجـ نشـ

اســـت، به طوری کـــه هم اکنـــون بیـــش از 90% از تجـــارت جهانـــی از طریـــق 
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ـــار  ـــا کن ـــزرگ در دنی ـــهرهای ب ـــش از 80% ش ـــود، بی ـــام می ش ـــا انج اقیانوس ه

ـــد و از 20 شـــهر بـــزرگ جهـــان، تنهـــا یـــک شـــهر در مجـــاورت  دریاهـــا قـــرار دارن

ـــعه  ـــر توس ـــران، ام ـــفانه در ای ـــه متأس ـــت ک ـــی اس ـــن درحال ـــرار ندارد.ای ـــا ق دری

ــور،  ــزرگ کشـ ــهر بـ ــوده و از 20 شـ ــور بـ ــکی محـ ــور، خشـ ــای دریامحـ به جـ

هیچ یـــک بـــه منزلـــه شـــهر بنـــدری محســـوب منی شـــوند. حـــال و چنان چـــه 

ـــرای برنامه ریـــزان توســـعه اقتصـــادی داشـــته  ـــا تحلیلـــی خـــاص، ب قـــرار باشـــد ت

ـــل  ـــادر« و »حمـــل و نق ـــم نقـــش مســـلطی کـــه »تجـــارت«، »بن باشـــیم، منی توانی

دریایـــی« ایفـــا می کننـــد، به عـــالوه اهمیـــت بنیادیـــن اصـــل مبادلـــه کاال از 

ـــم. ـــده بگیری ـــادر« نادی ـــعه بن ـــر »توس ـــا را ب ـــق دری طری

ـــوان  ـــادر«، به عن ـــی« و »بن ـــل دریای ـــل و نق ـــارت« و »حم ـــه »تج ـــاط مثلث گون ارتب

یـــک »اصـــل« درون حـــوزه ای، در رفتـــار اقتصـــادی متامـــی کشـــورها قابـــل 

ـــورهایی  ـــه کش ـــد و چ ـــا راه دارن ـــه دری ـــه ب ـــورهایی ک ـــه کش ـــت. چ ـــه اس مالحظ

ـــی  ـــل دریای ـــا و حمل ونق ـــا دری ـــان ب ـــت، تجارت ش ـــه ترانزی ـــطه مقول ـــه به واس ک

ـــه »الگوهـــای حمـــل  ـــه )تجـــارت(، ب ـــد می خـــورد. کارآمـــدی اقتصـــاد مبادل پیون

ـــروری،  ـــازی و مفهوم پ ـــن مقوله س ـــه ای ـــت. البت ـــط اس ـــا« مرتب ـــی« و »بازاره و نقل

مانـــع آن نیســـت کـــه جایـــگاه مـــواد اولیـــه، تکنولـــوژی، مدیریـــت و منابـــع مالـــی 

ـــه  ـــم ک ـــوش نکنی ـــا فرام ـــتند، ام ـــت هس ـــا اهمی ـــا، ب ـــم. این ه ـــده بگیری را نادی

ـــازار  ـــا ب ـــه، ب ـــواد اولی ـــد داشـــت کـــه م ـــده خواهن ـــی نقـــش اقتصـــادی و زاین زمان

مـــرف )کارخانه هـــا و تاسیســـات صنعتـــی و یـــا مرف کننـــدگان نهایـــی( 

ـــر بازارهـــا، نهادهایـــی هســـتند کـــه به طـــور عمـــده  ـــه هـــر تقدی ـــد. ب ـــد خورن پیون

ـــد. ـــل می کنن ـــاد عم ـــرون اقتص ـــم بی ـــاد و ه ـــم درون اقتص ه

 اهمیت و نقش دریا در اقتصاد
وابســـتگی جداناپذير اقتصاد جهانـــی از اقتصاد دريا و عجني شدن اقتصاد 

ــی امروز برش نشان از اهميت صنعت دريانوردی و اقتصاد نايش از  دريا با زندگـ

اين صنعت است. ارتباط تنگاتنگ جوامع برشی و روي     كرد آن هـــا به اقتصاد دريا 

به عنـــوان مقوله ای جدا ناپذير از زندگي جوامع انسانـــی منايان شده است. لـــذا 

ـــل  ـــر قاب ـــا غی ـــردم دنی ـــروز م ـــی ام ـــاد و زندگ ـــش آن در اقتص ـــا و نق ـــت دری اهمی

انـــکار و توجـــه بـــه آن رضوری می باشـــد. از اهمیت ویژه اقتصاد از طریق دریا 

همین بس که 90% از مبادالت کاالی جهانی برحسب تن ازطریق حمل ونقل 

ـــرد که اهمیت اقتصادی دریا در هر کشور بسته به درجه  ـــی صورت می گی دریای

وابستگی تجارت بین املللی آن کشور به حمل ونقل دریایـــی است. انکار این 

واقعیت بر اهمیت اقتصاد دریایـــی که محرک آن تجارت بوده و 90% مبادالت 

آن از طریق دریا انجام می پذیرد سهل وآسان نیست، امروزه یک اقتصاد بسته 

منی تواند از زنجیره اقتصاد دریا که اقتصادی باز می باشد بهره گیرد. اقتصاد 

ـــی  ـــل دریای ـــن عامل تاثیر گذار بر تقاضای حمل ونق جهانی بدون شک مهم تری

می باشد. از آنجا که اقتصاد جهانی تولید کننده بیش تریـــن تقاضا برای حمل 

کاال از طریق دریاست، بررســـی ها نشان می دهد که رابطه ای تنگاتنگ میان 

ـــی  ـــی وجود دارد. قضاوت در مورد اقتصاد دریای اقتصاد جهانی و اقتصاد دریای

نیازمند داشن دانش بهنگام از توسعه اقتصادی است. هرچه کشش تجاری 

اقتصاد جهانی گسرده شود بهر می توان به اهمیت اقتصاد دریایی در زندگی 

انسان امروز پی برد. 

مهم تریـــن برتری حمل ونقل دریایـــی نسبت به سایر موارد حمل ونقل مقرون 

به رصفه بودن آن از نظر اقتصادی است، این نوع حمل ونقل ارزان تریـــن روش 

حمل ونقل است و هم چنیـــن مناسب ترین روش حمل ونقل در صنایع سنگین 

است. 

ــا،  ــا نیازمندی هـ ــتقیم بـ ــی مسـ ــا ارتباطـ ــب دریـ ــورهای صاحـ ــع کشـ منافـ

توانایی هـــا و فرهنـــگ آن هـــا دارد و در واقـــع سیاســـت دریایـــی آن کشـــورها 

براســـاس ایـــن مشـــخصات تدویـــن می گـــردد. ایـــن سیاســـت در قالـــب راهـــربد 

ـــی  ـــی و نظام ـــادی، سیاس ـــداف اقتص ـــود و اه ـــن می ش ـــورها تبیی ـــی کش دریای

ـــزان  ـــتگی به می ـــربده بس ـــداف نام ـــک از اه ـــت در هری ـــال دارد. موفقی را به دنب

به کارگیـــری صحیـــح و موثـــر نیـــروی انســـانی، ابـــزار و تجهیـــزات و قوانیـــن و 

ـــور  ـــوری، آن کش ـــر کش ـــع در ه ـــن مناب ـــر ای ـــت کارا و موث ـــررات دارد و مدیری مق

را تبدیـــل بـــه یکـــی از قدرت هـــای دریایـــی می منایـــد. امروزه راه هـــای آبی با 

رصفه ترین راه انتقال کاال شناخته شده و از آن جا که وسایـــل حمل ونقل راه هـــای 

آبی از امکانات و ظرفیت بیش تـــری برخوردارند، تسلط دولت هـــا بـــر راه هـــای 

آبی نه تنها می تواند به عنوان اقتصادی ترین وسیله حمل ونقل کاال محسوب 

گردد، بلکه در تحکیم اصول حمل ونقل دریایـــی ازنظر اقتصادی ویژگی هـــای 

خاص خود را داراست که اهم آن هـــا عبارت اســـت از: 

- ظرفیت و وسیله حمل از طریق دریا.

- کاهش قابل مالحظه هزینه ها. 

- افزایش رضیب ایمنی در خصوص جابه جایی کاال و سالمت مسافر.

- جابه جایی حجم زیادی از انواع کاال.

- کاهش ترافیک جاده ها. 

- کاهـــش انـــواع آلودگی هـــا )نظیـــر: ذرات شـــیمیایی، صوتـــی، گـــرد وغبـــار 

و...(.

هان گونـــه که ذکر شد 90% تجارت جهانی حمل ونقل به دریا وابسته است؛ 

واردات و صادرات کاال که پایه تجارت مدرن جهانی است بدون وابستگی به دریا 

وحمل ونقل دریایی امکان پذیر نیست. از اهمیت اقتصادی دریا همین بس که 

بیندیشیم حدود پنجاه هزار شناور بر سطح آب هـــای بیناملللی و آب راه هـــای 

مختلف جهان در ترددند ومیلیون هـــا تن کاال از این طریق به بازارهای مرف 

راه میگشاید. فهم خوب از اقتصاد کالن کمک زیادی به درک بخش حمل و نقل 

دریایـــی و تصمیم گیری درون بخشی می مناید. متایز صنعت بیناملللی 

کشتی رانی از دیگر فعالیت هـــای مستقر در ساحل علت اصلی وجود اقتصاد 

دریایـــی است. حمل ونقل دریایـــی، اقتصاد دریا زمانی آشکار می شود که در 

هر کجا که بندری ایجاد شده است نقش حساسی در آمایش منطقه، جربان 

نابرابری هـــای مکانی، را با خود به ارمغان آورده است. 

ـــیار  ـــی بس ـــوزه دریای ـــران در ح ـــالمی ای ـــوری اس ـــی جمه ـــای جغرافیای مزیت ه

ـــودن حـــدود 3۵00 کیلومـــر خطـــوط ســـاحلی )۵800  ـــاد می باشـــد. دارا ب زی

کیلومـــر بـــا احتســـاب پیرامـــون ســـواحل جزایـــر(، دسرســـی بـــه دریـــا در 

ــد(،  ــوس هنـ ــای آزاد )اقیانـ ــه آب هـ ــی بـ ــور، دسرسـ ــوب کشـ ــال و جنـ شـ

قرارگیـــری کشـــور بـــر رس مســـیر کریدورهـــای ترانزیتـــی از جملـــه شـــال - 

ــای  ــا آب هـ ــه بـ ــیای میانـ ــورهای آسـ ــده کشـ ــرد ارتباط دهنـ ــوب و عملکـ جنـ

ــوزه  ــور در حـ ــی کشـ ــم جغرافیایـ ــای مهـ ــه مزیت هـ ــور از جملـ ــوب کشـ جنـ

ـــگاه  ـــی جای ـــع دریای ـــادی، صنای ـــر اقتص ـــه از نظ ـــی رود ک ـــار م ـــی به ش دریای

ــد. ــور دارا می باشـ ــاد کشـ ــژه ای را در اقتصـ ویـ

مهم این است که بدانیم فقط محدوده عملکرد اقتصاد دریایـــی به حمل و نقل 

ـــود، بلکه زایش صدها صنایع  کشتی و یا ارتباط آن با بار ومسافر محدود منی ش

جانبی درگوشه و کنار بنادر یکی از دســـت آوردهای عظیم اقتصاد دریاست که 

نقش عظیم آن و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد جوامعی که با اقتصاد دریا و حمل ونقل 

دریایـــی در ارتباطنـــد، بر هیچ کس پوشیده نیست. از منظر جغرافیایی اقتصاد 

دریا مناطق تحت سلطه اقتصاد دریایـــی را از اقتصاد بسته رهانیده و به اقتصاد 

ـــی ابزاری  ـــور کلی اقتصاد دریای ـــا رهنمون شده است. به ط باز به آن سوی آب ه

است که می تواند راه را برای دست یابی به بازار باز بگشاید؛ آنچه که مهم است 

درک این واقعیت است که بسر سواحل و دریاها محل نشو و منای صدها صنعت 

جانبی کشتیرانی و یا صنایعی است که به انگیزه دست یابی به بازارهای مرف 

در کنار سواحل ایجاد شده اند؛ ایجاد همین صنایع رشد و شکوفایـــی را با خود 

به مناطق ساحلی به ارمغان آورده است. شاخص های اقتصادی کشورهایـــی 

که به دریاها و آب هـــای آزاد راه دارند و تخمین حجم مبادالت تجاری آن هـــا 

در مقایسه اقتصادی کشورهایـــی که به دریا و آب هـــای آزاد راه دارند و تخمین 

حجم مبادالت تجاری آن هـــا در مقایسه با کشورهایـــی که از این طلیعه الهی 

محروم انـــد، نشان از این واقعیت است که اقتصاد دریا رشیانی حیاتی در 

رگ هـــای آن جوامع به گردش در آمده است . 

ـــع و  ـــا موان ـــواره ب ـــان هم ـــت زم ـــام و گذش ـــول ای ـــران در ط ـــی ای ـــع دریای صنای

ـــای  ـــه رسمایه گذاری ه ـــر چ ـــت. اگ ـــرده اس ـــرم ک ـــه ن ـــت و پنج ـــی دس تنگناهای

نســـبی تـــا حـــدودی در ایـــن صنعـــت تاثیر گـــذار بـــوده، ولـــی طرح هـــا 

و برنامه هـــای اجرایـــی علی رغـــم تالش هـــا وحرکت هـــای نســـبی بـــه 

ــود  ــگ و نبـ ــت گذاری هاهنـ ــدان سیاسـ ــت. فقـ ــده اسـ ــم شـ ــی ختـ ناکامـ

ــکل گیری  ــث شـ ــه باعـ ــند کـ ــی می باشـ ــل اصلـ ــدون دو عامـ ــراتژی مـ اسـ

گلوگاه هـــای چنـــد الیـــه در مســـیر توســـعه صنعت دریایـــی شـــده اســـت. در 

ایـــن میـــان صنعـــت کشتی ســـازی را می تـــوان یکـــی از مهم تریـــن صنایـــع 

دریایـــی کشـــور عنـــوان منـــود. ایـــن صنعـــت به عنـــوان یکـــی از محورهـــای 

اشـــتغال زایی و توســـعه صنعتـــی بنـــادر تجـــاری به عنـــوان گلوگاه هـــای 

ورود و خـــروج کاال بـــه کشـــور )دروازه هـــای صـــادرات، دروازه هـــای واردات و 

ـــی(  ـــای ترانزیت ـــیر جریان ه ـــدی در مس ـــاط کلی ـــن نق ـــا و هم چنی ـــن کااله تامی

مطـــرح بـــوده و نقـــش کشـــتیرانی به عنـــوان بـــازوی مهـــم تجـــارت خارجـــی، 

ـــت. ـــور اس ـــاد کش ـــی در اقتص ـــت دریای ـــن صنع ـــش ای ـــزان نق ـــان دهنده می نش

ـــع  ـــادر و صنای ـــط بن ـــه توس ـــادی ک ـــای اقتص ـــن نقش ه ـــر از مهم تری ـــی دیگ یک
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ـــی،  ـــه می شـــود، خدمـــات لجســـتیکی دریایـــی )حمل ونقـــل دریای ـــی ارای دریای

خدمـــات بنـــدری و لجســـتیک مســـافر دریایـــی( می باشـــد. نقشی که بنادر 

درحیات انسان امروزی دارند به مـــراتب کمر از فرودگاه هـــا و یا پایانه های 

ــی از  ــی نیست، حتی به گونه ای باید گفت که مجهزترین پایانه های هوایـ هوایـ

وسعت عظیم حمل بار به مقداری که بنادر به جابه جایـــی آن هـــا مشغولند، 

ــم اســـت  ــوح قابـــل درک و فهـ ــه وضـ عاجز و ناتوان خواهند ماند. بنابرایـــن بـ

کـــه حمل ونقـــل دریایـــی یکـــی از پـــر اهمیت تریـــن روش هـــای حمـــل مـــورد 

اســـتفاده در ســـطح جهـــان بـــوده و نقـــش عمـــده ای در گســـرش و تســـهیل 

ــای  ــه بیـــش از 90% کل کاالهـ ــت؛ به طوری کـ ــته اسـ ــی داشـ ــارت جهانـ تجـ

دنیـــا در تجـــارت بین امللـــل توســـط حمل ونقـــل دریایـــی حمـــل می شـــود. 

