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84 صفحه  قیمت  60000 ریال

 گزارش اختصايص: 
اگر اليرنها لنگربياندازند

. سال دولت، ملت، همدلي و هم زباني
. سرمایه گذار خواهان شناسایی ریسک های احتمالی است

. مصاحبه با معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی
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ماهنامه علمی، تحقیقاتیسال سی ام .  شماره 219 .  فروردین و اردیبهشت 1394
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پیام نوروزی 
مقام معظم رهبری

گردهمایی ساالنه مدیران، 
معاونان و مدیران کل سازمان 
بنادرودریانوردی

دورنمای امیدبخش توسعه تجارت دریایی

اگر الینرها لنگر بیاندازند...

سرمایه گذار خواهان شناسایی 
ریسک های احتمالی است

شما می توانید دیدگاه و نظرات خود را از طریق پیامک یا
دفتر  به  بعدی  در شماره  انعکاس  الکترونیکی جهت  پست 
ماهنامه ارسال فرمایید.

صاحب امتیاز  سازمان بنادر و دریانوردی

مدیر مسئول  دکتر هادی حق شناس

سردبیر   یونس غربالی مقدم

مطالب این شماره زیر نظر شورای سردبیری تهیه و تنظیم شده است.
مدیر داخلی   دکتر عبدالرحیم رحیمی

مدیر اداری   جواد جهاندار

دبیر تحریریه و امور بین الملل  فرید قادری

تحریریه  حسن سوری | عاطفه نامداری | مهدی ده دار 

مجتبی بحیرایی |  فریما صالح | رامین جهان پور | مرضیه نوری نیارکی 
عکس  مجتبی بحیرایی | داوود طهری | یاسر علی بخشی

مدیر هنری  خشایار جعفری

امور هنری و صفحه آرایی  پویا ملک سیر

مترجم   احسان اسماعیلی | نازنین ساغری | سید مصطفی هاشمی

ویراستار فنی و ادبی  مهدی جانباز | نگین حسنی

بازرگانی و مشترکین  فرهاد شهریاری |  نسرین غالمی | ملیکا غفوریان 

زهرا آخوندزاده
پایگاه خبری  یونس پوررضا

مجری طرح  شبکه خبری-تحلیلی صنعت حمل ونقل )تین نیوز(

چاپ  هنر سرزمین سبز

نشانی دفتر ماهنامه  تهران | خیابان آفریقا | بعد از چهارراه 

جهان کودک |  خیابان کیش | پالک 40 | طبقه اول شرقی

کد پستی  15188-14111

و 88190639-40 تلفکس  88190630-2 

شماره پیامک  100088190630

صندوق پستی   ایران- تهران 15875-3713

bandarvadarya.pmo.ir   وب سایت

bandarvadarya@pmo.ir  پست الکترونیک

قابل توجه خوانندگان محترم:

ماهنامه در ویرایش، تلخیص، درج یا رد مطالب آزاد است.

دیدگاه نویسندگان لزوما نظر ماهنامه نبوده و مسئولیت حفظ حقوق 

مالکیت فکری و معنوی به عهده مولفان می باشد.

عالقه مندان جهت آگاهی از نحوه پذیرش و چارچوب مقاالت مورد پذیرش 

ماهنامه به نشانی سایت اینترنتی bandarvadarya.pmo.ir مراجعه نمایند.

ماهنامه بندر و دریا مورد تایید و حمایت

انجمن جهانی زیرساخت های حمل و نقل آبی )PIANC( است.
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حرضت آیت الله خامنه ای در پیام نوروزی خطاب به ملت ایران، سال ۱۳۹۴ 

را سال »دولت و ملت، همدلی و هم زبانی« نام گذاری کردند.

منت پیام رهرب انقالب اسالمی به رشح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

یا مقلب القلوب و االبصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول و االحوال، 

حول حالنا الی احسن الحال.

السالم علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها.

آغاز سال مصادف است با ایام شهادت حرضت زهرا )سالم الله علیها(؛ 

ارادت مردم ما به خاندان پیغمرب و دخت گرامی پیامرب اعظم اقتضائاتی 

دارد که یقینا همه باید این اقتضائات را رعایت کنند و یقینا رعایت خواهند 

کرد. امید است که این ایام و این سال از برکات فاطمی رسشار و برخوردار 

باشد و نام مبارک این بزرگوار و یاد ایشان تاثیرات عمیق و ماندگار خود را در 

زندگی مردم ما در سال ۱۳۹۴ بگذارد و امیدواریم که این آغاز بهار طبیعت که آغاز سال نوی هجری شمسی است، برای ملت ایران و برای همه  ملت هایی 

که نوروز را گرامی می دارند، مبارک باشد. سالم خاک سارانه عرض می کنم به ساحت حرضت بقیه الله االعظم )ارواحنافداه( و یاد امام بزرگوارمان و شهیدان 

را در این فرصت، گرامی می داریم و امیدواریم که ما را از برکات انفاس طیبه و دعاهای ارواح مطهر آن عزیزان برخوردار فرماید. یک نگاه اجاملی به سال 

۱۳۹۳ می کنیم و نگاهی اجاملی به سال جاری  که در این ساعت رشوع می شود. 

سال ۹۳ هم در عرصه  داخلی و هم در عرصه  خارجی و بین املللی برای کشور ما سال پرماجرایی بود؛ چالش هایی داشتیم، پیرشفت هایی هم داشتیم؛ ما 

در اول سال ۹۳ با توجه به همین چالش ها بود که عنوان سال را »عزم ملی و مدیریت جهادی« گذاشتیم. با نگاهی به آنچه در سال ۹۳ گذشت، مشاهده 

می کنیم که عزم ملی بحمدالله بروز و ظهور داشت. ملت ما عزم راسخ خود را هم در تحمل برخی مشکالتی که برایشان وجود داشت نشان دادند، هم 

در روز بیست ودوم بهمن، در روز قدس و در راهپیامیی عظیم اربعین این عزم را، این همت را از خود بروز و نشان دادند. مدیریت جهادی هم در برخی از 

بخش ها بحمدالله بارز و آشکار بود. در آن بخش هایی که مدیریت جهادی مشاهده شد، پیرشفت ها را هم در پی داشت. این البته توصیه  مخصوص سال 

۹۳ نیست، هم عزم ملی و هم مدیریت جهادی برای امسال و برای همه  سال های پیش رو برای ملت ما مورد نیاز است.

اما در سال ۹۴، آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمان داریم که همه  این آرزوها هم دست یافتنی است. آرزوهای بزرگ ما برای ملت در این سال، پیرشفت 

اقتصادی است؛ اقتدار و عزت منطقه ای و بین املللی است؛ جهش های علمی به معنای واقعی است؛ عدالت قضایی و اقتصادی است و ایامن و معنویت 

است که از همه مهم تر و پشتوانه  همه  آن رسفصل های دیگر است. به نظر ما همه  این خواسته ها و آرزوها دست یافتنی است؛ هیچ کدام از این ها چیزهایی 

نیست که از ظرفیت ملت ایران و ظرفیت سیاست های نظام بیرون باشد. ظرفیت های ما بسیار زیاد است؛ در این زمینه حرف های گفتنی  است که ان شاءالله 

به مهم ترین آن ها در سخرنانی عرص ]شنبه [ اشاره خواهد شد.

آنچه در این ساعت مایلم به ملت عزیزمان عرض کنم این است که این ظرفیت عظیم و مهم دست یافتنی است، ولی رشوطی دارد؛ یکی از مهم ترین 

رشوط عبارت است از همکاری های صمیامنه میان ملت و دولت؛ اگر این همکاری صمیامنه از دو سو شکل بگیرد، یقینا همه آن چه را که جزو آرزوهای 

ما است دست یافتنی است و آثار آن را مردم عزیزمان به چشم خواهند دید. دولت، کارگزار ملت است؛ و ملت، کارفرمای دولت است. هرچه بین ملت و 

دولت صمیمیت، همکاری و همدلی بیشرتی باشد، کارها بهرت پیش خواهد رفت. باید به یک دیگر اعتامد کنند؛ هم دولت، ملت را به معنای واقعی کلمه 

قبول داشته باشد و ارزش و اهمیت و توانایی های ملت را به درستی بپذیرد، هم ملت به دولت که کارگزار کارهای او است، به معنای حقیقی کلمه اعتامد 

کند. من در این زمینه هم حرف هایی دارم و توصیه هایی دارم که ان شاءالله در سخرنانی به آن ها اشاره خواهم کرد. لذا به نظر من امسال را باید سال 

همکاری های گسرتده  دولت و ملت دانست.

من این شعار را برای امسال انتخاب کردم: »دولت و ملت، همدلی و هم زبانی«. امیدواریم این شعار در عمل تحقق پیدا کند و هر دو کفه این شعار، یعنی 

ملت عزیزمان، ملت بزرگ مان، ملت با همت و با شجاعت مان، ملت بصیر و دانایامن، و همچنین دولت خدمت گزار بتوانند به این شعار به معنای حقیقی 

کلمه عمل کنند و آثار و نتایج آن را ببینند.

از خداوند متعال پیرشفت همه کارهای بزرگ کشور را درخواست و توفیق خودمان را در خدمت گزاری از خدای متعال مسالت می کنیم.

والسالم علیکم و رحمه الله و برکاته 

پیام نوروزی مقام معظم رهربی
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بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله و الصاله علی رسول الله و آله و َصحبه

السالم علیک یا فاطمه یا بنت رسول الله )ص(

آغاز سال جدید را خدمت همه هم میهنان عزیز تربیک و تهنیت عرض می کنم. همه ایرانیان 

خارج از کشور و همه آن هایی که در کشورهای منطقه سنت نوروز را پاس می دارند، به ویژه به 

محرض خانواده های شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و همه آن هایی که در این ساعت شب، 

خدمت مردم را به کنار سفره نوروزی خانواده ترجیح داده اند؛ پزشکان، پرستاران، نیروهای 

مسلح نظامی و انتظامی، پاسداران از مرزهای این رسزمین و آن ها که از استقالل و عزت کشور 

امروز در هر کجا پاسداری می کنند.

کارگران عزیز، همه نیروهای امدادی و همه آن هایی که امروز و این ساعت به خدمت هم میهنان 

عزیز خود مشغول هستند. باید از تشکر از ملت فرهیخته و بزرگ ایران رشوع کنم که هر 

آنچه ما داریم از لطف حق است و تالش شام مردم، حامیت شام مردم، حضور شام مردم، اگر 

توانستیم تورم را مهار کنیم، اگر توانستیم ار رکود خارج شویم و امروز در مسیر رونق حرکت 

کنیم، اگر توانستیم اتکای مان را به نفت کم کنیم، اگر صادرات غیرنفتی را افزایش دادیم، یعنی 

اقتصاد مقاوم، یعنی اقتصاد مقاومتی همه و همه در سایه تالش شام تولیدگران، کارآفرینان و همه ملت بزرگ ایران است. به همین دلیل چون به لطف خداوند امیدوارم و به حامیت شام مردم و 

به رهنمودهای مقام معظم رهربی، تردیدی ندارم سالی که امروز آغازش هست، سالی است که می توانیم امیدهای بیشرتی در زمینه شکوفایی داشته باشیم.

هدف ما در سال جدید، رونق پایدار، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصت های جدید برای اشتغال، به ویژه برای جوانان عزیز، تحصیل کردگان و فارغ التحصیالن دانشگاه هاست و در این 

زمینه با کمک شام مردم در سال جدید، قدم های نویی را برخواهیم داشت، صادرات غیرنفتی را افزایش خواهیم داد و زمینه اشتغال را فراهم خواهیم کرد. این کاری که شام مردم در زمینه اقتصاد 

مقاومتی کردید، مسیری شد برای پیروزی مذاکره کنندگان در برابر قدرت های جهانی، ملت ما در رشایط تحریم و فشار به این موفقیت های بزرگ دست یافت و این به آن معناست که حرکت مردم، 

تحریم ناپذیر است. اتصال دولت و ملت و اعتامد به یک دیگر تحریم ناپذیر است و این مسیر را تا پیروزی ملت ما ادامه خواهد داد. امروز دیگر مسابقه برای تحریم ایران وجود ندارد، امروز مسابقه 

برای تفاهم با ایران وجود دارد. امروز می بینید که کشورهای جهان، قدرت های بزرگ این را حس کردند که تحریم و تهدید بی اثر است و راه مفاهمه، تفاهم و تکریم نسبت به ملت بزرگ ایران است.

ما حقوق هسته ای این ملت را تثبیت کرده ایم. سازمان تحریم را در هم شکسته ایم و این ملت در مسیر اهداف بلند خود موفق خواهد بود. رابطه مان را با همسایگان در همه زمینه ها گسرتش 

دادیم. سیاست ما با همسایگان، سیاست مودت و دوستی است.   سیاست ما نسبت به سایر کشورها، تنش زدایی و گسرتش همکاری هاست، هم با رشق هم با غرب به ویژه کشورهای منطقه. 

کار بزرگ دیگری که ملت ما در سیاست خارجی انجام داد، قهرمانی این ملت در برابر تروریزم، افراطی گری و خشونت بود، ما دوستان مان را در مبارزه با تروریزم تنها نگذاشتیم و در همه جای 

منطقه، هر کجا که دوستان ما و کشورهای منطقه در فشار تروریزم قرار گرفتند، آن ها را یاری کردیم و این کمک را تا ریشه کن کردن افراطی گری و تروریزم در منطقه و جهان ادامه خواهیم داد.

مردم عزیز ایران، با کمک و حامیت شام در زمینه مسایل اجتامعی، قدم های خوبی برداشته شد. امروز رنج بیامران از دیروز کم تر است. امروز خانواده هایی که به هر دلیل بیامری را در بیامرستانی 

دارند، با فکر راحت تر می توانند به فکر سالمت بیامران شان باشند.  بار سنگین درمان بیامر از دوش مردم به مقدار زیاد کاهش پیدا کرده و این راه را ادامه خواهیم داد. همه مردم ایران تحت پوشش 

خدمات بیمه درمانی قرار گرفته اند. در زمینه حامیت غذایی از اقشار آسیب پذیر امروز ۱۴ میلیون نفر از اعضای خانواده های آسیب پذیر تحت پوشش این حامیت هستند. در زمینه مسایل 

زیست محیطی که مشکالت فراوانی پیش روی ملت ماست، به ویژه در کالن شهرها، قدم های خوبی برداشته شده، اما هم چنان به کمک هم دیگر این قدم ها را باید با رسعت بیشرت ادامه دهیم.

مردم عزیز ایران

سال جدید، سال انتخابات است. باید فضای بهرتی را برای فعالیت احزاب به وجود آوریم، آستانه تحمل را باالتر بربیم، رسبلندی این ملت را به رخ بدخواهان بکشیم. به همه نشان دهیم که 

افکار مختلف را ما تحمل می کنیم. دست به دست هم دهیم، مجلسی را بسازیم که شایسته این ملت بزرگ ایران است و مجلس خربگانی را به وجود آوریم که ثبات بیشرت برای کشور و آرامش 

بیشرت برای افکار عمومی جامعه ما به وجود آورد و این کار با همکاری یک دیگر امکان پذیر است.

در زمینه مسایل فرهنگی تالش ما این است، آرامش بیشرتی به وجود آوریم، فضای بهرتی را به وجود آوریم، بگذاریم همه خالقیت ها ظهور و بروز پیدا کند و در این زمینه امیدوارم ما بتوانیم به 

همه هرنمندان ما فضای بهرتی را برای خالقیت هایشان در اختیار آنها بگذاریم. آغاز سال جدید و لحظات دعا و نیاز به سوی آن بی نیاز است. خدایا همه ما را در راه آبادانی کشور، صلح منطقه و 

جهان موفق بدار. به همه ما توفیق بده تا پرچم عزت و رسبلندی را در این کشور همواره در اهتزاز داشته باشیم و کشتی ایران را در رشایط تالطم منطقه ای به ساحل پیرشفت و توسعه برسانیم. 

از حامیت همه مردم، از فداکاری مردم در سالی که گذشت، همه آن هایی که حامیان دولت بودند و یا منتقدان دولت بودند که همه برای رسبلندی ایران تالش کردند، سپاس گزارم. با درود و 

سالم بر همه انبیا و اولیا و ولی عرص امام زمان -ارواحنا فداه- به ارواح طیبه همه شهیدان و امام شهیدان و آرزوی توفیق بیشرت برای مقام معظم رهربی و دولت خدمت گزار و همه آن هایی که در 

این نظام مشغول خدمت به مردم هستند.

خواهش مندم در این ایام مواظب خودتان، اعضای خانواده عزیزتان باشید تا تعطیالتی توام با سالمتی و آرامش بیشرت داشته باشید و ان شاءالله در این ایامی که به نام فاطمه اطهر علیها السالم 

است، ارتباط تان با خاندان رسالت بیشرت گردد.

پیام نوروزی رییس جمهوری اسالمی ایران
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َو َتَری االَرَض هاِمدًه َفاِذا اَنَزلنا َعلَیَها املآَء اهَتزَّت َو َربَت َو اَنَبَئت ِمن ُکلِّ َزوٍج بَهیٍج )آیه ٥ سوره حج(

ـــاران رحمـــت  ـــزول ب ـــا ن ـــار دیگـــر بهـــار زیبـــا و دل انگیـــز فـــرا می رســـد و خالـــق هســـتی زمیـــن خشـــک و بـــی گیـــاه را ب ب

ـــر ورق  ـــرت عم ـــر از دف ـــی دیگ ـــرتد و برگ ـــن می گس ـــت زمی ـــن دش ـــاط را در په ـــی و نش ـــد و خرّم ـــات می بخش ـــود حی خ

می خـــورد ... و روزی نـــو و روزگاری نـــو آغـــاز می گـــردد.

ایـــن همـــه نشـــانه های هدایـــت بـــه ســـوی مبـــدأ هســـتی و آفریـــدگار مهربـــان بـــرای کســـانی اســـت کـــه صاحـــب 

ــد. ــود می نگرنـ ــامل وجـ ــای عـ ــر ژرفـ ــه اند و بـ اندیشـ

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد / عامل پیر دگر باره جوان خواهد شد

ـــی  ـــرد و زندگ ـــوردار ک ـــت )ع( برخ ـــل بی ـــت اه ـــالم و والی ـــت اس ـــا را از نعم ـــه م ـــان را ک ـــروردگار مهرب ـــران پ ـــپاس بی ک س

ـــه  ـــت ب ـــق خدم ـــرار داد و توفی ـــش ق ـــر حق ـــب ب ـــروان نای ـــا را از پی ـــم زد و م ـــا رق ـــرای م ـــج( را ب ـــان )ع ـــام زم ـــور ام در کش

ـــادر  ـــازمان بن ـــواده س ـــکاران و خان ـــش های هم ـــا و کوش ـــت و تالش ه ـــی داش ـــا ارزان ـــر م ـــداکار را ب ـــاک و ف ـــان های پ انس

ـــاند.  ـــر نش ـــه مث ـــته ب ـــال گذش ـــوردی را در س و دریان

ـــق  ـــوردی محق ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــه س ـــز در مجموع ـــکاران عزی ـــه هم ـــی وقف ـــالش ب ـــدون ت ـــم ب ـــن مه ـــد ای بی تردی

منی گردیـــد.

ـــود را  ـــی خ ـــکر و قدردان ـــب تش ـــش، مرات ـــار روح بخ ـــیدن به ـــرا رس ـــو و ف ـــال ن ـــول س ـــک حل ـــن تربی ـــیله ضم بدینوس

از زحـــامت و تالش هـــای خالصانـــه همـــه همـــکاران عزیـــز در مجموعـــه ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی و نیـــز بخـــش 

غیردولتـــی و فعـــاالن عرصـــه بنـــدری و دریایـــی و دریانـــوردی کشـــور صمیامنـــه ابـــراز مـــی دارم.

از خداوند متعال عزّت و رسبلندی، سالمت و سعادت و موفقیت روزافزون همگان را آرزومندم.

پیام نوروزی معاون 
وزیر راه و شهرسازی 
ومدیرعامل سازمان 

بنادر ودریانوردی
  محمد سعیدنژاد   

www.pmo.ir 10  سال سی ام  شماره 219   فروردین و اردیبهشت 1394

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


در طـــول ســـنوات گذشـــته پـــس از شـــش قطعنامـــه کـــه از شـــورای امنیـــت 

ــه  ــه و چندجانبـ ــای یک جانبـ ــکل تحریم هـ ــار مشـ ــم دچـ ــم، هـ پذیرفتیـ

ـــا و امریـــکا  شـــدیم و هـــم اینکـــه تحریـــم شـــورای امنیـــت،  تحریم هـــای اروپ

ـــرد. ـــد ک را تایی

نکتـــه مهـــم دیگـــری کـــه در ایـــن تحریم هـــا اتفـــاق افتـــاد ایـــن بـــود کـــه 

درآمدهـــای حاصـــل از نفـــت و گاز بـــه داخـــل کشـــور وارد نشـــد، چـــون 

ســـویفت بانک هـــای مـــا قطـــع شـــده بـــود، ایـــن نیامـــدن درآمدهـــا بـــه 

داخـــل کشـــور،  تـــا جایـــی در صـــادرات و واردات مـــا تاثیرگـــذار شـــد امـــا 

ـــال  ـــه س ـــم در دو س ـــاخت ها ه ـــا در زیرس ـــه م ـــرت اینک ـــی مهم ـــش خیل بخ

گذشـــته و در دوران تحریـــم رسمایه گـــذاری نکردیـــم. 

یکـــی از دالیلـــی کـــه امـــروز ظرفیـــت تولیـــد نفـــت مـــا بـــه دو و نیـــم میلیـــون 

بشـــکه رســـیده در حالیکـــه قبـــل از دولـــت نهـــم و اوایـــل دولـــت نهـــم 

ـــت  ـــاخصی اس ـــن ش ـــود؛ ای ـــکه ب ـــون بش ـــا ۴/2 میلی ـــت م ـــد نف ـــزان تولی می

کـــه نشـــان می دهـــد در ســـال های تحریـــم رسمایه گـــذاری زیرســـاختی 

هـــم نکرده ایـــم یـــا خیلـــی کـــم انجـــام داده ایـــم.

ـــود، انجـــام  ـــن ب ـــاز دوم کـــه شـــامل ۱8 گنـــرتی کری ـــز ف ـــن بنـــدر تجهی ـــی اســـت. در ای ـــال بنـــدر شـــهید رجای ـــن مث شـــاهد ای

نشـــد. اگـــر تحریم هـــا و مشـــکالت گشـــایش اعتبـــارات اســـنادی )LC( نبـــود، بـــه طـــور قطـــع ایـــن بنـــدر تجهیـــز شـــده 

ـــه  ـــی ب ـــهید رجای ـــدر ش ـــت بن ـــه ظرفی ـــم ک ـــالم کنی ـــتیم اع ـــی می توانس ـــه راحت ـــتیم ب ـــز داش ـــکان تجهی ـــر ام ـــی اگ ـــود. یعن ب

ـــت  ـــرت از وضعی ـــک بیش ـــدون ش ـــی اش ب ـــت فیزیک ـــار، پیرشف ـــدر چابه ـــا بن ـــید. و ی ـــون TEU می رس ـــش میلی ـــه ش ـــی ب تنهای

فعلـــی بـــود  طـــرح جامـــع بنـــادر مـــا رسیع تـــر بـــه امتـــام می رســـید.

ـــم  ـــو تحری ـــازی ایزوایک ـــت کشتی س ـــر رشک ـــال اگ ـــور مث ـــه ط ـــود. ب ـــادق ب ـــم ص ـــازی ها ه ـــاره کشتی س ـــوع درب ـــن موض همی

ــد.  ــع می شـ ــتی ها ترسیـ ــاخت کشـ ــل و سـ ــد، در تحویـ ــزرگ را وارد کنـ ــتی های بـ ــورآالت کشـ ــت موتـ ــود و می توانسـ نبـ

حوضچـــه خشـــکی کـــه بـــرای کشـــتی های VLCC در ایزوایکـــو وجـــود داشـــت، رسیعـــرت بـــه بهره بـــرداری می رســـید.

ـــام  ـــی انج ـــه نهای ـــاه توافقنام ـــم از تیرم ـــه امیدواری ـــوزان ک ـــا ل ـــوییس ی ـــه س ـــرای بیانی ـــه اج ـــد ک ـــر می رس ـــه نظ ـــک کالم ب در ی

و اجرایـــی شـــود، بخـــش دریـــا و صنایـــع دریایـــی و فراســـاحل موانـــع توســـعه برداشـــته می شـــود. اگرچـــه مـــا معتقدیـــم 

ـــا یـــک مانـــع عقـــب منی مانـــد اگـــر ســـواحل مـــا توســـعه پیـــدا نکنـــد. تحریـــم تنهـــا دلیـــل آن نبـــود،  برگشـــت  توســـعه فقـــط ب

ـــه  ـــم ک ـــود. در دوران قدی ـــم ب ـــی ک ـــی خیل ـــتیم، خیل ـــد داش ـــت تاکی ـــر نف ـــه ب ـــل اینک ـــه دلی ـــا ب ـــتفاده از دری ـــا و اس ـــه دری ـــا ب م

ـــود. ـــده نب ـــی کنن ـــه راض ـــد ک ـــت هرچن ـــوده اس ـــرت ب ـــیار بیش ـــواحل بس ـــتفاده از س ـــوده،  اس ـــت نب نف

ـــای  ـــود ج ـــران را در خ ـــت ای ـــد جمعی ـــدود 22درص ـــط ح ـــه فق ـــم ک ـــاحلی داری ـــتان س ـــتان، 7 اس ـــارض از ۳۱ اس ـــال ح در ح

داده انـــد. ایـــن روزهـــا بحث هـــای کمبـــود آب، ترافیـــک کالنشـــهرها، آلودگی هـــای زیســـت محیطـــی و مـــواردی از ایـــن 

دســـت مطـــرح اســـت امـــا واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه اگـــر همیـــن جمعیـــت امکاناتـــی را در اســـتان های ســـاحلی ببینـــد، 

ـــل  ـــل ح ـــهرها قاب ـــی و آب کالنش ـــت محیط ـــی و زیس ـــکالت ترافیک ـــم مش ـــورت ه ـــن ص ـــت. در ای ـــد رف ـــمت خواهن ـــه آن س ب

ـــه  ـــت را ب ـــودآگاه امنی ـــا، ناخ ـــت در مرزه ـــنت جمعی ـــون زیس ـــد. چ ـــدا می کن ـــش پی ـــور افزای ـــت کش ـــه امنی ـــم اینک ـــت و ه اس

ارمغـــان مـــی آورد. 

در کل بایـــد گفـــت بیانیـــه ســـوییس یـــک مانـــع مهـــم سیاســـی را برداشـــته اســـت. بقیـــه بـــه تدبیـــر تصمیم گیـــران و 

ـــم  ـــرد. امیدواری ـــد ک ـــتفاده خواهن ـــر اس ـــت بی نظی ـــن فرص ـــه از ای ـــه چگون ـــردد ک ـــاز می گ ـــور ب ـــان کش ـــازان و مجری تصمیم س

ـــربان  ـــارس را ج ـــج ف ـــان در خلی ـــی تاریخی م ـــم و عقب ماندگ ـــتفاده را بربی ـــر اس ـــده حداک ـــاد ش ـــه ایج ـــی ک ـــن فرصت از ای

کنیـــم. بـــه یـــاد داشـــته باشـــیم کـــه 56 درصـــد ســـاحل خلیـــج فـــارس متعلـــق بـــه ایـــران اســـت و مـــا بـــه نســـبت ایـــن ســـاحلی 

ـــت. ـــن نیس ـــون چنی ـــفانه اکن ـــه متاس ـــم، ک ـــارس بزنی ـــج ف ـــی را در خلی ـــع دریای ـــرف اول در صنای ـــد ح ـــم بای ـــه داری ک

بازگشت به دریا

  هادی حق شناس   
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ـــرای  ـــی ب ـــی از آمادگ ـــان دولت ـــادی و مجری ـــتگذاران اقتص ـــد و سیاس ـــرب می ده ـــم خ ـــان دوران تحری ـــی از پای ـــت خارج ـــم سیاس تی

ـــی  ـــد بررس ـــل بای ـــوزه ذی ـــار ح ـــش را در چه ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب ـــد؟ پاس ـــه می گوی ـــادی چ ـــای اقتص ـــا واقعیت ه ـــم. ام ـــا تحری دوران پس

کـــرد.

1- فضای سیاسی- اقتصادی کشور
ـــی  ـــای سیاس ـــی جناح ه ـــه متام ـــر آنک ـــت، مگ ـــرده اس ـــاز نک ـــعه را آغ ـــیر توس ـــوری مس ـــچ کش ـــد هی ـــان می ده ـــی نش ـــه جهان تجرب

ـــم  ـــی تنظی ـــی و اراده سیاس ـــزم مل ـــک ع ـــوب ی ـــود را در چارچ ـــامت خ ـــتگذاری ها وتصمی ـــی، سیاس ـــف اجتامع ـــای مختل و گروه ه

ـــد. ـــش بربن ـــد و پی کنن

ـــر افـــق دیـــد  ـــا الگـــوی غالـــب و واحـــدی را ب ـــه نظـــر می   رســـد تحـــوالت اخیـــر در حـــوزه اقتصـــادی-  سیاســـی کشـــورمان پارادایـــم ی ب

جناح هـــای سیاســـی- اجتامعـــی کشـــور گشـــوده اســـت تـــا بتواننـــد بـــا افزایـــش گســـرته شـــعاع د یـــد خودشـــان، منافـــع جناحـــی –  

سیاســـی و ملـــی را نیـــز در چارچـــوب تحـــوالت اقتصـــاد جهانـــی ردیابـــی کننـــد. بـــه عبـــارت دیگـــر پایـــداری و مقبولیـــت جناح هـــای 

ـــک  ـــه ی ـــل ب ـــاد منفع ـــک نه ـــان از ی ـــگاه آن ـــر جای ـــی وتغیی ـــوالت بین امللل ـــح از تح ـــه درک صحی ـــی ب ـــای اجتامع ـــی و گروه ه سیاس

ـــت. ـــورده اس ـــره خ ـــی گ ـــه بین امللل ـــر در عرص ـــال و بازیگ ـــاد فع نه

ـــه  ـــت ک ـــوده اس ـــی ب ـــوع مهم ـــه، موض ـــر عاملان ـــو تدبی ـــد در پرت ـــدال و امی ـــت اعت ـــش سیاس ـــی، گزین ـــات داخل ـــز از مناقش پرهی

ـــمندانه ای  ـــام هوش ـــردم" پی ـــت وم ـــی دول ـــم زبان ـــی وه ـــی" همدل ـــاس کنون ـــط  حس ـــرده و در رشای ـــاب ک ـــی آن را انتخ ـــه ایران جامع

اســـت کـــه توســـط مقـــام معظـــم رهـــربی برگزیـــده شـــده و بایســـتی متامـــی مـــردم، گروه هـــا و جناح هـــای سیاســـی مختلـــف 

ـــه  ـــیع تر و جامع ـــعاع وس ـــران در ش ـــالمی ای ـــوری اس ـــام جمه ـــداف کالن نظ ـــا  اه ـــد ت ـــرار دهن ـــود ق ـــای خ ـــه برنامه ه آن را در رسلوح

ـــد. ـــق یاب ـــی تحق جهان

ــت و  ــده اسـ ــرآورد شـ ــارد دالر بـ ــغ 600 میلیـ ــم آن بالـ ــه رقـ ــور کـ ــارج از کشـ ــان خـ ــم ایرانیـ ــای عظیـ ــری از رسمایه هـ بهره گیـ

ـــای  ـــازی در فض ـــد ب ـــا قواع ـــه ب ـــر از هم ـــد ومهم ت ـــه دارن ـــزه و رسمای ـــم انگی ـــه ه ـــور ک ـــارج از کش ـــی خ ـــون ایران ـــدن ۴میلی بازگردان

ـــذر از  ـــد گ ـــری در فرآین ـــش موث ـــتند، نق ـــران هس ـــارج ای ـــی در خ ـــل غیرسیاس ـــه دالی ـــا ب ـــا بن ـــتند و عمدت ـــنا هس ـــی آش بین امللل

پســـا تحریـــم خواهـــد گذاشـــت. اقـــدام مهمـــی کـــه کشـــور چیـــن در دهـــه 70و80 از آن بهـــره کافـــی بـــرد.