ـــه  ـــزات پیرشفت ـــرد تجهی ـــازی، کارب ـــت کشتی س ـــر در صنع ـــای اخی پیرشفت ه

لجســـتیکی در بنـــادر، بهره گیـــری از مزایایـــی چـــون حمـــل در حجم هـــای 

بســـیار بـــاال و گســـره جغرافیایـــی عملکـــرد آن و هم چنیـــن اســـتفاده از 

ــل  ــرد حمل ونقـ ــا، کاربـ ــداری کاالهـ ــهولت حمل و نگهـ ــرای سـ ــا بـ کانتیرهـ

ـــورد  ـــوری م ـــن کش ـــاره ای و بی ـــن ق ـــل بی ـــات حم ـــدت در عملی ـــی را به ش دریای

ـــون  ـــی چ ـــن معیارهای ـــت یاف ـــل اهمی ـــه دلی ـــروزه ب ـــت. ام ـــرار داده اس ـــه ق توج

ـــل  ـــه و قابلیـــت اطمینـــان در تحوی ـــا کمریـــن هزین ـــل ب ـــل به موقـــع، تحوی تحوی

ـــدا  ـــش پی ـــش از پی ـــی بی ـــی اهمیت ـــتیک دریای ـــوم لجس ـــری، مفه ـــه مش کاال ب

کـــرده اســـت.

ـــد و  ـــتیبانی از تولی ـــتیک در پش ـــل و لجس ـــه حمل ونق ـــت مقول ـــود اهمی ـــا وج ب

ـــتیک  ـــه لجس ـــد ک ـــان می دهن ـــا نش ـــور، آماره ـــی کش ـــی و خارج ـــارت داخل تج

ـــه  ـــور در مقایس ـــود را در کش ـــوب خ ـــگاه مطل ـــوز جای ـــی هن ـــل دریای و حمل ونق

بـــا ســـایر کشـــورهای دریایـــی دنیـــا نیافتـــه اســـت. مطابـــق آمـــار بازرگانـــی 

خارجـــی کشـــور، در ســـال 1390، حـــدود 86% تنـــاژ صـــادرات و 93% تنـــاژ 

واردات کاال در کشـــور از طریـــق حمل ونقـــل دریایـــی صـــورت گرفتـــه اســـت. 

ـــد  ـــدود ۷1% می باش ـــور در ح ـــت کاال از کش ـــادر از ترانزی ـــهم بن ـــن، س هم چنی

ـــی  ـــی در تجـــارت و بازرگان ـــل دریای ـــا و حمل ونق ـــاالی دری ـــش ب ـــر نق ـــه بیان گ ک

کشـــور می باشـــد. ولـــی هم چنـــان امـــکان بهبـــود و ارتقـــای جایـــگاه ایـــن 

مـــدل حمل ونقـــل در تجـــارت خارجـــی کشـــور وجـــود دارد. اقتصاد دریا که 

متشکل ازکشتیرانی تجاری – عملکرد و بهره دهی مجموعه بنادر – ذخایـــر و 

منابع واقع دربسر دریا )مانند نفت، گاز( صنعت ماهی گیـــری و دیگر انواع 

بهره مندی های تجاری و ارتباطی از دریا از عنارص بالواسطه تشکیل قدرت 

دریایـــی یککشور است و در واقع قدرت و توان اصلی آن کشور به شـــار 

می روند. اگـــر چـــه اهمیـــت حمل ونقـــل دریایـــی نشـــات گرفتـــه از نیـــاز بـــه 

مـــرف کاالهـــای گوناگـــون در نقـــاط مختلـــف دنیـــا اســـت کـــه از طریـــق 

خشـــکی ارتبـــاط ندارنـــد، امـــا ایـــن تنهـــا مســـاله نیســـت. امـــروزه کاهـــش 

هـــر چـــه بیشـــر در هزینه هـــا، افزایـــش قابلیـــت اطمینـــان،  ارزش افـــزوده و 

ـــوارد  ـــن م ـــوند. ای ـــه ش ـــر گرفت ـــد در آن در نظ ـــز بای ـــر نی ـــاد دیگ ـــیاری از ابع بس

ـــی"  ـــتیک دریای ـــام "لجس ـــه ن ـــی ب ـــل دریای ـــدی در حمل ونق ـــوم جدی ـــود مفه خ

را ارایـــه می مناینـــد بـــه گونـــه ای کـــه حمـــل دریایـــی تنهـــا یکـــی از مســـایل 

ــل  ــا تحویـ ــه تنهـ ــر نـ ــارت دیگـ ــی اســـت. به عبـ ــتیک دریایـ ــرح در لجسـ مطـ

کاال بـــه مشـــری،  بلکـــه تحویـــل در کمریـــن زمـــان بـــا پایین تریـــن هزینـــه 

ــا بـــرای کاالدر لجســـتیک دریایـــی بـــه  ــر اســـت. در حقیقـــت، تقاضـ مدنظـ

معنـــی صاحـــب شـــدن کاالی حمـــل شـــده کـــه در طـــول زنجیـــره تامیـــن دارای 

ـــه در ســـطح مناســـبی  ـــن هزین ـــا کمری ـــع، ب ـــزوده شـــده اســـت،  به موق ارزش اف

ـــد  ـــاد جدی ـــدن ابع ـــزوده ش ـــن اف ـــه ای ـــت ک ـــح اس ـــدار صحی ـــت و در مق از کیفی

بـــه تقاضـــا، ناشـــی از جهانی شـــدن در تولیـــد، مـــرف، تغییـــر در نیازهـــای 

مشـــری و رقابـــت در ســـطح جهانـــی اســـت.

 آتیه بنادر 
در کشـــورهای مرتبـــط بـــا دریـــا، نقـــش بنـــادر، نقشـــی کلیـــدی اســـت. در 

ایـــن میـــان، اقتصـــاد دریـــا محـــور، بـــا مفهـــوم کلیـــدی »بنـــدر«، ســـاختاری 

اقتصـــادی اســـت کـــه از ایـــده بـــه پدیـــده تبدیـــل می شـــود. پیشـــینه های 

ــه  ــد کـ ــان می دهنـ ــا و... نشـ ــتان، ایتالیـ ــد، انگلسـ ــادر در هلنـ ــی بنـ تاریخـ

ـــر  بنـــدر در اقتصـــاد کل کشـــور، دارای ســـهمی مشـــخص اســـت. ســـهمی کـــه ب

ـــهمی  ـــت. س ـــگاه اس ـــوردار از جای ـــرد و کالن، برخ ـــادی خ ـــاخص های اقتص ش

کـــه از منظـــر »خدمـــات« در »خدمـــت تولیـــد« )خدمـــات حامـــی تولیـــد( در 

حکـــم یـــک حلقـــه قـــوی از زنجیـــره اقتصـــاد تجـــاری و اقتصـــاد حمل ونقـــل 

اســـت.

نظریـــه توســـعه نســـلی بنـــادر، نظریـــه ای زمینـــه ای و مفهومـــی اســـت کـــه 

ـــل  ـــتم حم ـــل، سیس ـــار، روش حمل ونق ـــن ب ـــه بی ـــد چگون ـــان می ده ـــال نش عم

و روش هـــای تجـــارت، بـــا »بنـــدر« گـــره و پیونـــد می خـــورد. نظریـــه توســـعه 

ــار« در  ــل بـ ــوه حمـ ــار« و »نحـ ــوع بـ ــه »نـ ــد کـ ــان می دهـ ــادر، نشـ ــلی بنـ نسـ

ـــر توســـعه زیرســـاخت های بنـــدری  ـــه صـــورت مســـتقیمی، ب ـــی، ب تجـــارت دریای

ــه راس  ــدر، سـ ــارت و بنـ ــل، تجـ ــر، حمل ونقـ ــر تقدیـ ــه هـ ــت. بـ ــذار اسـ اثرگـ

مثلثـــی هســـتند کـــه هـــر یـــک زمینه ســـاز تقویـــت آن دوتـــای دیگـــر اســـت و 

ـــت. ـــل« اس ـــدل حم ـــار« و »م ـــر، »ب ـــه یک دیگ ـــه ب ـــن س ـــده ای ـــه پیونددهن حلق

ـــارت  ـــاختار تج ـــه س ـــت ک ـــان داش ـــه اذع ـــوان این گون ـــیک می ت ـــو کالس ـــه نح ب
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ــر  ــارت و نـــوع حمل ونقـــل اســـت، بـ ــده از تجـ ــاختاری برآمـ ــه سـ دریایـــی کـ

ـــوان راس ســـوم مثلـــث  ـــادر به عن ـــر امـــر توســـعه بن توســـعه اقتصـــادی و الجـــرم ب

تجـــارت، حمل ونقـــل و بنـــادر اثـــر مســـتقیم دارنـــد. 

 برنامه ریزی در توسعه دریا محور 
ــم  ــا آن اعـ ــط بـ ــف مرتبـ ــوع و مختلـ ــات متنـ ــا و موضوعـ ــرداری از دریـ بهره بـ

از تجـــارت و بازرگانـــی، صیـــد و صیـــادی و... مشـــکل قانونـــی و حاکمیتـــی 

ـــزی کالن  ـــور را در برنامه ری ـــعه دریا مح ـــدل توس ـــد م ـــت بای ـــا دول ـــدارد. منته ن

کشـــور پیـــاده کنـــد. بـــرای توســـعه دریا محـــور بایـــد برنامـــه جامـــع توســـعه 

دریا محـــور و اقتصـــاد دریا محـــور داشـــته باشـــیم. به عبارتـــی توســـعه 

دریا محـــور الزاماتـــی دارد کـــه بخـــش مهمـــی از آن در داخـــل مرزهـــا و خشـــکی 

ـــود: ـــه من ـــل خالص ـــه رشح ذی ـــوان ب ـــات را می ت ـــن الزام ـــرد. ای ـــورت گی ـــد ص بای

ـــی  ـــورد بازبین ـــد م ـــدا بای ـــی در ابت ـــع دریای ـــف- ســـند توســـعه راهـــربدی صنای ال

و اجرایـــی شـــود. زیـــرا رصفـــا تدویـــن یـــک ســـند راهـــربدی بـــدون در نظـــر 

ـــن  ـــد. همچنی ـــد ش ـــکل خواه ـــار مش ـــق، دچ ـــی در تحق ـــط اجرای ـــن رشای گرف

ـــال کاری  ـــازی عم ـــا و فرهنگ س ـــه قابلیت ه ـــه ب ـــدون توج ـــند ب ـــن س رصف تدوی

ـــد.  ـــد ش ـــام نخواه انج

ـــش  ـــرح آمای ـــد در ط ـــور بای ـــعه دریا مح ـــوع توس ـــه موض ـــر این ک ـــه مهم ت ب- نکت

ـــف  ـــل مختل ـــه دالی ـــاز اســـتعارگران ب ـــه از دیرب ـــده شـــود. به طوری ک کشـــور دی

ــن  ــد. به همیـ ــزان منوده انـ ــا گریـ ــا را از دریـ ــردم مـ ــی مـ ــات منفـ ــا تبلیغـ و بـ

ـــت.  ـــل اس ـــمت داخ ـــور به س ـــدرت کش ـــز ق ـــع مراک ـــت تجم ـــر اس خاط

پ- بنـــادر کشـــور مـــا دارای اشـــکاالت عدیـــده ای هســـتند و در بســـیاری از 

مـــوارد آن چاالکـــی الزم را نـــدارد و نســـبت بـــه بنـــادر کشـــورهای همســـایه 

ــه قســـمتی از ایـــن مشـــکالت  ــد؛ به طوری کـ ــا و ناتوانی هایـــی دارنـ ضعف هـ

ــتی و  ــر آن هاســـت. سسـ ــم بـ ــانی و فرهنـــگ حاکـ ــروی انسـ ــه ناتوانـــی نیـ بـ

کاهلـــی در نیـــروی انســـانی، موضوعـــی رایـــج در متـــام نهادهـــا و ادارات کشـــور 

ــالمی  ــوری اسـ ــرد در جمهـ ــر فـ ــت هـ ــزان کار مثبـ ــه میـ ــت. به طوری کـ اسـ

ــتم و  ــت و سیسـ ــف در مدیریـ ــی ضعـ ــت. از طرفـ ــن اسـ ــیار پاییـ ــی بسـ رقمـ

ــه  ــوط بـ ــاختار مربـ ــن سـ ــور و هم چنیـ ــادر کشـ ــکیالتی در بنـ ــاختار تشـ سـ

ـــا فعالیت هـــای  ـــط ب ـــدرن و مرتب ـــزات م ـــری، تجهی ـــه و بارگی سیســـتم های تخلی

بخـــش دریایـــی و بنـــدری ، مقـــررات بنـــدری، مســـایل گمرکـــی و ترانزیتـــی، 

فعالیـــت بخـــش خصوصـــی و رشکای تجـــاری و... کامـــال مشـــهود اســـت.

ت– نکتـــه حایـــز اهمیـــت دیگـــر؛ موضـــوع سیســـتم حمل ونقـــل در داخـــل 

ــیس  ــال تاسـ ــده و در حـ ــیس شـ ــک تاسـ ــای خشـ ــوع بندرهـ ــور و موضـ کشـ

اســـت. بحـــث حمل ونقـــل اعـــم از ریلـــی و جـــاده ای دارای معایـــب جـــدی 

ـــب  ـــع معای ـــه رف ـــد ب ـــر بای ـــان ام ـــن و متولی ـــان و متخصصی ـــه کارشناس ـــت ک اس

و کاســـتی های آن بپردازنـــد. همچنیـــن بـــا وجـــود مرزهـــای ســـاحلی بســـیار 

زیـــاد و ایجـــاد رشایـــط مناســـب بـــرای توســـعه پس کرانـــه در بنـــادر، به ویـــژه 

ـــی  ـــک خیل ـــای خش ـــوع بندره ـــی؛ موض ـــع تبدیل ـــتقرار صنای ـــوص اس در خص

ــد. ــدا منی کنـ ــا پیـ معنـ

ـــربدی  ـــزی راه ـــوع برنامه ری ـــده، موض ـــان ش ـــب بی ـــه مطال ـــه ب ـــا توج ـــذا ب علی ه

ـــا  ـــاد دری ـــعه اقتص ـــور و توس ـــعه دریا مح ـــای توس ـــردن چالش ه ـــن ب ـــرای از بی ب

پایـــه در بخش هـــای مختلـــف بســـیار رضوری به نظـــر می رســـد.
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مروری بر خاطرات ملک رضا ملک پور

)بخش دوم(

ـــه خاطـــر  ـــان دوره دبیرســـتان در ســـال 1348، وارد دانشـــکده نیـــروی دریایـــی انزلـــی می شـــود و ب ـــور بعـــد از پای در شـــامره قبـــل گفتیـــم کـــه ملک رضـــا ملک پ

ـــی،  ـــل بین امللل ـــا اش ـــر ب ـــد نف ـــرد ص ـــم می گی ـــران تصمی ـــی ای ـــروی دریای ـــه نی ـــی ک ـــرد. وقت ـــرار می گی ـــت ق ـــه و عنای ـــورد توج ـــی زود م ـــش خیل توامنندی های

پایلـــوت داشـــته باشـــد، ملک پـــور بـــرای گذرانـــدن یـــک دوره شـــش ماهـــه بـــه دانشـــگاه کاردیـــف اعـــزام می شـــود امـــا بعـــد از پایـــان دوره بـــه ایـــران بازمنی گـــردد 

ـــادر  ـــازمان بن ـــرد از س ـــی و مت ـــر نافرمان ـــور به خاط ـــد. ملک پ ـــل ده ـــه تحصی ـــگاه ادام ـــن دانش ـــتی در ای ـــدر و کش ـــت بن ـــته مدیری ـــرد در رش ـــم می گی و تصمی

اخـــراج می شـــود، امـــا وقتـــی ســـازمان متوجـــه می شـــود کـــه موضـــوع پایان نامـــه او تراکـــم در بنـــادر بـــوده حکـــم اخـــراج او را لغـــو می کنـــد و دوبـــاره او را در ســـازمان بـــه کار 

ـــه او  ـــش ب ـــته تخصص ـــی شایس ـــرد و جایگاه ـــازی منی گی ـــه ب ـــدر او را ب ـــرکل بن ـــا مدی ـــود. ام ـــتاده می ش ـــهر فرس ـــه خرمش ـــازمان، ب ـــه س ـــت ب ـــد از بازگش ـــور بع ـــرد. ملک پ می گی

ـــل  ـــه تحصی ـــه ادام ـــرد ک ـــم می گی ـــاز تصمی ـــا ب ـــد، ام ـــا می مان ـــی در آنج ـــور مدت ـــد. ملک پ ـــدر برمی گزین ـــوزش بن ـــز آم ـــی مرک ـــاون آموزش ـــدرس و مع ـــمت م ـــد و او را به س منی ده

ـــد از  ـــد. بع ـــل می کن ـــود، تحصی ـــران ب ـــران کـــه شـــعبه دانشـــگاه هـــاروارد در ای ـــت ای ـــه دانشـــگاه مـــی رود و در رشـــته MBA در مرکـــز مطالعـــات مدیری بدهـــد. او در ســـال 1355 ب

پایـــان دوره تحصیـــل یعنـــی در ســـال 1357 به عنـــوان رییـــس تخلیـــه و بارگیـــری بنـــدر خرمشـــهر انتخـــاب می شـــود. در بحبوحـــه جنـــگ و رشایـــط بحرانـــی بنـــدر خرمشـــهر او 

به عنـــوان معـــاون ایـــن بنـــدر، بـــه فعالیـــت اش ادامـــه می دهـــد. ملک پـــور در ســـال 1361 مدیـــرکل امـــور دریایـــی ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی می شـــود و در برابـــر برخـــی 

ـــرکل  ـــمت مدی ـــه س ـــال 1363 ب ـــه در س ـــا اینک ـــود ت ـــده می ش ـــیه ران ـــه حاش ـــی ب ـــد مدت ـــام می ده ـــه انج ـــی ک ـــر نافرمانی های ـــه خاط ـــتد. ب ـــی می ایس ـــووالن دولت ـــامت مس تصمی

بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان هرمـــزگان برگزیـــده می شـــود. ملک پـــور در ســـال 1363 به عنـــوان مدیـــرکل بنـــادر و کشـــتیرانی هرمـــزگان انتخـــاب می شـــود و مســـوولیت دو 

ـــران دســـتگاه های دولتـــی و ســـازمان ها تعهـــد  ـــرار داشـــت و مدی ـــط خاصـــی ق ـــه او ســـپرده می شـــود. در آن زمـــان کشـــور در رشای ـــی ب ـــزرگ شـــهید باهـــرن و شـــهید رجای ـــدر ب بن

برایشـــان از تخصـــص مهم تـــر بـــود. وقتـــی قـــرار می شـــود ملک پـــور بـــه بنـــدر بـــرود بـــا خـــود فکـــر می کنـــد، در کانـــون فعالیـــت دریایـــی و جایـــی ماننـــد بنـــدر و کشـــتی، تخصـــص 

ـــه نـــزد محمـــودی  ـــه افـــراد متخصـــص صحبـــت کنـــد. او ب ـــا مدیرعامـــل ســـازمان در مـــورد نیـــاز ب نکتـــه ای اســـت کـــه منی تـــوان آن را نادیـــده گرفـــت. بنابرایـــن تصمیـــم می گیـــرد ب

مـــی رود و می گویـــد بـــرای پذیـــرش مدیرکلـــی بنـــدر شـــهید رجایـــی رشطـــی دارد: »بـــه آن هـــا اعـــالم کـــردم کـــه مـــن بـــرای هـــر پســـت، کســـی را انتخـــاب خواهـــم کـــرد کـــه رشایـــط 

ـــالمی و  ـــت اس ـــد و وجاه ـــد باش ـــص و متعه ـــه متخص ـــرد ک ـــم ک ـــاب خواه ـــی را انتخ ـــا کس ـــن آن ه ـــند از بی ـــر باش ـــط 5 نف ـــد رشای ـــراد واج ـــر اف ـــد. اگ ـــته باش ـــت را داش ـــراز آن پس اح

ـــم کـــه تخصـــص کافـــی  ـــم و کســـی را به جـــای او برگزین ـــم او را انتخـــاب نکن ـــط احـــراز را داشـــته باشـــد، منی توان ـــا اگـــر در پســـتی فقـــط یـــک نفـــر رشای ـــی داشـــته باشـــد، ام انقالب

ندارد اما متعهد است. خوشبختانه با رشط من موافقت کردند.«

  مرضیه نوری نیارکی  

ت و ن  شماره 216   1393 ی 6  سال 



مدیریت بر بندر شهید باهرن و شهید رجایی

وقتـــی ملک پـــور بـــه بنـــدر شـــهید باهـــر مـــی رود، متوجـــه 

می شـــود کـــه ۷0 فرونـــد کشـــتی در لنگـــرگاه در انتظـــار 

ـــهر  ـــدر خرمش ـــناورها از بن ـــک ش ـــتند و ترافی ـــه هس ـــت تخلی نوب

ـــتی ها  ـــت: »کش ـــرده اس ـــدا ک ـــوق پی ـــز س ـــه هرم ـــمت تنگ ـــه س ب

شـــب ها چراغ هـــای خـــود را روشـــن می کردنـــد و تعـــداد 

کشـــتی های در انتظـــار آن قـــدر زیـــاد بـــود کـــه شـــب وقتـــی 

ـــن  ـــم، ای ـــگاه می کردی ـــا ن ـــمت دری ـــه س ـــاس ب ـــهر بندرعب از ش

تصـــور به وجـــود می آمـــد کـــه در آن طـــرف دریـــا هـــم شـــهری 

ــود دارد.« وجـ

ـــه  ـــرد ک ـــم می گی ـــد تصمی ـــر کل جدی ـــی، مدی ـــن رشایط در چنی

ـــدر  ـــه بن ـــی ک ـــد در حال ـــرداری کن ـــی بهره ب ـــهید رجای ـــدر ش از بن

ـــاخته  ـــاختان هایش س ـــود، س ـــده ب ـــت نش ـــل موق ـــوز تحوی هن

ـــا  ـــود ام ـــده ب ـــام ش ـــکله هایش انج ـــک اس ـــاز ی ـــد و ف ـــده بودن ش

ـــی  ـــی کم ـــود: »وقت ـــده ب ـــوز رشوع نش ـــه هن ـــاز دو و س ـــاخت ف س

ـــه  ـــدم ک ـــه ش ـــردم، متوج ـــی ک ـــدر را بررس ـــت بن ـــت وضعی ـــا دق ب

ـــود،  ـــدر ب ـــی ایتالکـــو کـــه پیـــان کار ســـاخت بن رشکـــت ایتالیای

اســـتانداردهای بین املللـــی را در ســـاخت بنـــدر رعایـــت نکـــرده 

ـــم نقایـــص اســـکله را در  اســـت. بنابرایـــن اولیـــن کاری کـــه کردی

ـــم و  ـــس گرفتی ـــی عک ـــرده بتون ـــکله های ریزش ک ـــم و از اس آوردی

گزارش مـــان را به عنـــوان بهره بـــردار بـــه ســـازمان فرســـتادیم و 

گفتیـــم بنـــدر ایـــن نقایـــص را دارد. ســـعی کردیـــم بـــه پیـــان کار 

فشـــار بیاوریـــم کـــه کارش را درســـت انجـــام دهـــد. از طـــرف 

ــی  ــان را خالـ ــد بارشـ ــتی ها بتواننـ ــه کشـ ــرای اینکـ ــر بـ دیگـ

ـــرداری برســـانیم.  ـــه بهره ب ـــاز یـــک را ب کننـــد، تصمیـــم گرفتیـــم ف

آن هـــم در رشایطـــی کـــه فـــاز یـــک فقـــط فیزیـــک اســـکله را 

ـــداز و جرثقیـــل  داشـــت و هنـــوز تجهیـــزات موردنیـــاز ماننـــد باران

در آن راه انـــدازی نشـــده بـــود. بـــه مدیرعامـــل ســـازمان پیشـــنهاد 

دادم کـــه اجـــازه بدهـــد حمـــل یـــک رسه انجـــام شـــود، یعنـــی 

ـــدون  ـــک و ب ـــاز ی ـــد ف ـــکله های جدی ـــار اس ـــد کن ـــتی ها بیاین کش

ـــتقیم  ـــون مس ـــم، کامی ـــتفاده بکنی ـــدر اس ـــل بن ـــه از جرثقی اینک

ــا ایـــن روش ایـــن امـــکان  ــار بزنـــد. بـ زیـــر کشـــتی بـــرود و بـ

ـــه رسارس کشـــور  ـــدر ب ـــن بن فراهـــم می شـــد کـــه حمـــل کاال از ای

امکان پذیـــر شـــود کـــه مدیرعامـــل ســـازمان ایـــن پیشـــنهاد را 

ـــد.« ـــد و کار رشوع ش پذیرفتن

بـــا توجـــه بـــه رشایـــط جنـــگ، کشـــور از نظـــر کاالهـــای 

ـــه  ـــرار گرفت ـــه ق ـــج در مضیق ـــدم، ذرت و برن ـــد گن ـــی مانن اساس

ـــری  ـــه و بارگی ـــدر تخلی ـــن بن ـــه در ای ـــی ک ـــر کاالهای ـــود و بیش ب

ـــود:  ـــور ب ـــاز کش ـــورد نی ـــی و م ـــای اساس ـــن کااله ـــد همی می ش

»کاالهـــای اساســـی در آن زمـــان در کشـــور کوپنـــی شـــده بـــود. 

ـــی از هرهـــای  ـــود. یک ـــود ب ـــد، کمب ـــی ش ـــه کوپن ـــم ک ـــی ه علت

ـــا  ـــا، تقاض ـــردن کااله ـــی ک ـــا کوپن ـــه ب ـــود ک ـــن ب ـــت ای ـــت وق دول

را کنـــرل کردنـــد.«

ـــادر  ـــد در بن ـــص و توامنن ـــراد متخص ـــتخدام اف ـــا اس ـــور ب ملک پ

ــه  ــد کـ ــم می کنـ ــی را فراهـ ــر رشایطـ ــی و باهـ ــهید رجایـ شـ

ـــکی  ـــزات خش ـــی و تجهی ـــزات دریای ـــدری، تجهی ـــزات بن تجهی

ـــری در  ـــزات تعمی ـــت تجهی ـــود. لیس ـــارج ش ـــود خ ـــت رک از حال

بنـــدر زیـــاد بـــود ولـــی همتـــی نبـــود تـــا دســـتگاه ها تعمیـــر 

شـــوند و دوبـــاره مـــورد اســـتفاده قـــرار گیرنـــد. از طـــرف 

دیگـــر مدیرانـــی کـــه او انتخـــاب می کنـــد به دلیـــل ایـــن 

ــر  ــناختند دیگـ ــتند و کار را می شـ ــی داشـ ــارت باالیـ ــه مهـ کـ

ــوده،  ــای بیهـ ــا توجیه هـ ــتی ها بـ ــد زیردسـ ــازه منی دادنـ اجـ

ــد  ــرکل جدیـ ــه مدیـ ــود اینکـ ــا وجـ ــد. بـ ــل بگذارنـ کار را معطـ

ــی از  ــا برخـ ــد امـ ــل کنـ ــکالت را حـ ــه مشـ ــرد همـ ــالش کـ تـ

ــا  مشـــکالت غیرقابـــل حـــل به نظـــر می رســـید: »ایتالیایی هـ

ـــد  ـــل دادن ـــن تحوی ـــه م ـــی را ب ـــهید رجای ـــکله ش ـــت اس 10 پس

امـــا رسویس هـــای بهداشـــتی تحویـــل داده نشـــده بـــود. بـــه 

ـــل  ـــم تحوی ـــا را ه ـــم رسویس ه ـــم و گفتی ـــراض کردی ـــا اع آن ه

بدهیـــد کـــه تحویـــل دادنـــد. رسویس هـــای بهداشـــتی 

کـــه ســـاخته بودنـــد بســـیار مـــدرن بودنـــد امـــا یـــک روز 

بعـــد از تحویـــل مشـــکل بزرگـــی ایجـــاد شـــد. فـــردای آن 

روز دستشـــویی ها تـــا کمـــر از ســـنگ پـــر شـــده بـــود. علـــت 

هـــم ایـــن بـــود کـــه یـــک رسی از کارگرهـــای افغانـــی کـــه در 

ـــد.  ـــارت می کردن ـــنگ طه ـــا س ـــد ب ـــه کار بودن ـــغول ب ـــدر مش بن

ــه  ــی بـ ــتند و وقتـ ــنگ می گذاشـ ــان سـ ــا در جیب هایشـ آن هـ

دستشـــویی می رفتنـــد بـــا ســـنگ طهـــارت می کردنـــد و بعـــد 

ـــد  ـــث ش ـــاله باع ـــن مس ـــد. ای ـــا می کردن ـــا ره ـــنگ را هان ج س

ـــم  ـــن ه ـــد، م ـــراض کنن ـــت اع ـــن وضعی ـــه ای ـــا ب ـــه ایتالیایی ه ک

چـــاره ای نداشـــتم جـــز اینکـــه بگویـــم دوبـــاره دستشـــویی را 

ـــد  ـــل بودن ـــم قف ـــتی ها ه ـــویی های کش ـــد. دست ش ـــل کنن قف

بنابرایـــن کارگـــران چـــاره ای نداشـــتند جـــز اینکـــه بـــر روی 

کاالهـــا قضـــای حاجـــت کننـــد.

نبود رسویس بهداشتی

 در بندر شهید رجایی و بیامری مردم 

ــا اینکـــه روزی  وضعیـــت به همیـــن شـــکل ادامـــه می یابـــد تـ

ـــی مـــی رود.  ـــدر شـــهید رجای ـــدار بن ـــه دی ـــزگان ب اســـتاندار هرم

او همیشـــه ایـــن بنـــدر را چشـــم و چـــراغ مملکـــت می خوانـــد 

و از آن به عنـــوان یکـــی از پـــروژه ی بســـیار مهـــم کشـــور یـــاد 

می کـــرد. وقتـــی ملک پـــور و اســـتاندار بـــرای بازدیـــد از 

اســـکله می رونـــد، اســـتاندار متوجـــه می شـــود کـــه کارگـــران 

بـــر روی کاالهـــا رفـــع حاجـــت می کننـــد. اســـتاندار بســـیار 

ناراحـــت می شـــود و بـــه ملک پـــور اعـــراض می کنـــد: 

»اســـتاندار بـــه مـــن گفـــت شـــا مدیـــر الیقـــی نیســـتید کـــه 

ـــتم  ـــر هس ـــن مدی ـــم م ـــد. گفت ـــدر می افت ـــی در بن ـــن اتفاق چنی

ـــم.  ـــل کن ـــکل را ح ـــن مش ـــم ای ـــات منی توان ـــدون امکان ـــی ب ول

ــرای ایـــن  ــد بـ ــه برسـ ــه نتیجـ ــع بـ ــه رسیـ گفـــت راه حلـــی کـ

ـــه 30  ـــای اینک ـــران به ج ـــر کارگ ـــه. اگ ـــم بل ـــکل داری؟ گفت مش

روز در بنـــدر اقامـــت داشـــته باشـــند، روزی 8 ســـاعت کار کننـــد 

ـــل  ـــکل ح ـــن مش ـــود، ای ـــه ش ـــه کار گرفت ـــر ب ـــیفت کارگ ـــه ش و س

ــد.« ــتانداری بیاوریـ ــه اسـ ــان را بـ ــت طرح تـ ــود. گفـ می شـ

ـــرش  ـــورد پذی ـــا م ـــرد ام ـــتانداری می ب ـــه اس ـــرح را ب ـــور ط ملک پ

ــران،  ــدن کارگـ ــیفت شـ ــه شـ ــا سـ ــون بـ ــرد چـ ــرار منی گیـ قـ

قیمـــت هـــر تـــن گنـــدم به جـــای 2۵ هـــزار تومـــان، 48 هـــزار 

ــتانداری  ــه در اسـ ــه ای کـ ــد: »در جلسـ ــام می شـ ــان متـ تومـ

داشـــتیم، مدیـــرکل غلـــه گفـــت اگـــر طرحـــی کـــه مدیـــرکل 

ـــک ســـال  ـــرای ی ـــم، بودجـــه ای کـــه ب ـــد اجـــرا کنی ـــدر می گوی بن

در نظـــر گرفته شـــده اســـت، بـــرای تامیـــن گنـــدم مـــورد نیـــاز 

ـــرد  ـــت ک ـــتدالل درخواس ـــن اس ـــا ای ـــود. او ب ـــد ب ـــی نخواه کاف

کـــه سیســـتم قبلـــی ادامـــه پیـــدا کنـــد، اســـتاندار هـــم چـــاره ای 

جـــز موافقـــت نداشـــت. 

ملک پور با استخدام 

افراد متخصص و 

توامنند در بنادر شهید 

رجایی و باهرن رشایطی 

را فراهم می کند که 

تجهیزات بندری، 

تجهیزات دریایی و 

تجهیزات خشکی از 

حالت رکود خارج شود.