2-  کارائی وشفافیت در عرصه نظام اداری
مـــازاد نیـــروی انســـانی، بیـــکاری پنهـــان، پاییـــن بـــودن تخصـــص و کارایـــی شـــاغالن، بروکراســـی بـــاال و وجـــود فرآیندهـــای 

ـــه و  ـــات، هزین ـــت خدم ـــت دریاف ـــی جه ـــازمان های دولت ـــرتیان ادارات و س ـــه مش ـــت ک ـــده اس ـــث گردی ـــی باع ـــررضوری و اضاف غی

ـــد  ـــت می کنن ـــی فعالی ـــای رقابت ـــه در فض ـــی ک ـــرای رشکت های ـــدی ب ـــد ج ـــک تهدی ـــدی ی ـــن ناکارآم ـــد و ای ـــی را بپردازن ـــان باالی زم

جایگاه بنادر ایران در اقتصاد پسا تحریم
  یونس غربالی مقدم   
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محســـوب می شـــود و منی تواننـــد محصـــول تولیـــدی خـــود را در زمـــان معیـــن بـــا قیمـــت مشـــخص برنامه ریـــزی و در زنجیـــره 

بین املللـــی کاال بـــه دســـت تولیدکننـــده ثانـــوی یـــا مشـــرتی نهایـــی برســـانند.

ـــوان  ـــوده و به عن ـــان ب ـــا مشـــکل مذکـــور دســـت به گریب ـــا ب ـــی و نظـــام اداری م ـــب ســـازمان های دولت ـــوان گفـــت اغل ـــه جـــرات می ت ب

ـــان ۱8۹  ـــب وکار در می ـــای کس ـــه ۱۳0 فض ـــود. رتب ـــوب می ش ـــور محس ـــه کش ـــی ب ـــای خارج ـــذب رسمایه ه ـــذار در ج ـــی اثرگ مانع

ـــر ایـــن مدعاســـت. کشـــور و  رتبـــه ۱۱2 در شـــاخص عملکـــرد لجســـتیک در میـــان ۱55 کشـــور جهـــان دلیـــل ب

عـــدم شـــفافیت و فســـاد اداری شـــاخصی اســـت کـــه یـــک رسمایه گـــذار قبـــل از ورود بـــه یـــک کشـــور بایـــد آن را ارزیابـــی و محاســـبه 

و در تصمیم گیری هـــا مدنظـــر قـــرار دهـــد. بـــر اســـاس اعـــالم ســـازمان شـــفافیت بین املللـــی متاســـفانه ایـــران در میـــان ۱75 

ـــت. ـــته اس ـــه ۱۳6 را داش ـــی، رتب ـــورد بررس ـــور م کش

رویکـــرد بـــه ســـمت اســـتفاده حداکـــری از فناوری هـــای نویـــن در مـــراودات بـــا اربـــا ب  رجـــوع و تبدیـــل بســـیاری از امـــور در 

ـــره،  ـــای روزم ـــه کاره ـــد ب ـــرتی دارن ـــا مش ـــتقیم ب ـــاط مس ـــه ارتب ـــی ک ـــی-    مدیریت ـــات کارشناس ـــوزه اقدام ـــژه در ح ـــام اداری به وی نظ

ضابطه  منـــد و مصـــوب و همچنیـــن امـــکان ارایـــه خدمـــت از راه دور بـــه مشـــرتیان بـــه عنـــوان راهـــکاری جـــدی با یســـتی در دســـتور 

کا ر ســـازمان ها قـــرار گیـــرد. چـــرا کـــه در فضـــای کنونـــی از اقتصـــاد جهانـــی، رفتارهـــای ســـنتی اداری و ســـلیقه  ای منســـوخ شـــده، 

ـــت. ـــول نیس ـــل قب ـــی قاب ـــای بین امللل ـــرش رسمایه  ه ـــه و  د ر پذی ـــن رفت از بی

3-  فرصت های طالیی در جذب رسمایه های خارجی
ـــازار  ـــور در ب ـــرای حض ـــی ب ـــذاران خارج ـــه رسمایه گ ـــتیاق و عالق ـــا از اش ـــی آورد ت ـــد م ـــا پدی ـــور م ـــرای کش ـــی را ب ـــم فرصت ـــع تحری ر ف

جـــذاب ایـــران اســـتفاده منایـــد. امـــا عالقه  منـــدی آنـــان تـــوام بـــا برنامه  ریـــزی و حصـــول اطمینـــان از بازگشـــت اصـــل و فـــرع 

رسمایـــه همـــراه  خواهـــد بـــود. حضـــور در بـــازار ایـــران در ســـه مرحلـــه و در ســـه بـــازه زمانـــی بـــه رشط تـــداوم در رونـــد اصـــالح 

ـــع مشـــکل  ـــا ســـیل عظیمـــی از واردات کاال مواجـــه می شـــود. رف ـــه اول  کشـــور ب ـــود. در مرحل ســـاختار اقتصـــادی میـــرس خواهـــد ب

اعتباراســـنادی، تقاضـــای قابـــل توجهـــی از واردات را کـــه بخشـــی از آن  هـــم انباشـــته از ســـال های قبـــل اســـت بـــه وجـــود مـــی آورد. 

فرآینـــد ورود کاال از خـــارج در دوره کوتاه مـــدت رخ داده و حصـــول اطمینـــان خارجی هـــا از وضعیـــت اقتصـــادی کشـــور باعـــث 

می شـــود کـــه مرحلـــه دوم یعنـــی مدیریـــت مهندســـی، تـــدارکات و ســـاخت )EPC( پدیدآیـــد.

ــول  ــورت  حصـ ــد داد و در صـ ــرار خواهنـ ــی قـ ــورد ارزیابـ ــدت مـ ــران  را در میان مـ ــادی ایـ ــداری اقتصـ ــی پایـ ــای خارجـ رشکت هـ

ـــذاری  ـــه رسمایه گ ـــه منجرب ـــده ک ـــادی گردی ـــدت اقتص ـــات بلندم ـــه باثب ـــی د ر آن، وارد مرحل ـــه و بازده ـــت رسمای ـــان از امنی اطمین

مســـتقیم خارجـــی )FDI( خواهـــد شـــد.

ـــوده و  ـــا ب ـــر جـــذب رسمایه گـــذاری در دنی ـــر ب ـــه بایســـتی مـــورد  توجـــه قرارگیـــرد. هامناعوامـــل موث ـــن ســـه مرحل ـــی کـــه در ای عوامل

از آن تبعیـــت می منایـــد. ثبـــات اقتصـــادی، بـــه رســـمیت شـــناخنت حقـــوق مالکیـــت رسمایه گـــذاری خارجـــی، کارآمـــدی سیســـتم 

ـــل  ـــتم حم ـــد، سیس ـــام اداری    کارآم ـــه، نظ ـــف و منصفان ـــون کار منعط ـــی، قان ـــی بین امللل ـــراودات مال ـــهیل در م ـــی و تس ـــی، بانک پول

ـــذاری،  ـــارت و رسمایه گ ـــوق تج ـــان مش ـــهل    و آس ـــن س ـــب، قوانی ـــی مناس ـــام حقوق ـــک، نظ ـــرک چاب ـــن، گم ـــن و  ایم ـــل مطم و نق

تبعیـــت اقتصـــاد از پارامرتهـــا و شـــاخص های نهادهـــای بین املللـــی از مهم تریـــن عوامـــل تاثیرگـــذار بـــر جـــذب رسمایه هـــای 

ـــت. ـــی اس خارج

اینکـــه بـــا لغـــو تحریم هـــا، عوامـــل مذکـــور در چـــه وضعیتـــی قـــرار می گیرنـــد تـــا رسمایه هـــای خارجـــی را جـــذب و در خدمـــت 

اقتصـــاد کشـــور قـــرار دهنـــد بـــه ســـوال آغازیـــن یـــا هـــامن میـــزان آمادگـــی بـــرای رفـــع تحریم هـــا برمی گـــردد و مفهـــوم پیـــدا 

می کنـــد.

4-  بنادر به عنوان پیشا نی تجارت
ـــده را  ـــاد ش ـــی ی ـــده کل ـــر قاع ـــود و اگ ـــده می ش ـــور د می ـــذاری کش ـــا رت و رسمایه  گ ـــازه ای در تج ـــم روح ت ـــدن تحری ـــته ش ـــا برداش ب

ـــا نی  ـــوان پیش ـــه عن ـــهید رجایی ب ـــدر ش ـــژه بن ـــه وی ـــران ب ـــاز، بنادرای ـــم، در آغ ـــور بپذیری ـــل کش ـــه داخ ـــه ب ـــذ ب رسما ی ـــد ج د ر فرآین

تجـــارت خارجـــی کشـــور بـــا ســـیل عظیمـــی از کاالهـــای وارداتـــی مواجـــه خواهنـــد شـــد. ترکیـــب کاالهـــای وارداتـــی هـــم بـــه میـــزان 

ـــر دارد. ـــورهای دیگ ـــده در کش ـــته ش ـــات ارزی انباش ـــرصف مطالب ـــوه م ـــت در نح ـــت دول ـــه سیا س ـــرتی ب بیش

در ایـــن خصـــوص پرســـش های اساســـی ذ یـــل میـــزان آما د گـــی بنـــادر کشـــورما ن را در دوران پـــس از تحریـــم دربـــازه زما نـــی 

کوتا ه   مـــد  ت و بلند  مـــدت مـــورد ارزیابـــی قـــرار می  دهـــد.

- آیا بنادر ما پس از د وران رکود، قابلیت ارایه خدمات قابل اتکاء به مشرتیان خواهند داشت؟

-  بنادر ما قابلیت پذیرش شنا ورها با چه ظرفیتی را خواهند داشت؟

- وضعیت آبراه های کشور، الیروبی، خدمات ناوبری و یدک کشی از نظر کمی و کیفی چگونه است؟

- آیا تجهیزات کا فی و به روز و آماده در پاسخگویی شناورهای وارده به بنادر کشورمان وجود دارد؟

- در د وران تحریـــم توســـعه زیرســـاخت های بنـــد ری تـــا چـــه انـــدازه عقـــب افتـــاده اســـت و آیـــا در دوران کوتـــا ه  مـــدت و میـــان 

مـــد ت قا بـــل جـــربان هســـت؟

- سا یر امکانات خدما تی - رفاهی جهت پذ یرش و رسویس  دهی و پشتیبانی از شناورهای وارده چگونه است؟

- و مهم تـــر از همـــه فورواردرهـــا، اپراتورهـــای خصوصـــی و نـــاوگان ملـــی چـــه نقشـــی در دوران پســـا تحریـــم دارنـــد و چگونـــه 

می تواننـــد بـــا انعقـــاد قراردادهـــا یـــا تقاهم نامه هـــای همـــکاری بـــا همتا هـــای بین املللـــی در رونـــق و توســـعه بخـــش دریایـــی 

کشـــورمان ســـهیم باشـــند؟

ـــه  ـــران مطالع ـــب نظ ـــان و صاح ـــا ن، کارشناس ـــان  مجری ـــامره از زب ـــن ش ـــی ا ی ـــزارش اختصا ص ـــه در گ ـــوق را ک ـــئواالت ف ـــخ س  پاس

مناییـــد.
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وزیر راه و شهرسازی در نشستی که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی در روز سوم 

اردیبهشت برگزار شد، گفت: »اگر تصویری از واقعیت اقتصاد ایران داشته باشیم بهرت 

به ما کمک می کند تا دریابیم چه راهی را باید در آینده در پیش بگیریم؛ ما در واقع دو 

سناریوی کلی و مهم را می توانیم برای آینده در نظر بگیریم هر چند آنچه که در عمل رخ 

می دهد ممکن است یک اتفاق بینابین باشد.«

عباس آخوندی با توضیح دو سناریوی کلی برای آینده کشور، گفت: »اگر فرض کنیم در 

حالت خوشبینانه مذاکرات هسته ای ایران و۱+۵  به نتیجه برسد و توافقات الزم تا تیرماه 

صورت گیرد، چه اتفاقی رخ می دهد؟ آیا واقعیت اقتصادی ایران و بخش واقعی اقتصاد 

یک شبه تغییر می کند؟ قاعدتا واقعیات اقتصادی ایران عوض منی شود؛ آنچه که تغییر 

می کند، تسهیل در ارتباطات و مبادالت و کاهش هزینه مبادالت است. در حارض هزینه 

مبادالت بین املللی ایران ۱۳ تا ۲۰ درصد نسبت به کشورهای دیگر بیشرت است که 

رقم بسیار باالیی محسوب می شود. یعنی اگر حدود ۵۰ میلیارد دالر مبادله بین املللی 

داشته باشیم این مبادالت حدود ۶.۵ تا ۱۰ میلیارد دالر برای ایران هزینه اضافی دارد.«

آخوندی با بیان این مطلب که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات این هزینه ها کاهش 

می یابد، ادامه داد: »امکان مبادالت مستقیم بیشرت می شود، زمان مورد توجه قرار 

می گیرد و با توجه به اینکه اکرث قراردادهای ایران با کشورهای دیگر غیررسمی است، 

این قراردادها و تضامین واقعی تر می شود و رقابت و تخصیص منابع نیز افزایش می یابد؛ 

همه این اتفاقات مستقیم برای افزایش کارایی اقتصاد ملی ایران و کاهش قیمت متام 

شده مهم است.«

وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: »آنچه که باید بدان توجه کرد این است که بخش 

واقعی اقتصاد ایران همچنان جان سختی خواهد کرد. آن چه برای ما اهمیت بیشرتی 

دارد و بدان خواهیم پرداخت واقعیت اقتصاد ایران است، زیرا بخش های دیگر عمدتا به 

هزینه های مبادله، سیستم های مالی و مسائل کالن مربوط است که در وزارت اقتصاد، 

بانک مرکزی و سازمان برنامه ریزی و نظارت راهربدی و سایر دستگاه ها و نهادها مورد 

بررسی قرار می گیرد.«

آخوندی افزود: »در بخش واقعی اقتصاد باید پروژه اجرا کنیم که قاعدتا اگر مذاکرات به 

نتیجه برسد سطح انتظارات هم افزایش می یابد و انتظار از موفقیت های دولت بیشرت 

می شود. بنابراین باید بدانیم برای بخش واقعی اقتصاد چه برنامه ها و اقداماتی داریم. 

در واقعیات اقتصاد رشایط سختی داریم و دولت در رشایط سختی مسئولیت اداره کشور 

را بر عهده گرفته است.«

در واقعیات اقتصاد دچار گرفتاری بسیار جدی هستیم 

وزیر راه و شهرسازی در ادامه افزود: »شاخصی در اقتصاد داریم که میزان قدرت 

اعتباردهی بانک ها برای تامین رسمایه بخش خصوصی است. طبق آن مشخص می شود 

که کل نظام بانکی ایران تا چه حد می تواند برای رسمایه گذاری به بخش خصوصی به 

نسبت )GDP( تولید ناخالص داخلی تسهیالت پرداخت کند. این نسبت به دلیل دولتی 

بودن اقتصاد کشور همواره در ایران نسبت به کشورهای اروپایی، کشورهایی با درآمد 

متوسط و حتی کشورهایی با درآمد پایین کم بوده است.«

آخوندی با بیان این مطلب که اوج تسهیالت دهی نظام بانکی برای رسمایه گذاری بخش 

خصوصی در سال های ۸۴ و ۸۵ و حدود ۳۵ درصد بوده، گفت: » GDP نظام بانکی 

ایران می توانست به بخش خصوصی تسهیالت پرداخت کند که این رقم در حال حارض 

به ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است؛ کاهشی که نشان می دهد در واقعیات اقتصاد 

دچار یک گرفتاری بسیار جدی هستیم. در واقع میزان توان و اعتباردهی بانک ها برای 

رسمایه گذاری در بخش خصوصی به یک سوم کاهش پیدا کرده است.«

او در ادامه افزود: »اگر وارد جزئیات کاهش میزان اعتباردهی بانک ها به یک سوم شویم، 

متوجه خواهیم شد یک دوم از این تسهیالت تجدید قراردادهای قبلی بانک ها برای 

تامین نقدینگی بنگاه ها است که اگر این بخش را محاسبه نکنیم، میزان تسهیالت دهی 

بانک ها بیشرت کاهش داشته است. از طرفی به دنبال رشد اقتصادی باالی پنج درصد 

و رشد اقتصادی هشت درصدی بر اساس انتظار جامعه و ایجاد اشتغال هستیم. اگر 

واقعیات اقتصاد را آنگونه که هست ببنیم، به اهمیت رسمایه گذاری پی خواهیم برد.«

درآمدهای مالیاتی تابعی از درآمدهای نفت است

آخوندی با یادآوری منابع محدود دولت، گفت: »کل اعتبارات بودجه سال ۱۳9۴ 

حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای 

هزینه های جاری و یارانه پیش بینی شده و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه های 

عمرانی در نظر گرفته شده است. با توجه به وضعیت موجود قیمت نفت باید ببینیم در 

عمل میزان تحقق درآمدها چقدر است.«

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی تابعی از درآمدهای نفت است، 

افزود: »وقتی درآمد نفت کاهش یابد عملکرد بنگاه های اقتصادی نیز کاهش خواهد 

داشت و عمال میزان مالیات هم به تناسب کمرت می شود. بنابراین اینگونه نیست که 

درآمدهای مالیاتی مستقل از درآمدهای نفتی باشد و اگر دولت بخواهد مستقل عمل 

کند و از بنگاه ها مالیات بیشرتی دریافت شود، میل به رسمایه گذاری کاهش می یابد. 

بنابراین اگر واقع بینانه نگاه کنیم در بودجه جاری امکان رصفه جویی و عدم تخصیص 

منابع وجود ندارد.«

به گفته آخوندی به طور معمول حداقل تخصیص منابع بودجه های جاری در سنوات 

گذشته بیش از ۱۰۰ درصد بوده است: »از طرفی در پرداخت بودجه یارانه ها و میراثی که 

از یک سیاست پوپولیستی بسیار سخت نشات می گیرد، امکان رصفه جویی وجود ندارد 

به طوریکه ساالنه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی هزینه می شود. 

بنابراین آنچه که عدم تحقق آن دور از ذهن نیست بودجه های عمرانی خواهد بود. این 

نشان می دهد که ما چقدر به تغییر پارادایم و تغییر الگوی کلی اداره کشور نیاز داریم.«

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای تغییر پارادایم دولت باید خودش را به جای 

رسمایه گذار بگذارد و رصفه اقتصادی رسمایه گذار و همچنین ریسک هایی را که باید 

متحمل شود، در نظر بگیرد، گفت: »یکی از مشکالتی که در روش جذب فرصت های 

رسمایه گذاری وجود دارد، این است که عمدتا هر دستگاهی سازمان خود را برای 

رسمایه گذاران تبلیغ می کند و از طرفی منویات دستگاه مدنظر خود را به رسمایه گذار 

اعالم می کند، اما هیچگاه خود را جای رسمایه گذار قرار منی دهیم تا ببنیم نگاه 

رسمایه گذار در رابطه با فرصت های موجود چیست. ضمن اینکه در سمینارها باید از دید 

یک رسمایه گذار فرصت های رسمایه گذاری را ارائه دهیم نه از دید یک دولتمرد. دولتمرد 

فقط آینده ایده آل را ترشیح می کند اما رسمایه گذار خواهان شناسایی ریسک های 

احتاملی در رسمایه گذاری است و بر اساس اندازه گیری ریسک و میزان درآمد و بهره ای 

که می برد برنامه ریزی می کند.«

فرصت سازی برای رسمایه گذاران

آخوندی با بیان اینکه ما به عنوان دولت قاعدتا باید فرصت های رسمایه گذاری را فراهم 

کنیم، گفت: »فرصت های رسمایه گذاری پروژه های ما نیست بلکه فرصت های توسعه 

ملی ایران است. بنابراین پرداخنت به اینکه خود را جای رسمایه گذار بگذاریم و چگونه 

به سواالت رسمایه گذار پاسخ دهیم و ریسک رسمایه گذاری را کاهش دهیم، باید مورد 

توجه باشد. از طرفی محیطی که برای کسب و کار تعریف می کنیم بسیار مهم است.«

وزیر راه و شهرسازی، افزود: »قاعدتا ما در بخش های زیربنایی متام شقوق حمل و نقل، 

در بخش روبنایی مانند رسمایه گذاری در ناوگان ریلی، زمینی، هوایی و دریایی و هم در 

حوزه مسکن، توسعه شهری و خدمات شهری می خواهیم فرصت های رسمایه گذاری را 

عرضه کنیم. بسیار مهم است که در جذب رسمایه گذار چقدر به قاعده بازار پایبند هستیم؛ 

در این جا دو سناریو تعریف می شود؛ اول اینکه دولت بازیگر اصلی باشد و قیمت گذاری 

کند و یک سناریوی دیگر این است بخش خصوصی رسمایه گذاری را انجام دهد.«

آخوندی گفت: »در این رشایط باید به قاعده بازی وفادار باشیم و مردم نیز به بی طرف بودن 

دولت ها در جذب رسمایه گذار اطمینان کنند. در چند صد سال اخیر عملکرد دولت ها 

در بخش بی طرف بودن و منصف بودن همواره مورد تردید بخش خصوصی بوده است، 

چراکه هر وقت در بحث های داخلی دچار مشکالت می شویم قوانین وارداتی و صادراتی 

هم زبانی وزیر راه و شهرسازی با رسمایه گذاران بخش خصوصی

رسمایه گذار خواهان شناسایی 
ریسک های احتاملی در 

رسمایه گذاری است
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تغییر می کند و حتی دولت وارد قیمت گذاری می  شود؛ یعنی معموال دولت ها وقتی با 

مشکالت روبرو می شوند، قاعده بازی را تغییر می دهند و به محض این که این قاعده تغییر 

کند دیگر کسی به دولت اعتامد منی کند.«

به گفته آخوندی وزارت راه و شهرسازی به این قاعده جدید وفادار است: »یعنی هم نحوه 

گفتار ما با رسمایه گذار دولتی نباشد، بلکه یک بیان بازاری باشد و هم اینکه محیطی که 

برای رسمایه گذار تعریف می کنیم یک محیط متکی به بازار باشد.«

او در ادامه درباره لزوم برقراری مبادالت بین املللی توضیح داد: »من بر مبادالت بین 

املللی تاکید دارم، اما نه از نظر اینکه رسمایه وارد کشور شود، بلکه بیشرت از این نظر که 

نحوه رقابت، فناوری اعم از فناوری تولید و مدیریت،  مهندسی و همه فرایند در سطح 

دیگری انجام می شود، چراکه این موضوع مهمرت از پولی است که داد و ستد شود. 

بنابراین بحث مبادالت بین املللی و رفنت به یک بازار فراملی بسیار مهمرت است.«

جذب رسمایه خارجی نیازمند زمان است

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه لزومی ندارد که در فرصت های رسمایه گذاری حتام 

رسمایه خارجی وارد کشور شود، گفت: »جذب رسمایه خارجی حتام زمانرب است؛ رشکت 

راه آهن یک برنامه بلندمدت هشت ساله برای توسعه زیربنایی و روبنایی ریل تدوین 

می کند که ارزش آن حدود ۲۸ میلیارد دالر است و ساالنه به حدود چهار میلیارد رسمایه 

نیاز دارد. اما اینکه این میزان در سال توسط رسمایه  گذار خارجی جذب شود تصور سختی 

است. فارغ از اینکه چقدر رسمایه از خارج وارد می شود این برنامه در محیط بین املللی 

صورت می گیرد و رسمایه گذاران داخلی که در این بخش رسمایه گذاری می کنند، با 

قواعد، مقررات بین املللی وارد می شود حائز اهمیت است زیرا در این صورت بحث های 

مهندسی، طراحی، بهره وری، نحوه قرارداد و فعالیت در سطح دیگری انجام می شود.«

اتکا به رسمایه گذاران داخلی و تسهیل رسمایه گذاری خارجی

به اعتقاد آخوندی در بحث استفاده از رسمایه بخش خصوصی باید همواره متکی به 

استفاده از رسمایه گذار داخلی باشیم: »به هیچ وجه نباید به رسمایه داخلی  در این فرایند 

کم ارج بنهیم و الزم است رسمایه گذاران داخلی را همچنان ارجمند بدانیم، بدون اینکه 

کوچکرتین مانعی برای رسمایه گذار خارجی ایجاد کنیم.«

آخوندی در بحث دیگر صحبت هایش از سناریوی دومی نام برد، که به گفته خودش 

سناریویی بدبینانه است: »یک سناریوی بدبینانه این است که مذاکرات به نتیجه نرسد 

که البته احتامل آن کمرت از سناریوی اول است. در این صورت باز هم باید به سمت 

رسمایه داخلی برویم چون در این رشایط هم منابع دولت افزایش منی  یابد. تنگنای 

مالی بهرت منی شود. بنابراین شاخص های اقتصاد در صورت به توافق نرسیدن قاعدتا 

بهرت نخواهد شد.«

بازار سوداگری بورس وحشتناک است 

وزیر راه و شهرسازی، با تاکید بر اینکه منی خواهیم در هامیش فرصت های جذب 

رسمایه گذاری هزینه ای بیهوده رصف کنیم و منایشی برای جذب رسمایه گذار اجرا کنیم، 

بلکه در نظر داریم رشایطی را فراهم آوریم تا میزان اطمینان از موفقیت افزایش یابد، گفت: 

»در کشورهای دیگر، واسطه های مالی بسته های رسمایه گذاری را از دولت دریافت و به 

پروژه های رسمایه پذیر و قابل جذب توسط بخش خصوصی تبدیل می کنند. اما ما چنین 

نهادهایی را در ایران نداریم. البته رشکت های تامین رسمایه مشابه این واسطه های مالی 

هستند، اما چون ما یک بازار سوداگری وحشتناک در بورس داریم عمال رشکت های 

تامین رسمایه ما کارگزار بورس شدند و کمرت در تامین رسمایه فعالیت دارند.«

او در ادامه گفت: »در مجموع نباید ناامید باشیم، بلکه باید به دنبال ابزارهایی که در بازار 

فعالیت می کنند و این پروژه ها را قابل جذب می کنند برویم تا به پلی میان رسمایه گذار 

و دولت تبدیل شوند. این نکته بسیار مهمی است و از زمان مسئولیتم در وزارت راه و 

شهرسازی چندین بار به این موضوع تاکید کرده ام. البته کار سختی است چون هم در 

بروکراسی دولت این اندیشه کمرت وجود دارد و هم نهادهای فعالی به آن صورت در بازار 

وجود ندارند، اما این نهادها را باید در بازار ایران پایه گذاری کرد تا میزان کارایی و بهره وری 

ما افزایش یابد. این نهادها هستند که ما را به بازارهای رسمایه متصل می کنند.«

آخوندی با بیان اینکه منی توان فقط به بازار پولی و مالی توجه کنیم،  گفت: »بازار رسمایه 

نیز باید مورد توجه باشد؛ سهم بخش حمل و نقل، مسکن و شهرسازی که یکی از بزرگرتین 

بخش های اقتصادی ایران است در بازار رسمایه بسیار اندک است، به طوریکه سهم حمل 

و نقل نزدیک به صفر است و ساختامن هم سهم بسیار اندکی دارد. تعداد رشکت های 

ساختامنی که در بازار رسمایه حضور فعال داشته باشند، زیاد نیستند. قاعدتا باید این 

بخش ها را به نحوی به سمت بازار رسمایه سوق دهیم که این موضوع رضورت توجه به 

نهادهای بازار را بیشرت می کند. زیرا رفنت به سمت بازارهای رسمایه بدون نهادهای بازار 

اساسا امکانپذیر نیست هامنطور که در بازار رسمایه بدون کارگزار حتی یک سهم هم 

منی توان خریداری کرد.«

سعیدنژاد حضور در TOC20۱5 را مثبت ارزیابی کرد

دیدار با مدیران ارشد خطوط 
بین املللی کشتیرانی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه نوزدهمین کنفرانس بین املللی 

ترمینال های بندری )TOC( با مدیران ارشــد خطوط بین املللی کشــتیرانی 

اروپایی و آســیایی دیدار کرد؛ »فعالیت های مجدد این خطوط در بنادر کشور« 

موضوع اصلی این دیدارها بود.

محمد سعیدنژاد که برای رشکت در کنفرانس بین املللی ترمینال های بندری 

به ســنگاپور ســفر کرده بود، پس از این ســفر،  نتایج حاصل از ایــن دیدارها و 

مذاکرات بین املللی و رایزنی های انجام شده با مدیران ارشد خطوط بین املللی 

کشتیرانی را مثبت ارزیابی کرد.

به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حال حارض بنادر ایران برای 

پذیرش کشــتی های بزرگ کانتیرنی آمادگی کامل دارند. او هم چنین جلســه 

مشرتک با مدیران ارشد بندر سنگاپور )PAS( را مثبت و موثر دانست.

معاون وزیر راه و شهرســازی در این کنفرانس، فرصت های ایجاد شده در بنادر 

کانتیرنی کشور به ویژه ظرفیت ها و توامنندی های پایانه های کانتیرنی فعال در 

بندر شهید رجایی، طرح های توسعه ای بنادر امام خمینی )ره(، چابهار و بوشهر 

را به متامی گروه هــای متقاضی برای رسمایه گذاری و مشــارکت در پروژه های 

ساخت بنادر ایران معرفی کرد.

هم چنین در نشست مشــرتک مدیرعامل ســازمان بنادر با مدیریت ارشد بندر 

ســنگاپور موضوعاتی هم چون توســعه همکاری های دوجانبــه و بین املللی، 

امکان سنجی همکاری های مشــرتک در حوزه فعالیت های دریایی و بندری و 

توسعه دانش های فنی و تخصصی و مهندسی مورد بحث و بررسی واقع شد.

 Terminal Operators کنفرانس بین املللی ترمینال های بندری موســوم به

Conference بــا حضور مدیران بنــادر و به ویژه بنادر کانتیــرنی دنیا، خطوط 

بین املللی کشتیرانی، صاحبان کاال و فعاالن عرصه دریایی و بندری در سنگاپور 

برگزار شد.

این اجالس یکی از معتربتریــن اجالس های بین املللــی در زمینه حمل ونقل 

دریایی دنیا اســت که هرســاله برگزار می شــود. در کنفرانس سال ۲۰۱۵ که 

مدیرعامل و مدیران ارشــد ســازمان بنادر و دریانوردی ایــران هم در آن حضور 

داشتند، بیش از ٦٠٠ متخصص از ٣٦ کشور بندری دیگر هم رشکت داشتند.

بررسی موضوعاتی هم چون مشکالت ناشی از ورود کشتی های بزرگ کانتیرنی 

به بنادر، آخرین شیوه های حمل ونقل کانتیرن، شیوه های نوین عملیات بندری 

و هم چنین آخرین اخبار و تحوالت مربوط به عرصه حمل ونقل و تخلیه و بارگیری 

کانتیرنی پرداخته شد.

 هم چنیــن در حاشــیه این کنفرانس، منایشــگاهی بــا نام تکنولــوژی بندری

)Port Technology( برگزار شد که آخرین دست آوردهای محصوالت و خدمات 

بخش بندری را ارایه کرده بود.
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ســال ۱۳۹0بنــدر شــهید رجایــی بــه باالتریــن میــزان عملکــرد خــود یعنــی دو میلیــون و هشــتصد هــزار  TEU رســید و رشــدی دو درصــدی را تجربــه 

کــرد. در همیــن تاریــخ بنــدر جبل علــی توانســت عملیــات ۱۱ میلیــون TEU را بــه انجــام برســاند و فاصلــه خــود بــا ایــران را بازهــم افزایــش دهــد. بــا ایــن 

حــال رشــد عملکــرد بنــادر ایــران، آن هــم ســه ســال پــس از آغــاز تحریــم رســمی کشــتیرانی مدیــران ســازمان را خوشــحال کــرده بــود چراکــه رتبــه ایران 

در میــان صــد بنــدر کانتیــرنی برتر جهــان، از ۴8 بــه ۴6 ارتقــاء پیدا کــرد. امــا خوشــحالی دوامی نداشــت، در ســال ۱۳۹۱ منــودار عملکــرد بنــادر ایران، 

بازهــم نزولــی شــد و ایــران بــا عملکــرد حــدود دو میلیــون و TEU 500 بــه رتبــه 5۹ تنــزل پیــدا کــرد و ایــن رونــد ادامــه پیــدا کــرد تــا آنجایــی کــه بنــدر شــهید رجایــی بــا 

عملکــرد یــک میلیــون و 700 هــزار TEU بــه رتبــه 76 در میــان بنــادر رســید و نشــانه هایی از تاثیــر تحریم هــای خصامنــه علیــه جمهــوری اســالمی ایــران در بنــادر منایــان 

شــد. در همیــن زمــان فعالیــت نــاوگان دریایــی ایــران محــدود شــد، تامیــن کشــتی بــه ســختی انجــام شــد و ســفارش های ایــران بــرای ســاخت ۳0 فرونــد کشــتی بــا وجــود 

پیش پرداخــت متوقــف شــود. حــذف پوشــش بیمــه ای شــناورها بــه ســبب فشــارهای غــرب، کشــتیرانی های مســتقلی کــه در ایــن دوران رسی هــم بــه ایــران می زدنــد را از 

حرکــت بــاز داشــت. نفــت ایــران تحریم شــد و نــاوگان رشکــت ملــی نفتکــش ایران هــم بــه ناچــار دســت روی دســت گذاشــت. ناتوانــی در انتقــال پــول و اعتبــار و مــراودات 

بانکی، راه تجار را هم بست دوران کوتاه رکود بنادر ایران از راه رسید.

ســه بهــار گذشــت تــا اینکــه در ســیزدهمین روز ســال ۱۳۹۴، وزیــر امــور خارجــه دولــت یازدهــم، از لــوزان خــرب داد کــه اگــر رشایــط بــه خوبــی پیــش رود، تحریم هــا تــا 

حــدود چهــار مــاه دیگــر بــه یکبــاره لغــو خواهــد شــد. حــاال منتقــدان بــه دنبــال توضیــح می گردنــد و کاردانــان بــا اشــتیاقی دوبــاره در پــی برنامه ریــزی بــرای دوران پــس 

از تحریــم هســتند. در ایــن میــان تحلیــل کارشناســان نشــان می دهــد کــه بــه ســبب رکــود بــازار ایــران در چنــد ســال گذشــته، بــا برداشــته شــدن تحریم هــا روحــی تــازه 

در جــان تجــارت و مبــادالت کشــور دمیــده خواهــد شــد. ایــن یعنــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی هــم بایــد آمادگــی خــود را بــرای ارائــه خدمــات و رسویــس در بنــادر آمــاده 

کننــد چراکــه عمــده مبــادالت معمــول کشــور از طریــق همیــن بنــادر انجــام می شــود. امــا آیــا بنــادر مــا بعــد از دوران رکــود،  بــرای خدمات دهــی بــه خطــوط کشــتیرانی 

بین املللــی آنقــدر کــه بایــد چابــک هســتند؟ آیــا وضعیــت آبراه هــای کشــور،  الیروبــی، تجهیــزات یدک کشــی و سیســتم های هدایــت کشــتی مســاعد اســت؟ آیــا حــاِل 

ــا تعرفه هــای بنــدری، مــدت انتظــار کشــتی ها،  ــادر خــوب اســت؟ آی ــه و بارگیــری و جابه جایــی کاال در بن ــرای پهلوگیــری، تخلی ــاز ب زیرســاخت ها و تجهیــزات مــورد نی

خدمــات رفاهــی، زیرســاخت های فرهنگــی و نیازهــای اولیــه بــرای رسویس دهــی بــه خطــوط کشــتیرانی مرتفــع شــده اســت؟

ماهنامــه بنــدر و دریــا بــرای یافــنت پاســخ ایــن ســواالت بــه رساغ بیشــرت از ده نفــر از کارشناســان، ذی نفعــان، مدیــران و معاونــان اجرایــی ایــن حــوزه رفتــه اســت. برخــی 

بــه رصاحــت اعــالم کردنــد کــه متایلــی بــرای پاســخ دادن ندارنــد و ترجیحشــان ایــن اســت پــس از برداشــته شــدن تحریم هــا اظهــار نظــر کننــد. برخــی هــم آنقــدر امــروز 

و فــردا و امــا و اگــر کردنــد تــا  عطایشــان را بــه لقایشــان بخشــید. 

* یادآوری می شود ترتیب مطالب در این گزارش بر اساس محتوای تخصصی و هم پیوندی گفت وگوها تنظیم شده است تا سیر روایی گزارش حفظ شده و امکان 

نتیجه گیری بهرت برای خوانندگان گرامی وجود داشته باشد. از این رو تقدم و تاخر سمت ها در چیدمان مطالب مدنظر نبوده است.

بررسی وضعیت بنادر ایران پس از رفع تحریم ها از دیدگاه کارشناسان

اگر الیرنها لنگر بیاندازند...
  عاطفه نامداری  
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  هادی حق شناس  
عضوهیاتعاملومعاوناموردریاییسازمانبنادرودریانوردی

برای پذیرش الیرنها 
آمادگی کامل داریم

عضـــو هیـــات عامـــل و معـــاون امـــور دریایـــی ســـازمان بنادر و دریانـــوردی بـــا 

ـــه  ـــرم تخلی ـــن ُن ـــد: »باالتری ـــران می گوی ـــادر ای ـــری بن ـــه و بارگی ـــار تخلی ـــالم آم اع

و بارگیـــری در ســـال ۱۳9۰ بـــود کـــه حـــدود ســـه و نیـــم میلیـــون TEU کانتیـــرن 

ـــزان  ـــن می ـــری شـــده اســـت. در ســـال ۱۳9۳ ای ـــه و بارگی ـــران تخلی ـــادر ای در بن

ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــوم اش ای ـــرد. مفه ـــدا ک ـــش پی ـــون TEU کاه ـــم میلی ـــه دو و نی ب

ـــه  ـــت تخلی ـــون TEU ظرفی ـــک میلی ـــت ســـال ۱۳9۰ ی ـــه ظرفی ـــا رســـیدن ب ـــا ت م

ـــت  ـــه ظرفی ـــته ب ـــال گذش ـــه س ـــه در س ـــم، در حالی ک ـــرن داری ـــری کانتی و بارگی

ـــت.« ـــده اس ـــه ش ـــران اضاف ـــادر ای بن

ــوط  ــرش خطـ ــرای پذیـ ــکلی بـ ــران مشـ ــناس ایـ ــادی حق شـ ــاد هـ ــه اعتقـ بـ

ـــی،  ـــش دریای ـــر بخ ـــه از نظ ـــدارد: »چ ـــزرگ ن ـــتی های ب ـــی و کش ـــرنی خارج الی

ـــتی های  ـــه کش ـــود دارد ک ـــی وج ـــن آمادگ ـــری ای ـــه و بارگی ـــاظ تخلی ـــه لح ـــه ب چ

ـــم.« ـــزرگ را بپذیری ـــایز ب س

ـــران  ـــی ای ـــادر جنوب ـــی در بن ـــات یدک کش ـــی و خدم ـــت الیروب ـــاره وضعی او درب

می گویـــد: »خوشـــبختانه هـــم رشکـــت هدایت کشـــتی خلیـــج فـــارس و هـــم 

رشکـــت نگین ســـبز خاورمیانـــه به عنـــوان دو رشکتـــی کـــه متولـــی الیروبـــی و 

خدمـــات یدک کشـــی بـــه شـــناورها و کشـــتی های تجـــاری هســـتند، هـــر دو 

آمادگـــی ارایـــه خدمـــات دارنـــد. بیشـــرتین خدمـــات الیروبـــی و یدک کشـــی 

ـــود  ـــت وج ـــن ظرفی ـــم ای ـــته ه ـــال گذش ـــه س ـــتیم، در س ـــال ۱۳9۰ داش را در س

داشـــته امـــا چـــون حجـــم ورود کاال بـــه کشـــتی کـــم شـــده بـــود، از ایـــن ظرفیـــت 

ـــت.« ـــده اس ـــتفاده نش اس

بـــه گفتـــه حق شـــناس در صـــورت ورود کشـــتی های کانتیـــرنی و الیرنهـــای 

ـــات  ـــه خدم ـــکان ارای ـــی ام ـــزرگ هـــم از نظـــر یدک کشـــی و هـــم از نظـــر الیروب ب

بـــه بهرتیـــن شـــکل ممکـــن اســـت: »هـــر دو رشکـــت، در دو ســـال گذشـــته 

ــی  ــر نگرانـ ــن نظـ ــد و از ایـ ــش کرده انـ ــروب و یدک کـ ــد الیـ ــه خریـ ــدام بـ اقـ

نداریـــم.«

او دربـــاره تجهیـــز و راه انـــدازی فازهـــای جدیـــد بنـــدر شـــهید رجایـــی 

می گویـــد: »نکتـــه کلیـــدی ایـــن اســـت کـــه در حـــال حـــارض فـــاز دو بنـــدر 

ــد  ــال خریـ ــادر در حـ ــازمان بنـ ــت و سـ ــده اسـ ــاخته شـ ــی سـ ــهید رجایـ شـ

ـــهید  ـــاز دو ش ـــل ف ـــا تکمی ـــت. ب ـــاز دو اس ـــز ف ـــن و تجهی ـــزات گنرتی کری تجهی

ـــه  ـــون ب ـــه میلی ـــی از س ـــهید رجای ـــدر ش ـــری بن ـــه و بارگی ـــت تخلی ـــی ظرفی رجای

شـــش میلیـــون TEU افزایـــش پیـــدا می کنـــد، پـــس نـــه تنهـــا ظرفیت هـــای 

گذشـــته کـــم نشـــده اســـت، بلکـــه ظرفیت هـــا بـــا خریـــد تجهیـــزات فـــاز دو، 

بـــه دو برابـــر خواهـــد رســـید.«

عضـــو هیـــات عامـــل و معـــاون امـــور دریایـــی ســـازمان بنادرودریانـــوردی در 

ــران  ــه ایـ ــا بـ ــان ورود گنرتی کرین هـ ــا زمـ ــه آیـ ــش کـ ــن پرسـ ــه ایـ ــخ بـ پاسـ

ـــه  ـــا این ک ـــت، ام ـــده اس ـــدام ش ـــد اق ـــرای خری ـــخ داد: » ب ـــت، پاس ـــخص اس مش

دقیقـــا چـــه زمانـــی وارد بنـــدر شـــده و نصـــب خواهنـــد شـــد، مشـــخص نیســـت.«

  محسن صادقی فر  
دبیرانجمنپایانهداراندارانبندریایران

زیرساخت هایی که 
منتظر تجهیزات مانده اند

ـــی  ـــهید رجای ـــدر ش ـــه بن ـــب ک ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــه داران ب ـــن پایان ـــر انجم دبی

بـــا موقعیـــت اســـتثنایی در حـــوزه خلیج فـــارس و ظرفیت هـــای بالقـــوه 

ـــرای توســـعه و رشـــد کشـــور  ـــران زمینه هـــای مســـاعدی را ب ـــادر ای موجـــود در بن

ـــت  ـــه موقعی ـــا توجـــه ب ـــی ب ـــدر شـــهید رجای ـــد: »بن فراهـــم کـــرده اســـت،  می گوی

مناســـب تر نســـبت بـــه بنـــادر جنوبـــی خلیج فـــارس همیشـــه بـــرای خطـــوط 

ــیاری از  ــفانه بسـ ــت. متاسـ ــته اسـ ــی را داشـ ــای فراوانـ ــتیرانی جاذبه هـ کشـ

ـــن  ـــرک ای ـــه ت ـــور ب ـــار مجب ـــه ناچ ـــا ب ـــال تحریم ه ـــه دنب ـــتیرانی ب ـــوط کش خط

ـــتیرانی  ـــوط کش ـــددا خط ـــم مج ـــنت تحری ـــس از برداش ـــلام پ ـــادر شـــدند. مس بن

متایـــل زیـــادی بـــه بازگشـــت بـــه بنـــدر شـــهیدرجایی دارنـــد. امـــا آیـــا بنـــدر 

شـــهید رجایـــی قابلیـــت پذیـــرش متامـــی خطـــوط کشـــتیرانی را دارد؟ آیـــا 

ترمینـــال اپراتورهـــا می تواننـــد خدمـــات رقابتـــی ارایـــه کننـــد؟«

ـــی بســـتگی  ـــدر شـــهید رجای ـــگاه بن ـــر حفـــظ جای ـــاد محســـن صادقی ف ـــه اعتق ب

بـــه تـــوان رقابتـــی آن بـــا ســـایر بنـــادر اصلـــی منطقـــه و توانایـــی در پذیـــرش 

ـــا  ـــری کانتیرنه ـــه و بارگی ـــادر در تخلی ـــی بن ـــزان کارای ـــزرگ و می ـــتی های ب کش

دارد: »بـــرآورده ســـاخنت انتظـــارات همـــه مشـــرتیان و خطـــوط کشـــتیرانی ، 

ـــری  ـــه، بارگی ـــرای تخلی ـــی ب ـــزات کاف ـــنت تجهی ـــع، داش ـــه موق ـــات ب ـــه خدم ارائ

و خدمـــات ترانشـــیپی و داشـــنت نرم افزار هـــای کارامـــد و بـــه روز، بهبـــود 

روش هـــا، بهبـــود رویه هـــای بنـــدری و گمرکـــی و همچنیـــن فرآیندهـــا و قوانیـــن 

ـــوط  ـــظ خط ـــذب و حف ـــه ج ـــبت ب ـــه نس ـــت ک ـــواردی اس ـــه م ـــررات از جمل و مق

کشـــتیرانی و مشـــرتیان بنـــدر نقـــش بســـزائی دارد.«

صادقی فـــر در ادامـــه توضیـــح می دهـــد: »بنـــادر ایـــران و به خصـــوص بنـــدر 

شـــهیدرجایی می تواننـــد دروازه ای بـــرای ترانزیـــت کاال بـــه آســـیای میانـــه و 

ـــگاه  ـــد جای ـــهیدرجایی می توان ـــدر ش ـــد. بن ـــران باش ـــرب ای ـــورهای رشق و غ کش

ـــران و  ـــک ای ـــت ژئوپلتی ـــایه موقعی ـــه ای در س ـــیپ منطق ـــرای ترانش ـــبی ب مناس

کریدورهـــای ترانزیتـــی باشـــد. دلیـــل اصلـــی شـــکوفائی بنـــادر در منطقـــه 

خلیـــج فـــارس و دلیـــل اصلـــی رسمایه گذاری هـــای کالن در حـــوزه بنـــدری 

در ایـــن منطقـــه بـــرای تبدیـــل شـــدن بـــه بنـــدر اصلـــی ترانشـــیپی درخلیـــج 

فـــارس اســـت.«

او بـــا یـــادآوری ایـــن مطلـــب کـــه بیـــش از ۱۵میلیـــون TEU ازکانتیرنهـــای 

وارده بـــه منطقـــه خلیـــج فـــارس ترانشـــیپی هســـتند، می گویـــد: »براســـاس 

 TEU ــون ــدود ۳۰ میلیـ ــارس حـ ــوزه خلیج فـ ــار حـ ــای منتـــرشه کل آمـ آمارهـ
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ـــون  ـــت ۱9 میلی ـــاد ظرفی ـــه ایج ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــدر جبل عل ـــت. بن ـــرن اس کانتی

TEU توانســـته عملکـــردی در حـــدود ۱۴ میلیـــون TEU  داشـــته باشـــد و اخیـــرا 

ـــدان  ـــه ۲۵ میلیـــون TEU اســـت. ایـــن ب نیـــز در حـــال افزایـــش ظرفیـــت خـــود ب

معنـــی اســـت کـــه رقیـــب مـــا در حـــوزه خلیج فـــارس در حـــال حـــارض دارای 

ـــت  ـــش ظرفی ـــد افزای ـــت و قص ـــون TEU اس ـــدود ۵ میلی ـــازادی در ح ـــت م ظرفی

ـــون TEU  را دارد.« ـــازده میلی ـــه ی ـــود ب خ

بـــه گفتـــه او ایـــن در حالـــی اســـت کـــه بندرشـــهید رجایـــی در حـــال حـــارض 

ــه  ــرتی کـ ــال ۱۰۰۰ مـ ــون TEU دارد و دو یـ ــه میلیـ ــدود سـ ــی در حـ ظرفیتـ

ـــت.  ـــزات اس ـــد تجهی ـــا فاق ـــده ام ـــاخته ش ـــت س ـــال اس ـــش از دوس ـــدودا بی ح

نداشـــنت تجهیـــزات هـــم بـــه معنـــی نداشـــنت آن ظرفیـــت اســـت. 

او بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه در حـــال حـــارض بنـــادر مـــا تنهـــا آمادگـــی پذیـــرش 

ـــهید  ـــدر ش ـــت بن ـــد: »ظرفی ـــد،  می گوی ـــتیرانی را دارن ـــط کش ـــار خ ـــا چه ـــه ی س

رجایـــی کافـــی نیســـت و حضـــور بیـــش از ســـه چهـــار خـــط کشـــتیرانی در 

کشـــور ترافیـــک ایجـــاد کنـــد و ایـــن ترافیـــک بـــرای مـــا هزینـــه بـــه همـــراه 

دارد. این طـــور نباشـــد کـــه یـــک خـــط کشـــتیرانی بیایـــد و معطـــل تخلیـــه و 

ـــه  ـــا انتظارداشـــته باشـــیم کـــه خـــط کشـــتیرانی کـــامکان ب ـــری باشـــد و م بارگی

ـــز اســـت و راضـــی نگـــه  فعالیـــت خـــود ادامـــه دهـــد. چـــون آمدن شـــان یـــک چی

ــری اســـت«.  ــز دیگـ ــان چیـ داشنت شـ

ــدر  ــوم بنـ ــای دوم و سـ ــدن فازهـ ــز نشـ ــف از تجهیـ ــا اظهارتاسـ ــر بـ صادقی فـ

ـــا  ـــد: »م ـــد می کن ـــا تاکی ـــن فازه ـــرداری از ای ـــر رضورت بهره ب ـــی،  ب ـــهید رجای ش

ـــون  ـــش میلی ـــه ش ـــا را ب ـــت م ـــد ظرفی ـــه می توان ـــم ک ـــرتی داری ـــزار م ـــال ه دو ی

TEU برســـاند، امـــا متاســـفانه مـــا بـــرای آن یال هـــا تجهیـــزات نداریـــم. اگـــر 

گنرتی کریـــن باشـــد، ظرفیت مـــان بـــه شـــش میلیـــون TEU می رســـد و 

می توانیـــم شـــش خـــط دیگـــر را هـــم بپذیریـــم و کار بنـــدر تســـهیل خواهـــد 

ـــزات  ـــون تجه ـــا چ ـــت، ام ـــون TEU اس ـــش میلی ـــا ش ـــمی م ـــت اس ـــد. ظرفی ش

ـــی  ـــم. وقت ـــون TEU کار می کنی ـــه میلی ـــادل س ـــی مع ـــا ظرفیت ـــال ب ـــم عم نداری

تجهیـــزات نباشـــد، زیرســـاخت ها هـــم بی اســـتفاده خواهـــد بـــود.«

بـــا ایـــن حـــال صادقی فـــر راهـــکاری دارد کـــه بـــا بهره گیـــری از آن هـــم 

ـــم  ـــرد و ه ـــن ک ـــهیدرجایی را تامی ـــدر ش ـــاز در بن ـــورد نی ـــزات م ـــوان تجهی می ت

دروازه هـــای کشـــور را بـــه روی اقتصـــاد جهانـــی گشـــود: »اگـــر تحریـــم برداشـــته 

شـــود، خیلـــی از خطـــوط می خواهنـــد بـــه ایـــران بیاینـــد، چـــون برای شـــان 

ـــن  ـــی از ای ـــت. یک ـــی گذاش ـــا رشط و رشوط ـــرای آن ه ـــد ب ـــا بای ـــد دارد. ام درآم

ـــی  ـــد. حت ـــه بندرباش ـــت ب ـــا ترانزی ـــیپ ی ـــد ورود ترانش ـــد تعه ـــی توان ـــط م رشای

ــذار  ــای رسمایه گـ ــی از رشکت هـ ــا برخـ ــم بـ ــا می توانیـ ــده دارم مـ ــن عقیـ مـ

ـــن  ـــا در ای ـــرای م ـــم ب ـــم و بگویی ـــت کنی ـــتیرانی صحب ـــوط کش ـــا خط ـــدری ی بن

ـــراردادی  ـــا ق ـــد و ب ـــتیرن بیاوری ـــن و ترانس ـــرتی کری ـــی گن ـــی و غرب ـــال رشق دو ی

ـــدن  ـــپری ش ـــد از س ـــزات بع ـــود و تجهی ـــذار ش ـــا واگ ـــه آنه ـــال ب ـــاله ترمین ده س

دوره ای مشـــخص بصـــورت BOT  بـــه ســـازمان واگـــذار شـــود.«

او در ادامـــه گفـــت: »تجهیـــزات موجـــود در پیشـــانی ترمینـــال دو بـــا توجـــه 

ــرای  ــت بـ ــت و الزم اسـ ــد داشـ ــی الزم را نخواهـ ــرتی کارایـ ــق ۱7 مـ ــه عمـ بـ

پیشـــانی گنرتی کرین هـــای بـــا Outreach دسرتســـی بـــه ۲۵ کانتیـــرن نیـــاز 

اســـت تـــا بتوانـــد بـــا توجـــه بـــه عمـــق مناســـب بـــه کشـــتی های بزرگـــرتی 

ــا توجـــه بـــه  خدمات دهـــی داشـــته باشـــد و بـــرای یال هـــای ترمینـــال دو بـ

عمـــق ۱۶ مـــرت هـــم از گنرتی کرین هـــای موجـــود اســـتفاده کـــرد و هـــم 

تعـــدادی را خریـــداری کـــرد.«

  محمدرضا قائم مقامی  
رئیسهیاتمدیرهانجمنپایانهدارانبنادرایران

سازمان باید 
نگاه دولتی اش را تغییر دهد

در حالـــی کـــه بســـیاری از کارشناســـان ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی،  معتقـــد بـــه 

رضورت رســـیدگی بـــه خدمـــات ارایـــه شـــده از ســـوی اپراتورهـــا در بنـــدر شـــهید 

رجایـــی هســـتند، رییـــس انجمـــن پایانـــه داران ایـــران معتقـــد اســـت کـــه ضعـــف 

اصلـــی بنـــدر شـــهید رجایـــی، بـــه اســـکله برمی گـــردد: »ضعـــف را بیشـــرت در 

ــا  ــتیبانی در پایانه هـ ــزات پشـ ــبختانه تجهیـ ــم. خوشـ ــکله می بینـ ــار اسـ کنـ

کافـــی هســـتند و می تواننـــد ســـه تـــا ســـه و نیـــم میلیـــون TEU را جواب گـــو 

ــد.  ــده تامیـــن می کنـ ــال آینـ ــج سـ ــا پنـ ــا را تـ ــاز مـ ــزان نیـ ــن میـ ــند. ایـ باشـ

تجهیـــزات پایانه هـــا روزآمـــد اســـت و وضعیـــت بهـــرتی از اســـکله دارنـــد.«

محمدرضـــا قائـــم مقامـــی بـــا ابـــراز رضایتمنـــدی از وضعیـــت انبارهـــای 

ترمینال هـــا می گویـــد: »در حـــال حـــارض دو چالـــش جـــدی در بنـــدر شـــهید 

ـــدر و  ـــی در بن ـــد ترافیک ـــیوه های جدی ـــامل ش ـــث اع ـــی بح ـــم: یک ـــی داری رجای
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ـــا وضعیـــت انبارهـــای  ـــدر اســـت. ام ـــن بن دیگـــری آلودگـــی زیســـت محیطـــی ای

ترمینال هـــا رضایت بخـــش اســـت.«

او در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش کـــه آیـــا ظرفیـــت بنـــدر شـــهیدرجایی بـــرای 

پاســـخ گویی بـــه رسویس گیرنـــدگان کافـــی اســـت،  می گویـــد: »بنـــدر 

شـــهید رجایـــی می توانـــد تقاضـــای موجـــود در بـــازار را جـــواب بدهـــد، امـــا 

اگـــر اهـــداف بزرگ تـــری داشـــته باشـــد، چنیـــن امکاناتـــی را نـــدارد. شـــاید 

از حـــدود یـــک ســـال پـــس از برداشـــته شـــدن تحریم هـــا،  رونـــد ورود کاالهـــا 

ـــاری و  ـــی، تج ـــتم های بانک ـــد سیس ـــه بای ـــن فاصل ـــود. در ای ـــاز ش ـــور آغ ـــه کش ب

بازرگانـــی بـــه حالـــت قبـــل بازگـــردد.«

ـــوردی در  ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــه س ـــب ک ـــن مطل ـــادآوری ای ـــا ی ـــی ب ـــم مقام قائ

ـــازمان  ـــن س ـــگاه ای ـــر ن ـــر رضورت تغیی ـــدارد،  ب ـــی ن ـــزات کاف ـــارض تجهی ـــال ح ح

ـــد  ـــوض کن ـــود را ع ـــی خ ـــگاه دولت ـــد ن ـــازمان بای ـــد: »س ـــرده و می گوی ـــد ک تاکی

ـــد  ـــی بای ـــش خصوص ـــای بخ ـــد. رسمایه ه ـــامد کن ـــی اعت ـــش خصوص ـــه بخ و ب

هدایـــت شـــود. حجـــم ســـنگین رسمایه هـــای بخـــش خصوصـــی آمـــاده ورود 

ـــه ایـــن صنعـــت هســـتند، هامن طورکـــه در پرتوشـــیمی، تولیـــد آهـــن، معـــادن  ب

و... وارد شـــدند و پیرشفـــت خوبـــی ایجـــاد کردنـــد، می تواننـــد در بنـــادر مـــا 

هـــم رسمایه گـــذاری کننـــد.«

ـــن  ـــرای جـــذب ای ـــه و ســـاز و کار مشـــخصی ب ـــد برنام ـــاد او ســـازمان بای ـــه اعتق ب

ـــوان  ـــی ت ـــش خصوص ـــه بخ ـــم ک ـــر می کن ـــن فک ـــد: »م ـــته باش ـــا داش رسمایه ه

کافـــی بـــرای ایـــن کار را دارد. علـــت این کـــه منی آینـــد و رسمایه گـــذاری 

منی کننـــد، ایـــن اســـت کـــه ســـازمان بنـــادر بایـــد موانـــع پیـــش رو را بـــردارد 

ـــذب  ـــرای ج ـــه ای ب ـــد برنام ـــازمان بای ـــد. س ـــهیل کن ـــکاری را تس ـــط هم و رشای

ایـــن رسمایه هـــا داشـــته باشـــد.«

  غالمرضا ماشینچی   
مدیرعاملشرکتسیدلف

زنگ خطر 
برای بندر شهید رجایی

ــه  ــی بـ ــرش و رسویس دهـ ــت پذیـ ــی وضعیـ ــینچی در ارزیابـ ــا ماشـ غالمرضـ

ترافیـــک باالتـــر کشـــتی ها،  پـــس از برداشـــته شـــدن تحریم هـــا می گویـــد: 

»مـــا ایـــن کار را قبـــال هـــم انجـــام داده ایـــم و جـــای نگرانـــی کلـــی وجـــود نـــدارد، 

ــا در ایـــن دوره رکـــود بایـــد آمادگی هایـــی بـــرای رشایـــط پیش روی مـــان  امـ

پیـــدا کنیـــم.«

ــی،   ــهید رجایـ ــدر شـ ــازی بنـ ــرای آماده سـ ــن بـ ــن رکـ ــاد او مهم تریـ ــه اعتقـ بـ

رســـیدگی بـــه وضعیـــت دو پیشـــانی بنـــدر اســـت کـــه حـــاال در اختیـــار 

دو رشکـــت ســـینا و بتـــا قـــرار گرفته انـــد: »بایـــد از نظـــر آماده ســـازی 

گنرتی کرین هـــا از همیـــن حـــاال متهیـــدات الزم را به عمـــل بیاورنـــد. 

ـــل  ـــی کام ـــا آمادگ ـــن رشکت ه ـــه ای ـــد ک ـــزی کن ـــوری برنامه ری ـــد ط ـــازمان بای س

ـــکله های  ـــد، اس ـــاده باش ـــد آم ـــه بای ـــی ک ـــتین جای ـــون نخس ـــند، چ ـــته باش داش

کانتیـــرنی اســـت کـــه در رشایـــط فعلـــی مـــن ایـــن بخـــش را آمـــاده بـــرای آن 

ـــوال  ـــه معم ـــدی را ک ـــی 9۰ درص ـــوز آمادگ ـــزات هن ـــم. تجهی ـــم کار منی بین حج

مـــورد نظـــر اســـت، ندارنـــد و ایـــن یـــک زنـــگ خطـــر اســـت.«

ـــتی ها  ـــردد کش ـــرای ت ـــا ب ـــر آب راه ه ـــت معاب ـــینچی، وضعی ـــر ماش ـــی دیگ نگران

در ترافیـــک باالســـت، چراکـــه بـــه گفتـــه او ایـــن معابـــر بـــرای ترافیک هـــای 

بـــاال تعریـــف نشـــده اند و آمادگـــی کافـــی نخواهنـــد داشـــت: »حتـــی اگـــر 

 STY ــا در ــی از کانتیرنهـ ــه بخشـ ــل این کـ ــد، به دلیـ ــوب کار کنـ ــکله خـ اسـ

ــه  ــان کـ ــط قراردادی شـ ــر رشایـ ــه خاطـ ــم بـ ــود و بخـــش اعظـ ــه می شـ تخلیـ

ـــر  ـــد، معاب ـــدا کنن ـــال پی ـــر انتق ـــای دیگ ـــه پایانه ه ـــد ب ـــت بای ـــاس BSD اس براس

ـــرح  ـــک ط ـــاال ی ـــد از ح ـــدر بای ـــدارد. بن ـــک را ن ـــاالی ترافی ـــم ب ـــی حج ـــا آمادگ م

ـــت.« ـــده اس ـــام نش ـــا االن انج ـــن کار ت ـــا ای ـــد، ام ـــم کنن ـــی را تنظی ترافیک

این طورکـــه کارشـــناس و بازنشســـته ســـازمان بنادرودریانـــوردی می گویـــد،  

ـــه  ـــش از س ـــردد بی ـــود،  ت ـــت ش ـــکله مدیری ـــد در اس ـــه بای ـــایلی ک ـــر مس ـــالوه ب ع

هـــزار کامیـــون در بنـــدر بنـــدر شـــهید رجایـــی و همچنیـــن کشـــنده هایی کـــه از 

محوطه هـــای ۲۰۰ هکتـــاری به خاطـــر انتقـــال مـــواد معدنـــی بـــه اســـکله ها 

ـــرد:  ـــد ک ـــاد خواه ـــدر ایج ـــم گیری در بن ـــک چش ـــتند، ترافی ـــردد هس ـــال ت در ح

»ایـــن ترافیکـــی وحشـــتناک اســـت؛ در رشایطـــی کـــه کشـــتی ها وارد عمـــل 

شـــوند، دیگـــر منی توانیـــم ایـــن ترافیـــک را برطـــرف کنیـــم و بایـــد در دوره رکـــود 

فعلـــی، ایـــن مســـایل را ســـامان دهی کنیـــم.«

ـــودن  ـــی ب ـــد و کاف ـــر روزآم ـــان ب ـــدری، هم چن ـــان بن ـــیاری از متصدی ـــه بس اگرچ

ـــا نظـــر آن هـــا  ـــا ماشـــینچی ب ـــد، ام ـــد دارن ـــی تاکی ـــدر شـــهید رجای ـــزات بن تجهی

ـــک دوره  ـــم. در ی ـــه روز نکرده ای ـــزات را ب ـــا تجهی ـــد: »م ـــت و می گوی ـــف اس مخال

ـــه در  ـــی ک ـــا االن رشکت های ـــود. ام ـــرح ب ـــازمان مط ـــت در س ـــث رقاب ـــی بح زمان

ـــه  ـــی ک ـــت. رشکت های ـــی اس ـــان موقت ـــه رشایط ش ـــد ک ـــت می کنن ـــدر فعالی بن

در پیشـــانی کار می کننـــد و پیامنـــکاران اصلـــی مـــا در اســـکله قراردادهـــای 

ـــرارداد  ـــن ق ـــا ای ـــد. ب ـــازمان دارن ـــا س ـــه ب ـــش ماه ـــاله و ش ـــک س ـــدت ی کوتاه م

ــرات را  ــا تعمیـ ــرد یـ ــه روز کـ ــزات را بـ ــه تجهیـ ــت کـ ــار داشـ ــوان انتظـ منی تـ

به درســـتی انجـــام داد، چـــون هزینه بـــر اســـت و تضمینـــی وجـــود نـــدارد.«

ـــازمان،  ـــت س ـــن اولوی ـــه مهم تری ـــت ک ـــد اس ـــان معتق ـــال، او هم چن ـــن ح ـــا ای ب

تامیـــن تجهیـــزات بـــرای یـــال رشقـــی و تجهیـــز یـــال غربـــی بنـــدر شـــهید 

رجایـــی اســـت: »مهم تریـــن کاری کـــه ســـازمان بایـــد انجـــام بدهـــد، ایـــن 

ـــازمان  ـــه س ـــم ک ـــد. می دان ـــخص کن ـــا مش ـــد گنرتی ه ـــت خری ـــه وضعی ـــت ک اس

ــا بایـــد هرچـــه زودتـــر ایـــن موانـــع را چـــه از طریـــق  موانـــع مالـــی دارد، امـ

ــذاری  ــه آمادگـــی رسمایه گـ ــق بخـــش خصوصـــی کـ ــه از طریـ ــا و چـ بانک هـ

دارنـــد،  خریـــداری کنـــد. ســـازمان بایـــد هرچـــه رسیع تـــر وارد عمـــل شـــود. 