یکی دیگر از مشکالت 

مهمی که در آن زمان 

در کشور وجود داشت، 

نبود امکانات رفاهی 

الزم برای کسانی بود 

که در بنادر مشغول 

به کار بودند.

فازیکبندرشهیدرجایی

ت و ن  شماره 216   1393   ی سال 



کمبود امکانات رفاهی در بندر

ـــور  ـــان در کش ـــه در آن زم ـــی ک ـــکالت مهم ـــر از مش ـــی دیگ یک

وجـــود داشـــت، نبـــود امکانـــات رفاهـــی الزم بـــرای کســـانی 

بـــود کـــه در بنـــادر مشـــغول بـــه کار بودنـــد. ملک پـــور در 

ـــات رفاهـــی در ایـــن  مـــورد مشـــکالت بندرعبـــاس و نبـــود امکان

ـــام  ـــان مت ـــه در آن زم ـــدری ک ـــهر بن ـــا ش ـــد: »تنه ـــهر می گوی ش

ـــا بیارســـتان و  پشـــتوانه های مهـــم شـــهری از ســـینا گرفتـــه ت

مدرســـه و مرکـــز خریـــد را داشـــت، خرمشـــهر بـــود. بندرعبـــاس 

ـــت  ـــم نداش ـــی را ه ـــات رفاه ـــل امکان ـــه حداق ـــود ک ـــهری ب ش

حتـــی نیـــروی انســـانی مـــورد نیـــاز بنـــدر را هـــم منی شـــد از 

ـــز  ـــود ج ـــاره ای نب ـــل چ ـــن دلی ـــرد به همی ـــن ک ـــهر تامی ـــن ش ای

اینکـــه مـــا در ایـــن بنـــدر هـــم از هـــان کارگرانـــی اســـتفاده 

ـــاال  ـــد و ح ـــه کار بودن ـــغول ب ـــهر مش ـــدر خرمش ـــه در بن ـــم ک کنی

ــهید  ــدر شـ ــه بنـ ــران را بـ ــا آن کارگـ ــد. مـ ــده بودنـ ــکار شـ بیـ

ـــد  ـــدر مبانن ـــه 40 روز در بن ـــد ک ـــرار ش ـــم و ق ـــی آورده بودی رجای

ــی  ــا مرخصـ ــرای آن هـ ــه بـ ــدون اینکـ ــد و 20 روز بـ و کار کننـ

در نظـــر گرفتـــه شـــوند، نـــزد خانواده شـــان برونـــد و هـــان 

حقـــوق معمول شـــان را دریافـــت کننـــد. از آن جایـــی کـــه 

ـــده  ـــه نش ـــر گرفت ـــران در نظ ـــن کارگ ـــکان ای ـــرای اس ـــی ب مکان

ــه  ــی کـ ــای کاالیـ ــه در انبارهـ ــدیم کـ ــور شـ ــا مجبـ ــود، مـ بـ

ایتالیایی هـــا ســـاخته بودنـــد، تخـــت بگذاریـــم و از آنجـــا 

ــم.« ــتفاده کنیـ ــگاه اسـ ــوان خوابـ به عنـ

بنـــدر شـــهید رجایـــی یـــک پـــروژه ملـــی بـــود کـــه از قبـــل از 

ــاخت  ــود. پیـــان کار سـ ــده بـ ــاز شـ ــاخت آن آغـ انقـــالب سـ

ایـــن بنـــدر ایتالیایـــی بـــود و مشـــاور هـــم هلنـــدی انتخـــاب 

شـــد و قـــرار بـــود. همـــه گونـــه امکانـــات رفاهـــی هـــم بـــرای 

ـــگ  ـــه رشوع جن ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــود. ام ـــده ب ـــه ش ـــر گرفت آن در نظ

ـــورت  ـــم به ص ـــروژه عظی ـــن پ ـــد، ای ـــاد ش ـــه ایج ـــکالتی ک و مش

ناقـــص بـــه بهره بـــرداری رســـید و همیـــن مســـاله مشـــکالت 

زیـــادی را بـــرای کســـانی کـــه قـــرار بـــود در بنـــدر کار کننـــد 

ایجـــاد کـــرد: »براســـاس پـــروژه ای کـــه تعریـــف شـــده بـــود، 

ـــان  ـــک اتوب ـــدر، ی ـــن بن ـــرداری از ای ـــل از بهره ب ـــا قب ـــود ت ـــرار ب ق

ـــر  ـــا ه ـــد؛ ام ـــل کن ـــاس وص ـــه بندرعب ـــران را ب ـــه ته ـــش خط ش

ســـال به خاطـــر کمبـــود بودجـــه، دو بانـــد ایـــن اتوبـــان کـــم 

ــذف  ــان حـ ــن اتوبـ ــاخت ایـ ــال سـ ــت اصـ ــد و در نهایـ می شـ

شـــد. پیـــان کار ایتالیایـــی چـــون پولـــش را از محـــل صـــادرات 

نفـــت می گرفـــت، ســـازمان برنامـــه و بودجـــه امـــکان تغییـــر 

بودجـــه اش را نداشـــت. به همیـــن جهـــت پیـــان کار، بنـــدر 

را ســـاخت امـــا پس کرانـــه اش آمـــاده نشـــد و هیچ گونـــه 

امکانـــات رفاهـــی نداشـــت.«

ملک پـــور از اینکـــه مجبـــور شـــده اســـت بنـــدر را نیمـــه کاره 

و بـــدون امـــکان رفاهـــی تحویـــل بگیـــرد و بـــه بهره بـــرداری 

برســـاند، ناخرســـند اســـت. او خاطـــرات بـــدی از نارضایتـــی 

کارگـــران بنـــدر دارد: »وقتـــی بـــه انبارهـــا می رفتـــم، 

ـــا  ـــتادند. آن ه ـــت می فرس ـــن لعن ـــادر م ـــدر و م ـــه پ ـــا ب کارگره

ــا  ــتم. آن هـ ــد نیسـ ــت بلـ ــن مدیریـ ــه مـ ــد کـ ــر می کردنـ فکـ

منی دانســـتند کـــه خانه هـــای ســـازمانی و امکانـــات 

رفاهـــی بنـــدر کـــه در طـــرح پیش بینـــی شـــده بـــود، حـــذف 

ــرای  ــاعدی بـ ــط مسـ ــم رشایـ ــن منی توانـ ــت و مـ ــده اسـ شـ

آن هـــا فراهـــم کنـــم. وقتـــی مـــن بنـــدر را تحویـــل گرفتـــم، 

ســـخت افزارهایش بســـیار خـــوب و مناســـب بـــود، امـــا 

ـــی  ـــود. حت ـــگ نب ـــخت افزارها هاهن ـــا س ـــال ب ـــا اص نرم افزاره

یـــک جـــاده مناســـب بـــرای رفـــت و آمـــد کارگرهـــا بـــه ایـــن 

ـــرداری  ـــد از بهره ب ـــال بع ـــا دو س ـــود و ت ـــده ب ـــاخته نش ـــدر س بن

از بنـــدر، کامیون هـــا بـــرای رســـیدن بـــه بنـــدر در جـــاده ای 

ـــده  ـــدازی ش ـــدر راه ان ـــاخت بن ـــرای س ـــه ب ـــد ک ـــردد می کردن ت

ـــود و حـــوادث رانندگـــی وحشـــتناکی در ایـــن جـــاده رخ داد و  ب

ـــارس  ـــیه خلیج ف ـــورهای حاش ـــه کش ـــود ک ـــی ب ـــن در رشایط ای

ــاز  ــی را آغـ ــد جبل علـ ــادری ماننـ ــاخت بنـ ــی سـ ــد دبـ ماننـ

کـــرده بودنـــد و آن طرحـــی کـــه قـــرار بـــود در بنـــدر شـــهید 

ـــد.« ـــازی ش ـــا پیاده س ـــادر آن ه ـــود، در بن ـــی ش ـــی اجرای رجای

حذف فاز دو و سه بندر شهید رجایی 

ســـاخت بنـــدر شـــهید رجایـــی قـــرار بـــود در ســـه فـــاز عملیاتـــی 

ـــاز آن هرگـــز اجرایـــی نشـــد. قـــوام، مدیرعامـــل  شـــود، امـــا دو ف

وقـــت ســـازمان بنـــادر و کشـــتیرانی بـــا ایـــن اســـتدالل کـــه 

بنـــادر مـــا بایـــد صادراتـــی شـــود و ایـــن بنـــدر وارداتـــی 

اســـت، فـــاز دو و ســـه را حـــذف کـــرد. ملک پـــور خاطـــره 

جالبـــی از ایـــن تصمیـــم ســـازمان بنـــادر و کشـــتیرانی دارد: 

»شـــبی کـــه آقـــای قـــوام گفتنـــد کـــه فـــاز دو و ســـه بنـــدر را 

ـــا  ـــو ب ـــت ایتالک ـــی رشک ـــان کار ایتالیای ـــم، پی ـــذف می کنی ح

خوشـــحالی پیـــش مـــن آمـــد و 2۵ دســـتگاه تویوتـــای صفـــر 

ـــی  ـــم چـــه شـــده اســـت، گفـــت خیل ـــه کـــرد. گفت ـــدر هدی ـــه بن ب

ـــر  ـــدر 16 براب ـــاخت بن ـــروژه س ـــل پ ـــب تعدی ـــحامل! رضی خوش

ــا  ــن بـ ــد مـ ــذف منی شـ ــه حـ ــاز دو و سـ ــر فـ ــود. اگـ ــده بـ شـ

توجـــه بـــه هزینه هـــای روز بایـــد 16 برابـــر از خـــودم رسمایـــه 

ـــاز دو  ـــذف ف ـــا ح ـــتیرانی ب ـــادر و کش ـــازمان بن ـــتم. س می گذاش

و ســـه بزرگ تریـــن خدمـــت تاریخـــی را بـــه مـــن کـــرد، چـــون 

مجبـــور نشـــدم بـــا قیمـــت ســـال 13۵2، پـــروژه را در ســـال 

ــرار  ــروژه قـ ــن پـ ــور ایـ ــه ملک پـ ــم.« به گفتـ ــام کنـ 1363 متـ

ـــرداری  ـــه بهره ب ـــال 13۵6 ب ـــی س ـــال یعن ـــدت 4 س ـــود در م ب

برســـد امـــا به دالیـــل گوناگـــون ســـاخت فـــاز دو و ســـه بنـــدر 

ـــن  ـــه ای ـــوام ب ـــی، ق ـــم مدیریت ـــن تصمی ـــا ای ـــید و ب ـــه درازا کش ب

پیـــان کار ایتالیایـــی خدمـــت بزرگـــی کـــرد.«

تعطیل کردن فعالیت شبانه

بندر شهید رجایی و افزایش بازده

ــت اش  ــان مدیریـ ــم از زمـ ــیرینی هـ ــرات شـ ــور خاطـ ملک پـ

ــو  ــد بازگـ ــان می کنـ ــه گـ ــی دارد کـ ــهید رجایـ ــدر شـ در بنـ

کـــردن آن هـــا بـــرای مدیـــران فعلـــی ســـازمان مفیـــد باشـــد. 

ملک پـــور بـــه محـــض اینکـــه وارد بندرعبـــاس می شـــود، بـــه 

ـــد دارد،  ـــه قص ـــد ک ـــالم می کن ـــادر اع ـــازمان بن ـــل س مدیرعام

ـــل  ـــنهاد او مدیرعام ـــن پیش ـــد. ای ـــل کن ـــب ها تعطی ـــدر را ش بن

را شـــوکه می کنـــد چـــون در زمـــان جنـــگ، هشـــتاد درصـــد 

ـــی  ـــر و رجای ـــهید باه ـــادر ش ـــاس و بن ـــور از بندرعب واردات کش

انجـــام می شـــد و ایـــن بنـــدر 24 ســـاعته کار می کـــرد. 

براساس پروژه ای که 

تعریف شده بود، قرار 

بود تا قبل از بهره برداری 

از این بندر، یک اتوبان 

شش خطه تهران را به 

بندرعباس وصل کند؛ 

اما هر سال به خاطر 

کمبود بودجه، دو باند 

این اتوبان کم می شد و 

در نهایت اصال ساخت 

این اتوبان حذف شد.

بندرشهیدباهرن
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ـــب ها  ـــدر در ش ـــردن بن ـــل ک ـــنهاد تعطی ـــت پیش ـــن جه به همی

ــه  ــنهاد بـ ــید: »ایـــن پیشـ ــر منی رسـ ــه نظـ اصـــال منطقـــی بـ

نظـــر آقـــای محمـــودی بســـیار عجیـــب بـــود. از مـــن پرســـید 

ــم  ــی، گفتـ ــل کنـ ــدر را تعطیـ ــب ها بنـ ــی شـ ــرا می خواهـ چـ

چـــون مطمـــن هســـتم حتـــی اگـــر بنـــدر شـــب ها تعطیـــل 

باشـــد، راندمـــان بنـــدر نســـبت بـــه زمانـــی کـــه 24 ســـاعته 

فعـــال اســـت، تغییـــری منی کنـــد. بـــه مـــن گفتنـــد بـــا 

ـــن.  ـــن کار را بک ـــتانداری ای ـــازه  اس ـــا اج ـــودت و ب ـــوولیت خ مس

در آن زمـــان، آقـــای خـــرم رسپرســـت اســـتانداری بودنـــد، بـــا 

ــردم، در پاســـخ  ــنهادم را مطـــرح کـ ــم و پیشـ او متـــاس گرفتـ

گفـــت آقـــای ملک پـــور می خواهـــی ایـــران را شـــیلی کنـــی؟ 

ـــه  ـــم ب ـــه او گفت ـــی کـــردن پیشـــنهادم ارصار کـــردم و ب ـــه اجرای ب

ـــد.  ـــر منی کن ـــدر تغیی ـــان بن ـــه راندم ـــم ک ـــد می ده ـــا تعه ش

ـــن کار را بکـــن. امـــا رشطـــی  گفـــت باشـــد، اگـــر می خواهـــی ای

دارم. اگـــر گفتـــه تـــو درســـت بـــود و راندمـــان تغییـــر نکـــرد 

ـــدر  ـــازده بن ـــان و ب ـــر راندم ـــا اگ ـــده، ام ـــه ب ـــن کار را ادام ـــه ای ک

ـــی  ـــدگار نخواه ـــا مان ـــه در اینج ـــاش ک ـــن ب ـــد، مطم ـــر ش کم

ــت  ــن پسـ ــم در ایـ ــازه منی دهـ ــده اجـ ــور شـ ــر طـ ــود و هـ بـ

ـــه حســـاب  ـــا نظـــام ب ـــه ب ـــن اقـــدام شـــا مقابل ـــی، چـــون ای مبان

ــردم.« ــول کـ ــش را قبـ ــد. رشطـ می آیـ

ــه مهـــدی  ــه ای بـ ــتانداری، نامـ ــازه اسـ ــد از اجـ ــور بعـ ملک پـ

ـــت می نویســـد  ـــل جـــاده ای وق ـــاون حمـــل و نق کرباســـیان، مع

و در ایـــن نامـــه اعـــالم می کنـــد کـــه بندرهـــای شـــهید 

ـــاعت  ـــال 1364، از س ـــر س ـــر از اول مه ـــهید باه ـــی و ش رجای

10 شـــب تـــا 6 صبـــح تعطیـــل اســـت و از او می خواهـــد 

ــح  ــط از 6 صبـ ــه فقـ ــتند کـ ــوری بفرسـ ــا را طـ ــه کامیون هـ کـ

تـــا 10 شـــب کاال در بیـــن کامیون هـــا توزیـــع شـــود کـــه 

ــوولیت  ــا مسـ ــور بـ ــد. ملک پـ ــخی منی دهـ ــیان پاسـ کرباسـ

خـــودش، بنـــدر را از یـــک مهـــر شـــب ها تعطیـــل می کنـــد: 