ــود.« ــر می شـ ــم. دارد دیـ ــاال بزنیـ ــتین ها را بـ ــم و آسـ ــد کار کنیـ بایـ

  محمدحسین داجمر   
مدیرعاملکشتیرانیجمهوریاسالمیایران

تجهیز فاز دو شهیدرجایی در 
اولویت باشد

ــی از  ــراز نگرانـ ــا ابـ ــران بـ ــالمی ایـ ــوری اسـ ــتیرانی جمهـ ــل کشـ ــر عامـ مدیـ

تجهیـــز نشـــدن اســـکله های فـــاز دو بنـــدر شـــهید رجایـــی، می گویـــد: 

»متاســـفانه ســـال های زیـــادی از ســـاخت اســـکله های فـــاز دو بنـــدر 

شـــهیدرجایی می گـــذرد امـــا هنـــوز تجهیـــز نشـــده اســـت. در صـــورت رفـــع 

تحریم هـــا و بازگشـــت خطـــوط کشـــتیرانی بین املللـــی بـــه ایـــران،  طبیعـــی 

ـــازمان  ـــر س ـــرد و اگ ـــد ک ـــدا نخواه ـــش پی ـــاره افزای ـــم یک ب ـــن حج ـــه ای ـــت ک اس

بنادرودریانـــوردی به درســـتی و به موقـــع بـــرای تجهیـــز بنـــادر اقـــدام کنـــد، 

بـــا بحـــران مواجـــه نخواهیـــم شـــد.«

بـــا ایـــن حـــال محمدحســـین داجمـــر بـــه تصمیم ســـازان ایـــن حـــوزه 

هشـــدار می دهـــد کـــه در صـــورت از دســـت دادن فرصت هـــا بـــرای تجهیـــز 

ــازمان  ــر سـ ــت: »اگـ ــم داشـ ــربان نخواهیـ ــرای جـ ــی بـ ــر زمانـ ــادر، دیگـ بنـ

ـــرود،  ـــش ب ـــته پی ـــال های گذش ـــدی س ـــه کن ـــدر ب ـــن ق ـــوردی همی بنادرودریان

ـــد.« ـــم ش ـــه خواهی ـــران مواج ـــا بح ـــناورها ب ـــه ش ـــی ب ـــرای رسویس ده ـــا ب قطع

ـــبی  ـــت نس ـــی رضای ـــادر جنوب ـــی بن ـــزات دریای ـــی و تجهی ـــت الیروب او از وضعی

دارد امـــا تاکیـــد می کنـــد کـــه بایـــد بـــرای تجهیـــزات بنـــدری فکـــری کـــرد 

ــوارد  ــی و مـ ــر الیروبـ ــناورها، از نظـ ــت شـ ــرای فعالیـ ــت: »بـ ــاره ای جسـ و چـ

این چنینـــی رشایـــط مطلـــوب نیســـت کـــه البتـــه مـــا را دچـــار مشـــکل 

ــم.« ــا بدهیـ ــادر ارتقـ ــزات را در بنـ ــد تجهیـ ــا بایـ ــد، مـ منی کنـ
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داجمـــر تنهـــا راه افزایـــش بهـــره وری در بنـــادر را بهره منـــدی از تجهیـــزات روزآمـــد 

ـــرداری  ـــه بهره ب ـــی را ب ـــدر شـــهید رجای ـــاز ســـه بن ـــد ف ـــا بای ـــد: »م و کافـــی می دان

ـــدا  ـــش پی ـــره وری افزای ـــه به ـــتی ها و در نتیج ـــرش کش ـــطح پذی ـــا س ـــانیم ت برس

ـــرای  ـــم و ب ـــا دهی ـــاال را ارتق ـــت ب ـــا ظرفی ـــتی های ب ـــرش کش ـــطح پذی ـــد. س کن

ایـــن کار مهم تریـــن موضـــوع تجهیـــزات و فعال کـــردن اســـکله ها اســـت.«

رقابت باید منطقی و دوسویه باشد
مدیـــر عامـــل کشـــتیرانی جمهـــوری اســـالمی ایـــران معتقـــد اســـت کـــه فعالیـــت 

ایـــن رشکـــت و کشـــتیرانی های ایرانـــی در رشایـــط رقابتـــی مشـــکل خاصـــی 

نخواهـــد داشـــت، بـــه رشطـــی کـــه ایـــن رقابـــت منطقـــی و دوســـویه باشـــد: 

»رشکت هـــای بین املللـــی قبـــال هـــم در بنـــادر مـــا فعالیـــت می کردنـــد و مـــا 

ـــای  ـــد فض ـــا بای ـــش، فض ـــن بخ ـــت ای ـــرای پیرشف ـــم. ب ـــت می کردی ـــم رقاب ـــا ه ب

ـــن کیفیـــت و خدمـــات  ـــم بهرتی ـــا در فضـــای رقابتـــی می توانی ـــی باشـــد. م رقابت

ـــیم.« ـــته باش ـــب را داش مناس

ــه ایـــن فضـــای رقابتـــی، یـــک فضـــای  داجمـــر می گویـــد: »بـــه رشطـــی کـ

ــوط  ــم خطـ ــازه می دهیـ ــا اجـ ــه مـ ــد، هامن طورکـ ــه باشـ ــی و  دوطرفـ منطقـ

ـــد  ـــازه می دهن ـــد اج ـــم بای ـــی ه ـــادر خارج ـــد، بن ـــا بیاین ـــادر م ـــه بن ـــی ب خارج

ــد.« ــردد کننـ ــادر تـ ــی در آن بنـ ــتی های ایرانـ ــه کشـ کـ

سازمان را مجبور به ساخت بندر غیر اقتصادی کرده اند
ـــوردی دارد، پیشـــنهادی کـــه  ـــرای ســـازمان بنادرودریان او یـــک پیشـــنهاد هـــم ب

ـــد  ـــم بای ـــا ه ـــدارد: »تعرفه ه ـــود ن ـــزی از آن وج ـــای او،  راه گری ـــاس گفته ه براس

رقابتـــی شـــود. تعرفه هـــای مـــا نســـبت بـــه بنـــادر جنـــوب خلیـــج فـــارس تـــا 

ســـه و نیـــم برابـــر بیشـــرت اســـت، ایـــن رشایـــط مطلوبـــی نیســـت و خیلی هـــا 

را فـــراری می دهـــد. ســـازمان بنـــادر بایـــد در تعرفه هـــا تجدیـــد نظـــر کنـــد.«

ـــازمان  ـــرون از س ـــه از بی ـــی ک ـــارهای غیرکارشناس ـــه فش ـــت ک ـــد اس ـــر معتق داجم

بنادرودریانـــوردی بـــه ایـــن مجموعـــه تخصصـــی تحمیـــل می شـــود، ســـبب 

شـــده اســـت کـــه ســـازمان بنـــادر بـــرای تامیـــن هزینه هـــا، میـــزان تعرفـــه را 

ــنگین  ــکله های سـ ــاخت اسـ ــرای سـ ــه بـ ــی کـ ــد: »تحمیل هایـ ــش دهـ افزایـ

ــا را بـــاال  غیراقتصـــادی وجـــود دارد، ســـازمان را ناچـــار می کنـــد کـــه تعرفه هـ

بـــربد و فشـــار بـــرروی مشـــرتیان بیشـــرت شـــود. مجلـــس و جاهـــای دیگـــر ســـازمان 

ـــدارد  ـــود ن ـــا وج ـــه آن ه ـــازی ب ـــه نی ـــازد ک ـــادری بس ـــد بن ـــور کرده ان ـــادر را مجب بن

و غیراقتصـــادی هســـتند. ســـازمان هـــم مجبـــور می شـــود بـــرای تامیـــن ایـــن 

ــرد.« ــاال می بـ ــا را بـ ــن تعرفه هـ ــرای همیـ ــرد و بـ ــول بگیـ ــا، پـ هزینه هـ

  محمدعلی اصل سعیدی پور   
سرپرستمعاونتاموربندریادارهکلبنادرودریانوردیاستانهرمزگان

نیاز سنجی 
برای توسعه بنادر

رسویس گیرنـــدگان بخـــش خصوصـــی از تجهیـــز نشـــدن فـــاز دو بنـــدر 

شـــهید رجایـــی گالیـــه دارنـــد و کنـــدی در تجهیـــز اســـکله ها را مشکل ســـاز 

ــدری و  ــور بنـ ــت امـ ــت معاونـ ــه رسپرسـ ــت کـ ــن در حالی اسـ ــد، ایـ می داننـ

منطقـــه ویـــژه اداره کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان هرمـــزگان خوشـــبین اســـت 

ـــخصی  ـــزی مش ـــد برنامه ری ـــل جدی ـــتی های نس ـــرش کش ـــرای پذی ـــد ب و می گوی

ـــت  ـــده اس ـــام ش ـــم انج ـــس از تحری ـــط پ ـــرای رشای ـــی ب ـــد: »برنامه ریزی های دارن
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کـــه مربـــوط بـــه امـــروز و دیـــروز نیســـت. مـــا بیشـــرت از شـــش هفـــت ســـال اســـت 

کـــه برنامه ریزی هـــای کالنـــی را بـــرای بنـــدر شـــهید رجایـــی رشوع کرده ایـــم 

تـــا پذیـــرای کشـــتی های نســـل هفتـــم و هشـــتم باشـــیم.«

ــرای  ــدر بـ ــن بنـ ــت ایـ ــادآوری موفقیـ ــا یـ ــعیدی پور بـ ــل سـ ــی اصـ محمدعلـ

ــد  ــد می کنـ ــزار TEU تاکیـ ــت ۱۴هـ ــا ظرفیـ ــتی هایی بـ ــه کشـ ــی بـ پهلودهـ

ـــال  ـــا در س ـــت: »م ـــاده اس ـــده، آم ـــات آین ـــرای اتفاق ـــی ب ـــهید رجای ـــدر ش ـــه بن ک

۱۳9۰ توانســـتیم دو میلیـــون و ۸۰۰ هـــزار TUE  کانتیـــرن بزنیـــم. االن در بنـــدر 

آمادگـــی ایـــن را داریـــم کـــه جابه جایـــی کانتیـــرن)move( در ســـاعت را تـــا 

ـــی  ـــا ۲7 جابه جای ـــن ۲۲ ت ـــا االن بی ـــیم، ام ـــته باش ـــاعت داش move ۳۰ در س

ـــوع گنـــرتی کـــه  ـــه ســـایز کشـــتی و ن ـــم کـــه بســـتگی ب ـــرن در ســـاعت داری کانتی

ــد، دارد.« ــدا می کنـ ــی پیـ اختصاصـ

ـــی خـــرب  ـــدر شـــهید رجای ـــزات بن ـــای تجهی ـــرای ارتق او از برنامه هـــای ســـازمان ب

ـــود:  ـــام ش ـــی انج ـــط مطلوب ـــناورها در رشای ـــه ش ـــی ب ـــا رسویس ده ـــد ت می ده

ـــت  ـــپ و راس ـــای چ ـــه یال ه ـــت ک ـــن اس ـــازمان ای ـــی س ـــای آت ـــی از برنامه ه »یک

را بـــه گنرتی هـــای ســـوپر پســـت پاناماکـــس جدیـــد مجهـــز کنـــد. در ایـــن 

ـــی  ـــید و آمادگ ـــد رس ـــون TEU خواه ـــش میلی ـــه ش ـــمی  ب ـــت اس ـــط ظرفی رشای

پذیـــرش کشـــتی های بـــزرگ را خواهیـــم داشـــت. امـــا در حـــال حـــارض تـــا 

کشـــتی های ۱۴ هـــزار TEU ظرفیـــت داریـــم.«

ـــی  ـــاز اجرای ـــه ف ـــی ب ـــه زمان ـــا چ ـــن برنامه ه ـــه ای ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب او در پاس

ـــا  ـــخصی دارد ام ـــدی مش ـــا زمان بن ـــن برنامه ه ـــد: »ای ـــید، می گوی ـــد رس خواهن

ـــخ  ـــوز تاری ـــا هن ـــن پروژه ه ـــی از ای ـــون برخ ـــم، چ ـــم بگوی ـــات منی توان ـــه جزیی ب

ـــخص  ـــات مش ـــح مطالع ـــد نتای ـــتند، بای ـــه هس ـــاز مطالع ـــد و در ف ـــی ندارن قطع

ـــم.« ـــزی کنی ـــاس آن برنامه ری ـــم براس ـــا بتوانی ـــود ت ش

ــد:  ــدر می گویـ ــن بنـ ــی ایـ ــزات دریایـ ــاره تجهیـ ــن دربـ ــعیدی پور همچنیـ سـ

»تجهیـــزات دریایـــی خوبـــی داریـــم، کانـــال مـــا نزدیـــک بـــه ۱۵ مـــرت عمـــق 

دارد و ورود کشـــتی های تـــا ظرفیـــت ۱۴ هـــزار TEU را به راحتـــی می توانیـــم 

پذیـــرا باشـــیم. اســـکله ها عمـــق مـــورد قبـــول را دارنـــد، تجهیـــزات دریایـــی 

ــتند.« ــاده هسـ ــه آمـ ــزاری VTS همـ ــه نرم افـ ــا و برنامـ یدک کشـــی، پایلوت هـ

ــه ویـــژه اداره کل  ــا ایـــن حـــال رسپرســـت معاونـــت امـــور بنـــدری و منطقـ بـ

ـــت  ـــزات و وضعی ـــای تجهی ـــزگان از رضورت ارتق ـــتان هرم ـــوردی اس بنادرودریان

بنـــادر آگاه اســـت و توضیـــح می دهـــد: »بـــرای رفـــع نیازهـــای آینـــده بایـــد 

ـــت  ـــتور کار معاون ـــوع در دس ـــن موض ـــه ای ـــم ک ـــعه بدهی ـــی را توس ـــط فعل رشای

ـــت. در  ـــری اس ـــال پی گی ـــه و در ح ـــرار گرفت ـــازمان ق ـــادر س ـــعه بن ـــز و توس تجهی

حـــال نیازســـنجی هســـتیم و خریـــد تجهیـــزات در برنامـــه اســـت.« 

  مهدی رستگاری   
رئیسامورتحقیقوتوسعهشرکتتوسعهخدماتدریاییوبندریسینا

چهره بنادردامئا
 تغییر می کنــــد

 این طورکـــه رســـتگاری می گویـــد نبایـــد دل مـــان را بـــه این کـــه می توانیـــم 

بـــه کشـــتی های ۱۱ هـــزار TEU رسویـــس بدهیـــم، خـــوش کنیـــم، چراکـــه 

ــروز  ــث امـ ــرد: »بحـ ــد کـ ــر خواهـ ــتی ها تغییـ ــن کشـ ــرد ایـ ــه زودی کارکـ بـ

صنعـــت کشتی ســـازی، بحـــث افزایـــش ســـایز کشتی هاســـت. بـــا توجـــه 

بـــه توســـعه ای کـــه در کانـــال پانامـــا انجـــام شـــد حـــاال کشـــتی های 

نئوپاناماکـــس و سوپرپســـت نئو پاناماکـــس در ایـــن مســـیر تـــردد دارنـــد و 

چهـــره بنـــادر دنیـــا را عـــوض کرده انـــد. زمـــان آن رســـیده کـــه بنـــادر خودشـــان 

ــد.« ــاده کننـ ــر آمـ ــتی های کوه پیکـ ــرش کشـ ــرای پذیـ را بـ

ـــت و  ـــه نیس ـــدان منصفان ـــم چن ـــت ه ـــازار رقاب ـــه او ب ـــه گفت ـــر ب ـــوی دیگ از س

ــای  ــده اند: »اتحادیه هـ ــدود شـ ــت محـ ــه رسعـ ــتیرانی بـ ــای کشـ اتحادیه هـ

ــتیرانی ها  ــی کشـ ــدرت چانه زنـ ــس قـ ــوند. پـ ــر می شـ ــتیرانی محدودتـ کشـ

ــر را  ــتیرانی های کوچک تـ ــد کشـ ــت و می تواننـ ــال افزایـــش اسـ ــم در حـ هـ

خـــرد کننـــد. این هـــا به دنبـــال انحصـــار در بـــازار هســـتند، اعـــامل قـــدرت 

ــد.« ــه در می کننـ ــازی بـ ـــر را از بـ ــای کوچک ت ــد و رقبـ می کننـ

ـــفر  ـــری س ـــادر کم ت ـــه بن ـــر ب ـــتی های بزرگ ت ـــناس، کش ـــن کارش ـــه ای ـــه گفت ب

می کننـــد و ایـــن لزومـــا بـــه ســـود بنـــادر نخواهـــد بـــود: »بنـــادر کم تـــری 

می تواننـــد عملیـــات پهلودهـــی ایـــن کشـــتی های بـــزرگ را انجـــام دهنـــد. 

ایـــن کشـــتی های کوه پیکـــر در رونـــد فیدرینـــگ و Direct Call هـــم تغییـــر 

ـــا  ـــا ب ـــته م ـــزرگ گذش ـــتی های ب ـــه کش ـــود ک ـــث می ش ـــد و باع ـــاد می کنن ایج

ـــر  ـــادر کوچک ت ـــه بن ـــاری ب ـــورت آبش ـــاال، به ص ـــه ب ـــزار TEU ب ـــت ۱۱ ه ظرفی

بیاینـــد.«

رســـتگاری توضیـــح می دهـــد: »بنـــادری کـــه پـــس از هـــاب در جایـــگاه دو 

ــود.  ــد بـ ــاوت خواهنـ ــاد متفـ ــا ابعـ ــتی هایی بـ ــان کشـ ــد، میزبـ ــه بودنـ و سـ

ــه  ــتی های خاورمیانـ ــادی کشـ ــج اقتصـ ــم رنـ ــر می گفتیـ ــال اگـ ــور مثـ به طـ

ـــا در آمریـــکای شـــاملی مثـــال ۱۱ هـــزار  ـــا هشـــت هـــزار TEU اســـت، ی شـــش ت

ــازی  ــه اسکله سـ ــور بـ ــادر مجبـ ــد. بنـ ــر می کنـ ــا تغییـ ــام این هـ ــت،  متـ اسـ

می شـــوند، چـــون کشـــتی های بـــزرگ ســـابق، کشـــتی های کوچـــک 

فعلـــی خواهنـــد بـــود.«

او بـــا همـــه ایـــن توضیح هـــا نتیجـــه می گیـــرد کـــه احتـــامال تـــا پنـــج ســـال 

آینـــده بنـــدر شـــهید رجایـــی بایـــد پذیـــرای کشـــتی های ۱۱ تـــا ۱۴ هـــزار 

TEU باشـــد: »ایـــن موضـــوع مســـتلزم توســـعه ظرفیـــت فیزیکـــی بنـــدر اســـت. 

عـــالوه بـــر ایـــن موضـــوع رقابـــت هـــم هســـت، حجـــم رسمایه گذاری هـــای 

بنـــدری منطقـــه هـــم مشـــخص اســـت. زمانـــی می گفتیـــم بـــرای توســـعه بنـــادر 

ـــتان  ـــط عربس ـــا االن فق ـــده ام ـــذاری ش ـــارد دالر رسمایه گ ـــه ۴۶ میلی در منطق

ســـعودی ۳۰ میلیـــارد دالر در بنـــادرش رسمایه گـــذاری کـــرده اســـت.«

بـــه گفتـــه او در رشایطـــی کـــه همـــه می خواهنـــد هـــاب منطقـــه باشـــند و 

جریـــان ترانشـــیپ را به دســـت بیاورنـــد،  کســـی موفـــق خواهـــد بـــود کـــه 

ــتاز  ــی پیشـ ــد و االن جبل علـ ــب کنـ ــن را کسـ ــای تامیـ ــته زنجیره هـ توانسـ

ــت. اسـ

  حسن تیمورتاش   
دبیرکلاتحادیهمالکانکشتیایران

الیروبی کانال ورودی
 در اولویت باشد

دبیـــرکل اتحادیـــه مالـــکان کشـــتی هـــم ماننـــد کارشناســـان دیگـــر 

ـــاز  ـــس از آغ ـــال پ ـــک س ـــا ی ـــی ت ـــهید رجای ـــدر ش ـــی بن ـــت فعل ـــد ظرفی می گوی

برداشته شـــدن تحریم هـــا کافـــی خواهـــد بـــود، امـــا او معتقـــد اســـت کـــه 

ـــد  ـــا بای ـــدارد، ام ـــود ن ـــادر وج ـــی در بن ـــاز فیزیک ـــه ساخت و س ـــازی ب ـــال نی فع

بـــه فکـــر اقدامـــات اساســـی مدیریتـــی باشـــیم: »حجـــم کشـــتی ها روز بـــه 

روز باالتـــر مـــی رود، طبیعـــی اســـت کـــه وقتـــی حجـــم بـــاال بـــرود،  آب خـــور 

ـــاال مـــی رود. مـــا در پـــای اســـکله بنـــدر شـــهید رجایـــی نزدیـــک ۱7 مـــرت  هـــم ب

ـــی هـــم خـــوب اســـت،  ـــن خیل ـــد. ای ـــم و همـــه همیـــن را می گوین آب خـــور داری

ـــت.« ـــرت اس ـــا ۱۴ م ـــا تنه ـــال ورودی م ـــا کان ام

حســـن تیمورتـــاش توضیـــح می دهـــد: »ایـــن خیلـــی ســـاده اســـت. شـــام 

بایـــد فکـــر کنیـــد و بعـــد می بینیـــد نخســـتین کاری کـــه بایـــد بکنیـــم تـــا 

آمادگـــی پذیـــرش کشـــتی های بـــزرگ را داشـــته باشـــیم، الیروبـــی کانـــال 

اســـت. بایـــد خـــواه ناخـــواه کانـــال را آمـــاده ۱7 مـــرت آبخـــور کنیـــم، پـــس 

ـــت.« ـــادر اس ـــی بن ـــرد، الیروب ـــرار بگی ـــر ق ـــد نظ ـــد م ـــه بای ـــی ک ـــی از کارهای یک

ــه  ــت بـ ــادر، نوبـ ــی بنـ ـــس از الیروبـ ــد، پ ــاش می گویـ ــه تیمورتـ این طورکـ
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ــود،  ــزرگ می شـ ــتی بـ ــور کشـ ــی آب خـ ــد: »وقتـ ــزات می رسـ ــن تجهیـ تامیـ

ـــی  ـــد. گنرتی کرین های ـــد ش ـــاد خواه ـــم زی ـــای آن ه ـــه پهن ـــت ک ـــی اس طبیع

ـــوی  ـــد حـــدود ۱7 مـــرت از پهل ـــم، تنهـــا می توانن ـــدر داری ـــا در محوطـــه بن کـــه م

ـــتی های  ـــی کش ـــد. وقت ـــام دهن ـــرن را انج ـــه کانتی ـــا تخلی ـــری ی ـــکله بارگی اس

ــد  ــام بایـ ــد و شـ ــده ای ندارنـ ــا فایـ ــن گنرتی کرین هـ ــد، ایـ ــر بیاینـ بزرگ تـ

ــا کنیـــد.« همیشـــه کشـــتی را جابه جـ

ایـــن یعنـــی یک بـــار کشـــتی را از پهلـــوی راســـت، پهلـــو داد و بـــار دیگـــر از 

ـــر  ـــتی از نظ ـــکان کش ـــه مال ـــرکل اتحادی ـــه دبی ـــه گفت ـــه ب ـــی ک ـــپ؛ موضوع چ

قوانیـــن دریانـــوردی دچـــار اشـــکال اســـت، چـــرا کـــه بـــرای تخلیـــه و بارگیـــری 

نبایـــد همیشـــه کشـــتی را جابه جـــا کـــرد: »پـــس بایـــد گنرتی کرین هایـــی 

ـــت  ـــس اولوی ـــد. پ ـــرت برس ـــای ۲۵ م ـــه فاصله ه ـــوم آن ب ـــه ب ـــید ک ـــته باش داش

ـــت.« ـــزات اس دوم تجهی

از مدیریت زمان غافل شدیم
ـــد و  ـــد می کن ـــادر تاکی ـــان در بن ـــت زم ـــر رضورت مدیری ـــه ب ـــاش در ادام تیمورت

ـــدی  ـــار تاثیرگـــذاری در جـــذب و رضایت من ـــان، معی ـــه زم هشـــدار می دهـــد ک

ـــت.  ـــان اس ـــت زم ـــر، مدیری ـــم دیگ ـــب مه ـــت: »مطل ـــتیرانی اس ـــوط کش خط

چنـــد وینـــدو می توانیـــم در فـــاز دو بنـــدر شـــهیدرجایی داشـــته باشـــیم؟ 

ـــم روز  ـــک و نی ـــر ی ـــد ه ـــید، بای ـــته باش ـــل داش ـــت عم ـــد رسع ـــر می خواهی اگ

ـــا رسعـــت عمـــل  ـــد. مشـــکل م ـــه کنی ـــک کشـــتی کانتیـــرنی را تخلی ـــد ی بتوانی

اســـت کـــه آن هـــم بـــه وضعیـــت تجهیـــزات ارتبـــاط دارد. وقتـــی کشـــتی را 

بـــه بنـــدر شـــهید رجایـــی می آوریـــد، دو تـــا ســـه گنرتی کریـــن می تواننـــد 

ـــت  ـــن اس ـــی ممک ـــد جبل عل ـــدری مانن ـــا در بن ـــد، ام ـــری کنن ـــه و بارگی تخلی

هشـــت گنرتی کریـــن روی هشـــت انبـــار بیایـــد و رشوع بـــه تخلیـــه کنـــد و 

ـــه روز  ـــا س ـــتی دو ت ـــن کش ـــا همی ـــود، ام ـــه ش ـــاعت تخلی ـــج س ـــتی در پن کش

ـــود.« ـــل ش ـــا معط ـــادر م ـــت در بن ـــن اس ممک

  سید اسماعیل موسوی   
مدیرعاملشرکتنگینسبزخاورمیانه

رضورت نوسازی 
و تقویت ناوگان الیروبی

مدیـــر عامـــل رشکـــت نگیـــن ســـبز خاورمیانـــه معتقـــد اســـت کـــه عـــالوه بـــر 

ـــناورها،  ـــه ش ـــزات و آمادگـــی رسویس دهـــی ب ـــدری، تجهی ـــاخت های بن زیرس

عوامـــل دیگـــری هـــم در شـــکوفایی و موفقیـــت بنـــادر تاثیرگـــذار هســـتند و 

همیـــن موضـــوع امـــکان رقابـــت در فضـــای برابـــر را تحـــت تاثیـــر قـــرار داده 

ــی  ــا جبل علـ ــر بـ ــبتا برابـ ــت نسـ ــک رقابـ ــی در یـ ــوزه مهندسـ ــت: »در حـ اسـ

هســـتیم. آن چـــه کـــه مـــا را در مقایســـه بـــا ایـــن بنـــدر عقـــب انداختـــه، بـــه 

ـــتیم،   ـــب هس ـــرت عق ـــادر کم ـــی بن ـــردد. در مهندس ـــاز می گ ـــر ب ـــای دیگ بخش ه

امکانـــات زیرســـاخت متناســـب بـــا رشایـــط مملکـــت خیلـــی خـــوب آمـــاده شـــده 

اســـت. زیرســـاخت مناســـبی را در بنـــادر به ویـــژه در بنـــدر شـــهید رجایـــی،  

بنـــدر امـــام خمینـــی)ره( و بنـــدر بوشـــهر فراهـــم کرده ایـــم و اراضـــی پشـــتیبانی 

خـــوب و غنـــی داریـــم، اســـکله ها هـــم ظرفیـــت پذیـــرش باالیـــی دارنـــد.«

ــاخت ها  ــن زیرسـ ــه ایـ ــود همـ ــا وجـ ــوی بـ ــید اســـامعیل موسـ ــه سـ ــه گفتـ بـ
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بازهـــم جبل علـــی رونـــق بیشـــرتی دارد: »یکـــی از مهم تریـــن عوامـــل 

ــان  ــم سیاســـی جهـ ــای متالطـ ــی اســـت. در فضـ ــذار،  عامـــل سیاسـ تاثیرگـ

ــه ایـــران، بـــه حـــق شـــعار اســـتقالل رس می دهـــد،  و منطقـــه، هنگامـــی کـ

ــده اند،   ــه کار شـ ــت بـ ــل دسـ ــا از قبـ ــینند، آن هـ ــی کار منی نشـ ــم بـ ــا هـ رقبـ

ـــوع  ـــم موض ـــا ه ـــر تحریم ه ـــی دیگ ـــد. از طرف ـــعه داده ان ـــان را توس فعالیت هایش

ـــی  ـــای سیاس ـــف فعالیت ه ـــاهد توق ـــن ش ـــرای همی ـــت و ب ـــرده اس ـــدید ک را تش

ــتیم.« ــت هسـ ــدودی پس رفـ ــا حـ و تـ

ـــم در  ـــارت بازه ـــته ای تج ـــق هس ـــا تواف ـــه ب ـــت ک ـــدوار اس ـــال او امی ـــن ح ـــا ای ب

بنـــادر ایـــران رونـــق بگیـــرد: »هرچـــه رونـــق بیشـــرت باشـــد کار مـــا در زمینـــه 

الیروبـــی بیشـــرت خواهـــد بـــود. به همیـــن دلیـــل هـــم خودمـــان را بـــرای آن 

زمـــان مهیـــا می کنیـــم و امیدواریـــم کـــه عقـــب منانیـــم تـــا بتوانیـــم حداقـــل 

ــه بخـــش اعظـــم آن بـــه الیروبـــی ارتبـــاط دارد،  ــور و مـــرور کـ در ایمنـــی عبـ

پاســـخ گوی نیازهـــا باشـــیم.«

بـــه گفتـــه موســـوی هرچنـــد کـــه وضعیـــت فعلـــی الیروبـــی در بنـــادر 

ـــاملی و  ـــادر ش ـــی بن ـــه الیروب ـــه وظیف ـــت ک ـــن رشک ـــا ای ـــت، ام ـــش اس رضایت بخ

جنوبـــی را بـــه نیابـــت از ســـازمان بنـــادر عهـــده دار شـــده اســـت،  در حـــال تجهیـــز 

ـــم اســـت:  ـــط پـــس از تحری ـــه رشای ـــرای پاســـخ گویی ب ـــاوگان خـــود ب و بازســـازی ن

»بنـــدر شـــهید رجایـــی مهم تریـــن بنـــدر تجـــاری ایـــران اســـت، طـــرح توســـعه فـــاز 

دوم شـــهید رجایـــی ایـــن امـــکان را داد کـــه کشـــتی های ســـوپر پســـت پانامکـــس 

هـــم وارد شـــوند و بـــه تازگـــی هـــم بـــا ســـفر ریاســـت جمهوری بـــه بندرعبـــاس 

ـــم  ـــه می دان ـــی ک ـــا جای ـــود. ت ـــه زودی رشوع ش ـــم ب ـــوم ه ـــاز س ـــه ف ـــد ک ـــرر ش مق

ســـازمان از طریـــق مشـــاور زمینـــه برگـــزاری مناقصـــه را فراهـــم کـــرده اســـت. هـــم 

توســـعه فـــاز ســـه در بخـــش خشـــکی و اســـکله و توســـعه بارانـــداز در ایـــن مناقصـــه 

ـــی.« ـــوع الیروب ـــم موض ـــت و ه ـــده اس ـــد ش قی

ـــن  ـــت نگی ـــار رشک ـــادر در اختی ـــازمان بن ـــی س ـــاوگان الیروب ـــارض ن ـــال ح در ح

ســـبز قـــرار دارد کـــه شـــامل چهـــار فرونـــد هاپرساکشـــن، ســـه فرونـــد کاتـــر 

ساکشـــن و تعـــدادی چنگکـــی در جنـــوب و ســـه فرونـــد هاپرساکشـــن و ســـه 

ــق  ــاد عمـ ــکان ایجـ ــر امـ ــناورهای هاپـ ــت. شـ ــامل اسـ ــن در شـ کاترساکشـ

حوضچـــه نســـبت بـــه جـــذر در حـــدود ۱۶ تـــا ۱7 مـــرت دارنـــد. این طورکـــه 

ـــدر  ـــز وارد بن ـــد در حـــال حـــارض کشـــتی های 9 هـــزار TEU نی موســـوی می گوی

شـــهید رجایـــی شـــوند،  امـــا بایـــد رشایطـــی فراهـــم شـــود کـــه کشـــتی های 

ــوی  ــوند و از سـ ــدر شـ ــازی وارد بنـ ــدون سبک سـ ــاال بـ ــت بـ ــا ظرفیـ ــزرگ بـ بـ

دیگـــر هـــم بایـــد امـــکان تخلیـــه در کمرتیـــن زمـــان وجـــود داشـــته باشـــد و 

ـــی  ـــه خوب ـــد آن هســـتند،  ب ـــان کاال نیازمن ـــدری دیگـــری کـــه صاحب ـــات بن خدم

ارایـــه شـــود. 

همیـــن موضـــوع رشکـــت نگیـــن ســـبز خاورمیانـــه را بـــه ایـــن فکـــر واداشـــته 

اســـت کـــه دســـت بـــه نوســـازی و تجهیـــز دوبـــاره نـــاوگان الیروبـــی کشـــور 

ـــتند و  ـــوردار هس ـــی برخ ـــر باالی ـــناورها از عم ـــه ش ـــه این ک ـــه ب ـــا توج ـــد: »ب بزنن

ـــا  ـــان کار ت ـــم راندم ـــی ه ـــت، از طرف ـــده اس ـــاد ش ـــداری زی ـــر و نگه ـــه تعمی هزین

ـــازمان  ـــه س ـــی ک ـــاس تاکیدات ـــود، براس ـــرده ب ـــدا ک ـــش پی ـــادی کاه ـــدار زی مق

بنـــادر داشـــت و امکان ســـنجی، بازارشناســـی، مطالعـــات اقتصـــادی و 

میدانـــی کـــه خودمـــان انجـــام دادیـــم، بـــه ایـــن جمع بنـــدی رســـیدیم کـــه 

نـــاوگان الیروبـــی را نوســـازی و تقویـــت کنیـــم.«

ــه  ــا، سـ ــاوگان مـ ــی نـ ــن های فعلـ ــد: »ظرفیت هاپرساکشـ ــح می دهـ او توضیـ

هـــزار مـــرت مکعـــب بـــا عمـــق حـــدود ۱7 مـــرت در رشایـــط ویـــژه اســـت امـــا 

ــا عمـــق  ــر ایـــن ظرفیـــت دارد و تـ ــد بیـــش از دو برابـ هاپرســـاکش های جدیـ

۲۵ مـــرت هـــم الیروبـــی می کنـــد. همچنیـــن یـــک فرونـــد چنگکـــی در حـــال 

ســـاخت داریـــم کـــه تـــا خـــرداد وارد نـــاوگان می شـــوند. قـــرارداد خریـــد دو 

ـــی هســـتیم  ـــن مال ـــال تامی ـــد شـــده اســـت و به دنب ـــد چنگکـــی دیگـــر منعق فرون

کـــه از طریـــق وجـــوه اداره شـــده ســـازمان انجـــام می شـــود.«
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  حسین چراغی   
معاوندریاییوبندریادارهکلبنادرودریانوردیاستانگیالن

تغییر در نقش اپراتورهای بندری 
رضوری است

ـــاد  ـــرای انعق ـــوردی ب ـــازمان بنادرودریان ـــه س ـــت ک ـــد اس ـــی معتق ـــین چراغ حس

ـــن  ـــش تعیی ـــخص و از پی ـــرتاتژی مش ـــد اس ـــتیرانی بای ـــوط کش ـــا خط ـــرارداد ب ق

ــای  ــه پذیـــرش گزینه هـ ــار بـ ــر ناچـ ــه دیگـ ــرا کـ ــته باشـــد،  چـ شـــده ای داشـ

ـــاز  ـــرد آغ ـــازی برد-ب ـــک ب ـــه ی ـــت ک ـــیده اس ـــان آن رس ـــس زم ـــت، پ ـــدود نیس مح

ـــد  ـــته بندی کن ـــاده را دس ـــتیرانی آم ـــوط کش ـــد خط ـــادر بای ـــازمان بن ـــود: »س ش

ـــد.  ـــته باش ـــی داش ـــه خاص ـــک برنام ـــا هری ـــرارداد ب ـــق و ق ـــای تواف ـــرای امض و ب

اگـــر اســـرتاتژی مشـــخصی داشـــته باشـــیم، قراردادهایـــی را کـــه پیـــش روی 

ایـــن رشکت هـــا می گذاریـــم، نتیجـــه خوبـــی بـــرای مـــا به همـــراه خواهنـــد 

داشـــت.«

ــازار  ــاد بـ ــران ایجـ ــرای ایـ ــرد بـ ــازی برد-بـ ــن بـ ــل ایـ ــه حاصـ ــد کـ او می گویـ

و ترافیـــک پایـــدار کاال و کشـــتی خواهـــد بـــود: »در برنامـــه ســـازمان بنـــادر 

حتـــام بایـــد ایـــن اولویت هـــا دیـــده شـــود. یکـــی بحـــث ترانشـــیپ و دیگـــری 

موضـــوع حمل و نقـــل کاال از بنـــادر. امـــا نبایـــد فرامـــوش کنیـــم کـــه اگرچـــه 

ســـازمان بایـــد آمادگـــی و هوشـــیاری کامـــل بـــرای عقـــد قراردادهـــای دو جانبـــه 

ـــگاه  ـــن جای ـــه ای ـــیدن ب ـــرای رس ـــا ب ـــند ام ـــته باش ـــتیرانی داش ـــوط کش ـــا خط ب

بایـــد کیفیـــت خدماتـــی کـــه بـــه ایـــن خطـــوط ارایـــه می شـــود، مطابـــق بـــا 

اســـتانداردهای بین املللـــی باشـــد.«

تغییر در فرآیندهای عملیاتی و اجرایی رضوری است
ـــرای  ـــا ب ـــند. ام ـــر باش ـــد رقابت پذی ـــات بای ـــی خدم ـــطح جهان ـــی در س ـــن یعن ای

رســـیدن بـــه ایـــن کیفیـــت چـــه بایـــد کـــرد؟ چراغـــی توضیـــح می دهـــد: »در 

ـــا انجـــام  ـــادر م ـــی در بن ـــی و مهندســـی بســـیار خوب ـــم، خدمـــات فن دوران تحری

شـــد کـــه از نظـــر زیرســـاختی رقابت پذیـــری بنـــادر را در وضعیـــت مناســـبی 

ـــی  ـــل جبل عل ـــارس مث ـــادر خلیج ف ـــا بن ـــه ب ـــه در مقایس ـــت. البت ـــرار داده اس ق

نیســـتیم امـــا امـــا وضعیـــت مـــا نســـبت بـــه دوران پیـــش از تحریـــم مقـــداری 

رقابت پذیر تـــر شـــده اســـت.«

بـــه گفتـــه معـــاون دریایـــی و بنـــدری اداره کل بنـــادر اســـتان گیـــالن ســـطح 

ــتانداردهای  ــطح اسـ ــد در سـ ــل بایـ ــا حداقـ ــی مـ ــدری و دریایـ ــات بنـ خدمـ

منطقـــه ای باشـــد: »وضعیـــت زیرســـاخت ها در دوران پـــس از تحریـــم شـــاید 

آن قدرهـــا مهـــم نباشـــد چراکـــه ایـــن زیرســـاخت فعـــال کافـــی اســـت، امـــا 

ـــه دنبـــال  ـــد تغییـــرات اساســـی در فرآیندهـــا را آغـــاز کنـــد و ب ســـازمان بنـــادر بای

ــی و اجرایـــی  ــای عملیاتـ ــر در فرآیندهـ ــد. تغییـ ــا باشـ ــن فرایندهـ ــود ایـ بهبـ

ـــادر کشـــور بـــرای افزایـــش تـــوان رقابتـــی اســـت.  کلیـــد اصلـــی بهـــره وری بن

ـــوب  ـــات مطل ـــم خدم ـــه بتوانی ـــم ک ـــه کنی ـــوری تهی ـــاخت ها را ط ـــد زیرس ـــا بای م

را در کم تریـــن زمـــان و بـــا کم تریـــن هزینـــه نســـبت بـــه رقبـــا بـــه مشـــرتیان 

ارایـــه دهیـــم.«

ـــی  ـــی و اجرای ـــای عملیات ـــر در فرآینده ـــرای تغیی ـــی ب ـــور اصل ـــه مح ـــی س چراغ

برشـــمرد: »نخســـت تغییـــر در مفاهیـــم یـــا پارادایم هـــای مدیریـــت بنـــادر و 

ـــادر  ـــت در بن ـــروزه مدیری ـــادر اســـت؛ ام ـــت تقاضـــا محـــور در بن ـــه مدیری توجـــه ب

ـــا تقاضـــا و  ـــه خدمـــات متناســـب ب پیرشفتـــه و پیـــرشو تقاضـــا محـــور اســـت و ارای

ـــازمان در  ـــربی س ـــش ره ـــت نق ـــود. دوم تقوی ـــام می ش ـــرتی انج ـــته مش خواس

صنعـــت حمل و نقـــل دریایـــی و بنـــدری چـــه در حـــوزه بین املللـــی و چـــه در 

حـــوزه منطقـــه ای اســـت و ســـوم بیشـــینه کـــردن ســـهم بخـــش خصوصـــی بـــرای 

ـــت.« ـــازار اس ـــهم ب ـــش س افزای

بـــه گفتـــه او اگـــر برنامـــه کشـــور رســـیدن بـــه ســـهم بیشـــرتی از بـــازار 

حمل و نقـــل منطقـــه ای اســـت، حتـــام بایـــد نقـــش بخـــش خصوصـــی را 

پر رنگ تـــر کـــرد تـــا بتوانیـــم بـــه توســـعه رقابت پذیـــری بنـــادر برســـیم: »بایـــد 

نـــگاه جامعـــی بـــه نقـــش بنادرمـــان در زنجیـــره تامیـــن داشـــته باشـــیم. موفقیـــت 

ـــه اســـت کـــه آن هـــا بنـــدر را یـــک حلقـــه اثرگـــذار  ـــراز اول در همیـــن نکت ـــادر ت بن

در زنجیـــره تامیـــن تلقـــی می کننـــد. چراکـــه بنـــادر شـــامل مجموعـــه ای از 

ســـازمان های لجســـتیکی، حمل و نقـــل و اپراتورهـــای مختلـــف هســـتند و 

ــق ارزش  ــده ای در خلـ ــش تعیین کننـ ــد نقـ ــم می تواننـ ــل هـ ــن دلیـ به همیـ

ـــرو  ـــم در گ ـــوع مه ـــن موض ـــران ای ـــا در ای ـــند. ام ـــته باش ـــرتیان داش ـــرای مش ب

تغییـــر در فرآیندهـــای معیوبـــی اســـت کـــه در سیســـتم لجســـتیک معیـــوب 

کشـــور مـــا وجـــود دارد.«

این طورکـــه چراغـــی تحلیـــل می کنـــد،  بـــرای رســـیدن بـــه ایـــن هـــدف بایـــد 

نقـــش اپراتورهـــای بنـــدری بخـــش خصوصـــی تغییـــر کنـــد: »بایـــد رشایـــط 

ـــره  ـــری در زنجی ـــش فعال ت ـــم نق ـــا ه ـــا آن ه ـــم ت ـــر دهی ـــان را تغیی قراردادهایش

ـــادر  ـــم و بن ـــری کنی ـــادر جلوگی ـــتایی کاال در بن ـــد از ایس ـــد. بای ـــا کنن ـــن ایف تامی

ـــا تبدیـــل شـــوند کـــه نتیجـــه آن حرکـــت رسیـــع کاال در زنجیـــره  مـــا بـــه بنـــادر پوی

ـــادر  ـــد بن ـــاق نیفت ـــن اتف ـــر ای ـــت. اگ ـــادر هس ـــش بن ـــت نق ـــر ماهی ـــن و تغیی تامی

مـــا بـــه یـــک نقطـــه گلـــوگاه تبدیـــل می شـــوند، نقاطـــی کـــه کاال در آن هـــا 

متوقـــف شـــده و در نتیجـــه تجـــارت را متوقـــف می کنـــد.«

  جلیل  اسالمی   
معاوناموربندریومناطقویژهسازمانبنادرودریانوردی

خطوط کشتیرانی خیلی زود به 
ایران بازمی گردند

ـــوع  ـــن موض ـــادآوری ای ـــا ی ـــوردی ب ـــازمان بنادرودریان ـــدری س ـــور بن ـــاون ام مع

ـــا  ـــادر م ـــی در بن ـــتیرانی بین امللل ـــط کش ـــرت از ۲۰ خ ـــم بیش ـــش از تحری ـــه پی ک

ـــه  ـــا توج ـــد: »ب ـــته اند،  می گوی ـــا برگش ـــای آن ه ـــاال چندت ـــتند و ح ـــور داش حض

بـــه مراجعـــه و متاس هـــای رشکت هـــای مختلفـــی کـــه در حـــوزه کشـــتیرانی 

ـــر  ـــت، فک ـــاده اس ـــاق افت ـــی اتف ـــای خارج ـــرف رشکت ه ـــذاری از ط و رسمایه گ

ـــد  ـــر بتوانن ـــه اگ ـــت ک ـــده اس ـــام ش ـــا انج ـــط آن ه ـــی توس ـــه خوب ـــم مطالع می کن

بـــه ایـــران بیاینـــد، در کـــدام زمینه هـــا می تواننـــد فعالیـــت کننـــد؛ برهمیـــن 

اســـاس وقتـــی تحریم هـــا برداشـــته شـــود، شـــاهد برگشـــت رسیـــع و فـــوری 

رشکت هـــای کشـــتیرانی بین املللـــی خواهیـــم بـــود.«

ــذب  ــوزه جـ ــا در حـ ــی مـ ــزان آمادگـ ــل را در میـ ــد عامـ ــالمی چنـ ــل اسـ جلیـ

ــه  ــتگی بـ ــوع بسـ ــن موضـ ــد: »ایـ ــل می دانـ ــی دخیـ ــذاری خارجـ رسمایه گـ

ـــگاه  ـــه ن ـــرت از هم ـــی و بیش ـــرتهای قانون ـــه بس ـــر تهی ـــا از نظ ـــی م ـــزان آمادگ می

ـــدر  ـــم و چق ـــی داری ـــدر آمادگ ـــه چق ـــوع دارد. این ک ـــن موض ـــه ای ـــرتاتژیک ب اس

از ایـــن رسمایه گذاری هـــا اســـتقبال می کنیـــم.«

ــای ارزش  ــل و کارهـ ــت، حمل و نقـ ــل ترانزیـ ــی مثـ ــه او در حوزه هایـ ــه گفتـ بـ

افـــزوده حجـــم کار بســـیار ســـنگین اســـت کـــه بایـــد زیرســـاخت ها از نظـــر 

ـــوارد  ـــن م ـــوند: »ای ـــت ش ـــی مدیری ـــاخت های فیزیک ـــررات و زیرس ـــن و مق قوانی

ـــی  ـــای خصوص ـــا رشکت ه ـــی ب ـــش دولت ـــدی بخ ـــیار ج ـــکاری بس ـــد هم نیازمن

اســـت تـــا بتواننـــد بـــا کمـــک هم دیگـــر ایـــن زیرســـاخت ها را فراهـــم کننـــد. 

از ســـوی دیگـــر تغییـــرات ترانزیتـــی نشـــان می دهـــد کـــه ایـــن بخـــش یکـــی 

از آماده تریـــن و در دســـرتس ترین بخش هاســـت کـــه می توانـــد حجـــم 

ترانزیـــت را براســـاس اهدافـــی کـــه در برنامه هـــا اعـــالم شـــده اســـت] از ۲۰ 

میلیـــون تـــن تـــا حتـــی ۵۰ میلیـــون تـــن[ افزایـــش دهـــد.«

براســـاس تحلیـــل اســـالمی، کارشناســـان حمل و نقـــل دورمنـــای مثبتـــی از 

گســـرتش ایـــن صنعـــت بـــرای ایـــران ترســـیم کرده انـــد. امـــا بـــرای رســـیدن 

بـــه ایـــن دورمنـــای مثبـــت دو  راهـــربد کلـــی در گروه هـــای مختلـــف تجربـــه 
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ــا  شـــده اســـت: »معمـــوال در کشـــورهای دیگـــر دو اتفـــاق افتـــاده اســـت. یـ

ـــدر  ـــام بن ـــا مت ـــدر ی ـــی از بن ـــد، بخش ـــی آمده ان ـــای بین امللل ـــال اپراتوره ترمین

را گرفته انـــد، تجارت شـــان را آورده انـــد و شـــبکه حمل و نقلـــی یـــا شـــبکه 

لجســـتیک خـــود را در آن جـــا متمرکـــز کرده انـــد. یـــا خطـــوط کشـــتیرانی عمـــده 

آمده انـــد و جایـــی را به عنـــوان هـــاب فعالیـــت خودشـــان بـــرای حمل و نقـــل 

ـــود  ـــای موج ـــه پارامرته ـــا مجموع ـــا ب ـــور م ـــه در کش ـــد. این ک ـــتفاده کرده ان اس

بـــه کـــدام راهـــربد برســـیم موضوعـــی اســـت کـــه در حـــال بررســـی آن  هســـتیم.«

  احمد فروغی   
مدیرعاملشرکتهدایتکشتیخلیجفارس

باید یدک کش ها را 
به روز کنیم

ــازمان  ــوی سـ ــه از سـ ــارس کـ ــج فـ ــتی خلیـ ــت هدایت کشـ ــل رشکـ مدیرعامـ

متولـــی ارایـــه خدمـــات هدایـــت کشـــتی و تامیـــن یدک کـــش اســـت،  

پیش بینـــی می کنـــد کـــه بـــا رفـــع تحریم هـــا، تـــردد کشـــتی ها بـــه کشـــور 

بســـیار زیـــاد خواهـــد شـــد: »در چنـــد ســـال گذشـــته ســـایز کشـــتی ها 

ــدت  ــود، در کوتاه مـ ــته شـ ــم برداشـ ــر تحریـ ــت. اگـ ــه اسـ ــاال رفتـ ــدت بـ به شـ

ـــده  ـــه نیام ـــی ک ـــد و کاالهای ـــربان کنن ـــم را ج ـــی از تحری ـــود ناش ـــد نب می خواهن

ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــن منطق ـــد؛ بنابرای ـــه کنن ـــت را مبادل ـــده اس ـــارج نش ـــا خ ـــت ی اس

ــا  ــزرگ جابه جـ ــتی های بـ ــا کشـ ــا را بـ ــرنی کاالهـ ــش کانتیـ ــژه در بخـ به ویـ

ــد.« کننـ

احمـــد فروغـــی در ارزیابـــی وضعیـــت فعلـــی یدک کش هـــا در بنـــادر ایـــران 

ـــد و از ســـوی دیگـــر از نظـــر  ـــی دارن ـــا ســـن باالی ـــی م ـــزات فعل ـــد: »تجهی می گوی

ـــی  ـــاله اصل ـــن دو مس ـــد ای ـــا بای ـــتند. م ـــه روز نیس ـــان ب ـــزان مانورش ـــدرت و می ق

ـــم.« ـــرف کنی را برط

بـــه گفتـــه او سیســـتم های قبلـــی شـــناورها از یـــک پروانـــه ثابـــت اســـتفاده 

ـــرای کشـــتی های کوچـــک  ـــور محـــدودی داشـــت و ب ـــد کـــه قـــدرت مان می کردن

ـــازار  ـــه ب ـــت ب ـــه ثاب ـــا دو پروان ـــی ب ـــد یدک کش های ـــی بع ـــد. اندک ـــه کار می آم ب

ـــا  ـــن یدک کش ه ـــر ای ـــروزه دیگ ـــا ام ـــتند، ام ـــرتی داش ـــدرت بیش ـــه ق ـــد ک آمدن

ـــه روز در حـــال افزایـــش  ـــدازه کشـــتی ها روز ب هـــم کارســـاز نیســـتند. چـــرا کـــه ان

 ASD ـــاتل و ـــالح ش ـــه اصط ـــناورهای ب ـــه ش ـــا ب ـــت یدک کش ه ـــت: »در نهای اس

ـــی  ـــور باالی ـــدرت مان ـــد و ق ـــه می چرخ ـــا کاس ـــه ب ـــود پروان ـــه خ ـــدند ک ـــل ش تبدی

بـــه یدک کش هـــا می دهـــد کـــه امـــروزه ایـــن یدک کش هـــا در بنـــادر 

ــده اند.« ــداول شـ متـ

ـــم  ـــس از تحری ـــط پ ـــرای رشای ـــان را ب ـــد خودم ـــه بای ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی ـــی ب فروغ

ــا و هـــم از نظـــر  ــا کنیـــم،  می گویـــد: »هـــم از نظـــر تعـــداد یدک کش هـ مهیـ

ــا  ــن کار مـ ــرای ایـ ــد. بـ ــدا کنـ ــود پیـ ــد وضعیـــت بهبـ ــان بایـ ــدرت مانورشـ قـ

ـــا  ـــتیم ت ـــش هس ـــاخت یدک ک ـــال س ـــه به دنب ـــت ک ـــال اس ـــک س ـــه ی ـــک ب نزدی

ـــا را  ـــه کاره ـــیم. هم ـــته باش ـــار داش ـــی را در اختی ـــه روز اروپای ـــای ب یدک کش ه

انجـــام داده ایـــم و بـــه زودی ایـــن یدک کش هـــا آمـــاده خواهـــد شـــد.« 

مدیرعامـــل رشکـــت هدایت کشـــتی خلیج فـــارس توضیـــح می دهـــد: »بـــرای 

ــزی  ــم، برنامه ریـ ــع کنیـ ــم منتفـ ــان را هـ ــع داخلی مـ ــم صنایـ ــه بتوانیـ این کـ

کرده ایـــم کـــه چهـــار فرونـــد از ایـــن یدک کش هـــا بـــا مشـــارکت اروپایی هـــا 

در خـــود ایـــران ســـاخته شـــود. خیلـــی از کارهـــا جلـــو رفتـــه اســـت و در 

مراحـــل پایانـــی هســـتیم و فکـــر می کنـــم در چنـــد مـــاه آینـــده بتوانیـــم ایـــن 

یدک کش هـــا را در کشـــور داشـــته باشـــیم.«

بـــه گفتـــه او همـــه چیـــز بســـتگی بـــه موضوعـــات اداری دارد. چراکـــه ایـــن 

رشکـــت کار تخصصـــی خـــود را بـــرای تامیـــن و خریـــد ایـــن یدک کش هـــا انجـــام 

داده اســـت: »هامهنگی هـــا از قبـــل انجـــام شـــده اســـت و در صـــورت انجـــام 

ـــاوگان  ـــه ن ـــا ب ـــن یدک کش ه ـــده ای ـــاه آین ـــش م ـــر از ش ـــا کم ت ـــل اداری ت مراح

ـــد.« ـــد ش ـــه خواه ـــا اضاف م

فروغـــی نگرانـــی از نیروهـــای متخصـــص مـــورد نیـــاز بـــرای ایـــن 

یدک کش هـــای جدیـــد نـــدارد: »از نظـــر نیـــروی انســـانی در حـــال حـــارض 
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مشـــکلی نداریـــم. برنامه ریـــزی بـــه شـــکلی انجـــام شـــده اســـت کـــه وقتـــی 

ــده  ــی فرمانـ ــی یعنـ ــرات اصلـ ــر نفـ ــود، از نظـ ــور شـ ــد وارد کشـ ــن 9 فرونـ ایـ

یدک کـــش و مدیـــر ماشـــین مشـــکلی نداریـــم، فقـــط در رده هـــای ملـــوان و 

موتوریســـت هنـــوز تعییـــن نکرده ایـــم کـــه آن هـــا را هـــم می توانیـــم خیلـــی 

ــم.« ــن کنیـ ــع جایگزیـ رسیـ

از او دربـــاره وضعیـــت کلـــی بنـــادر و دریـــای جنـــوب می پرســـم؛ این کـــه آیـــا 

ـــا  ـــه خدمـــات راهنامیـــی و هدایـــت کشـــتی، مهیاســـت؟ ب ـــرای ارای ـــز ب همـــه چی

ـــوزه کاری  ـــط در ح ـــد: »فق ـــد و می گوی ـــاع می کن ـــخ امتن ـــدی از دادن پاس لبخن

ـــتی  ـــک کش ـــه ی ـــود ک ـــا ش ـــز مهی ـــه چی ـــد هم ـــا بای ـــم. ام ـــت می کن ـــودم صحب خ

ـــن عمـــق  ـــرود. یکـــی از مســـایل عمـــق کانال هـــای ورودی اســـت. ای ـــا ب ـــد ی بیای

ــزرگ  ــتی های بـ ــر کشـ ــا اگـ ــت، امـ ــب اسـ ــی مناسـ ــتی های فعلـ ــرای کشـ بـ

ـــتم  ـــد سیس ـــم بای ـــی ه ـــاره الیروب ـــم. درب ـــری کنی ـــد فک ـــد، بای ـــد بیاین بخواهن

ـــه  ـــاز ب ـــادر نی ـــی بن ـــا برخ ـــم، ام ـــکلی نداری ـــال مش ـــود. فع ـــع ش ـــی ترسی الیروب

ـــد.« ـــرتی دارن کار بیش

  رحمت  اهلل شاکر   
نایبرییسهیاتمدیرهشرکتتوسعهخدماتدریاییوبندریبتا

خدمات بندری
 زنجیره ای بهم پیوسته است 

ـــا  ـــدری بت ـــی و بن ـــات دریای ـــعه خدم ـــت توس ـــره رشک ـــات مدی ـــس هی ـــب ریی نای

ـــدر  ـــه بن ـــت ک ـــد اس ـــی، معتق ـــهید رجای ـــدر ش ـــال در بن ـــای فع ـــی از اپراتوره یک

شـــهید رجایـــی به طـــور بالقـــوه تـــوان رقابـــت بـــا بنـــادر منطقـــه را دارد امـــا 

ـــت در  ـــد: »امـــکان رقاب ـــه فعـــل در بیای ـــوان بالقـــوه ب ـــن ت ـــد کاری کـــرد کـــه ای بای

ـــد  ـــه می توان ـــته ک ـــود داش ـــوه وج ـــورت بالق ـــواره به ص ـــی هم ـــهید رجای ـــدر ش بن

ـــادر  ـــازمان بن ـــت و س ـــه در دول ـــی ک ـــزرگ و تصمیم های ـــای ب ـــور الیرنه ـــا حض ب

ـــود.« ـــل ش ـــده بالفع ـــوب ش ـــی مص ـــهید رجای ـــدر ش ـــاره بن درب

رحمـــت اللـــه شـــاکر دربـــاره تاثیـــر تحریم هـــا بـــر عملکـــرد رشکـــت بتـــا در 

ـــرش  ـــمت پذی ـــه س ـــا را ب ـــم م ـــط تحری ـــد: »رشای ـــی می گوی ـــهید رجای ـــدر ش بن

ــه  ــر فاصلـ ــناورهای کانتیرنبـ ــتاندارد شـ ــه از اسـ ــوق داد کـ ــتی هایی سـ کشـ

ـــه  ـــه البت ـــت ک ـــان داش ـــش راندم ـــزایی در کاه ـــر به س ـــر تاثی ـــن ام ـــتند و ای داش

ـــد.« ـــته ش ـــر آن کاس ـــان از شـــدت تاثی ـــارت کارکن ـــه و مه ـــری از تجرب ـــا بهره گی ب

بـــه گفتـــه او در حـــال حـــارض بـــا توجـــه بـــه مدنظـــر قـــراردادن رشایـــط و بـــا 

تجهیـــزات فعلـــی رشکـــت بتـــا تـــوان عملکـــرد چهـــار هـــزار TEU در روز را بـــا 

بهره گیـــری از ۱۰ دســـتگاه گنرتی کریـــن دارد: »تعـــداد Move بســـتگی بـــه 

ــزات،  ــت تجهیـ ــی و قابلیـ ــاخت ها، توانایـ ــل زیر سـ ــددی از قبیـ ــل متعـ عوامـ

ــتی های ورودی دارد.« ــوع کشـ ــی و نـ ــای فنـ ــنل، توانایی هـ ــارت پرسـ مهـ

ـــا  ـــدری بت ـــی و بن ـــات دریای ـــعه خدم ـــت توس ـــره رشک ـــات مدی ـــس هی ـــب ریی نای

دربـــاره رضورت روزآمـــد شـــدن تجهیـــزات می گویـــد: »بـــا توجـــه بـــه قدمـــت 

دســـتگاه های ترمینـــال یـــک شـــهید رجایـــی بـــرای افزایـــش راندمـــان 

ـــرات  ـــم و تعمی ـــزات، ترمی ـــتگاه ها و تجهی ـــای دس ـــرای ارتق ـــی ب برنامه ریزی های

ـــا  ـــادر و اپراتوره ـــازمان بن ـــای س ـــت برنامه ه ـــاخت ها در اولوی ـــه زیرس ـــوط ب مرب

قـــرار گرفتـــه اســـت.«

ــد نگاهـــی  ــات بنـــدری بایـ ــای خدمـ ــرای ارتقـ ــه بـ ــد اســـت کـ ــاکر معتقـ شـ

چندبخشـــی داشـــت، چراکـــه عملکـــرد بخش هـــای مختلـــف بـــر یک دیگـــر 

ـــورت  ـــدری به ص ـــات بن ـــت خدم ـــه فعالی ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت: »ب ـــذار اس تاثیرگ

زنجیـــره ای اســـت و اپراتـــور تنهـــا قســـمتی از ایـــن زنجیـــره را تشـــکیل می دهـــد، 

ارتقـــای خدمـــات به تنهایـــی مفهومـــی نـــدارد و بایـــد از طریـــق هم اندیشـــی 

ــتای هم افزایـــی کیفیـــت گام برداشـــت.« در راسـ

  علی اکبر صفایی   
مدیرعاملشرکتملینفتکشایران

بنادر ایران نیازمند اقدامات زیربنایی
و بازاریابی برای جذب خطوط هستند

مدیـــر عامـــل رشکـــت ملـــی نفتکـــش ایـــران معتقـــد اســـت کـــه اگرچـــه اقدامـــات 
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خوبـــی در تجهیـــز و توســـعه بنـــادر انجـــام شـــده اســـت،  امـــا ایـــن اقدامـــات 

کافـــی نیســـت: »درســـال های گذشـــته و بـــا وجـــود تحریـــم، اقدامـــات 

مناســـبی در تجهیـــز و توســـعه بنـــادر کشـــور از جملـــه بنـــدر شـــهیدرجایی 

ـــت  ـــر اس ـــل تقدی ـــا قاب ـــت، ام ـــی نیس ـــر چندکاف ـــه ه ـــت ک ـــه اس ـــورت گرفت ص

و بدون شـــک از چشـــم رشکت هـــای خارجـــی هـــم بـــه دور نخواهـــد مانـــد و 

خطـــوط الیـــرن را بـــه از رسگیـــری تـــردد در بنـــادر کشـــور ترغیـــب خواهـــد کـــرد.«

ــات  ــد اقدامـ ــران نیازمنـ ــادر ایـ ــه بنـ ــت کـ ــد اسـ ــی معتقـ ــرب صفایـ علی اکـ

زیربنایـــی و همچنیـــن بازاریابـــی بـــرای جـــذب خطـــوط بـــزرگ کشـــتیرانی 

ـــادر کشـــورهای منطقـــه  ـــع بن ـــه رشـــد رسی ـــا توجـــه ب ـــن وجـــود ب ـــا ای هســـتند: »ب

ـــعه  ـــه توس ـــه در زمین ـــد ک ـــر می رس ـــه نظ ـــران ب ـــادر ای ـــگاه بن ـــای جای ـــزوم ارتق و ل

و تجهیـــز بنـــادر به ویـــژه بنـــادر بـــزرگ کشـــور کـــامکان نیازمنـــد اقدامـــات 

ـــای  ـــرن و رشکت ه ـــوط الی ـــذب خط ـــرای ج ـــی ب ـــن بازاریاب ـــی و همچنی زیربنای

بین املللـــی هســـتیم، به خصـــوص آن کـــه بـــا لغـــو تحریم هـــا و افزایـــش 

ـــران، تجـــارت دریایـــی کشـــور نیـــز افزایـــش خواهـــد یافـــت  مبـــادالت تجـــاری ای

ـــند.« ـــاده باش ـــط آم ـــن رشای ـــرای ای ـــد ب ـــون بای ـــم اکن ـــور از ه ـــادر کش و بن

او همچنیـــن بـــر رضورت اصالحـــات نرم افـــزاری در بنـــادر تاکیـــد دارد: »از ســـوی 

ـــادر  ـــازمان بن ـــی رود س ـــار م ـــا، انتظ ـــو تحریم ه ـــامل لغ ـــه احت ـــه ب ـــا توج ـــر ب دیگ

و دریانـــوردی هم راســـتا بـــا سیاســـت های تشـــویقی کـــه بـــرای رشکت هـــای 

خارجـــی در نظـــر می گیـــرد، بـــه منظـــور حامیـــت از رشکت هـــای کشـــتیرانی 

داخلـــی در برخـــی از سیاســـت های خـــود از جملـــه نظـــام تعرفـــه ای تجدیـــد 

ــر  ــن رقابت پذیـ ــدری و همچنیـ ــای بنـ ــش هزینه هـ ــرای کاهـ ــد و بـ ــر کنـ نظـ

کـــردن تعرفه هـــا قـــدم بـــردارد.«

برای ورود به بازار جهانی آماده ایم 
ـــی  ـــت بین امللل ـــادآوری فعالی ـــا ی ـــران ب ـــش ای ـــی نفتک ـــت مل ـــل رشک ـــر عام مدی

نـــاوگان نفتکـــش جمهـــوری اســـالمی ایـــران،  پیـــش از آغـــاز تحریم هـــا، 

ــش از  ــا پیـ ــران تـ ــش ایـ ــی نفتکـ ــت ملـ ــت رشکـ ــده فعالیـ ــد: »عمـ می گویـ

تحریم هـــا معطـــوف بـــه بـــازار بین املللـــی بـــود و نفتکش هـــای ملکـــی 

ـــی  ـــه متام ـــتی ب ـــم صهیونیس ـــکا و رژی ـــادر آمری ـــز بن ـــه ج ـــًا  ب ـــت تقریب ـــن رشک ای

ــی  ــه داخلـ ــن در عرصـ ــالوه برایـ ــد. عـ ــردد می کردنـ ــا   تـ ــی دنیـ ــادر نفتـ بنـ

نیـــز بـــرای رفـــع نیـــاز عملیاتـــی رشکـــت ملـــی نفـــت ایـــران، رشکـــت ملـــی 

ــاس و  ــت بندرعبـ ــش نفـ ــت پاالیـ ــران و رشکـ ــی ایـ ــای نفتـ ــش فرآورده هـ پخـ

رشکت هـــای پرتوشـــیمی  فعالیـــت داشـــت.«

امـــا بـــه گفتـــه علـــی اکـــرب صفایـــی بـــا وضـــع  تحریم هـــا بـــه ویـــژه مامنعـــت 

ـــن  ـــی و همچنی ـــادر اروپای ـــه بن ـــی ب ـــای ایران ـــا از ورود نفتکش ه ـــه اروپ اتحادی

تغییـــر سیاســـت فـــروش نفـــت ایـــران، نفتکش هـــای ملکـــی بـــه رفـــع نیـــاز 

ـــدا  ـــاص پی ـــور اختص ـــی کش ـــهمیه صادرات ـــل س ـــت و حم ـــت نف ـــی صنع عملیات

کردنـــد.