ـــم  ـــم گرفت ـــردم، تصمی ـــل ک ـــدر را تعطی ـــه بن ـــبی ک ـــن ش »اولی

ــدم  ــرومل شـ ــوار پاتـ ــن سـ ــم. بنابرایـ ــی کنـ ــاع را بررسـ اوضـ

کـــه فاصلـــه بیـــن بنـــدر شـــهید باهـــر تـــا شـــهید رجایـــی 

ــه  ــی بـ ــم. وقتـ ــد کنـ ــود، رصـ ــر بـ ــدود 30 کیلومـ ــه حـ را کـ

جـــاده رفتـــم، متوجـــه شـــدم کـــه کامیون هـــا ســـی کیلومـــر 

ــو از  ــدر مملـ ــن دو بنـ ــه بیـ ــی فاصلـ ــیده اند؛ یعنـ ــف کشـ صـ

کامیون هـــا و تریلی هاســـت. ماشـــینم را پـــارک کـــردم و 

رشوع بـــه قـــدم زدن کـــردم. دیـــدم راننده هـــای کامیـــون 

ـــا 100 نفـــری  ـــاده شـــده اند و هـــر کـــدام در گروه هـــای ۵0 ی پی

ـــار  ـــتند. کن ـــت هس ـــغول صحب ـــده اند و مش ـــع ش ـــم جم دور ه

هـــر گروهـــی کـــه می رســـیدم می پرســـیدم آقـــا چـــه شـــده 

اســـت چـــرا ایســـتاده اید؟ آن هـــا منی دانســـتند مـــن مدیـــر 

بنـــدر هســـتم و هـــر کـــدام پاســـخ های جالبـــی می دادنـــد، 

ـــیر  ـــی از ش ـــه تازگ ـــگار ب ـــدر را ان ـــر بن ـــد، مدی ـــی می گفتن گروه

ـــدر  ـــود بن ـــرار ب ـــر ق ـــد نیســـت، اگ ـــت بل ـــد، مدیری ـــادر گرفته ان م

را تعطیـــل کنـــد، خـــب بـــه مـــا می گفـــت کـــه صبـــح بیاییـــم 

ــدم  ــه شـ ــه متوجـ ــود کـ ــا بـ ــویم. آنجـ ــل نشـ ــدر معطـ و این قـ

ـــده  ـــانی نش ـــا اطالع رس ـــه کامیون داره ـــدر ب ـــودن بن ـــل ب تعطی

ـــرده  ـــن ک ـــوس روش ـــه پریم ـــدم ک ـــر را دی ـــی دیگ ـــت. گروه اس

ــدا  ــد خـ ــا می گفتنـ ــد، آن هـ ــان را می زدنـ ــد و بست شـ بودنـ

پـــدر مدیـــر بنـــدر را بیامـــرزد کـــه بـــه مـــا فرصـــت داد بســـتان را 

ـــر  ـــتند خواه ـــا می توانس ـــر ت ـــروه دیگ ـــم! گ ـــق کنی ـــم و عش بزنی

ـــدر و  ـــر بن ـــار مدی ـــه نث ـــود ک ـــش ب ـــد و فح ـــن را نواختن ـــادر م و م

ـــدم  ـــا ق ـــن آن ه ـــح در بی ـــا صب ـــن ت ـــد. م ـــواده اش می کردن خان

زدم و حرف هایشـــان را شـــنیدم. صبـــح کـــه شـــد در گیـــت را 

ـــاعت  ـــم. س ـــه رفت ـــه خان ـــراحت ب ـــرای اس ـــن ب ـــد و م ـــاز کردن ب

10 شـــب کـــه بنـــدر تعطیـــل شـــد به آنجـــا بازگشـــتم و آمـــار 

روزانـــه را بررســـی کـــردم. راندمـــان دقیقـــا ماننـــد روزهـــای 

قبـــل بـــود. آمـــار روزانـــه را بـــه آقـــای محمـــودی، مدیرعامـــل 

ـــالع دادم.  ـــتانداری اط ـــت اس ـــرم، رسپرس ـــای خ ـــازمان و آق س

ــا بســـیار خوشـــحال شـــدند و مـــن را بســـیار تحســـین  آن هـ

ـــن کار  ـــه ای ـــودی ک ـــی ب ـــب آدم عاقل ـــا عج ـــد ش ـــد. گفتن کردن

ــکی  ــن ریسـ ــد، چنیـ ــارض منی شـ ــس حـ ــردی، هیچ کـ را کـ

ــد.« بکنـ

ــک  ــد، یـ ــف بودنـ ــور مخالـ ــدام ملک پـ ــن اقـ ــا ایـ ــروه بـ دو گـ

گـــروه مدیـــران محلـــی ســـازمان های مرتبـــط در ســـطح 

اســـتان هرمـــزگان بودنـــد کـــه بـــه بهانـــه  کار شـــب بســـاط و 

ــان می گفتنـــد کـــه رس  ــه خانواده هایشـ ــتند و بـ گعـــده داشـ

ــد و  ــان کاری کننـ ــتند پنهـ ــر منی توانسـ ــتند و دیگـ کار هسـ

گـــروه دیگـــر کرباســـیان و هم فکرانشـــان در پایانه هـــای 

حمـــل و نقـــل  بودنـــد کـــه مســـوولیت حمل ونقـــل جـــاده ای 

برعهـــده آن هـــا بـــود. آن هـــا از اینکـــه شـــب، بنـــدر تعطیـــل 

شـــده اســـت و هیـــچ تغییـــری در توزیـــع کاال ایجـــاد نشـــده، 

ناراحـــت بودنـــد و می گفتنـــد چـــه جوابـــی بایـــد بـــه دولـــت 

بدهیـــم؟ آن هـــا بســـیار تـــالش کردنـــد کـــه دوبـــاره شـــب ها 

ـــد،  ـــه می رفتن ـــی ک ـــر کس ـــش ه ـــا پی ـــد، ام ـــت کنن ـــدر فعالی بن

پاســـخ می گرفتنـــد کـــه تـــا ملک پـــور اجـــازه ندهـــد، بنـــدر 

شـــب ها تعطیـــل اســـت: »چهـــار روز بعـــد از تعطیلـــی بنـــدر، 

مهـــدی کرباســـیان، معـــاون وزیـــر راه و ترابـــری بـــه دفـــرم 

ـــای کرباســـیان شـــا کجـــا،  ـــم آق ـــد، مـــن هـــول شـــدم و گفت آم

ــا. گفـــت آقـــای ملک پـــور مـــن آمـــدم بـــه شـــا  ــا کجـ اینجـ

ـــد  ـــا بای ـــد ش ـــتان می گوین ـــت و اس ـــه در دول ـــه هم ـــم ک بگوی

ـــم  ـــا می خواهی ـــد، م ـــب ها کار کن ـــدر ش ـــا بن ـــد ت ـــت کنی موافق

ـــود  ـــی ب ـــیان در حال ـــای کرباس ـــد. تقاض ـــدر کار کن ـــب ها بن ش

ـــد کشـــتی در نوبـــت انتظـــار تخلیـــه داشـــتم.  کـــه مـــن ۷0 فرون

بـــه کرباســـیان گفتـــم بـــه یـــک رشط اجـــازه می دهـــم کـــه 

ــت؟  ــان چیسـ ــت رشطتـ ــد. گفـ ــم کار کنـ ــب ها هـ ــدر شـ بنـ

ـــد.  ـــه کن ـــن کاال تخلی ـــد روزی 3000 ت ـــتی بای ـــر کش ـــم ه گفت

ـــب ها  ـــدر ش ـــد بن ـــر می خواهی ـــم اگ ـــی؟ گفت ـــی چ ـــت یعن گف

هـــم فعـــال باشـــد، ایـــن رشط را بایـــد بپذیریـــد. راهـــکار آن 

ـــان  ـــا بارهایش ـــه کامیون ه ـــای اینک ـــه به ج ـــت ک ـــن اس ـــم ای ه

را در شـــهرهای دیگـــر تخلیـــه کننـــد، بارهـــا را بـــه انبارهـــای 

شـــهر بربنـــد و خالـــی کننـــد. آقـــای کرباســـیان تعهـــد کـــرد کـــه 

ـــای  ـــا به ج ـــب کامیون ه ـــن ترتی ـــه ای ـــود و ب ـــام ش ـــن کار انج ای

ــا ایـــن  حمـــل بیـــن شـــهری، حمـــل شـــهری می کردنـــد. بـ

ـــاس  ـــهر بندرعب ـــطح ش ـــار در س ـــت انب ـــی، قیم ـــدام مدیریت اق

ـــتی ها  ـــار کش ـــان انتظ ـــا زم ـــرد، ام ـــدا ک ـــش پی ـــدت افزای به ش

ــی در  ــت مبلغـ ــت. دولـ ــش یافـ ــیار کاهـ ــه بسـ ــرای تخلیـ بـ

ـــرای انتظـــار  ـــد ب ـــه ازای هـــر فرون حـــدود 30 هـــزار دالر در روز ب

کشـــتی ها بایـــد بـــه آن هـــا دمـــوراژ پرداخـــت می کـــرد کـــه 

ـــارت  ـــت خس ـــزان پرداخ ـــی، می ـــاده مدیریت ـــدام س ـــن اق ـــا ای ب

ــی  ـــازده و کارایـ ــت و ب ــش یافـ ــی کاهـ ــاور نکردنـ ــرز بـ به طـ

ـــرد.« ـــدا ک ـــش پی ـــا افزای بندره

 اگر فاز دو و سه حذف 

منی شد با توجه به 

هزینه های روز باید 16 

برابر از خودم رسمایه 

می گذاشتم. سازمان 

بنادر و کشتیرانی با 

حذف فاز دو و سه 

بزرگ ترین خدمت 

تاریخی را به من کرد، 

چون مجبور نشدم 

با قیمت سال 1352، 

پروژه را در سال 1363 

متام کنم.
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مدیریت اعتیاد در بنادر

 خاطـــره دیگـــر ملک پـــور مربـــوط می شـــود بـــه تـــالش او 

ـــدر  ـــواد مخ ـــرف م ـــار م ـــه گرفت ـــی ک ـــه کارگران ـــک ب ـــرای کم ب

ــه بـــه بندرعبـــاس بـــرود در بســـیاری از  بودنـــد. او قبـــل از آنکـ

شـــهرهایی کـــه حضـــور داشـــت، عضـــو هیـــات رســـیدگی بـــه 

ــه  ــود کـ ــده بـ ــت آگاه شـ ــن جهـ ــود. به همیـ ــات اداری بـ تخلفـ

کارگرانـــی زیـــادی در بنـــادر معتـــاد بـــه مـــواد مخـــدر هســـتند 

و به دنبـــال آن بـــود کـــه بتوانـــد ایـــن آســـیب را مدیریـــت کنـــد. 

او معمـــوال در احکامـــی کـــه صـــادر می شـــد، تـــالش می کـــرد 

ایـــن افـــراد را بـــرای خدمـــت بـــه شـــهرهای دیگـــر بفرســـتد تـــا 

ـــه  ـــی را ک ـــال کس ـــد؛ مث ـــم بزن ـــر ه ـــان را ب ـــرف موادش ـــاط م بس

ــات اداری  ــه اداره تخلفـ ــواد بـ ــرم مـــرف مـ ــه جـ ــی، بـ در انزلـ

فرســـتاده می شـــد، بـــرای خدمـــت بـــه بنـــدر شـــهید رجایـــی 

می فرســـتاد و بـــر عکـــس. بـــا ایـــن ترفنـــد تـــالش می کـــرد تـــا 

ـــم  ـــم گرفت ـــه دارد: »روزی تصمی ـــواد دور نگ ـــرف م ـــا را از م آن ه

کـــه مرف کننـــدگان مـــواد را شناســـایی کنـــم. چنـــد نفـــر را 

ـــن  ـــم ای ـــن کارگـــران انتخـــاب کـــردم و گفت به طـــور تصادفـــی از بی

ـــد.  ـــاد بگیری ـــد و از آن هـــا آزمایـــش اعتی ـــه بهـــداری بربی ـــراد را ب اف

آزمایـــش هیچ کدام شـــان مثبـــت نشـــد. مـــن تقریبـــا مطمـــن 

بـــودم کـــه متـــام منونه هایـــی کـــه انتخـــاب کـــرده ام مـــرف 

ـــری  ـــز دیگ ـــت از چی ـــش حکای ـــواب آزمای ـــا ج ـــتند، ام ـــده هس کنن

ـــاز  ـــا ب ـــردم ام ـــرار ک ـــن کار را تک ـــاره ای ـــد دوب ـــد روز بع ـــت. چن داش

ــرای یـــک  ــن بـ ــود. ایـ ــی بـ ــان منفـ ــواب آزمایش هایشـ ــم جـ هـ

ـــد و  ـــک کن ـــانی ش ـــه کس ـــدر ب ـــن ق ـــه ای ـــود ک ـــد ب ـــی ب ـــر خیل مدی

ـــی  ـــار اشـــتباه کـــرده باشـــد. خیل ـــرد و هـــر ب از آن هـــا آزمایـــش بگی

ــر  ــی ام در نظـ ــگاه مدیریتـ ــد و جایـ ــرف می زدنـ ــت رسم حـ پشـ

ـــم کاری  ـــم گرفت ـــود. تصمی ـــدن ب ـــزل ش ـــال متزل ـــران در ح کارگ

دیگـــر انجـــام دهـــم. یـــک ســـالن اجتاعـــات بـــزرگ داشـــتیم 

کـــه ظرفیـــت اش در حـــدود 1۵0 نفـــر بـــود. دســـتور دادم 

1۵0 صندلـــی در کنـــار میزهـــا گذاشـــتند و کارگرهایـــی را کـــه 

ـــروز  ـــم از ام ـــا گفت ـــه آن ه ـــدم و ب ـــتم را فراخوان ـــک داش ـــا ش به آن ه

ـــن  ـــد در ای ـــا بای ـــت. ش ـــا این جاس ـــت ش ـــل خدم ـــد مح ـــه بع ب

ـــوول  ـــه مس ـــده ب ـــده جری ـــد و بری ـــه بخوانی ـــد، روزنام ـــاق مبانی ات

دفـــر مـــن تحویـــل بدهیـــد. از ایـــن بـــه بعـــد کار شـــا ایـــن اســـت 

ـــک  ـــد. ی ـــوق می ده ـــا حق ـــه ش ـــن کار ب ـــدر در ازای ای و اداره بن

ـــه  ـــتم ک ـــات گذاش ـــالن اجتاع ـــرون در س ـــم در بی ـــروی گارد ه نی

ـــد  ـــاق خـــارج شـــود. آن هـــا متوجـــه شـــده بودن ـــد از ات کســـی نتوان

ـــت  ـــز اطاع ـــاره ای ج ـــا چ ـــت ام ـــن کار چیس ـــن از ای ـــدف م ـــه ه ک

ـــدود 40  ـــان روز  ح ـــردای ه ـــه از ف ـــد ک ـــه آن ش ـــتند. نتیج نداش

ـــم  ـــدادی ه ـــان را زدم. تع ـــم اخراج ش ـــد و حک ـــر رس کار نیامدن نف

اصـــالح شـــدند و بـــه رسکارشـــان برگشـــتند.«

مقاومت در برابر تحویل بندر شهید باهرن 

ملک پـــور بـــا وجـــود اینکـــه مدیـــری بســـیار توان منـــد و 

ســـخت کوش بـــود امـــا عـــده ای بودنـــد کـــه منی خواســـتند 

او در بنـــدر مبانـــد. روزی او در دفـــر کارش در بنـــدر شـــهید 

باهـــر مشـــغول کار بـــود کـــه مـــردی بـــه دفـــر او می آیـــد و 

ـــه ای  ـــخص نام ـــن ش ـــت. ای ـــده اس ـــتانداری آم ـــد از اس می گوی

ـــت  ـــه رسی اس ـــن نام ـــد ای ـــی آورد و می گوی ـــرون م ـــش بی از جیب

ــوال  ــور سـ ــت. ملک پـ ــتاده اسـ ــرای او فرسـ ــتاندار بـ ــه اسـ کـ

می کنـــد، محتـــوای نامـــه چیســـت، مـــرد می گویـــد در نامـــه 

ـــده  ـــه آورن ـــر را ب ـــهید باه ـــکله ش ـــه اس ـــت ک ـــده اس ـــته ش نوش

ایـــن نامـــه تحویـــل دهیـــد و اســـتاندار آن را امضـــا کـــرده اســـت. 