یـــط  ولیـــه لـــوزان،  رشا فـــق ا یـــد بـــا توا و می گو ین طـــور کـــه ا ا

ــق  ــا توافـ ــون بـ ــت: »اکنـ ــه اسـ ــن مجموعـ ــار ایـ ــری در انتظـ امیدوارکننده تـ

اولیـــه لـــوزان بـــه عنـــوان دســـتاورد تیـــم مذاکره کننـــده کشـــورمان، فضـــای 

امیدبخشـــی  در قســـمت های مختلـــف اقتصـــادی کشـــور ایجـــاد شـــده کـــه 

رشکـــت ملـــی نفتکـــش ایـــران هـــم از آن مســـتثنی نیســـت.«

ــی  ــازار بین املللـ ــه بـ ــاره بـ ــرای ورود دوبـ ــان بـ ــاره برنامه هایشـ ــی دربـ صفایـ

ـــای  ـــی و بازاره ـــدگان اروپای ـــازار اجاره کنن ـــه ب ـــاره ب ـــرای ورود دوب ـــد: »ب می گوی

بین املللـــی دیگـــر، برنامه هـــا و ســـناریوهای مختلفـــی در نظرگرفتـــه شـــده 

ـــان و  ـــدن زم ـــخص ش ـــی و مش ـــق نهای ـــاء تواف ـــق آن، منتظرامض ـــرای تحق ـــه ب ک

ــا  بـــرای ورود  ــه برنامه ریزی هـ ــتیم. البتـ ــا  هسـ چگونگـــی لغوکامـــل تحریم هـ

بـــه ایـــن بازارهـــا هـــم به گونـــه ای در نظرگرفتـــه شـــده اســـت کـــه بـــه حمـــل 

ـــود.« ـــه ای وارد نش ـــور لطم ـــی کش ـــام صادرات ـــت خ نف

مدیرعامـــل رشکـــت ملـــی نفتکـــش ایـــران از آغـــاز فصـــل تـــازه ای در روابـــط ایـــن 

ـــه ایـــن نکتـــه هـــم  ـــا طرفیـــن تجـــاری اروپایـــی خـــرب می دهـــد: »بایـــد ب رشکـــت ب

ـــاوب  ـــای متن ـــم در متاس ه ـــا ه ـــی م ـــاری اروپای ـــن تج ـــه طرفی ـــم ک ـــاره کن اش

ـــا در  ـــد ت ـــار دارن ـــق، انتظ ـــن تواف ـــرات و ای ـــت مذاک ـــتقبال از پیرشف ـــن اس ضم

ـــم.« ـــا از رس بگیری ـــا آنه ـــم همـــکاری مجـــدد خـــود را ب ـــک بتوانی ـــده نزدی آین

بـــه گفتـــه صفایـــی از آنجایـــی کـــه رشکـــت ملـــی نفتکـــش ایـــران تـــا پیـــش 

ــادی  ــداد زیـ ــا تعـ ــرتده ای بـ ــیار گسـ ــکاری بسـ ـــط و همـ ــا، رواب از تحریم هـ

از رشکت هـــای کشـــتیرانی اروپایـــی داشـــته اســـت، در راســـتای بیانیـــه 

ــه ای را  ــرات اولیـ ــا، مذاکـ ــن رشکت هـ ــی از ایـ ــا برخـ ــوزان بـ ــش لـ ــد بخـ نویـ

آغـــاز کرده اســـت: »بـــر همیـــن اســـاس امیدواریـــم در آینـــده نزدیـــک،  رفـــع 

تحریم هـــا، بـــه ازرسگیـــری همه جانبـــه روابـــط قبلـــی منجـــر شـــود و بتوانیـــم 

ــه  ــت بـ ــن رشکـ ــی ایـ ــای ملکـ ــاهداعزام نفتکش هـ ــته، شـ ــق روال گذشـ طبـ

ــیم.« ــا باشـ ــادر رسارس دنیـ بنـ

او دربـــاره سیاســـت های ســـال جدیـــد ایـــن نـــاوگان می گویـــد: »بـــا وجـــود 

ـــت  ـــا، سیاس ـــازار اروپ ـــه ب ـــرای ورود ب ـــاوگان ب ـــی ن ـــا و آمادگ ـــن برنامه ریزی ه ای

ـــورخواهد  ـــی کش ـــام صادرات ـــت خ ـــل نف ـــه حم ـــوف ب ـــاری معط ـــال ج ـــا در س م

بـــود و هـــامن طـــور کـــه اشـــاره کـــردم در صورتـــی کـــه گشایشـــی در عرصـــه 

تجـــارت بین املللـــی ایجـــاد و تحریم هـــای فعلـــی رفـــع شـــود، بـــه تدریـــج و 

در برنامـــه زمان بنـــدی شـــده بـــه بازارهـــای بین املللـــی و البتـــه بـــا رشایـــط 

بهـــرت از گذشـــته، بازخواهیـــم گشـــت.«
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گردهامیی ساالنه مدیران، معاونان و مدیران کل سازمان بنادرودریانوردی برگزار شد

بازاریابی و مذاکرات
برای جذب الیرنهای بزرگ

افزایش عملکرد بنادر، جذب رسمایه های بخش خصوصی

 استانداردسازی، نوسازی و ارتقای تجهیزات

هامیـــش ســـاالنه مدیـــران ســـازمان بنادرودریانـــوردی بـــا حضـــور مدیـــران، 

ـــوردی در  ــازمان بنادرودریان معاونـــان، مشـــاوران و مدیـــران کل بنـــادر سـ

ـــزار  ـــران برگ ـــه ته ـــی فرمانی ـــع آموزش ـــال ۱۳9۳، در مجتم ـــی س ـــای پایان روزه

ـــات  ـــن اقدام ـــازی، مهم تری ـــر راه و شهرس ـــاون وزی ـــش مع ـــن هامی ـــد. در ای ش

ســـازمان بنادرودریانـــوردی در ســـال ۱۳9۴ را ترشیـــح کـــرد.

ـــادر  ـــی از آمادگـــی بن ـــن گردهامی ـــوردی در ای مدیرعامـــل ســـازمان بنادرودریان

ــه کشـــتی های  ــرای ارایـــه رسویـــس مناســـب بـ ــران بـ بـــزرگ بازرگانـــی ایـ

تجـــاری بـــا تحقـــق توافـــق نهایـــی مذاکـــرات هســـته ای خـــرب داد و گفـــت: 

ـــارت  ـــوزه تج ـــرتده ای در ح ـــرات گس ـــا ۵+۱ تغیی ـــی ب ـــق نهای ـــورت تواف »در ص

و بازرگانـــی کشـــور صـــورت خواهـــد گرفـــت. به همیـــن دلیـــل هـــم، بنـــادر 

ـــتی ها  ـــه کش ـــب ب ـــس مناس ـــه رسوی ـــرای ارای ـــی الزم ب ـــد از آمادگ ـــی بای بازرگان

و خطـــوط کشـــتیرانی برخـــوردار باشـــند.«

ـــال ۱۳9۳ از  ـــدری در س ـــات بن ـــدی عملی ـــد ۶ درص ـــالم رش ـــا اع ـــعیدنژاد ب س

افزایـــش قابـــل توجـــه جـــذب رسمایه گـــذاری بخـــش خصوصـــی در بنـــادر 

ـــه اداره کل  ـــا پیگیری هـــای مجدان کشـــور خـــرب داد و گفـــت: در ســـال جـــاری ب

تامیـــن و تجهیـــزات و پشـــتیبانی وزارت راه، امـــکان اســـتفاده از فاینانـــس چیـــن 

ــذاران  ــبختانه رسمایه گـ ــت. خوشـ ــده ای اسـ ــدام ارزنـ ــه اقـ ــد کـ ــق شـ محقـ

ســـازمان هـــم موفـــق شـــدند از صنایـــع صنـــدوق توســـعه ملـــی اســـتفاده 

کننـــد.

ـــه ای«  ـــب خان ـــوی صاح ـــا الگ ـــادر ب ـــذاری بن ـــه »واگ ـــان اینک ـــا بی ـــعیدنژاد ب س

ــود،  ــد بـ ــده خواهـ ــال آینـ ــازمان در سـ ــن سـ ــای ایـ ــن دغدغه هـ از مهم تریـ

ـــک  ـــزرگ و کوچ ـــادر ب ـــم از بن ـــادر اع ـــه بن ـــرای هم ـــم ب ـــح داد: »منی توانی توضی

ـــن  ـــرای تامی ـــد ب ـــزرگ را بای ـــادر ب ـــه بن ـــم. چراک ـــادر کنی ـــد ص ـــخه واح ـــک نس ی

ـــم.« ـــا دهی ـــه ارتق ـــزرگ منطق ـــادر ب ـــا بن ـــت ب ـــکان رقاب ـــی و ام ـــای مل نیازه

او بـــا اشـــاره بـــه توافـــق احتاملـــی ایـــران بـــا کشـــورهای ۵+۱ در مذاکـــرات 

ـــوزان ســـوییس انجـــام  ـــی ل هســـته ای]این ســـخرنانی پیـــش از مذاکـــرات نهای

ـــزرگ  ـــای ب ـــرای ورود الیرنه ـــو ب ـــره و گفت و گ ـــی، مذاک ـــت[ »بازاریاب ـــده اس ش

ـــت،  ـــادر دانس ـــازمان بن ـــده س ـــال آین ـــات س ـــن موضوع ـــادر« را از مهم تری ـــه بن ب

گفـــت: »مدیـــران بنـــادر بایـــد از فضـــای موجـــود در کشـــور در ایـــن راســـتا 

ـــد.« ـــوب کنن ـــتفاده مطل اس

در ایـــن گردهامیـــی، معاونـــان ســـازمان بنادرودریانـــوردی و همچنیـــن مدیـــران 

ـــت  ـــه نخس ـــازده ماه ـــای ی ـــی از فعالیت ه ـــه گزارش ـــه ارای ـــور ب ـــادر کش کل بن

ـــا  ـــه ب ـــی و در مقایس ـــا تطبیق ـــن گزارش ه ـــرت ای ـــد. بیش ـــال ۱۳9۳ پرداختن س

ـــد.  ـــه ش ـــال ۱۳9۲ ارای ـــام س ـــار و ارق آم
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روابــط عمومــی بنــدر امــام خمینــی )ره(: ســه بنــدر صیــادی 
خــور ســمایلی، خــور دورق )شــادگان( و بنــدر ســجافی واقع 
ــازه های  ــوز س ــدور مج ــه ص ــط کمیت ــان ، توس در هندیج
ســاحلی و دریایــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــرای یــک 

دوره زمانــی دیگــر تمدیــد گردیــد.

روابــط عمومی بنــدر امــام خمینــی )ره(: یدکش 15 شــعبان، 
از مجموعــه شــناورهای خدماتــی شــرکت پایانه هــای نفتــی 
ایــران در داک یــارد تعمیراتــی منطقــه ویــژه اقتصــادی بندر 
امــام خمینــی)ره(، تحــت تعمیــرات اساســی قــرار گرفــت. 
ایــن دوازدهمیــن پــروژه ای اســت کــه شــناورهای شــرکت 
مذکور بــه منظــور انجــام تعمیــرات اساســی زیرآبــی در این 

داک یــارد مســتقر گردیــده انــد.

ــه و  ــی )ره(: طراحــی، تهی ــام خمین ــدر ام ــی بن ــط عموم رواب
ــر روی  ــمند ب ــق هوش ــاء حری ــالن و اطف ــتم اع ــب سیس نص
جرثقیــل لیبهــر LHM500-304 در منطقــه ویــژه اقتصــادی 
ــا  ــور ب ــروژه مذک ــد. پ ــرا درآم ــه اج ــی)ره( ب ــام خمین بندرام
هــدف رعایــت الزامــات ایمنــی و همچنیــن کنتــرل و تســلط 
بــه موقــع برحــوادث غیرمترقبــه آتــش ســوزی درتجهیزات 
فنــی و اســتراتژیک ایــن مجتمــع بنــدری در حداقــل زمــان 

ــه اجــرا درآمــد. ــه مرحل ممکــن )45روز( ب

روابــط عمومــی بنــدر امــام خمینــی )ره(: بــا اتمــام مطالعات 
مدیریــت جامــع پســماند در منطقه ویــژه اقتصــادی بندرامام 
خمینــی)ره(، راهکارهــای مدیریتــی مناســب در مرکزایمنــی، 
ــزرگ  ــع ب ــن مجتم ــت)HSE( ای ــط زیس ــت و محی بهداش
ــدی  ــا اســتفاده از روش تحلیــلSWOT اولویــت بن ــدری ب بن

وپیشــنهاد گردیــد.

ــتگاه  ــه ایس ــی )ره(: س ــام خمین ــدر ام ــی بن ــط عموم رواب
ســنجش جــزر و مــد دریــا)Tide gauge(، بــه طــور همزمــان 
در ســه نقطــه ی مختلــف منطقــه ویــژه اقتصــادی بنــدر امام 
ــن ســه ایســتگاه  ــدازی گردیدای ــی)ره( نصــب و راه ان خمین
ــا همــکاری اداره  ــا )Tide gauge( ب ســنجش جــزر و مــد دری
کل مهندســی ســواحل و بنــادر ســازمان بنــادر و دریانــوردی 
در محــل های اســکله شــماره یــک، ســکوی VTS و ایســتگاه 
راهنمایــان مجتمع بنــدری امــام خمینــی)ره(  طــی فروردین 
ماه ســال جــاری بــه منظور ثبــت منظــم داده هــای تــراز آب، 

نصــب و راه انــدازی شــدند.

ــتین  ــرای نخس ــی )ره(: ب ــام خمین ــدر ام ــی بن ــط عموم رواب
ــی)ره(،  ــام خمین ــدر ام ــادی بن ــژه اقتص ــه وی ــار در منطق ب
بارگیــری مــواد نفتــی بــر روی یــک فرونــد کشــتی خارجــی 
ــام  ــه اتم ــت ب ــا موفقی ــن ب ــزار ت ــش از 79 ه ــزان بی ــه می ب
رســید.یادآور مــی شــود آخریــن رکــورد بارگیــری مــواد نفتی 
 طــی آذر مــاه ســال گذشــته بــه میــزان 53 هــزار و 970 تــن

بوده است. 

حق شناس: 
نوسازی شناورهای فرسوده 

در دستور کار

معـــاون امـــور دریایـــی ســـازمان بنادرودریانـــوردی در ایـــن گردهامیـــی گـــزارش خـــود 

را در ســـه محـــور اصلـــی تامیـــن ایمنـــی و امنیـــت دریانـــوردی، حفـــظ محیـــط زیســـت 

ـــه کـــرد. ـــی ارای ـــی دریای ـــی و بین امللل ـــع مل ـــی و تاثیرگـــذاری در مجام دریای

ــی  ــور دریایـ ــت امـ ــت آوردهای معاونـ ــی از دسـ ــناس برخـ ــادی حق شـ ــرت هـ دکـ

ســـازمان در ایـــن حـــوزه را برشـــمرد و گفـــت: »برخـــی از ایـــن فعالیت هـــا، شـــامل 

پوشـــش 9۱ درصـــدی رادیویـــی ســـواحل کشـــور، ســـامان دهی عملیـــات 

ــن و  ــز، تدویـ ــدت و متمرکـ ــذاری بلند مـ ــق واگـ ــی از طریـ ــی و راهنامیـ یدک کشـ

تصویـــب طـــرح ملـــی جســـتجو و نجـــات دریایـــی و ارتقـــای کیفـــی رســـیدگی بـــه 

ســـوانح دریایـــی بـــا رویکـــردی متفـــاوت اســـت.«

او در ادامـــه بـــا یـــادآوری طـــرح نوســـازی شـــناورهای ســـنتی، توضیـــح داد: »در ده 

ســـال گذشـــته حـــدود ۱۶۰۰ فرونـــد شـــناور نوســـازی شـــده اند. ایـــن طـــرح نوســـازی 

ـــه  ـــده تهی ـــوه اداره ش ـــال ۱۳9۳ و وج ـــه س ـــد »ق« بودج ـــره بن ـــتفاده از تب ـــرای اس ب

شـــده بـــود کـــه محـــل مهمـــی بـــرای نوســـازی شـــناورهای فرســـوده اســـت و به عبـــارت 

ـــی  ـــعه دریای ـــرای توس ـــده ب ـــوه اداره ش ـــوب وج ـــی خ ـــای خیل ـــی از محل ه ـــر یک دیگ

می توانـــد همیـــن نوســـازی لنج هـــای ســـنتی باشـــد.«

ـــب  ـــزی و کس ـــوردی برنامه ری ـــازمان بنادرودریان ـــی س ـــور دریای ـــاون ام ـــه مع ـــه گفت ب

آمادگـــی بـــرای اجـــرای مقـــررات و الزامـــات مقاوله نامـــه کار دریایـــی کـــه از 

بیســـت ویکم خـــرداد مـــاه ســـال ۱۳9۴ الزم االجـــرا خواهـــد بـــود،  یکـــی دیگـــر از 

ـــن  ـــت: »در ای ـــوده اس ـــال 9۳ ب ـــت س ـــه نخس ـــازده ماه ـــت در ی ـــن معاون ـــات ای اقدام

ـــار مشـــکلی  ـــدر چابه ـــی )ره( و بن ـــام خمین ـــدر ام ـــی، بن ـــدر شـــهید رجای ـــه در بن زمین

نداریـــم، امـــا در بنـــدر بوشـــهر و بنـــادر شـــامل مشـــکالتی وجـــود دارد.«

حق شـــناس بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه میـــزان ســـوانح دزدی دریایـــی بـــر روی 

ـــزود:  ـــته، اف ـــش داش ـــران کاه ـــالمی ای ـــوری اس ـــم جمه ـــت پرچ ـــی و تح ـــاوگان ملک ن

انتقـــال انجـــام بازرســـی های فنـــی و ایمنـــی قانونـــی و صـــدور گواهی نامه هـــای 

ـــرتل  ـــی کن ـــا کیف ـــی،  ارتق ـــه ایران ـــی ب ـــدی بین امللل ـــه های رده بن ـــه از موسس مربوط

و بازرســـی ایمنـــی کشـــتی ها و پوشـــش حداکـــرثی بازرســـی های فنـــی و ایمنـــی در 

ـــی  ـــی قانون ـــی و ایمن ـــی های فن ـــی بازرس ـــی و کیف ـــا کم ـــافری و ارتق ـــناورهای مس ش

ـــی هســـتند کـــه در ســـال ۱۳9۳  ـــر از اقدامات توســـط بازرســـان ســـازمان برخـــی دیگ

ـــد. ـــام ش ـــری و انج ـــت پیگی ـــن معاون در ای

معاونـــت امـــور دریایـــی ســـازمان بنادرودریانـــوردی در زمینـــه حفاظـــت از محیـــط 

زیســـت دریایـــی هـــم اقداماتـــی انجـــام داده اســـت، کـــه بـــه گفتـــه دکـــرت 

حق شـــناس، انجـــام پایش هـــای زیســـت محیطـــی در مناطـــق دریایـــی کشـــور 

ــت: »یادداشـــت  ــه اسـ ــن زمینـ ــده در ایـ ــام شـ ــات انجـ ــن اقدامـ ــی از مهم تریـ یکـ

تفاهـــم در زمینـــه پیش گیـــری و مقابلـــه بـــا آلودگی هـــای دریایـــی بـــا پاکســـتان 

ـــا آلودگـــی محیـــط زیســـت دریایـــی  منعقـــد شـــد و عـــالوه بـــر آن طـــرح ملـــی مقابلـــه ب

در ســـال ۱۳9۳ تصویـــب و اجرایـــی شـــد. همچنیـــن در ایـــن حـــوزه به روزرســـانی 

ـــب  ـــون حفاظـــت از دریاهـــا و تصوی ـــم نقـــدی تخلفـــات زیســـت محیطـــی در قان جرای

آیین نامـــه اجرایـــی مربـــوط بـــه دفـــرت ثبـــت نفـــت انجـــام شـــده اســـت.«

ـــه تاثیرگـــذاری ســـازمان بنادرودریانـــوردی  محـــور دیگـــر صحبت هـــای حق شـــناس ب

در مجامـــع بین املللـــی اختصـــاص داشـــت. اعـــالم کاندیداتـــوری ســـازمان 

بنادرودریانـــوردی در شـــورای IMO، تـــالش بـــرای ارایـــه اســـناد علمـــی و مســـتند 

بیشـــرت بـــه اجالس هـــای IMO بـــا همـــکاری مرکـــز بررســـی ها و مطالعـــات 

اســـرتاتژیک، تهیـــه و تدویـــن برنامـــه راهـــربدی مدیریـــت دریایـــی،  ســـامان دهی 

ـــرای  ـــرای آمادگـــی ب ـــالش ب ـــی، ت بررســـی اســـناد تخصصـــی ســـازمان های بین امللل

 IALA، IHO و حضـــور موثـــر در مراجـــع بین املللـــی دریایـــی از جملـــه IMO ممیـــزی

برخـــی از اقدامـــات معاونـــت دریایـــی ســـازمان بنادرودریانـــوردی در ایـــن زمینـــه بـــود.

معـــاون دریایـــی ســـازمان همچنیـــن دربـــاره آمـــوزش و صـــدور گواهی نامه هـــای 

ـــوان  ـــن و بازنگـــری ۸۸ عن ـــح داد و گفـــت: »در ســـال گذشـــته تدوی ـــوردی توضی دریان

از ۱۰9دســـتورالعمل نحـــوه برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی، برگـــزاری آزمـــون و صـــدور 

گواهی نامه هـــای دریانـــوردی بـــر اســـاس کنوانســـیونSTCW صـــورت گرفـــت. عـــالوه 

بـــر ایـــن همـــکاران مـــا کار ممیـــزی ســـالیانه مراکـــز آمـــوزش دریانـــوردی، مراکـــز صـــدور 

گواهی نامـــه ســـالمت پزشـــکی و مراکـــز صـــدور اســـناد دریانـــوردان را بـــه امتـــام 
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ـــو به طـــور  ـــه آیم ـــوردان و اعـــالم ب ـــی اســـتعالم اســـناد دریان رســـاندند. ســـایت اینرتنت

ـــد.« ـــدازی ش ـــمی راه ان رس

بـــه گفتـــه او اجـــرای موفقیت آمیـــز ممیـــزی مســـتقل پنج ســـاله ســـوم و ارســـال 

گـــزارش بـــه آیمـــو، عملیاتی کـــردن سیســـتم جدیـــد آزمون هـــا و صـــدور اســـناد 

دریانـــوردان، موفقیـــت در ممیـــزی نهایـــی و دریافـــت گواهی نامـــه اســـتاندارد آمـــوزش 

اثـــر بخـــش و اســـتقرار اســـتاندارد آموزشـــی کارکنـــان لجســـتیک بنـــدری ایـــران برخـــی 

دیگـــر از اقدامـــات ایـــن معاونـــت در زمینـــه آمـــوزش و صـــدور گواهی نامه هاســـت: 

ـــا در  ـــوزش م ـــدری در اداره کل آم ـــتیک بن ـــوزش لجس ـــاعت آم ـــزار س ـــا ۴۱ ه »تقریب

ـــت.«  ـــده اس ـــزار ش ـــادر برگ ـــران و بن ته

حق شـــناس افـــزود: »در بحـــث اشـــاعه فرهنـــگ دریانـــوردی هـــر ســـال اقدامـــات 

مشـــخصی انجـــام می شـــود. برگـــزاری منظـــم ســـمینارهای دریایـــی ماننـــد 

بزرگداشـــت روز جهانـــی دریانـــوردی، روز دریانـــورد،  هامیـــش هامهنگـــی ارگان هـــای 

دریایـــی بخشـــی از ایـــن برنامـــه هســـتند. همچنیـــن بهره گیـــری از رســـانه های 

جمعـــی بـــرای اشـــاعه و ارتقـــای فرهنـــگ عمومـــی جامعـــه در حفـــظ ایمنـــی، امنیـــت 

ـــور  ـــس و... حض ـــزر،  زیرنوی ـــش تی ـــد و پخ ـــق تولی ـــی از طری ـــت دریای ـــط زیس و محی

موثـــر در اصـــالح و بازنگـــری متـــون کتاب هـــای درســـی مقاطـــع مختلـــف برخـــی 

ـــوردی اســـت کـــه در ســـال  ـــا هـــدف اشـــاعه فرهنـــگ دریان ـــا ب دیگـــر از برنامه هـــای م

۱۳9۳ انجـــام شـــده اســـت.«

جلیل اسالمی: 
ظرفیت بنادر بیشتر

 از ترافیک آن هاست

ـــان  ـــا بی ـــی ب ـــن گردهامی ـــه ای ـــازمان در ادام ـــژه س ـــق وی ـــدری و مناط ـــور بن ـــاون ام مع

ایـــن مطلـــب کـــه ســـهم حمل ونقـــل کشـــور و طبیعتـــا وظیفـــه ســـازمان همیشـــه 

ـــن  ـــه ای ـــا ب ـــی دوره ه ـــت: »در متام ـــت، گف ـــوده اس ـــراه ب ـــی هم ـــد افزایش ـــک رون ـــا ی ب

ــب  ــا و رضیـ ــاهد درصدهـ ــل شـ ــال های قبـ ــت. در سـ ــده اسـ ــه شـ ــش تکیـ افزایـ

فاکتورهـــای ۱۰ درصـــدی و ۱۵ درصـــدی در ســـازمان بودیـــم، امـــا در ســـال های 

اخیـــر بـــه ســـبب تحریم هـــا،  کاهـــش ترافیـــک روی داده اســـت.«

جلیـــل اســـالمی بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه امســـال حـــدود ۱۴۴ میلیـــون تـــن کاال در 

ـــران تخلیـــه و بارگیـــری شـــده اســـت، گفـــت: »در مجمـــوع عملکـــرد نفتـــی و  بنـــادر ای

ـــی از  ـــاید یک ـــدی ش ـــش۶ درص ـــن افزای ـــتیم. ای ـــدی داش ـــش ۶ درص ـــی افزای غیرنفت

پایین تریـــن اعـــدادی اســـت کـــه در ســـال های گذشـــته بـــا آن مواجـــه شـــده ایم. 

ـــت.« ـــار تحریم هاس ـــا آث ـــوع طبیعت ـــن موض ای

عضـــو هیـــات عامـــل ســـازمان بنادرودریانـــوردی افـــزود: »در ســـال های گذشـــته 

ـــدی در  ـــد ۸ درص ـــم رش ـــال ه ـــود، امس ـــون TEU ب ـــا ۳/۵ میلی ـــرنی م ـــورد کانتی رک

ـــی را  ـــای آرام ـــد فض ـــن رش ـــت. ای ـــاده اس ـــاق افت ـــم اتف ـــم ه ـــای تحری ـــرن در فض کانتی

بـــرای بنـــادر اصلـــی مـــا رقـــم زده اســـت. امســـال، ســـال آرامـــی را در بنـــادر پشـــت رس 

ـــال های  ـــه در س ـــتگی کاال و آن چ ـــک و انباش ـــا ترافی ـــتان ب ـــب دوس ـــتیم و اغل گذاش

ـــدند.« ـــه نش ـــود، مواج ـــی ب قبل

او بـــا یـــادآوری پایـــان دوره تحریم هـــا، بـــه مدیـــران بنـــادر هشـــدار داد: »بـــه رغـــم 

اینکـــه ایـــن رشـــدهای ۸ درصـــدی و ۶ درصـــدی در فضـــای تحریـــم مثبـــت محســـوب 

می شـــود، امـــا بایـــد آمادگـــی کافـــی بـــرای رشایـــط پـــس از تحریم هـــا را در ســـال 

ـــید.« ـــته باش ـــر داش ـــد نظ ۱۳9۴ م

بـــه گفتـــه اســـالمی رشـــد تعـــداد ورود شـــناورها بـــه بنـــادر ایـــران در ســـال ۱۳9۳ 

ـــه  ـــد ک ـــکاران می دانن ـــه هم ـــت: »هم ـــوده اس ـــد ب ـــش ۵۶ درص ـــال پی ـــه س ـــبت ب نس

ایـــن ۵۶ درصـــد یعنـــی یـــک چالـــش جـــدی در حـــوزه ُنرم هـــا و بهـــره وری بنـــادر. 

بنابرایـــن بایـــد بـــه دســـت انـــدرکاران دریایـــی دســـت مریـــزاد و خســـته نباشـــید گفـــت. 

همیـــن گزارش هـــا نشـــان می دهـــد کـــه تبدیـــل الیـــرن بـــه فیـــدر و کوچک  شـــدن 

ـــی  ـــش مدیریت ـــک چال ـــتی ها ی ـــداد کش ـــش تع ـــه افزای ـــتی ها و در نتیج ـــدازه کش ان

ـــد.« ـــس آن برآمدن ـــادر از پ ـــتان در بن ـــبختانه دوس ـــه خوش ـــت ک اس

معـــاون امـــور بنـــدری و مناطـــق ویـــژه ســـازمان بنادرودریانـــوردی بـــا تاکیـــد بـــر 

رضورت افزایـــش بهـــره وری و بهره منـــدی از پتانســـیل های بنـــادر گفـــت: همیـــن 

ـــت  ـــچ وق ـــه هی ـــی ک ـــم، در صورت ـــت داری ـــن ظرفی ـــزار ت ـــامل ۲۵ ه ـــادر ش ـــروز در بن ام

حتـــی بـــه ۱۰ میلیـــون تـــن هـــم نرســـیده ایم. ســـازمان بنـــادر معتقـــد اســـت کـــه 

بایـــد ظرفیت هایـــامن را افزایـــش دهیـــم، اســـکله بســـازیم، محوطـــه بســـازیم، فشـــار 

ـــادر  ـــت. در بن ـــوده اس ـــا ب ـــش ظرفیت ه ـــر افزای ـــتان ها ب ـــادر و اس ـــرتم بن ـــران مح مدی

ـــل  ـــم خـــاص مث ـــک آیت ـــه جـــز ی ـــن اســـت و ب ـــوب هـــم کـــم و بیـــش وضعیـــت همی جن

ـــت. ـــک اس ـــر از ترافی ـــت باالت ـــا، ظرفی ـــه حوزه ه ـــرن، در بقی کانتی

او بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن مطلـــب کـــه ظرفیـــت حوزه هـــای بنـــدری ایـــران بســـیار باالســـت، 

افـــزود: »بحـــث قیمت گـــذاری خدمـــات بنـــدری و دریایـــی یکـــی از چالش هـــای 

ـــذاری  ـــات قیمت گ ـــه ای، موضوع ـــاد منطق ـــر اقتص ـــول ب ـــرای تح ـــت. ب ـــدی ماس ج

ـــا فشـــارهایی از بیـــرون ســـازمان مواجـــه اســـت و ایـــن آزاردهنـــده اســـت  در ســـازمان ب

ـــت.« ـــوب نیس ـــا مطل ـــازمان م ـــرای س و ب

ــرتش  ــر گسـ ــازی بـ ــر راه و شهرسـ ــد وزیـ ــادآوری تاکیـ ــا یـ ــن بـ ــالمی همچنیـ اسـ

ـــر محـــرتم اســـت  بهره گیـــری از شـــبکه ریلـــی، گفـــت: »حـــوزه ریلـــی مـــورد تاکیـــد وزی

کـــه افزایـــش ایـــن بخـــش مـــورد تاکیـــد مـــا نیـــز هســـت، امـــا همـــکاران مـــا در بخـــش 
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ــزار  ــش از 7 ه ــی )ره(: بی ــام خمین ــدر ام ــی بن ــط عموم رواب
ــوردی  ــنامه دریان ــزار و 200 شناس ــه و 3 ه و 600 گواهینام
ــادر و  ــط اداره کل بن ــته توس ــال گذش ــه س ــی دوازده ماه ط
ــادر  ــوردان ص ــرای دریان ــتان ب ــتان خوزس ــوردی اس دریان

ــد. گردی

روابــط عمومــی بنــدر امــام خمینــی )ره(: هیأتــی اقتصــادی 
ــان  ــراق در جری ــیمی ع ــع پتروش ــران صنای ــکل از مدی متش
بازدیــد از مراکــز صنعتــی و بازرگانــی اســتان خوزســتان، از 
منطقــه ویــژه اقتصــادی بنــدر امــام خمینــی)ره( دیــدن کرده 
و بــا قابلیــت هــا، مزیــت هــا و توانمندی هــای ایــن مجتمــع 

بــزرگ بنــدری آشــنا شــدند.

ــفاهی  ــون ش ــی )ره(: آزم ــام خمین ــدر ام ــی بن ــط عموم رواب
ســمت ملــوان موتــور خانــه بــر روی کشــتی های بــا قــدرت 
ــدود ( در  ــفرهای نامح ــا بیشتر)س ــو وات ی ــش 750 کیل ران
تکمیــل آزمون مهندســی ســوم شــناورهای بــا قــدرت موتور 
ــا حضــور 25 نفــر از دریانــوردان  کمتــر از 3000 کیلــو وات ب
ــژه  ــه وی ــار در منطق ــرای نخســتین ب اســتان خوزســتان و ب

اقتصــادی بنــدر امــام خمینــی)ره( برگــزار گردیــد.

ــات  ــاون عملی ــی: مع ــهید رجای ــدر ش ــی بن ــط عموم رواب
ــر از  ــوردی شــهید باهن ــادر و دریان دریایــی و بنــدری اداره بن
ــه  ــزگان ب ــوردی هرم ــادر و دریان ــئوالن بن ــدی مس ــزم ج ع
منظــور توســعه اقتصــادی منطقــه شــرق اســتان و ســواحل 
ــه ویــژه در زمینــه گردشــگری و تجــارت دریایــی  مکــران ب
خبــر داد. الیروبــی بنــدر جاســک بــرای پذیرش کشــتی های 
ــت  ــی از حال ــل دریای ــل و نق ــت حم ــاء وضعی ــر و ارتق بزرگت
شــناورهای ســنتی و لنــج هــای چوبــی بــه شــناورهای فلزی 

نیــز در دســتور کار قــرار دارد. 

روابــط عمومــی بنــدر شــهید رجایــی: تخلیــه و بارگیــری 8 
ــی در  ــی و غیرنفت ــن کاالی نفت ــزار 474 ت ــون و 768 ه میلی
بنــادر بهمــن، کاوه، پهــل، الفــت و اســکله فجر جزیره قشــم 
بــه انجــام رســید کــه مقایســه ایــن رقــم بــا مــدت زمــان 
مشــابه ســال گذشــته آن نشــانگر رشــد 3 درصــدی اســت.  
 TEU 832 ــزار و ــری 21 ه ــه و بارگی ــام تخلی ــن انج همچنی
کانتینــر در دوازده ماهه ســال 93 در بنــادر بهمن و کاوه قشــم 
ازرشــد 102 درصــدی ایــن عملیــات طی مــدت یاد شــده در 
مقایســه بــا دوره مشــابه ســال گذشــته آن روایــت می کنــد.

ــال 93 در  ــی س ــی: ط ــهید رجای ــدر ش ــی بن ــط عموم رواب
ــره  ــواع کاال در جزی ــن ان ــزار ت ــون و 816 ه ــوع 3 میلی مجم
کیــش تخلیــه و بارگیری شــد کــه 33 درصــد بیشــتر از مدت 
ــن  ــون و 512 هــزار ت ــزان، 3 میلی ــن می مشــابه اســت. از ای
کاالهــای غیــر نفتــی و 304 هــزار تــن بــه آن کاالهــای نفتی 
ــش  ــد افزای ــب 34 و 22 درص ــه ترتی ــه ب ــاص دارد ک اختص

ــت. ــته اس داش

ـــد، در  ـــوزه کاری کنن ـــن ح ـــوب در ای ـــو مطل ـــه نح ـــتند ب ـــم نتوانس ـــان ه ـــی خودش ریل

ـــل  ـــهم حمل ونق ـــد از س ـــدود 9 درص ـــی ح ـــل ریل ـــهم کل حمل ونق ـــارض س ـــال ح ح

داخلـــی اســـت.«

ـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه  ـــوردی در ادامـــه ب عضـــو هیـــات عامـــل ســـازمان بنادرودریان

ـــا  ـــا آن ه ـــازمان ب ـــه در س ـــتند ک ـــه ای هس ـــن جامع ـــزاری، بزرگ تری ـــای کارگ رشکت ه

رس و کار داریـــم، توضیـــح داد: »چندیـــن دهـــه اســـت کـــه آیین نامه هـــای مختلـــف 

ـــم طـــرح بازنگـــری و  ـــه داری ـــا در ســـال 9۴ برنام ـــده اســـت ام ـــت مان ـــن حـــوزه ثاب در ای

ـــیم.« ـــته باش ـــتور کار داش ـــزاری را در دس ـــای کارگ ـــای رشکت ه ـــن آیین نامه ه تدوی

ــدی  ــی و طبقه بنـ ــت ارزیابـ ــن معاونـ ــای ایـ ــر از برنامه هـ ــی دیگـ ــه او یکـ ــه گفتـ بـ

رشکت هـــای کارگـــزاری ترابـــری دریایـــی اســـت: »نظـــارت و پایـــش عملکـــرد مطلـــوب 

ـــی  ـــب ایمن ـــای رضی ـــات، ارتق ـــازی خدم ـــت واستانداردس ـــای کیفی ـــا، ارتق رشکت ه

ــا از  ــرای رشکت هـ ــی بـ ــی و بین املللـ ــی داخلـ ــط رقابتـ ــاد محیـ ــات و ایجـ خدمـ

مهم تریـــن اهـــداف اجـــرای ایـــن طـــرح هســـتند.

ــعه  ــدری  توسـ ــتیک بنـ ــغلی دوره لجسـ ــای شـ ــش مهارت هـ ــطح دانـ ــا ی سـ ارتقـ

ترانزیـــت، دو برنامـــه محـــور دیگـــری هســـتند کـــه در چشـــم انداز ایـــن معاونـــت 

ـــت ها  ـــالمی سیاس ـــل اس ـــه جلی ـــه گفت ـــت. ب ـــده اس ـــرح ش ـــال ۱۳9۴ مط ـــرای س ب

ـــور  ـــت مح ـــت در هف ـــعه ترانزی ـــرای توس ـــوردی ب ـــازمان بنادرودریان ـــای س و برنامه ه

اصلـــی خالصـــه شـــده اســـت.

توســـعه همکاری هـــای منطقـــه ای و بین املللـــی بنـــادر درزمینـــه ترانزیـــت 

ـــرد  ـــای عملک ـــا و ارتق ـــعه ظرفیت ه ـــی توس ـــای ترانزیت ـــردن موافقت نامه ه اجرایی ک

ـــات  ـــادر کشـــور در راســـتای اجرایی کـــردن مصوب ـــا بن ـــادر، هامهنگـــی ب ترانزیتـــی بن

ـــادر،  ایجـــاد بانک هـــای  کارگـــروه ترانزیـــت کشـــور و دریافـــت نظـــرات پیشـــنهادی بن

اطالعاتـــی پایـــه از داده هـــا و اطالعـــات ترانزیتـــی منطقـــه، حضـــور فعال در ســـمینارها 

ـــکاپ،  ـــران در اس ـــور ای ـــازی حض ـــی، فعال س ـــه ای و بین امللل ـــای منطق و هامیش ه

ـــوردی  ـــازمان بنادرودریان ـــای س ـــی از برنامه ه ـــا و... برخ ـــادر و لنگرگاه ه ـــاد، بن آنکت

ـــت.« ـــت اس ـــرتش ترانزی ـــرای گس ب

علی جهاندیده: 
ساماندهی نیروهای قراردادی

 و جذب نیروی متخصص در سال 94

 معـــاون توســـعه، مدیریـــت و منابـــع ســـازمان بنادرودریانـــوردی بـــا بیـــان چالش هـــای 

فـــراروی معاونـــت توســـعه مدیریـــت و منابـــع در ســـال ۱۳9۳ ابـــراز امیـــدواری کـــرد کـــه 

ـــدم  ـــود: »ع ـــامان دهی ش ـــت و س ـــی مدیری ـــه خوب ـــال ۱۳9۴ ب ـــا در س ـــن چالش ه ای

ـــروی  ـــب نی ـــه، عـــدم تناســـب ترکی ـــر بودجـــه جـــاری و رسمای ـــط ناظـــر ب ـــت ضواب رعای

انســـانی بـــا ماموریت هـــا و وظایـــف ســـازمانی، عـــدم انجـــام اقدامـــات به صـــورت 

برنامـــه محـــور و پای بنـــدی بـــه برنامه هـــا،  عـــدم یکپارچگـــی در فرآیند هـــا، 

ـــن  ـــات و تدوی ـــزاری مناقص ـــجام در برگ ـــدم انس ـــازمان، ع ـــای س ـــا و داده ه نرم افزاره

قراردادهـــا برخـــی از ایـــن چالش هـــا هســـتند.«

ـــازمان و  ـــه HSE در س ـــم و یکپارچ ـــت منجس ـــدان مدیری ـــه فق ـــاره ب ـــا اش ـــده ب جهاندی

بنـــادر تابعـــه، افـــزود: »پاییـــن بـــودن بـــازده رسمایـــه و کـــم توجهـــی بـــه ارتقای بهـــره وری 

ـــکاران  ـــوص بده ـــات به خص ـــول مطالب ـــش، وص ـــرا و اثربخ ـــاخص های نتیجه گ و ش

تجـــاری،  عـــدم تحقـــق پرتفـــوی بیمـــه براســـاس پیش بینی هـــا ناشـــی از ضعـــف 

نظـــارت بـــر تعهـــدات بیمـــه ای پیامنـــکاران، متایـــل بـــه توســـعه تشـــکیالت علـــی رغـــم 

ـــی  ـــه و میان ـــران پای ـــزام مدی ـــدم الت ـــت و ع ـــدازه دول ـــدن ان ـــازی و منطقی ش چابک س

بـــه اجـــرای سیاســـت های دولـــت الکرتونیـــک مشـــکالت و مســـایل دیگـــری هســـتند 

ـــت آن هاســـت.« ـــع و مدیری ـــت در صـــدد رف ـــن معاون کـــه ای

جهاندیـــده در ادامـــه بـــه بیـــان اولویت هـــا و برنامه هـــای معاونـــت توســـعه، مدیریـــت و 

منابـــع ســـازمان پرداخـــت و توضیـــح داد: »ســـامان دهی نیروهـــای قـــراردادی، جـــذب 

ـــطح  ـــای س ـــان، ارتق ـــای کارکن ـــدی و قابلیت ه ـــا توان من ـــص و ارتق ـــای متخص نیروه

کنرتل هـــای داخلـــی و تقویـــت نظـــم و انضبـــاط بودجـــه ای و مالـــی و اداری،  در ســـال 

آتـــی مـــورد نظـــر و توجـــه ویـــژه ســـازمان خواهـــد بـــود.«

معـــاون توســـعه، مدیریـــت و منابـــع ســـازمان بنادرودریانـــوردی بـــا بیـــان اینکـــه 

توســـعه زیرســـاخت های ICT و یک پارچه ســـازی نرم افزارهـــای ســـازمان یکـــی 

دیگـــر از اولویت هـــای ایـــن معاونـــت اســـت، افـــزود: »زمانـــی کـــه در معاونـــت بنـــدری 

ـــاس  ـــدت احس ـــات را به ش ـــاوری اطالع ـــرتهای فن ـــه بس ـــاز ب ـــردم، نی ـــت می ک فعالی

ـــی  ـــگاه خوب ـــم جای ـــوارد ه ـــن م ـــد در ای ـــتیم و بای ـــی هس ـــازمان پیرشوی ـــا س ـــردم. م ک
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ـــه  ـــال ۱۳9۴ ب ـــان س ـــا پای ـــه ت ـــتیم ک ـــم هس ـــل مصم ـــن دلی ـــیم. به همی ـــته باش داش

ـــم.« ـــدا کنی ـــت پی ـــه دس ـــن زمین ـــی در ای ـــل قبول ـــره قاب من

بـــه گفتـــه جهاندیـــده توســـعه نظام هـــای مدیریتـــی، اداره واحدهـــای عملیاتـــی 

ـــت  ـــون مدیری ـــادر در فضـــای رقابتـــی براســـاس قیمـــت متـــام شـــده )مـــاده ۱۶ قان بن

خدمات کشـــوری و نقشـــه راه اصـــالح نظـــام اداری کشـــور(،  اصـــالح ســـاختار صندوق 

ـــش  ـــردم و بخ ـــرثی م ـــور حداک ـــته و حض ـــای وابس ـــازمان و رشکت ه ـــتگی س بازنشس

غیردولتـــی در تامیـــن منابـــع مالـــی و راهـــربی بنـــادر نیـــز در دســـتور کار ایـــن معاونـــت 

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــال ۱۳9۴ ق ـــرای س ب

مصطفی خانزادی: 
افزایش 111 درصدی جذب اعتبارات

 در حوزه عمرانی

در ادامـــه ایـــن گردهامیـــی، مصطفـــی خانـــزادی؛ عضـــو هیـــات عامـــل و معـــاون 

توســـعه و تجهیـــز بنـــادر و محمدرضـــا الهیـــار؛ مدیـــرکل مهندســـی ســـواحل و بنـــادر به 

ارایـــه گزارشـــی از فعالیت هـــای معاونـــت توســـعه و تجهیـــز ســـازمان بنادرودریانـــوردی 

ـــد. پرداختن

مدیـــرکل مهندســـی ســـواحل و بنـــادر ســـازمان بنـــادر و دریانـــوری بـــا اشـــاره بـــه 

مهم تریـــن اقدامـــات و دســـت آوردهای ســـازمان بنادرودریانـــوردی در ایـــن حـــوزه 

گفـــت: »اگـــر بخواهیـــم دســـت آوردهای ایـــن معاونـــت را در حـــوزه عملکـــردی بررســـی 

کنیـــم، ســـه مجموعـــه اداره کل مهندســـی عمـــران، اداره کل تعمیـــر و نگهـــداری 

ـــن  ـــی در ای ـــل توجه ـــات قاب ـــادر اقدام ـــواحل و بن ـــت س ـــزات و اداره کل مدیری تجهی

ـــد.« ـــام داده ان ـــه انج زمین

ـــار  ـــذب اعتب ـــزان ج ـــن می ـــه ای بی ـــم مقایس ـــر بخواهی ـــزود: »اگ ـــار اف ـــا الهی محمدرض

در ســـال های 9۲ و 9۳ داشـــته باشـــیم، در حـــوزه مهندســـی عمـــران ســـال گذشـــته 

ـــن  ـــا در ســـال ۱۳9۳ ای ـــار مصـــوب، جـــذب شـــد ام )9۲( حـــدود ۱۱۱درصـــد از اعتب

رقـــم بـــه ۸۱/۳ درصـــد رســـید. همچنیـــن جـــذب اعتبـــارات در حـــوزه تجهیـــزات از 7۳ 

ـــدا کـــرد و در حـــوزه مهندســـی ســـواحل و  ـــه ۶۰ درصـــد کاهـــش پی درصـــد پارســـال ب

بنـــادر نیـــز تقریبـــا ۸9 درصـــد ســـال گذشـــته بـــه 9۸ درصـــد ارتقـــا پیـــدا کـــرده اســـت.«

ـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه کمیتـــه ســـامان دهی و مدیریـــت ســـواحل در پنـــج  الهیـــار ب

ـــت،  ـــن معاون ـــر ای ـــات دیگ ـــاره اقدام ـــت، درب ـــده اس ـــدازی ش ـــاحلی راه ان ـــتان س اس

ـــی ارزش  ـــروژه مهندس ـــار پ ـــره وری، چه ـــش به ـــی و افزای ـــوزه رصفه جوی ـــت: »در ح گف

و قابلیـــت رصفه جویـــی انجـــام شـــد کـــه نشـــان داد بیـــش از ۸۲ میلیـــارد تومـــان، 

ــود دارد.« ــا وجـ ــی در پروژه هـ ــت رصفه جویـ قابلیـ

ـــی و  ـــت علم ـــکاری معاون ـــا هم ـــور ب ـــی کش ـــای دریای ـــی پارامرته ـــش و پیش بین پای

ـــه  ـــار ب ـــه الهی ـــود ک ـــی ب ـــای موفق ـــر از پروژه ه ـــی دیگ ـــوری یک ـــت جمه ـــاوری ریاس فن

آن اشـــاره کـــرد. موضـــوع دیگـــر ســـاخت و بـــه آب اندازی نخســـتین بویـــه ملـــی در قالب 

ـــب طـــرح  ـــی در قال ـــگار مل ـــه موج ن ـــار در کشـــور بوی ـــن ب ـــرای اولی ـــود: »ب طـــرح کالن ب

ـــاوری  ـــی و فن ـــت علم ـــوردی و معاون ـــازمان بنادرودریان ـــن س ـــرتک بی ـــه مش ـــی ک کالن

ـــود ایجـــاد شـــد.« ـــوری ب ریاســـت جمه

ـــی،  ـــازه های دریای ـــادر و س ـــواحل، بن ـــی س ـــش بین امللل ـــن هامی ـــزاری یازدهمی برگ

ـــه میـــزان ۸۰ درصـــد  ـــی ب انجـــام فـــاز نخســـت مطالعـــات طـــرح جامـــع بنـــادر بازرگان

ـــق  ـــه مناط ـــت یکپارچ ـــرح مدیری ـــق ط ـــاز تدقی ـــزی و آغ ـــال، برنامه ری ـــه اول س در نیم

ســـاحلی هرمـــزگان ICZM، برنامه ریـــزی و آغـــاز مطالعـــات پایـــش و شبیه ســـازی 

ــرداری و  ــاخت، بهره بـ ــه، سـ ــت اولیـ ــوز )موافقـ ــدور ۴۴ مجـ ــران، صـ ــواحل مکـ سـ

متدیـــد(، پیگیـــری قضایـــی ۶7 مـــورد و صـــدور حکـــم ۱۱ پرونـــده بـــا همـــکاری 

مدیریـــت حقوقـــی و ادارات کل بنـــادر، برگـــزاری جلســـات کمیســـیون فنـــی بررســـی و 

تصویـــب طرح هـــا در راســـتای ضوابـــط ناظـــر بـــر اجـــرای بودجـــه و تعییـــن چهارچـــوب 

ـــی  ـــر از فعالیت های ـــی دیگ ـــازمانی برخ ـــاد س ـــرات آح ـــری از نظ ـــا بهره گی ـــا ب پروژه ه

ـــت. ـــه آن پرداخ ـــازمان ب ـــادر س ـــواحل و بن ـــی س ـــرکل مهندس ـــه مدی ـــود ک ب

همچنیـــن بـــه گفتـــه الهیـــار تدویـــن و ابـــالغ ضوابـــط تخصصـــی ساخت و ســـاز 

ــر  ــارت بـ ــازه های دریایـــی و نظـ ــات برقـــی و مکانیکـــی، راه و راه آهـــن، سـ تاسیسـ

ساخت و ســـاز پروژه هـــای رسمایه گـــذاری، آمـــوزش پرســـنل بخـــش مهندســـی در 

ـــعه  ـــتقرار و توس ـــامن، اس ـــت پی ـــی، مدیری ـــف کارفرمای ـــن وظای ـــادر و تبیی ـــتاد و بن س

ـــزی  ـــای دوره ای و ممی ـــام بازدیده ـــروژه، انج ـــی پ ـــت اطالعات ـــع مدیری ـــامانه جام س

ـــی  ـــرات اساس ـــی و تعمی ـــرات جزی ـــداری، تعمی ـــارات نگه ـــت اعتب ـــا، مدیری از پروژه ه

زیرســـاخت ها، خـــروج شـــناورهای فرســـوده مســـافری و ســـامان دهی حمل ونقـــل 

ـــز در  ـــاری نی ـــی و تج ـــناورهای خدمات ـــواع ش ـــرداری از ان ـــن و بهره ب ـــافری و تامی مس

کارنامـــه یـــازده ماهـــه نخســـت ایـــن معاونـــت بـــه چشـــم می خـــورد.

ـــعه  ـــاون توس ـــل و مع ـــات عام ـــو هی ـــزادی؛ عض ـــی خان ـــزارش مصطف ـــن گ ـــه ای در ادام

ــازمان در  ــا و برنامه هـــای پیـــش روی ایـــن سـ ــادر بـــه ارایـــه راهکارهـ ــز بنـ و تجهیـ

ـــت ســـواحل یکـــی از  ـــون جامـــع مدیری ـــن قان ســـال ۱۳9۴ پرداخـــت و گفـــت: »تدوی

ـــت.« ـــر ماس ـــورد نظ ـــی م ـــای اصل راه کاره

ــق  ــه مناطـ ــت یکپارچـ ــرح مدیریـ ــتقرار طـ ــری اسـ ــزادی، پی گیـ ــه خانـ ــه گفتـ بـ

ســـاحلی کشـــور در همـــه اســـتان های ســـاحلی، تشـــدید برخـــورد بـــا متخلفـــان 

احـــداث ســـازه های دریایـــی بـــا همـــکاری بخش هـــای مرتبـــط ســـتادی و بنـــادر،  

ـــت و  ـــی در حـــوزه مدیری ـــی و بین امللل ـــگاه و حضـــور ســـازمان در عرصـــه مل ـــا جای ارتق

ـــعه ای  ـــای توس ـــی ارزش در طرح ه ـــرتش مهندس ـــداوم و گس ـــواحل و ت ـــی س مهندس
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روابــط عمومــی بندر شــهید رجایــی: نخســتین مانور مشــترک 
عملیــات امــداد و نجــات ســال 94 در بنــدر شــهید رجایــی بــه 

عنــوان بزرگتریــن بنــدر تجــاری کشــور برگزار شــد.

ــی  ــاق اراض ــا الح ــی: ب ــهید رجای ــدر ش ــی بن ــط عموم رواب
همجــوار بنــدرگاه هرمز زیــر تملــک ســازمان بنادر، توســعه 
ــج  ــی خلی ــن کمان ــره رنگی ــدر جزی ــا بن ــای تنه فعالیت ه

ــرد. ــی گی ــتری م ــتاب بیش ــارس ش ف
       

روابــط عمومــی بنــدر امیرآبــاد: بــا رشــد 4 درصــدی تعــداد 
ــال 93  ــکا در س ــاد و ن ــر آب ــادر امی ــناور در بن ــد ش 823 فرون
ــزار و 80  ــون و 625 ه ــزان 3 میلی ــد و می ــری کردن پهلوگی
تــن انــواع کاالی نفتــی و غیــر نفتــی در ایــن بنــادر تخلیــه و 
بارگیــری شــددر ایــن مــدت تعــداد 2366 واگــن بــا رشــد 
ــزان 126  ــاد وارد شــده و می ــر آب ــدر امی ــه بن 27 درصــدی ب
ــه  ــا رشــد 31 درصــدی جاب ــواع کاال را ب هــزار و 148 تــن ان

ــد جــا کردن

ــرمایه گذاری 107  ــا س ــاد: ب ــدر امیرآب ــی بن ــط عموم رواب
میلیــارد ریالــی بخــش خصوصــی قــرارداد ســاخت ســیلوی 
نگهــداری غــالت در بنــدر امیــر آبــاد بــه امضــاء رســیداین 
ــر در  ــزار و 764 مت ــاحت 6 ه ــه مس ــی ب ــا در زمین ــیلو ه س
منطقــه ویــژه اقتصــادی بنــدر امیــر آبــاد احــداث مــی گــردد 
و توانایــی نگهــداری 45 هــزار تــن انواع غــالت را داراســت.

ــتانی  ــات قرقیزس ــک هی ــاد:  ی ــدر امیرآب ــی بن ــط عموم رواب
متشــکل از ســر کنســول کشــور قرقیزســتان و نماینده دولت 
قرقیزســتان و جمعــی از ســرمایه گذاران قرقیزســتانی از بندر 

امیــر آبــاد بازدیــد کردنــد .

روابــط عمومــی بنــدر امیرآبــاد: از ایــن پــس کلیــه 
ــای  ــرداران ترمینال ه ــره ب ــرمایه گذار و به ــرکت های س ش
منطقــه ویــژه اقتصــادی بنــدر امیرآبــاد از معافیــت مالیاتــی و 

عــوارض ارزش افــزوده برخــوردار می شــوند.

ــروه  ــت کارگ ــن نشس ــاد: اولی ــدر امیرآب ــی بن ــط عموم رواب
ســاماندهی و مدیریــت مناطــق ســاحلی اســتان گلســتان به 
ریاســت مروتی معــاون عمرانــی اســتانداری و دبیــر کارگروه 
، اســعدی مدیریــت بنــادر و دریانــوردی اســتان گلســتان و با 
حضــور الهیــار مدیــر کل ســواحل و بنــادر کشــور و جمعــی از 
مدیــران کل دســتگاههای اجرایی اســتان در ســالن جلســات 

اســتانداری گلســتان تشــکیل شــد.
 

روابــط عمومــی بنــدر بوشــهر: مجوزهــای بهــره بــرداری از 
اســکله شــمار یــک پایانــه اختصاصــی فــرآورده هــای نفتــی 
در عســلویه ،  ســاخت اســکله صادرات مــواد معدنــی دربندر 
ــاخت و  ــداث کارگاه س ــوز اح ــد مج ــن تمدی ــر و همچنی دی
تعمیــر شــناور در بنــدر دیلــم توســط کمیتــه صــدور مجــوز 

ــوردی صــادر شــد. ــادر و دریان ســازمان بن

ـــتور  ـــد در دس ـــه بای ـــتند ک ـــی هس ـــه کارهای ـــات از جمل ـــاز مطالع ـــژه در ف ـــدری به وی بن

ـــد. ـــرار بگیرن ـــوردی ق ـــازمان بنادرودریان کار س

ـــاوری اطالعـــات در امـــور  همچنیـــن اســـتفاده حداکـــرثی از تکنولوژی هـــای روز و فن

ـــع  ـــع موان ـــرای رف ـــزی ب ـــواحل، برنامه ری ـــش س ـــه در بخ ـــات پای ـــی و مطالع حاکمیت

نیـــروی انســـانی در تهـــران و بنـــادر بـــا همـــکاری معاونـــت توســـعه مدیریـــت و منابـــع، 

ـــوان   ـــت ت ـــور، تقوی ـــی کش ـــای دریای ـــی پارامرته ـــش و پیش بین ـــبکه پای ـــل ش تکمی

بخـــش فنـــی و مهندســـی بـــا به کارگیـــری نیروهـــای مجـــرب و آمـــوزش، انگیـــزش 

و ارتقـــای نیـــروی انســـانی، الـــزام بـــه رعایـــت نتایـــج طرح هـــای جامـــع، اســـناد 

باالدســـتی و دســـتورالعمل های ابالغـــی مرکـــز، ایجـــاد کمیتـــه فنـــی راهـــربی و 

ـــی  ـــی بررس ـــیون فن ـــرد کمیس ـــل عملک ـــوان مکم ـــادر به عن ـــات در بن ـــی مطالع ارزیاب

و تصویـــب طرح هـــا برخـــی از راه کارهایـــی هســـتند کـــه در ارتقـــا کیفـــی و کمـــی 

فعالیت هـــای ایـــن ســـازمان تاثیرگـــذار خواهنـــد بـــود.

ـــای  ـــارات بخش ه ـــدود اختی ـــن ح ـــف و تعیی ـــن وظای ـــف و تبیی ـــاز تعری ـــه او ب ـــه گفت ب

مختلـــف کارفرمایـــی و شفاف ســـازی وظایـــف صـــف و ســـتاد، مدیریـــت یکپارچـــه 

ـــام  ـــف، انج ـــل تعری ـــاد روش و مراح ـــاخت ها، ایج ـــرات زیرس ـــداری و تعمی ـــام نگه نظ

مطالعـــات و اجـــرای پروژه هـــای تعمیـــرات اساســـی، انجـــام عملیـــات نگهـــداری 

ــت پوشـــش  ــده، تحـ ــی شـ ــرات اساسـ ــداث و تعمیـ ــای جدید االحـ ــرای پروژه هـ بـ

ســـامانه نگهـــداری و تعمیـــرات ابنیـــه و تاسیســـات، نهایـــی کـــردن لیســـت تجهیـــزات 

ـــای وام  ـــده،  اعط ـــوه اداره ش ـــب وج ـــی در قال ـــش خصوص ـــق بخ ـــن از طری ـــل تامی قاب

ـــه بخـــش خصوصـــی و توســـعه  ارزان قیمـــت از محـــل تســـهیالت وجـــوه اداره شـــده ب

زیرســـاخت ها از محـــل تســـهیالت وجـــوه اداره شـــده توســـط بخش هـــای غیرســـازمانی 

ـــود. ـــد ب ـــال ۱۳9۴ خواه ـــرای س ـــت ب ـــن معاون ـــای ای ـــر از برنامه ه ـــی دیگ برخ

خانـــزادی بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه در ســـال ۱۳9۴ مباحثـــی مثـــل رهـــربی، 

ـــد،  ـــد ش ـــزوده خواهن ـــت اف ـــوزه معاون ـــای ح ـــه فعالیت ه ـــدار ب ـــعه پای ـــره وری و توس به

در ترشیـــح برنامه هـــای ســـال جدیـــد ایـــن معاونـــت، گفـــت: »اســـتقرار دفـــرت مدیریـــت 

پـــروژه )PMO( در ســـازمان، تدویـــن قانـــون جامـــع مدیریـــت ســـواحل در قالـــب برنامه 

ـــاط  ـــی، انضب ـــی و اجرای ششـــم توســـعه، آسیب شناســـی اجـــرای پروژه هـــای مطالعات

در برنامه ریـــزی و بودجه بنـــدی پروژه هـــا، اجـــرای فـــاز ســـوم طـــرح توســـعه بنـــدر 

شـــهید رجایـــی، شناســـایی توان مندی هـــا وتکمیـــل بانـــک اطالتـــی ســـازندگان 

داخلـــی تجهیـــزات برخـــی از برنامه هایـــی هســـتند کـــه در معاونـــت توســـعه و تجهیـــز 

ـــد.« ـــد ش ـــری خواه پیگی

ابراهیم ایدنی: 
جذب 1۲ هزار میلیارد ریال 

سرمایه گذاری خصوصی

مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی هرمــزگان و مدیــر منطقــه ویــژه اقتصــادی بنــدر شــهید 

رجایی بــا ارایــه گزارشــی از عملکرد ایــن بنــدر در ۱۱ ماه نخســت ســال ۱۳9۳ اعالم 

کــرد کــه حجــم ترانزیــت غیرنفتــی در بنــدر شــهید رجایــی در ســال گذشــته حــدود 

۵ میلیــون تــن بــرآورد شــده اســت: »از ابتــدای ســال ۱۳9۳ تاکنون)اســفند هــامن 

ــدر  ــن بن ــن کاالی نفتــی و غیرنفتــی در ای ــون و 9۸7 هــزار و ۳۵۵ ت ســال( ۶۵ میلی

تخلیــه و بارگیــری شــد.«

بــه گفتــه ابراهیــم ایدنــی از کل عملیــات انجــام شــده در ایــن بنــدر، ۴۴ میلیــون و 

۳۰7 هــزار و ۶۴۶ تــن مربــوط بــه کاالهــای غیــر نفتــی و ۲۱ میلیــون و ۶79 هــزار و 

7۰9 تــن بــه مــواد نفتــی اختصــاص دارد: »در ایــن مــدت، یــک میلیــون و ۵9۲ هــزار 

و ۴۴۸ تــن کاال بــا خطــوط فیــدری از ایــن بندر بــه بنادر دیگر ترانشــیپ شــده اســت 

کــه منایش گــر یــک افزایــش ۵ درصــدی اســت.« بــه گفتــه او در همیــن مــدت حجــم 

ترانزیــت کاالهــای غیرنفتــی در ســال ۱۳9۳ معــادل ۴ میلیــون و 9۴۵ هــزار 7۳۲ 

تــن بــرآورد شــده اســت. 