ــد  ــه می خواهـ ــده نامـ ــود و از آورنـ ــب می شـ ــور متعجـ ملک پـ

ـــد و  ـــاع می کن ـــن کار امتن ـــرد از ای ـــد. م ـــه او بده ـــه را ب ـــه نام ک

می گویـــد نامـــه فوق العـــاده رسی اســـت و منی توانـــد نامـــه را 

ـــد.  ـــل بده ـــکله را تحوی ـــه اس ـــد ک ـــا از او می خواه ـــد، ام او بده

ــه  ــده نامـ ــه آورنـ ــد: »بـ ــاع می کنـ ــن کار امتنـ ــور از ایـ ملک پـ

ـــا  ـــت. ثانی ـــدر اس ـــت، بن ـــکله نیس ـــر اس ـــهید باه ـــم، اوال ش گفت

ـــت  ـــه را دریاف ـــد نام ـــت، بای ـــده اس ـــته ش ـــن نوش ـــام م ـــه به ن نام

ـــو  ـــه ت ـــدر را ب ـــم بن ـــه بتوان ـــتم ک ـــی نیس ـــن مقام ـــا م ـــم، ثالث کن

تحویـــل بدهـــم، بایـــد موضـــوع را بـــا مدیرعامـــل ســـازمان در 

ـــت  ـــادر اس ـــازمان بن ـــی س ـــورای عال ـــط ش ـــذارم و فق ـــان بگ می

ـــم  ـــی آن تصمی ـــدر و تعطیل ـــاره رشوع کار بن ـــد درب ـــه می توان ک

بگیـــرد اگـــر ایـــن شـــورا حکـــم بـــه تعطیلـــی بدهـــد بـــه روی 

چشـــم، بنـــدر را بـــه شـــا تحویـــل می دهـــم و در غیـــر ایـــن 

ـــط  ـــت فق ـــم. گف ـــا بده ـــه ش ـــدر را ب ـــدارد، بن ـــکان ن ـــورت ام ص

ــان بـــد می شـــود. گفتـــم بـــرای مـــن بـــد  ــه برایتـ بدانیـــد کـ

می شـــود؟ چـــی بـــد می شـــود؟ گفـــت حـــاال می فهمـــی و از 

دفـــر بیـــرون رفـــت.«

ــه  ــر بـ ــهید باهـ ــدر شـ ــد، گارد بنـ ــاعت بعـ ــک سـ ــدود یـ حـ

ملک پـــور خـــرب می دهـــد کـــه اتومبیلـــی بـــدون شـــاره، 

زنجیـــر ورودی را پـــاره کـــرده و بـــه ســـمت او می آیـــد و اجـــازه 

شـــلیک می خواهنـــد. او اجـــازه شـــلیک منی دهـــد و 

ــدم  ــه دیـ ــک دفعـ ــد: »یـ ــا می آینـ ــد از کجـ ــد می دانـ می گویـ

ـــب،  ـــیار خ ـــم بس ـــدند. گفتی ـــاق ش ـــلح وارد ات ـــوان مس ـــار ج چه

امرتـــان چیســـت؟ گفتنـــد: مـــا اینجـــا را می خواهیـــم. گفتـــم 

مـــن تـــا دســـتور کتبـــی از ســـازمان نداشـــته باشـــم بنـــدر را 

بـــه کســـی تحویـــل منی دهـــم. آن هـــا را به کنـــار پنجـــره 

بـــردم، دوربیـــن را روی لنگـــرگاه انداختـــم و کشـــتی های در 

انتظـــار بارگیـــری را نشان شـــان دادم. گفتـــم ایـــن کشـــتی ها 

ــک  ــر یـ ــتند و هـ ــه هسـ ــر تخلیـ ــا منتظـ ــد؟ این هـ را می بینیـ

ـــادی از  ـــه ارزی زی ـــد، هزین ـــار مبانن ـــر در انتظ ـــه بیش روزی ک

مملکـــت خـــارج می شـــود. بعـــد بـــه آن هـــا گفتـــم ســـوالی از 

شـــا دارم، شـــا املامـــور مســـوولید یـــا املامـــور معذوریـــد؟ 

گفتنـــد یعنـــی چـــه؟ برای شـــان این طـــور توضیـــح دادم کـــه 

ــهادت  ــه شـ ــین)ع( را بـ ــام حسـ ــه می خواســـت امـ کســـی کـ

ــه  ــا بـ ــت، امـ ــت نیسـ ــه کارش درسـ ــت کـ ــاند، می دانسـ برسـ

ـــه  ـــین )ع( را ب ـــام حس ـــود، ام ـــذور ب ـــور مع ـــه املام ـــر اینک خاط

ــور  ــا املامـ ــم شـ ــم بدانـ ــاال می خواهـ ــاند. حـ ــهادت رسـ شـ

مســـوولید یـــا املامـــور معذوریـــد؟ هـــر چهـــار نفـــر بـــه هـــم 

نـــگاه کردنـــد و گفتنـــد مـــا املامـــور مســـوولیم. عذرخواهـــی 

ــد.« ــد و رفتنـ کردنـ

هـــان شـــب اســـتاندار بـــا ملک پـــور متـــاس می گیـــرد و 

بـــه او می گویـــد، اگـــر شـــا را حایـــت نکنـــم، یـــک روز هـــم 

ـــخ  ـــتاندار پاس ـــه اس ـــور ب ـــد. ملک پ ـــدر مبانی ـــد در بن منی توانی

ـــب  ـــن امش ـــدارد و همی ـــت او ن ـــه حای ـــازی ب ـــه نی ـــد ک می ده

ــود،  ــه می شـ ــه متوجـ ــتاندار کـ ــردد. اسـ ــران بازمی گـ ــه تهـ بـ

ملک پـــور در تصمیـــم اش جـــدی اســـت، می گویـــد شـــوخی 

حدود یک ساعت 

بعد، گارد بندر شهید 

باهرن به ملک پور خرب 

می دهد که اتومبیلی 

بدون شامره، زنجیر 

ورودی را پاره کرده و به 

سمت او می آید و اجازه 

شلیک می خواهند. او 

اجازه شلیک منی دهد و 

می گوید می داند از کجا 

می آیند: »یک دفعه 

دیدم چهار جوان مسلح 

وارد اتاق شدند.
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کـــردم منظـــورم ایـــن نبـــود. خواســـتم بـــا شـــا مـــزاح کنـــم. 

ملک پـــور بـــه اســـتاندار اعـــراض می کنـــد و می گویـــد: »آیـــا 

از ســـاعت 10 صبـــح امـــروز بـــا مـــن مـــزاح می کنیـــد؟ چـــرا شـــا 

از مـــن می خواهیـــد کاری را انجـــام دهـــم کـــه خودتـــان هـــم 

می دانیـــد در اختیـــار مـــن نیســـت؟ مـــن بـــدون اجـــازه تهـــران و 

ـــل  ـــه کســـی تحوی ـــم بنـــدر را ب ـــی ســـازمان منی توان شـــورای عال

ـــی  ـــور عصبان ـــود، ملک پ ـــه می ش ـــه متوج ـــتاندار ک ـــم.« اس بده

شـــده اســـت می گویـــد: »فـــردا بـــا هـــم صحبـــت می کنیـــم.« 

چنـــد دقیقـــه بعـــد از ایـــن مکاملـــه، نـــژاد حســـینیان، وزیـــر 

راه وقـــت، بـــا ملک پـــور متـــاس می گیـــرد و ســـوال می کنـــد 

ـــف  ـــتان را تعری ـــور داس ـــت. ملک پ ـــاده اس ـــی افت ـــه اتفاق ـــه چ ک

می کنـــد. وزیـــر راه، عملکـــرد ملک پـــور را ســـتایش می کنـــد 

ــتادگی می کنیـــد و  ــه ایسـ ــر شـــا کـ و می گویـــد: »آفریـــن بـ

ـــی  ـــچ رشایط ـــدر را در هی ـــتید. بن ـــت هس ـــع مملک ـــظ مناف حاف

تحویـــل ندهیـــد.« نژاد حســـینیان ماجـــرا را بـــه گـــوش آقـــای 

ــح روز  ــاند. صبـ ــت، می رسـ ــور وقـ ــر کشـ ــمی پور، وزیـ محتشـ

بعـــد، ملک پـــور بـــه اســـتانداری مـــی رود، اســـتاندار بـــا روی 

گشـــاده از او اســـتقبال می کنـــد و از او بـــرای اتفاقاتـــی کـــه 

افتـــاده اســـت عذرخواهـــی می کنـــد.

ـــروژه ای  ـــار پ ـــن اعتب ـــرای تامی ـــینیان ب ـــد، نژاد حس ـــدی بع چن

بـــه مجلـــس مـــی رود، امـــا مناینـــدگان بـــه او رای مثبـــت 

منی دهنـــد و او از وزارت راه برکنـــار می شـــود و ســـعیدی کیا 

به عنـــوان وزیـــر راه جدیـــد معرفـــی می شـــود. روز بعـــد از 

ـــرف  ـــه ای از ط ـــد، نام ـــاز می کن ـــد کارش را آغ ـــر جدی ـــه وزی اینک

ــته  ــه در آن نوشـ ــد کـ ــور می رسـ ــه ملک پـ ــادر بـ ــازمان بنـ سـ

ـــل  ـــر را تحوی ـــهید باه ـــدر ش ـــور، بن ـــای ملک پ ـــود: »آق ـــده ب ش

اســـتانداری دهیـــد.« ملک پـــور در جـــواب نامـــه می نویســـد: 

ـــازمان  ـــل س ـــدارد.« مدیرعام ـــود ن ـــن کار وج ـــام ای ـــکان انج »ام

ملک پـــور را بـــه تهـــران احضـــار می کنـــد و می گویـــد: »چـــرا 

ــخ  ــد؟« او در پاسـ ــرا منی کنیـ ــم، اجـ ــتور می دهـ ــی دسـ وقتـ

ـــاد نیســـتم کـــه هـــر دســـتوری را اجـــرا  ـــد: »مـــن حـــزب ب می گوی

کنـــم. مـــن مدیـــرکل شـــا هســـتم شـــا می توانیـــد مـــن را 

عـــزل کنیـــد و مدیـــر کلـــی بگذاریـــد کـــه چنیـــن دســـتورهایی را 

ـــه مدیرعامـــل ســـازمان توضیـــح می دهـــد  هـــم اجـــرا کنـــد.« او ب

ـــت  ـــادی در نوب ـــتی های زی ـــدر، کش ـــل بن ـــورت تحوی ـــه در ص ک

انتظـــار تخلیـــه بـــار می ماننـــد. او از مدیرعامـــل می خواهـــد 

کـــه مدیـــران عالی رتبـــه ســـازمان بنـــادر یـــک روز بـــرای 

ـــک  ـــط را از نزدی ـــد و رشای ـــر بیاین ـــهید باه ـــدر ش ـــه بن ـــد ب بازدی

مشـــاهده کننـــد: »مقامـــات عالی رتبـــه ســـازمان بنـــادر کـــه 

ـــردم  ـــرگاه ب ـــه لنگ ـــود را ب ـــرده ب ـــوب ک ـــعیدی کیا منص ـــای س آق

تـــا رشایـــط را بـــا چشـــم خودشـــان مشـــاهده کننـــد. آن هـــا 

ـــم  ـــن ه ـــم. م ـــتباه می کردی ـــا اش ـــت، م ـــا شاس ـــق ب ـــد ح گفتن

ـــرده ام  ـــی ک ـــتور رسپیچ ـــه از دس ـــل اینک ـــه دلی ـــح دادم ک توضی

وضعیـــت بنـــدر بـــوده اســـت.«

اخراج از سازمان برای بار دوم 

هفتـــه بعـــد از بازدیـــد، ملک پـــور بـــرای رشکـــت در جلســـه ای بـــه 

ـــتیم  ـــا خواس ـــد از ش ـــه او می گوین ـــود. ب ـــوت می ش ـــران دع ته

بـــه تهـــران بیاییـــد تـــا مســـاله بنـــدر شـــهید باهـــر را حـــل کنیـــم: 

»بـــرای آن هـــا توضیـــح دادم کـــه شـــهید باهـــر محـــل پهلوگیـــری 

ــری  ــر کاربـ ــه اگـ ــردم کـ ــوال کـ ــا سـ ــت و از آن هـ ــا اسـ لنج هـ

ایـــن بنـــدر را تغییـــر بدهـــم، لنج هـــا را بـــه کجـــا ببنـــدم؟ بـــه 

ــی  ــر فنـ ــخ های غیـ ــل پاسـ ــد و در عمـ ــگاه کردنـ ــر نـ هم دیگـ

ــه  ــه ای کـ ــا صورت جلسـ ــم بـ ــا می خواهیـ ــد مـ ــد. گفتنـ دادنـ

ــای  ــده پـ ــم، بنـ ــم. گفتـ ــل کنیـ ــد، حـ ــا می کنیـ ــا امضـ شـ

چیـــزی را کـــه بـــه آن اعتقـــاد نـــدارم، امضـــا منی کنـــم.«

ـــد  ـــا کن ـــه را امض ـــه صورت جلس ـــی رود ک ـــار من ـــر ب ـــور زی ملک پ

ــی  ــد تلفنگرامـ ــد روز بعـ ــردد. چنـ ــاس بازمی گـ ــه بندرعبـ و بـ

بـــه دســـت ملک پـــور می رســـد کـــه در آن نوشـــته شـــده 

ــمت  ــم از سـ ــن حکـ ــتناد ایـ ــه اسـ ــور بـ ــای ملک پـ ــود: »آقـ بـ

خـــود معـــزول می شـــوید، ظـــرف 48 ســـاعت خودتـــان را 

ـــتانداری  ـــت اس ـــد. رونوش ـــی کنی ـــران معرف ـــی ته ـــه کارگزین ب

هرمـــزگان.«

حتـــی اســـتاندار کـــه ملک پـــور را بســـیار آزار داده بـــود، از 

حکـــم برکنـــاری ملک پـــور ناراحـــت می شـــود. بـــا او متـــاس 

ــادر و  ــاون بنـ ــوان معـ ــه به عنـ ــد کـ ــرد و از او می خواهـ می گیـ

جزایـــر تابعـــه اســـتانداری در بندرعبـــاس مبانـــد و کار کنـــد. 

ملک پـــور منی پذیـــرد و می گویـــد کـــه می خواهـــد بـــه 

ســـازمان بازگـــردد. قبـــل از اینکـــه 48 ســـاعت متـــام شـــود، 

ملک پـــور بـــه تهـــران بازمی گـــردد و بـــه ســـازمان بنـــادر و 

کشـــتیرانی کـــه آن زمـــان در خیابـــان کالـــج بـــود، مـــی رود. 

وقتـــی وارد ســـازمان می شـــود، متوجـــه می شـــود کـــه جلســـه 

امـــور اداری اســـت و همـــه مدیـــران کل در اتـــاق جلســـات جمـــع 

ــه به احـــرام او از  ــود. همـ ــاق می شـ ــم وارد اتـ ــده اند. او هـ شـ

ــرا  ــد: »چـ ــور می گویـ ــوند. ملک پـ ــد می شـ ــود بلنـ ــای خـ جـ

ــرکل  ــا مدیـ ــد، شـ ــوید؟« می گوینـ ــد می شـ ــن بلنـ ــرای مـ بـ

ـــا  ـــه پ ـــان ب ـــه احرام ت ـــرا ب ـــتید، چ ـــران هس ـــدر ای ـــن بن مهم تری

ــن  ــل مـ ــاعت قبـ ــد: »از 24 سـ ــور می گویـ ــم؟« ملک پـ نخیزیـ

ـــدر نیســـتم. فقـــط خواســـتم  ـــرکل بن عـــزل شـــده ام و دیگـــر مدی

بگویـــم اگـــر به خاطـــر پســـت مـــن از جای تـــان بلنـــد شـــدید، 

ـــه خاطـــر شـــخص مـــن اســـت  ـــا اگـــر ب ـــازی نیســـت. ام دیگـــر نی

ـــینند.  ـــان می نش ـــران رسجای ش ـــه مدی ـــم.« هم ـــی ممنون خیل

ـــزل اش را  ـــم ع ـــی رود و حک ـــی م ـــه کارگزین ـــپس ب ـــور س ملک پ

دریافـــت می کنـــد.

خروج از سازمان و کار در بخش خصوصی

ملک پـــور در ســـال 136۵ یعنـــی در ســـن 33 ســـالگی از 

ـــت اش در  ـــد و فعالی ـــرون می آی ـــتیرانی بی ـــادر و کش ـــازمان بن س

ـــد.  ـــه می ده ـــی ادام ـــش خصوص ـــا را در بخ ـــدر و دری ـــوزه بن ح

یـــک ســـال بعـــد هـــم جایـــزه بهریـــن مقالـــه را در هایـــش 

ارگان هـــای دریایـــی از دســـت هـــان کســـی می گیـــرد کـــه 

حکـــم عـــزل اش را صـــادر کـــرده بـــود.

ــه  ــی بـ ــرف یـــک رشکـــت سوییسـ ــه از طـ ــید کـ ــی نکشـ طولـ

ــه کار  ــوت بـ ــرد، دعـ ــت می کـ ــران فعالیـ ــه در ایـ ــام SGSکـ نـ

ـــر  ـــتمزدی ۵ براب ـــت دس ـــه داش ـــی ک ـــر تخصص ـــه خاط ـــد و ب ش

حقـــوق اش در ســـازمان بنـــادر و کشـــتیرانی بـــرای او در نظـــر 

گرفتـــه می شـــود. پـــس از گذشـــت دو ســـال از ایـــن رشکـــت 

ــدازی  ــابهی را راه انـ ــت مشـ ــودش رشکـ ــد و خـ ــرون می آیـ بیـ

می کنـــد. در مـــدت کوتاهـــی رشکـــت او تبدیـــل بـــه 10 رشکـــت 

ـــه کار  ـــی، ب ـــش خصوص ـــت در بخ ـــر فعالی ـــالوه ب ـــود. او ع می ش

تحقیـــق، پژوهـــش و تدریـــس هـــم می پـــردازد و مجلـــه ای در 

ــد. ــدازی می کنـ ـــگام" راه انـ ـــام "به هن ــا به ن ــوزه دریـ حـ

بـــا وجـــود این کـــه او اکنـــون 63 ســـال دارد، هم چنـــان فعـــال و 

ـــور  ـــت. ملک پ ـــته اس ـــای ننشس ـــم از پ ـــوز ه ـــت و هن ـــده اس رسزن

بـــا وجـــود موفقیت هایـــی کـــه در بخـــش خصوصـــی به دســـت 

مـــی آورد، امـــا همچنـــان دلبســـتگی اش را بـــه ســـازمان بنـــادر و 

ــا در  ــد تـ ــواره تـــالش می کنـ ــد و همـ ــتیرانی حفـــظ می کنـ کشـ

ـــردارد. او آرزو  ـــران، گام ب ـــادر ای ـــازمان و بن ـــع س ـــظ مناف ـــت حف جه

ـــای  ـــن بندره ـــزو بهری ـــران ج ـــادر ای ـــه بن ـــد ک ـــه روزی برس دارد ک

دنیـــا به حســـاب بیایـــد. خصوصی ســـازی بنـــادر بـــا باالتریـــن 

ــات  ــی اتفاقـ ــود و خیلـ ــام شـ ــی انجـ ــتانداردهای بین املللـ اسـ

ـــرای  ـــود. او ب ـــق ش ـــت، محق ـــبیه اس ـــا ش ـــه روی ـــه ب ـــر ک ـــوب دیگ خ

رســـیدن بـــه آرزوهایـــش، تالش هـــای زیـــادی هـــم انجـــام داده 

ـــد.  ـــی کن ـــد آن هـــا را عملیات اســـت و سال هاســـت کوشـــش می کن

 در سال 1365 یعنی 

در سن 33 سالگی 

از سازمان بنادر و 

کشتیرانی بیرون 

می آید و فعالیت اش در 

حوزه بندر و دریا را در 

بخش خصوصی ادامه 

می دهد. یک سال بعد 

هم جایزه بهرتین مقاله 

را در هامیش ارگان های 

دریایی از دست هامن 

کسی می گیرد که حکم 

عزل اش را صادر کرده 

بود.
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به یاد همکار عزیزمان مرحوم 
هامیون نداف

»هامیون نداف« یکی از کارشناسان فعال و خربه اداره 

کل ترانزیت و تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی از سال 

1388 با بیامری رسطان حنجره درگیر بود. او رسانجام 

پس از پنج سال پایداری و صبوری فراوان در کنار حرم 

مطهر حرضت ثامن الحجج، یعنی هامن جایی که رشد 

و منو پیــدا کرده بود،  به دیدار حق شــتافت. »بهبود 

حســین پور« واگویه های »هامیون نــداف« در دوران 

مبارزه با بیامری رسطان را در این منت به تصویر کشیده 

اســت.  »ماهنامه بنــدر و دریا« با عرض تســلیت به 

خانواده محرتم مرحوم نداف و همکاران ایشان، برای این عزیز از دست رفته غفران واسعه 

الهی را خواستار است.

روحش شاد یادش گرامی باد.

به سان صبوران کربال

هی مرگ خسته شدم اینقدر دق الباب کردی

هی من آرزوی حیات و مرا جواب کردی

من دل به آینده و امیدوار، تو آمال مرا خراب کردی

آنقدر دوا و درمان، همه رو  نقش بر آب کردی

سل ها را دعوت به زاد و ولد بی حساب و کتاب کردی

هی من تقال و طبیب، تو هر روز آفت جدیدی باب کردی

من در پی خالصی از درد، آخر از عافیت هم بیزارم کردی

من زبان خشکیده در کام و بیداد تشنگی، تو بی حس و حال هی بیارم کردی

همه در روزه و  تو در روز روشن، دریوزه آب و فطر صیامم کردی 

حتی در مناز امان ندادی و به جای قنوت، مجبور به نوش آب و سیرابم کردی

شهر در خواب و من هم در بسر، اما از فرط بی خوابی از کار هم بی کارم کردی

با این حس تشنگی من رصف آب و دوباره متنای خواب، چشم نبستم از بس عطش، 

دق الباب و بیدارم کردی

هی من می جنگیدم برای ماندن، اما تو با وسوسه دیدار پدر، برای رفن رساسیمه ام 

کردی

اما! اما هی ندانستی و هیچ نپرسیدی که چرا میل حیات دارم؟ 

چرا تقالی ماندن واین قدر از فوت بیزارم؟

چرا امید به آینده و از رجعت در فرارم؟

چرا با تلخی دوا باز هوای ماندن و خوردن زهر تلخ به رس دارم؟

ای مرگ نه این که به زرق و برق دنیا دل دادم!

نه! نه این که اینجا لنگر انداختم و مل دادم!

نه این که به هر چه فانی دل بستم و روز حساب را وا دادم

من هر دم گوش به آوای صور و ارسافیل و ندای محرشدادم

نه! من از مادیات روی گردان و بیزارم

گر می بینی

اگر عریان است التاس ماندن دارم 

متنای درنگ و آهنگ دیر رفن دارم

گر هویداست دست و پا می زنم، هنوز دل و دماغ زیسن دارم

پیداست توان رخت بسن نه، دل قرص ماندن دارم

گر می بینی تالش دوا و درمان دارم

برای افاقه، نذر و حاجت، دست به دامن نبی )ص( و امامان)ع( دارم

از برای ارضای حس انسان بودن نیست

جا خوش کردن و هی زیسن و منردن، مثل نوح )ع( ماندن نیست

از برای ماندن و قارون وار انباشن و اال کفن بردن نیست 

ورای داشته خود، هی دست یازیدن و مال این و آن خوردن  نیست

در پی ترس مکافات عمل، استمرار توبه برای جربان بد کرده ها، زمان خریدن نیست 

هی مرگ تو که بهر می دانی چه آرزویی در رسدارم 

این که رس نیست جار می زنم، آشکارا متنای ماندن دارم

تو هم اگر با مادری مهربان جای من پرس بودی

برای گالن بی خار باغبان و پدر بودی 

مگر منی بینی برای چه! آخردو غنچه نشکفته و یادگاران نیازمند مهر پدر دارم

تو بهر می دانی دل اشک های مادر غمگسار ندارم

کندن گیسوان و در این سیه ایام بی تکیه گاه شدن همرس زار ندارم

تو که مدت هاست با منی، با آرزوهای من هم دمی، تو بهر می دانی چه در رس راز دارم 

سال هاست که کاشته ام هوای زیر سایه دخران نشسن به رسدارم

بله! انتظار چیدن میوه و بر بار دارم

هی مرگ مگر منی دانی نازان و نیلوفران بی قرار دارم

غصه دخران بی پدر و طفالن یتیم غصه خوار دارم

مگر منی بینی نیاز به نوازش پدر، آخر آرزوی عروس شدنشان دارم 

ولی با این همه راه نرفته و آرزوی کال، من که خیال  ماندن ندارم

و هم دنیا به دنبال کشاندن ندارم

الاقل تو هم اندکی درنگ، من هم آمالی دارم

با این همه آرزوی نشکفته، اما تو راست می گویی- من می دانم

که دنیا فانی و آن دایمی است، من هم به معاد می بامل

به عدالت حق درفردا و روز جزا می نازم

من هم می دانم هر چند به چشم ندیدم ولی نیک می دانم

بارها شنیده ام و گریسته ام، با این حال زار هنوز هم می نامل

که بر رس پهلوی شکسته بین در و دیوار چه شد

آل رسول الله، پیان شکنان بی رشم چه شد

بر رس یالن کربال یزیدیان بی ترحم چه شد

اسبان بی سوار و کودکان دربه در چه شد

مادران و داغ جوان و همرسان بی سایه رس، زخم های بی مرحم چه شد

عباس و دستان بریده و زبان خشکیده طفالن در کام چه شد

دخران بی پدر، خار مغیالن و پای برهنه و در به در، رس بریده در تشت و غوغای شام 

چه شد

می دانم دنیا تیره و تار، خاک و خل بر رس زینب بی برار چه شد

ولی

ولی با این همه که من می دانم آیا تو هم قدری منی دانی؟ تو که می دانی من نه آنم 

به سان شیران دشت بال 

نه مادر نه همرسچگونه دخرانم توانند به سان صبوران کربال

تو می دانی تقدیر این  است و هیچ گریز نیست از درد و بال

تو از خدا بخواه پایان این درد و ابتال

از آخرین ذخیره آسان رفع بال ز مریضان و فتادگان و دچاران و مبتال

دعا کن دخرانم در این دنیا پر از خیر و صفا، عفت و دانش و علم و ارتقا

دعا کن صبوری شود پیشه مادر تنها و بی نوا

دعا کن شفاعت کند آخرین رسدار بی رسان  نینوا

دعا کن وساطت کند عباس)ع( ساقی و مرد مردان وفا 

دعا کن عنایت کند شاه طوس امام رضا)ع( 

دعا کن صبوری کنند مادر و همرس و دخران درقفا

دعا کن در این نارسه ایام بسته شود بساط جنگ و جور و جفا

دعا کن تحمل کنند این فراق این درد جگر سوز بی منتها 

دعا کن آسان شود بر من روز جزا آنچه که شده درکتاب ادعا

ای مرگ دعا کن به آخر رسد این درد استخوان سوز بی انتها

هی مرگ خسته شدم این قدر دق الباب کردی

با هر درمان، شفا دورتر و مرا نصفه جان کردی

آرزوهایم را پرپر و مثل حباب کردی

آمال مرا و کشتی و دور دور، مثل رساب کردی

با این همه دل بستگی من عاشق ماندن و تو در رفن هی شتاب کردی 

اندوه مرا هزار و درد مرا صعب العالج کردی

گفتی رب خواسته وعده دادی، فقط رفن را عالج کردی

حال که رب خواسته من هم قصد فراق کردم 

طی طریق از این دنیای تیره و بی  رساج کردم

بله

من هم رفتم، آسان بار و بنه بستم

دست از دنیای فانی شستم

رفتم و ماندگار شدم گرچه نیستم

نیستم، ولی از قلب ها نرفتم چون دلی نشکستم و مظلوم زیستم

این آنی و فانی را به باقی فروختم

حال که وقت زندگی باقی است با این همه خستگی آرام در کنار پدر خفتم 

دنیا من سوختم آخ نگفتم پرکشیدم از این خرابه، به آسان گریختم

سبک بال به آسان گریختم
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 منطقه ویژه اقتصادی بنــدر امیرآباد
در مسیـــر تـوسعـــه



توسعه متوازن بندر

نگاهی به آمار و ارقام فعالیت های این بندر و اقدامات 

انجام شده به ویژه در ماه های اخیر نشان می دهد 

که بندر امیرآباد مسیری متوازن در توسعه را در پیش 

گرفته است. این فرآیند در برنامه های کوتاه مدت، 

میان مدت و بلندمدت بندر و منطقه ویژه اقتصادی 

امیرآباد نیز قابل مشاهده است. به طوری که طبق 

برنامه ریزی های انجام شده، قرار است تا پایان سال 

94 این بندر با یک رتبه ارتقاء در بخش تناژ به سومین 

بندر کشور تبدیل شود. بندر امیرآباد بیشرین سهم 

تخلیه و بارگیری بنادر شالی را به خود اختصاص 

داده است. در سال جاری در بین بنادر شالی 

آستارا 2درصد، انزلی 36 درصد، نوشهر 10 درصد، 

فریدونکنار 4 درصد، نکا 2 درصد و امیرآباد 46 

درصد تخلیه بارگیری را انجام می دهند.

مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی 

بندر امیرآباد با اشاره به سه حوزه فعالیت بنادر 

در بخش »بندری و دریایی«، »رسمایه گذاری« و 

»توسعه«، از واگذاری کلیه فعالیت های دریایی 

غیرحاکمیتی به بخش خصوصی در این بندر خرب 

داد و گفت: »در بخش بندری همه کارها اعم از 

تخلیه، بارگیری، تأمین و تعمیر نگهداری تجهیزات 

و مدیریت نیروی انسانی به بخش خصوصی واگذار 

شد. روند رو به رشد فعالیت های بندر مؤید این 

است که این واگذاری ها به شکل مطلوبی صورت 

پذیرفت.«

ر« افزود: »بندر امیرآباد یک   »علی خدمتگزا

بندر ویژه با موقعیت های منحربه فرد است که 

تأثیر بسزایی در رونق اقتصادی منطقه دارد. 

فعالیت های گسرده این بندر در حوزه های 

مختلف، امیرآباد را به یک مرکز اقتصادی برجسته 

تبدیل کرده است.«

گسرتش زیرساخت های بندر 
در سال 94 

 وی با اشاره به تالش مجموعه مدیریتی این بندر 

برای توسعه هم زمان بندر در بخش های مختلف، 

اظهار کرد: »پیش نیاز اقدامات عملیاتی در بندر 

وجود تجهیزات اسراتژیک است که در این راستا 

جرثقیل های اسراتژیک بندر از 3 دستگاه به 11 

دستگاه افزایش یافت. یکی از اهداف مد نظر ما 

در امیرآباد افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری از 4/۵ 

میلیون تن در سال به ۵/۵ میلیون تن تا پایان سال 

94 است. البته تا پایان سال 94 فاز نخست بندر 

امیرآباد به پایان می رسد و افزایش ظرفیت تخلیه 

و بارگیری به ۷/۵ میلیون تن را آغاز خواهیم کرد.«

این مسئول خاطرنشان کرد: »در حال حارض 9 

پست اسکله در این بندر فعال است. اما با پایان 

فاز نخست بندر تعداد اسکله ها به 14 پست 

افزایش می یابد که برای این افزایش ظرفیت باید 

برنامه ریزی های الزم انجام شده و تجهیزات مورد نیاز 

تأمین شود که از طریق بخش خصوصی این نیازها 

برطرف خواهد شد. تا کنون نیز تجهیزات مورد نیاز 

بندر با حضور بخش خصوصی تأمین شد.«

خدمات ایمنی بندری و دریایی

یکی از مأموریت های تعریف شده برای بندر امیرآباد 

فعالیت های تجسس و نجات دریایی حاشیه دریای 

خزر است. بر همین اساس توجه به گسرش 

فعالیت ها و تجهیزات ایمنی دریایی و بندری بیش 

از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اجرای طرح 

استانداردسازی یکپارچه مرکز هاهنگی جست  وجو 

 MRCC و نجات دریای شال کشور، انتخاب مرکز

بندر به عنوان مرکز هاهنگی آب های جنوبی دریای 

خزر از سوی سازمان و خرید، نصب و راه اندازی 

سیستم ها و تجهیزات به روز مخابراتی برای این 

بندر از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام 

شده است. عالوه بر این موارد تهیه و تدوین طرح 

همیار ناجی در محدوده زیر پوشش با استفاده از 

10 قایق تندروی تعاونی قایقرانان ساری، نصب 

سیستم ارسال اطالعات بویه )وضعیت شارژ باتری 

و سوالر و برق بویه( از طریق بسر GSM به کاربران 

از طریق ارسال پیامک power برای دومین بار در 

بنادر شالی، تهیه و تصویب طرح مقابله با آلودگی 

نفتی استان مازندران از طریق سازمان مدیریت 

بحران استان و اجرای مقدمات واگذاری زمین به 

بخش خصوصی برای ایجاد مرکز ارائه خدمات فنی 

و ایمنی از دیگر اقدامات انجام شده طی سال جاری 

در بندر امیرآباد هستند.

به گفته مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه 

اقتصادی بندر امیرآباد در بخش ایمنی بندری نیز 

اقداماتی از جمله فعالسازی کمیته HSE در بندر، 

بازنگری الزامات HSE الحاقی قرارداد ترمینال ها 

و رسمایه گذاران، برگزاری کارگروه حوادث سال 

93 و بررسی حوادث سال های 90 و 91 انجام شد 

که کاهش 30 درصدی حوادث از 13 سانحه در 

سال 92 به ۷ سانحه در سال 93 را در پی داشت.

امیرآباد؛ پایلوت غالت در شامل 
کشور

فعالیـــت در بخـــش غـــالت نیـــز یکـــی از 

مهم تریـــن حوزه هـــای کاری بنـــدر امیرآبـــاد 

محســـوب می شـــود. موضوعـــی کـــه چـــه در 

بحـــث اقتصـــادی و چـــه در زمینـــه امنیـــت غذایـــی 

ـــاد  ـــی برخـــوردار اســـت. امیرآب از حساســـیت باالی

ـــور  ـــال کش ـــالت در ش ـــوت غ ـــه پایل ـــن زمین در ای

محســـوب می شـــود. »علـــی خدمتگـــزار« بـــا 

ـــداری  ـــی نگه ـــزار تن ـــت 120 ه ـــه ظرفی ـــاره ب اش

ـــواع غـــالت در حـــال حـــارض از افزایـــش  ســـاالنه ان

418 هـــزار تنـــی ظرفیـــت ســـیلوهای ایـــن 

ـــرای  ـــش ب ـــن بخ ـــت: »در ای ـــرب داد و گف ـــدر خ بن

ســـال آینـــده از ســـوی بخـــش خصوصـــی طـــرح 

ـــت  ـــن ظرفی ـــا ای ـــد ت ـــن ش ـــه و تدوی ـــی تهی توجیه

بـــه ۵38 هـــزار تـــن ارتقـــا یابـــد کـــه ایـــن امـــر 

بـــا توجـــه بـــه افزایـــش تـــوان بنـــدر در تخلیـــه و 

ـــا  ـــه گســـرش حجـــم ســـیلوها و انباره ـــری ب بارگی

نیـــاز اســـت.«

جذب رسمایه گذار داخلی و خارجی

 در حال حارض 8 انبار در بندر وجود دارد که برای افزایش 

حجم انبارها نیز از توان بخش خصوصی استفاده خواهد 

شد. در این زمینه با مشارکت بخش خصوصی قرار است 

2 انبار رسپوشیده با اعتبار ۵6 میلیارد ریالی توسط 

بخش خصوصی ایجاد شود. همچنین سیلوی سوم 

غالت با ظرفیت 42 هزار تن و رسمایه گذاری 180 میلیارد 

ریالی، فاز اول مخازن نگهداری فرآورده های نفتی با 16 

هزار تن ظرفیت به مبلغ رسمایه گذاری 80 میلیارد ریال، 

ساخت فاز دوم مخازن نگهداری فرآورده های نفتی با 12 

هزار تن ظرفیت و فاز دوم سیلوی غالت با 10 هزار تن 

ظرفیت پروژه های رسمایه گذاری به بهره برداری رسیده 

این بندر از سوی بخش خصوصی هستند. 

در کنار این رسمایه گذاری ها حضور رسمایه گذار خارجی 

در کشور به ویژه در سال های اخیر یکی از دغدغه های 

اصلی مسئوالن اقتصادی بوده است. این موضوع در 

مازندران نیز با وجود پیگیری های مستمر نتایج قابل 

مالحظه ای نداشت. اما در بندر امیرآباد بر اساس 

مذاکرات انجام شده، چند رسمایه گذار خارجی برای 

فعالیت اقتصادی در این منطقه اعالم آمادگی کرده و 

طرح توجیهی خود را ارائه کردند. همچنین فعال سازی 

اسکله رورو ریلی در این بندر با حضور رسمایه گذار 

خارجی از دیگر طرح های مهم در دست اقدام بندر 

امیرآباد محسوب می شود.

ساخت سیلو، کارخانه آرد، کارخانه تولید نان و اسکله با 

رسمایه گذاری پنجمین تولید کننده غالت روسیه یکی 

از مهم ترین این موارد است که نقش مهمی در ایجاد 

اشتغال، تأمین نیازهای داخلی و افزایش صادرات 

خواهد داشت. ایجاد کارخانه MDF و کارخانه آسیاب 

سنگ باریت با همکاری دو رسمایه گذار ترکیه ای و ایجاد 

ایستگاه تغییربوژی، تأمین واگن، ساخت سیلو و انبار 

توسط رشکت New Silk Road از جمله منونه های اعالم 

آمادگی رسمایه گذاران خارجی در بندر امیرآباد هستند 

که یکی از مزایای مهم آن ها پس از اجرا افزایش ترافیک 

بندر خواهد بود. رسمایه گذار ترک فعال در زمینه چوب 

در طرح توجیهی ارائه شده پیشنهاد ساخت ۷ کارخانه 

مرتبط با صنعت چوب را مطرح کرده است.

تشکیل اتاق فکر و کارگروه مطالعاتی

 مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر 

امیرآباد با بیان این که نگاه ما به 10 سال آینده است که 

بندر چه وضعیتی را باید به خود بگیرد، گفت: »برای تحقق 

همه اهداف مد نظر به تجهیز بندر در بخش های مختلف 

و افزایش توان عملیاتی نیاز است. سعی مان بر این است 

که در متام جزییات مرتبط با فعالیت بندر نگاهی جدی 

از منظر توسعه داشته باشیم تا زنجیره توسعه یافتگی بندر 

امیرآباد حلقه مفقوده ای نداشته باشد. از طرفی استفاده 

از ظرفیت های ایجاد شده به برنامه ریزی های به روز و 

مستمر نیاز دارد که در این زمینه با ایجاد اتاق فکر در بندر 

به دنبال یافن و واکاوی ایده ها و اندیشه های همکاران 

و کارشناسان و فعاالن بخش خصوصی هستیم. تاکنون 

چندین جلسه مدون ماهانه در 6 موضوع داشتیم که به 

نتایج خوبی منجر شد. اجرای طرح مونیتورینگ حوضچه 

جذب رسمایهگذار داخلی و خارجیخدمات ایمنی بندری و دریاییتوسعه متوازن بندر



و سیستم الیروبی یکی از نتایج تشکیل این اتاق فکر 

است. برای سال 94 هم عالوه بر اتاق فکر یک کارگروه 

مطالعاتی برای توسعه بندر طراحی می شود تا عالوه 

بر استفاده از ایده های نخبگان و رصد عملکرد بندر، 

فعالیت های بنادر کشورهای همسایه دریای خزر را مورد 

بررسی قرار دهیم.«

ارتباط با مراکز علمی استان

از دیگر اقدامات قابل توجه بندر امیرآباد در سال جاری 

افزایش ارتباط این بندر با مراکز دانشگاهی استان 

است. البته آن چه که در چشم انداز برنامه های علمی 

این بندر قرار دارد، فراتر از ارتباط آکادمیک است. 

ایجاد دانشگاه و راه اندازی رشته های تخصصی دریایی 

در دانشگاه های منطقه یکی از اهداف مهم در کادر 

مدیریتی این بندر محسوب می شود. عالوه بر این 

اقدام، مذاکره با مسئوالن آموزش و پرورش استان به 

برگزاری اردوهای علمی دانش آموزان در بخش های 

مختلف بندر منتهی شده است. چراغ سبز بندر امیرآباد 

به مراکز علمی و پژوهشی استان در همه مقاطع برای 

همکاری آغازی بر فرآیند تولید دانش در این منطقه 

مهم و اسراتژیک شال کشور محسوب می شود.

در کنار همه این فعالیت ها آن چه که سیر صعودی 

منودارهای عملکردی بندر امیرآباد را شتاب بخشیده 

است، انجام برخی هاهنگی ها برای استفاده بیشر از 

ظرفیت های موجود در بندر امیرآباد است. با ایجاد مرکز 

هاهنگی عملیات بندری فعالیت امور بندری و ترمینال 

اپراتورها به حالت شبانه روزی درآمد. تدوین دستورالعمل 

پهلودهی شناورها و نظارت بر اجرا و مدیریت بهینه انبارها 

و سیلوها در این رشد نقش مهمی داشت.

بهبود شاخص های عملیاتی

همه موارد ذکر شده در کنار برخی اقدامات دیگر که اشاره 

به آن ها در این بحث منی گنجد، بهبود شاخص های 

عملیاتی را در این بندر طی سال جاری به همراه داشت. 

کاهش 33 درصدی Waiting time در سال 93 به 

 Service Time نسبت سال 92، کاهش 3۷ درصدی

 Port Time در مقایسه با سال 92 و کاهش 3۵ درصدی

طی سال جاری در مقایسه با سال گذشته منونه هایی از 

بهبود حوزه عملیاتی بندر امیرآباد هستند.

بر اساس آمارهای موجود از ابتدای سال 93 تا پایان 

روز عملیاتی 18 اسفند، ورود شناور در بنادر امیرآباد 

و نکا به نسبت مدت مشابه در سال 92 از ۷39 فروند 

به ۷۵4 فروند رسید که رشد 2 درصدی ورود شناور را 

نشان می دهد. همچنین تخلیه و بارگیری در بنادر 

امیرآباد و نکا در همین بازه زمانی با 2 درصد رشد از 

3 میلیون و 439 هزار و 101 تن به 3 میلیون و ۵0۷ 

هزار و 460 تن افزایش یافت. بر خالف رشد اندک 

در دو بخش ذکر شده، تناژ حمل ریلی بندر امیرآباد 

افزایش چشمگیری داشت و با 2۵ درصد رشد در بازه 

زمانی ذکر شده از 96 هزار و ۵2۵ تن در سال 92 به 

120 هزار و 334 تن در سال جاری رسید. این افزایش 

آماری در تناژ حمل ریلی از نظر تعداد واگن نیز رشد 21 

درصدی برای بندر امیرآباد در پی داشت و از 1863 

واگن در مدت مشابه سال گذشته به 2260 واگن تا 

پایان 18 اسفند 93 رسید.

و سیستم الیروبی یکی از نتایج تشکیل این اتاق فکر 

آماری در تناژ حمل ریلی از نظر تعداد واگن نیز رشد 

1863درصدی برای بندر امیرآباد در پی داشت و از 1863درصدی برای بندر امیرآباد در پی داشت و از 1863

واگن در مدت مشابه سال گذشته به 2260 واگن تا واگن در مدت مشابه سال گذشته به 2260 واگن تا 

93 اسفند 93 اسفند 93 رسید. 18پایان 18پایان 18



افزایش ساعات کاری بندر

اما اقدام مهم تر بهبود رسویس دهی درب ورود و خروج با توافق گمرک است که در چند ماه اخیر انجام شد. 

بر اساس این تفاهمنامه زمان رسویس دهی گمرک ۵/۵ ساعت در شبانه روز افزایش یافت. همچنین برای 

بهره مندی بیشر و بهر از ظرفیت ریلی موجود در بندر که یک فرصت استثنایی برای بندر محسوب می شود، 

رشایط برای ورود واگن به بندر به صورت متام وقت فراهم شد و افزایش آماده به کاری باسکول ورود و خروج از 

3 دستگاه به 6 دستگاه انجام شد. ضمن این که باسکول دیجیتال ریلی برای بندر پیش بینی شد که نزدیک 

به بهره برداری است تا در توزین ریلی هم مشکلی وجود نداشته باشد.

روند رو به رشد حمل ریلی در بندر امیرآباد

بندر امیر آباد به عنوان تنها بندر دارای خطوط حمل و نقل ریلی در میان بنادر شالی  امکانات الزم را برای 

تخلیه، بارگیری و ترانزیت انواع کاال از طریق خطوط ریلی دارد. 16 کیلومر راه آهن داخلی در بندر امیرآباد 

وجود دارد که از ویژگی های مهم این بندر محسوب می شود.

مسئولین بندر امیر آباد همواره با برنامه ریزی مدون نسبت به تعمیر و نگهداری خطوط ریلی داخلی بندر 

اقدام منوده و با هاهنگی مسئولین راه آهن اقدامات و برنامه ریزی هایی در جهت توسعه زیر ساخت های 

ریلی در بندر امیر آباد در دستور کار قرار دارد که می توان به برنامه ریزی جهت احداث باسکول دیجیتال ، 

شوتینگ مواد معدنی و ایستگاه شانتینگ یارد اشاره کرد .

کمک به توسعه زیرساخت های منطقه

 بندر امیرآباد عالوه بر توسعه در بخش داخلی به توسعه زیرساخت های مرتبط و محورهای مواصالتی هم نیاز 

دارد. »علی خدمتگزار« اظهار کرد: »چشم انداز بندر در سال 1409 فعالیت 34 پست اسکله با ظرفیت 18 

میلیون تن در سال است که با توجه به سیر پیرشفت بندر این اتفاق خواهد افتاد. اما بهره مندی از تحقق این 

هدف به محورهای ارتباطی مناسب نیاز دارد. تعریض و ایمن سازی محور رستمکال-امیرآباد یکی از تعهدات 

بندر است که خوشبختانه تا کنون پیرشفت فیزیکی آن به ۵0 درصد رسیده و به احتال زیاد تا پیش از پایان 

قرارداد پیانکار در آذر ماه 94 به طور کامل به بهره برداری می رسد.«

نگاه چندبعدی به واردات، صادرات و ترانزیت

وی با بیان این که نگاه چند بعدی به واردات و صادرات و ترانزیت کاال داریم و به دنبال تنوع کاال در این بندر 

هستیم، خاطرنشان کرد: »بندر امیرآباد به عنوان حلقه اصلی کریدور شال-جنوب مطرح است. این ظرفیت 

نباید در حد شعار و نام باقی مباند. خوشبختانه از بهمن امسال ترانزیت سوخت و کاال از این بندر مجددا آغاز 

شد. برای رونق گرفن ترانزیت کاال از این بندر به صورت ریلی سعی شد که با یکسان شدن قیمت ها در بخش 

ریلی و جاده ای انگیزه را در جهت افزایش استفاده از این ظرفیت ، ایجاد کنیم که خوشبختانه این انگیزه 

ایجاد شد و شاهد استقبال رشکت ها و بخش خصوصی هستیم. در واقع یکی از دالیل افزایش عملکرد ریلی 

این بندر اتخاذ همین سیاست مدیریتی است«

رشد 48 درصدی ترانزیت خارجی در بندر امیرآباد

حاصل این رویکرد رشد 48 درصدی ترانزیت خارجی در بندر امیرآباد طی سال جاری است. در 11 ماه 

نخست امسال ۵3 هزار و 1۵8 هزار تن انواع کاال از بندر امیرآباد به سایر کشورها ترانزیت شد که حجم عمده 

ترانزیت خارجی در بندر امیرآباد مربوط به مواد نفتی و سوختی است.

از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه 11 هزار و 939 تن سوخت با 214 درصد رشد از بندر امیرآباد ترانزیت 

شد که از این میزان 6 هزار و 80۷ تن با رشد 100 درصدی مربوط  به بنزین و ۵ هزار و 132 تن نیز با رشد100 

درصدی مربوط به مازوت است. همچنین هزار و 186 تن روغن پایه و 2۵ هزار ۷14 تن کک نفتی از این بندر 

به کشورهای حاشیه خلیج فارس و افغانستان ترانزیت شد.

ایجاد توان فنی و تعمیراتی

مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد خاطرنشان کرد: »از دیگر فعالیت های مد نظر 

ما تشکیل و تجهیز کارگاه تعمیرات، ایمنی و فنی شناورهاست که از طریق بخش خصوصی انجام می شود. 

مقدمات کار فراهم شد و تا پایان نیمه اول سال آینده این امکان هم در بخش دریایی فعال می شود. الزمه اش 

هم داشن دانش دریایی است که خوشبختانه در بندر امیرآباد وجود دارد.«

وجود همه این توامنندی ها و برنامه ریزی ها و سیر رو به رشد این بندر در ماه های اخیر نویدبخش آینده ای 

روشن برای بندر امیرآباد است. آینده ای که در صورت تحقق اهداف تبیین شده، امیرآباد را به مرکز تحول 

اقتصادی استان مازندران تبدیل می کند.

اما اقدام مهمتر بهبود رسویسدهی درب ورود و خروج با توافق گمرک است که در چند ماه اخیر انجام شد. 

اقتصادی استان مازندران تبدیل می

افزایش ساعات کاری بندر

مازندران ، بهشهر ، منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد
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