ایدنــی در ادامــه از رشــد ۲۶ درصــدی حمل ونقــل ریلــی در بنــدر شــهید رجایــی در 

ســال ۱۳9۳ خــرب داد و با ابــراز خرســندی از افزایش میــزان جــذب رسمایه گذاری ها 

در ایــن بندر گفــت: »جذب ۱۲ هــزار میلیــارد ریــال رسمایه گذاری بخــش خصوصی 

از جملــه اقدامــات برجســته بزرگ تریــن بندر تجاری کشــور در ســال ۱۳9۳ اســت.«

مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی هرمــزگان در ادامــه از رشــد چشــم گیر ۱7۰ درصــدی 

این بخــش در مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشــته و حــدود ســه برابر شــدن میزان 

ترانزیــت غیرنفتی خــرب داد.

او در ادامــه ایــن آمارهــا افــزود: »یــک میلیــون و ۶۶۸ هــزار و TEU 7۴9 کانتیــرن در 
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ــاه  ــن در ۱۱ م ــت. همچنی ــده اس ــری ش ــه و بارگی ــال ۱۳9۳ تخلی ــدر در س ــن بن ای

گذشــته، عملیــات کانتیــرنی در بزرگ تریــن بنــدر تجــاری ایــران بــه میــزان ۳ درصد 

رشــد مثبت داشــته اســت. همچنین از آغاز ســال جــاری تاکنــون، ۴ میلیــون و ۶۴۱ 

هــزار و ۸۶۶ تــن مــواد نفتــی از طریــق پایانه هــای نفتــی ایــن بندر بــه خارج از کشــور 

صــادر شــده اســت.«

ــرد و  ــالم ک ــن اع ــزار و ۵۴۳ ت ــا را ۵۳۲ ه ــوع کااله ــن ن ــت ای ــزان ترانزی ــی می ایدن

افــزود: »ایــن میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه گذشــته، ۱۲۲ درصــد افزایــش داشــته 

اســت.« بــه گفتــه ایدنی بنــدر شــهید رجایی بــا ۴۰ پســت اســکله توانایــی پهلودهی 

ــن را دارد.  ــزار ت ــت ۱۴۵ه ــرت و ظرفی ــور ۱7 م ــا آبخ ــام ب ــتی های اقیانوس پی کش

مدیــر منطقــه ویــژه اقتصــادی بنــدر شــهید رجایــی بــا اشــاره بــه پهلوگیــری ۳ هــزار و 

۵۸7 فرونــد کشــتی در اســکله های ایــن بنــدر، بزرگ تریــن بنــدر ایــران، گفــت: »از 

ایــن میــزان، دو هــزار و ۸۴۵ فروند شــناور باالی هزار تــن و 7۴۲ فروند از کشــتی های 

پهلــو گرفتــه در بنــدر شــهید رجایــی، زیــر یــک هزارتــن وزن داشــته اند. منطقــه ویــژه 

اقتصــادی بنــدر شــهید رجایــی به عنــوان دروازه طالیــی اقتصــاد کشــور ۵۳ درصــد 

صــادرات و واردات، 7۰ درصــد ترانزیــت و تخلیــه و بارگیــری حــدود ۸۵ درصــد کاال 

کانتیــرنی در ســطح کل بنــادر کشــور را پشــتیبانی می کنــد.«

سعداله عبداللهی: 
بندر امام خمینی)ره(

رکورددار افزایش نُرم های عملیاتی

ــر افزایـــش شـــش  ــد بـ ــا تاکیـ ــتان بـ ــتان خوزسـ ــوردی اسـ ــر کل بنادرودریانـ مدیـ

ـــش  ـــر افزای ـــالوه ب ـــت: »ع ـــی)ره( گف ـــام خمین ـــدر ام ـــه بن ـــتی ها ب ـــدی ورود کش درص

تعـــداد، انـــدازه کشـــتی هایی کـــه در ســـال گذشـــته بـــه بنـــدر امـــام خمینـــی)ره( 

وارد شـــده اند نیـــز، روبه افزایـــش بـــوده اســـت و به تدریـــج در ســـال های آتـــی بـــا 

کشـــتی های بزرگ تـــری مواجـــه خواهیـــم بـــود کـــه از امـــروز بایـــد فکـــری بـــرای 

ــم.« ــد کنیـ ــال های بعـ سـ

ســـعداله عبداللهـــی در ادامـــه افـــزود: »تخلیـــه و بارگیـــری تـــا نیمه اســـفند مـــاه ۱۳9۳ 

ـــید؛  ـــن رس ـــون ت ـــه ۴۲ میلی ـــت و ب ـــش داش ـــد افزای ـــل ۱۵درص ـــال قب ـــه س ـــبت ب نس

ـــدر  ـــوان بن ـــر ت ـــه از نظ ـــتیم ک ـــرد داش ـــش عملک ـــن افزای ـــون ت ـــدود ۶ میلی ـــی ح یعن

ـــل دارد.« ـــای تجلی ـــاخص ها ج ـــی از ش ـــا بعض ـــاز و ارتق ـــن نی ـــه ای ـــخ گویی ب در پاس

ـــش  ـــا کاه ـــی ب ـــواد نفت ـــت م ـــث ترانزی ـــفانه در بح ـــه متاس ـــب ک ـــن مطل ـــان ای ـــا بی او ب

ــه در  ــی کـ ــی خاصـ ــط سیاسـ ــح داد: »رشایـ ــد، توضیـ ــه بوده  انـ ــی مواجـ حداقلـ

ـــار  ـــن آم ـــد ای ـــبب ش ـــی س ـــی عموم ـــط سیاس ـــود، و رشای ـــم ب ـــراق حاک ـــتان ع کردس

ـــهم ۳۳  ـــم س ـــوز ه ـــال هن ـــن ح ـــا ای ـــد. ب ـــدا کن ـــش پی ـــن کاه ـــزار ت ـــدود ۳۰۰ ه ح

درصـــدی از ترانزیـــت کل کشـــور و رتبـــه اول را داریـــم.«

ـــی)ره( نقـــش  ـــام خمین ـــدر ام ـــه بن ـــار نشـــان می دهـــد ک ـــن آم ـــزود: »ای عبداللهـــی اف

اساســـی در واردات و مبـــادالت کاالهـــای کشـــور دارد. ۵۶ درصـــد کاالهـــای اساســـی 

ـــه در برخـــی  ـــه شـــده اند ک ـــی)ره( مبادل ـــام خمین ـــدر ام ـــق بن در ســـال ۱۳9۳ از طری

از ایـــن مـــوارد مثـــل ذرت و ســـویا ایـــن ســـهم ۱۰۰ درصـــدی اســـت.«

بـــه گفتـــه او در بحـــث عملکـــرد ریلـــی، بـــا همکاری هـــای نرم افـــزاری و 

ـــا راه آهـــن جمهـــوری اســـالمی انجـــام شـــده اســـت، ایـــن میـــزان  ســـخت افزاری کـــه ب

ـــن  ـــزار ت ـــش 7۶9ه ـــال پی ـــت: »س ـــرده اس ـــدا ک ـــش پی ـــد افزای ـــه 7 درص ـــد ب از ۴ درص

ـــزار  ـــون و ۴۰۰ ه ـــک میلی ـــه ی ـــال ب ـــزان امس ـــن می ـــه ای ـــتیم ک ـــی داش ـــرد ریل عملک

تـــن رســـیده اســـت.«

مدیـــر کل بنادرودریانـــوردی اســـتان خوزســـتان دربـــاره تـــردد کامیون هـــا و مشـــکالت 

ناشـــی از آن گفـــت: »در موضـــوع کامیـــون، مـــا بـــا پدیـــده جدیـــدی روبـــه رو شـــدیم و آن 

ـــدا کـــرد. متوســـط  ـــش پی ـــدر ۲۸ درصـــد افزای ـــون در بن ـــردد کامی ـــار ت ـــه آم هـــم این ک

تعـــداد از ســـه هـــزار کامیـــون در روز بـــه ســـه هـــزار و ۵۰۰ کامیـــون در روز افزایـــش پیـــدا 

ـــه  ـــن زمین ـــد در ای ـــرد. بای ـــاد ک ـــدر ایج ـــرای بن ـــی ب ـــر دسرتس ـــکالتی از نظ ـــرد و مش ک

فکـــر اساســـی شـــود. جاده هـــای دسرتســـی و منتهـــی بـــه بنـــدر و تقاطع هـــای 

ـــدارد.« ـــی ن ورودی وضعیـــت مطلوب

ـــد  ـــه ۴۸ درص ـــد ب ـــکله از ۴۱درص ـــغال اس ـــب اش ـــه رضی ـــان این ک ـــا بی ـــی ب عبدالله

ارتقـــا پیـــدا کـــرده اســـت، گفـــت: »اگـــر در ســـال آتـــی و ســـال های بعـــد بـــه اســـتاندارد 

ـــد  ـــوند. بای ـــت ش ـــد تقوی ـــا بای ـــزاری م ـــای نرم اف ـــیم، بحث ه ـــکله برس ـــد اس ۶۰ درص

ـــد از  ـــه بای ـــت ک ـــد آن اس ـــش مؤی ـــن افزای ـــم و ای ـــد بروی ـــکله های جدی ـــمت اس ـــه س ب

ـــیم.« ـــر باش ـــه فک االن ب

ـــدی  ـــورد جدی ـــری غـــالت هـــم، امســـال رک ـــه و بارگی ـــرای تخلی ـــزود: »ب ـــه اف او در ادام

ثبـــت شـــده اســـت. ایـــن رکـــورد در ســـال های گذشـــته ۶۸ هـــزار تـــن در روز بـــود 

ـــرث  ـــر حداک ـــته اگ ـــال گذش ـــت. س ـــیده اس ـــن در روز رس ـــزار ت ـــه 7۸ه ـــال ب ـــه امس ک

شـــش اســـکله بـــه غـــالت اختصـــاص داده بودیـــم، ایـــن میـــزان امســـال بـــه ۱۱ 

ـــید.« ـــم رس ـــکله ه اس

ـــت آوردهای  ـــان دس ـــا بی ـــه ب ـــتان در ادام ـــتان خوزس ـــوردی اس ـــر کل بنادرودریان مدی

ایـــن بنـــدر در ســـال ۱۳9۳، گفـــت: »توســـعه فیزیکـــی بنـــدر بـــا بخشـــی از 
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ــوروزی  روابــط عمومــی بنــدر بوشــهر: در ایــام تعطیــالت ن
در جزیــره خــارک 14هــزار و 862 نفــر مســافر از مســیرهای 
دریایــی خــارک – بوشــهر و خــارک – گنــاوه توســط 

ــدند. ــا ش ــافری جابج ــناورهای مس ش

ــوان  ــه عن ــره خــارک ب ــدر بوشــهر: جزی ــی بن ــط عموم رواب
یــک نقطــه بســیار مهــم و اســتراتژیک محســوب می شــود 
که نقــش بســیار مهمــی در صــادرات نفت خــام کشــور دارد.

ــد منظــوره  ــدک کــش چن ــدر بوشــهر: ی ــی بن ــط عموم رواب
ــش  ــد. یدک ــه ش ــه کار گرفت ــری ب ــدر عام ــت در بن آرامی
ــا مبلغــی بالــغ بــر 69 میلیــارد ریــال  در کشــور  مذکورکــه ب
ــزار  ــدرت 4 ه ــا ق ــوری ب ــت ، دارای موت ــده اس ــاخته ش س
اســب بخــار و مجهــز بــه سیســتم اطفــای حریــق بــا دیــزل 
پمــپ 500 مترمکعــب در ســاعت بــا دو مانیتور آتش نشــانی 
ــن  ــا 15 ت ــی ت ــی لنگرهای ــه جابجای ــادر ب ــد.که ق ــی باش م
ــوان یــک شــناور یدک کــش خدماتــی ویــژه  ــه عن ــوده و ب ب

ســکوهای نفتــی مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت. 

روابــط عمومــی بنــدر نوشــهر: مدیــر کل بنــادر و دریانــوردی 
اســتان مازنــدران بــا اشــاره بــه رشــد 24 درصــدی عملکرد 
ــری کاال در ســال گذشــته  ــه و بارگی اداره کل در بخــش تخلی
خاطــر نشــان کــرد : رســیدن بــه رشــد 50 درصدی نســبت 
بــه ســال 92 رویکــرد جــدی مســئوالن و کارکنــان اداره کل 

در ســال جــاری اســت.

روابــط عمومی بنــدر نوشــهر: علیرغــم فعالیت حــدود 1500 
قایــق ،شــناور و جــت اســکی و ثبــت نزدیــک بــه 230هــزار 
نفــر ســفر دریایــی، نــوروز 94 بــدون هیچگونــه ســانحه ای 

بــرای گردشــگران در ســواحل اســتان بــه پایــان رســید.

ــن  ــه پذیرفت ــه ب ــا توج ــهر: ب ــدر خرمش ــی بن ــط عموم رواب
تعهدات کنوانســیون هــای IMO )ســازمان جهانــی دریانوردی( 
از ســوی کشــورهای عضــو مبنــی برفراهــم آوردن تجهیــزات و 
امکانات ضــروری شــناورها در جهــت ایمنی،تجســس و نجات 
 MF/HF، ــرکام ــل اینت ــی از قبی ــزات مخابرات ــی، تجهی دریای
VHF - AIS – SSB- GPS- و اتوپایلــوت بر روی شــناورهای ملکی 

ــروز رســانی شــد . شــناورهای  بندرخرمشــهر ســاماندهی و ب
ــازمانی  ــت س ــه ملکی ــتند ک ــی هس ــناورهای خدمات ملکی،ش
دارنــد و خدماتــی از قبیــل پهلــو گیری و جداســازی کشــتی های 
ــات اطفــاء  ورودی و خروجــی، یــدک کــردن و شــرکت در عملی
حریق،ایمنــی، تجســس و نجــات دریایــی را بــه عهــده دارنــد .

روابــط عمومــی بنــدر خرمشــهر: خرمشــهر در 15 روز 
ابتدای ســال جــاری، بیــش از 175 هــزار میهمان نــوروزی از 
بندرخرمشــهر و رودخانــه هــای کارون و ارونــد بازدیــد کردند 
ــد 25  ــته رش ــال گذش ــا س ــه ب ــزان در مقایس ــن می ــه ای ک

ــد. ــی ده ــان م ــدی را نش درص

رسمایه گذاری هـــا انجـــام شـــده بـــود کـــه امســـال بـــه بهره بـــرداری رســـید. 

ـــنگین و  ـــبک و س ـــازن س ـــن مخ ـــزار ت ـــار، ۶۰ ه ـــع انب ـــرت مرب ـــزار م ـــن ۵۲ ه همچنی

ــید.« ــرداری رسـ ــه بهره بـ ــال نفتـــی بـ همچنیـــن ترمینـ

ـــع مشـــکالتی  ـــزاری و رف ـــه عبداللهـــی در بحـــث توســـعه سیســـتم های نرم اف ـــه گفت ب

ـــعه  ـــاط را توس ـــن ارتب ـــم ای ـــعی کردی ـــزود: »س ـــذاران اف ـــا رسمایه گ ـــاط ب ـــه ارتب در زمین

بدهیـــم و در نتیجـــه امســـال)۱۳9۳( بخـــش عمـــده ای از ســـایت های عملیـــات 

ـــال ۱۳9۳  ـــن در س ـــت. همچنی ـــده اس ـــل ش ـــوری متص ـــرب ن ـــه فی ـــذاران ب رسمایه گ

ـــه ای مجتمـــع بنـــدری را در ســـمینار انفورماتیـــک بنـــادر  مرکـــز عملیـــات شـــبکه رایان

کشـــور در بنـــدر امـــام خمینـــی)ره( بـــه بهره بـــرداری رســـاندیم. ایـــن سیســـتم متامـــی 

ـــد.« ـــگ می کن ـــل مانیتورین ـــور کام ـــه ای را به ط ـــبکه رایان ـــات ش ـــع و عملی وقای

بخـــش دیگـــر صحبت هـــای عبداللهـــی بـــه راه انـــدازی سیســـتم مکانیـــزه و یکپارچـــه 

درب خـــروج اختصـــاص داشـــت: »اتفـــاق خوبـــی کـــه در بنـــدر امـــام خمینـــی)ره( افتاد 

ایـــن بـــود کـــه سیســـتم یکپارچـــه مکانیـــزه درب خـــروج در ایـــن بنـــدر راه انـــدازی شـــد. 

ایـــن کار در دوره آقـــای ایدنـــی رشوع شـــده بـــود کـــه در دوره مـــا تکمیـــل شـــد. سیســـتم 

ـــا  ـــب و خط ـــامل تقل ـــد و احت ـــذف می کن ـــذی را ح ـــردش کاغ ـــه گ ـــت ک ـــوی اس به نح

ـــاند.« ـــل می رس ـــه حداق را ب

ـــم ۳7  ـــی ه ـــزات دریای ـــعه تجهی ـــث توس ـــی)ره( در بح ـــام خمین ـــدر ام ـــه او بن ـــه گفت ب

فقـــره تعمیـــرات اساســـی در بخـــش تجهیـــزات دریایـــی انجـــام شـــده اســـت. عـــالوه بـــر 

ایـــن تعـــدادی از یدک کش هـــا بـــا هامهنگـــی رشکـــت هدایت کشـــتی بازســـازی 

ـــدر بازگشـــته اســـت. ـــن بن ـــاوگان ای ـــه ن شـــده و ب
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ـــدر  ـــب کـــه عملکـــرد بن ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــوردی بوشـــهر ب ـــر کل اداره بنادرودریان مدی

ـــر  ـــه اخی ـــک ده ـــه ی ـــبت ب ـــود نس ـــزان خ ـــن می ـــه باالتری ـــال ۱۳9۳ ب ـــهر در س بوش

ـــدر بوشـــهر هـــم از ابتـــدای  رســـیده اســـت، گفـــت: »وضعیـــت ترافیـــک کانتیـــرنی بن

ـــه  ـــت ک ـــیده اس ـــود رس ـــه اوج خ ـــال)۱۳9۳( ب ـــون، امس ـــا کن ـــرنی ت ـــت کانتی فعالی

ـــت.« ـــرد اس ـــزار TEU عملک ـــر ۲۵۰ ه ـــغ ب بال

ـــهر و  ـــتان بوش ـــادر اس ـــرنی بن ـــرد کانتی ـــی از عملک ـــزود: »تحلیل ـــتاد اف ـــد راس محم

وضعیـــت کل حمل ونقـــل کانتیـــرنی در اســـتان بـــا توجـــه بـــه این کـــه عملیـــات 

کانتیـــرنی در عســـلویه و گنـــاوه هـــم انجـــام می شـــود، معـــادل ۴۸۶ هـــزار و 9۳۰ 

TEU بـــود و بـــه ایـــن ترتیـــب ۲۰ درصـــد از عملیـــات کانتیـــرنی کشـــور را بـــه خودمـــان 

اختصـــاص داده ایـــم و در جایـــگاه دوم قـــرار گرفتیـــم.«

ــدای  ــاه ابتـ ــازده مـ ــزار و TEU ۳۵7 در یـ ــا ۲۵۳ هـ ــهر بـ ــدر بوشـ ــه او بنـ ــه گفتـ بـ

امســـال)۱۳9۳( ۱۰ درصـــد از کل عملیـــات کانتیـــرنی کشـــور را بـــه خـــود اختصـــاص 

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــگاه دوم ق ـــی در جای ـــهید رجای ـــدر ش ـــس از بن ـــه پ ـــت ک داده اس

راســـتاد در ادامـــه بـــه بیـــان اهـــم فعالیت هـــا در حـــوزه توســـعه و تجهیـــز بنـــادر 

ـــد  ـــش از 97 درص ـــه ای، بی ـــارات رسمای ـــش اعتب ـــال در بخ ـــت: »امس ـــت و گف پرداخ

جـــذب داشـــتیم کـــه عمدتـــا پروژه هـــای ادامـــه دار بـــوده اســـت. یعنـــی در واقـــع 

امســـال پـــروژه جدیـــدی را رشوع نکردیـــم، امـــا چهـــار پـــروژه عمرانـــی و دو پـــروژه 

ـــید.« ـــرداری رس ـــه بهره ب ـــان ب ـــون توم ـــارد و ۶۰۰ میلی ـــه ارزش ۱7 میلی ـــی ب تجهیزات

ـــادآوری فعالیت هـــای انجـــام شـــده در  ـــا ی ـــوردی بوشـــهر ب ـــر کل اداره بنادرودریان مدی

بخـــش تجهیـــزات دریایـــی، گفـــت: »در زمینـــه تجهیـــزات دریایـــی، تعمیرات اساســـی 

هشـــت فرونـــد شـــناور خدماتـــی جســـت وجو و نجـــات بـــا بیـــش از پنـــج میلیـــارد 

ـــن  ـــر ساکش ـــروب کات ـــی الی ـــرات اساس ـــن تغیی ـــد. همچنی ـــام ش ـــار انج ـــان اعتب توم

ـــد.« ـــام ش ـــال انج ـــارد ری ـــا ۴۵ میلی ـــور۲ ب ـــد و ن حام

او در ادامـــه بـــه وضعیـــت فعلـــی بـــرج کنـــرتل جزیـــره خـــارک پرداخـــت و توضیـــح داد: 

»بـــرج کنـــرتل جزیـــره خـــارک کـــه تقریبـــا آمـــاده شـــده بـــود، به واســـطه عـــدم همـــکاری 

رشکـــت نفـــت بـــرای برق رســـانی قابـــل بهره بـــرداری نبـــود کـــه توانســـتیم در ایـــن 

ـــروی  ـــع نی ـــت توزی ـــیم. رشک ـــم برس ـــه تفاه ـــرق ب ـــروی ب ـــع نی ـــت توزی ـــا رشک ـــه ب رابط

بـــرق پیـــش از ایـــن حـــدود ســـه میلیـــارد تومـــان هزینـــه برق رســـانی درخواســـت کـــرده 

ـــارد و  ـــک میلی ـــه ی ـــغ را ب ـــن مبل ـــتیم ای ـــتمر توانس ـــات مس ـــی و جلس ـــا رایزن ـــه ب ـــود ک ب

ـــرج خـــارک مســـتقر  ـــم و حـــاال همـــکاران مـــا در ب 7۰۰ میلیـــون تومـــان کاهـــش دهی

شـــده اند.«

ـــب  ـــهر در قال ـــدر بوش ـــه بن ـــانی ب ـــروژه گاز رس ـــرای پ ـــن اج ـــزود: »همچنی ـــتاد اف راس
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رسمایه گـــذاری بخـــش خصوصـــی انجـــام شـــد. هـــدف ایـــن اســـت کـــه نیـــروگاه 

ـــا رسمایه گـــذاری بخـــش  ـــرق ب ـــه ب ـــاز بنـــدر ب ـــرای تکمیـــل نی گازی در بنـــدر بوشـــهر ب

ـــه  ـــی ک ـــطه محدودیت های ـــع به واس ـــت توزی ـــه رشک ـــود، چراک ـــداث ش ـــی اح خصوص

ـــد.« ـــن کن ـــدر را تامی ـــاز بن ـــورد نی ـــرق م ـــد ب دارد منی توان

مدیـــر کل اداره بنادرودریانـــوردی بوشـــهر بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه تعمیـــرات 

ــا  ــود، بـ ــی بـ ــادی غیرعملیاتـ ــدت زیـ ــرای مـ ــه بـ ــروز کـ ــوری یدک کـــش نیمـ موتـ

ـــره  ـــده و باالخ ـــام ش ـــتی انج ـــت هدایت کش ـــدر و رشک ـــی بن ـــد فن ـــنل واح ـــالش پرس ت

ـــتان  ـــادر اس ـــی بن ـــای ایمن ـــن ارتق ـــت: »همچنی ـــت، گف ـــیده اس ـــرداری رس ـــه بهره ب ب

ـــه  ـــه اســـتان صـــورت گرفت ـــادر تابع ـــق بن ـــدازی سیســـتم اطفـــای حری به واســـطه راه ان

اســـت. در حـــال حـــارض مـــا باالتریـــن میـــزان آمـــاده بـــه کاری شـــناورهای ناجـــی را در 

ســـال های اخیـــر داریـــم. عـــالوه بـــر ایـــن سیســـتم مانیتورینـــگ تجهیـــزات مخابراتـــی 

ـــت.« ـــده اس ـــدازی ش ـــتان راه ان ـــه اس ـــادر تابع ـــهر و بن ـــدر بوش ـــی بن و الکرتونیک

ـــک  ـــرای لین ـــی و اج ـــق طراح ـــی از طری ـــی دریای ـــات مخابرات ـــداری ارتباط ـــا پای ارتق

ارتباطـــی بیـــن بـــرج کنـــرتل بنـــدر و ایســـتگاه فرســـتنده بین املللـــی ناوتکـــس 

ـــه  ـــتاد ب ـــه راس ـــود ک ـــال ۱۳9۳ ب ـــهر در س ـــدر بوش ـــت آوردهای بن ـــر از دس ـــی دیگ یک

ــت. آن پرداخـ

ـــا حضـــور اســـتاندار  ـــت ســـواحل ب ـــه ســـامان دهی و مدیری تشـــکیل و برگـــزاری کمیت

و مدیـــران کل اســـتانی، افتتـــاح ســـاختامن اداره بندر و دریانـــوردی دیـــر و ســـاختامن 

ـــرق  ـــای ح ـــتم اطف ـــدازی سیس ـــی، راه ان ـــات دریای ـــس و نج ـــی تجس ـــز هامهنگ مرک

بنـــادر اســـتان، آغـــاز عملیـــات الیروبـــی و اجـــرای کانـــال دسرتســـی و احـــداث دایـــک 

و انحـــراف ســـیالب بنـــدر دیلـــم برخـــی دیگـــر از مـــواردی بودنـــد کـــه راســـتاد از آن هـــا 

ـــرد. ـــاد ک ی
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ـــر  ـــالوه ب ـــه ع ـــب ک ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــالن ب ـــتان گی ـــوردی اس ـــر کل بنادرودریان مدی

بنـــادر ایـــران، بنـــادر دیگـــری در حاشـــیه دریـــای خـــزر احـــداث شـــده اند، گفـــت: »در 

آن ســـوی دریـــای خـــزر کار بســـیار عظیمـــی در حـــال انجـــام اســـت و می تـــوان گفـــت 

هامن طور کـــه مـــا کار بســـیار عظیمـــی انجـــام می دهیـــم، آن هـــا هـــم کار بســـیار 

ـــد از  ـــه نبای ـــرای این ک ـــود، ب ـــام ش ـــی انج ـــد مطالعات ـــد. بای ـــام داده ان ـــنگینی انج س

ـــل شـــویم.« ـــزان گســـرتش و توســـعه غاف ـــن می ـــا ای ـــای خـــزر ب ـــادر حاشـــیه دری بن

نعیمـــی بـــا اشـــاره بـــه فعالیـــت کشـــورهای دیگـــر حاشـــیه دریـــای خـــزر، گفـــت: 

ـــدی در  ـــادر جدی ـــتارخان و... بن ـــتان، آس ـــان، ترکمنس ـــورهای آذربایج »در کش

حـــال احـــداث اســـت. هرچنـــد کـــه مـــا توســـعه خوبـــی در بنـــادر شـــاملی انجـــام 

ـــد،  ـــام می دهن ـــا انج ـــه آن ه ـــعه ای ک ـــا توس ـــا ب ـــتیم، ام ـــش رو هس ـــم و پی داده ای

ـــم.« ـــام دهی ـــی انج ـــر اساس ـــک فک ـــد ی ـــم بای ـــا ه ـــم م ـــور می کن تص

او بـــا مقایســـه عملکـــرد یـــازده ماهـــه ســـال ۱۳9۳ بـــه ۱۳9۲ گفـــت: »ایـــن 

ــد  ــد رشـ ــدود ۲۰ درصـ ــی حـ ــدر انزلـ ــه در بنـ ــد کـ ــان می دهـ ــه نشـ مقایسـ

ـــون  ـــود چ ـــا ب ـــدر م ـــرای بن ـــدی ب ـــوع جدی ـــد، موض ـــن رش ـــتیم، ای ـــرد داش عملک

تنـــوع کاال در بنـــدر انزلـــی در ســـال های قبـــل بـــه آهـــن و چـــوب محـــدود 

ـــت.« ـــده اس ـــام ش ـــی انج ـــوع کاالی خوب ـــدا تن ـــاری خ ـــه ی ـــال ب ـــا امس ـــود، ام ب

ـــم  ـــادرات ه ـــمت ص ـــد. در قس ـــه ش ـــم اضاف ـــالت ه ـــال غ ـــزود: »امس ـــی اف نعیم

ـــم  ـــیدیم و امیدواری ـــدی رس ـــد ۲۰ درص ـــن رش ـــه ای ـــه ب ـــد ک ـــام ش ـــی انج کارهای

ـــوع  ـــم. تن ـــرتش دهی ـــا را گس ـــن فعالیت ه ـــم ای ـــده بتوانی ـــال های آین ـــه در س ک

ـــالن  ـــتان گی ـــوار اس ـــتان های هم ج ـــا اس ـــا ب ـــت. م ـــرده اس ـــدا ک ـــش پی کاال افزای

مکاتباتـــی داشـــتیم و اعـــالم کردیـــم می توانیـــم بنـــدر تامین کننـــده هفـــت 

اســـتان کشـــور باشـــیم. براســـاس ایـــن مکاتبـــات و جلســـاتی کـــه بـــا اتـــاق 

بازرگانـــی داشـــتیم ایـــن تنـــوع کاال شـــکل گرفتـــه اســـت. خصوصـــا این کـــه 

ـــود.« ـــری ش ـــه و بارگی ـــن بندرتخلی ـــد در ای ـــور می توان ـــرب کش ـــالت غ غ

ـــم  ـــوع کاال و حج ـــه ن ـــت ک ـــده اس ـــن ش ـــب ای ـــالت موج ـــش غ ـــه او افزای ـــه گفت ب

تخلیـــه و بارگیـــری بنـــدر انزلـــی تغییـــر کنـــد: »مـــا چـــه ســـهمی از تامیـــن 

ـــادر  ـــهم بن ـــد س ـــی ۳7 درص ـــیم؟ انزل ـــته باش ـــم داش ـــامل می توانی ـــاز کل ش نی

ـــن  ـــد ای ـــت. بای ـــاص داده اس ـــود اختص ـــه خ ـــری ب ـــه و بارگی ـــاملی را در تخلی ش

ـــک شـــویم.« ـــی خـــود نزدی ـــگاه اصل ـــه جای ـــم ب ـــم و بتوانی ـــش بدهی رشـــد را افزای

نعیمـــی بـــا بیـــان این کـــه متاســـفانه انبارهـــای اختصاصـــی مناســـب و 

ـــده   ـــی مکن ـــا حت ـــت: »م ـــدارد، گف ـــود ن ـــی وج ـــدر انزل ـــب در بن ـــیلوهای مناس س

ـــی  ـــاری در انزل ـــاخت های تج ـــم، زیرس ـــالت نداری ـــری غ ـــه و بارگی ـــرای تخلی ب

کمـــرت ســـاخته شـــده اســـت، امـــا معاونـــت امـــور بنـــدری تاکنـــون کمـــک 

ـــد.« ـــد ش ـــع خواه ـــا مرتف ـــن نیازه ـــاا... ای ـــت و انش ـــرده اس ـــا ک ـــه م ـــیاری ب بس

مدیـــر کل بنادرودریانـــوردی اســـتان گیـــالن دربـــاره وضعیـــت بنـــدر آســـتارا 

ــال  ــه امسـ ــل این کـ ــه دلیـ ــم بـ ــتارا هـ ــدر آسـ ــت: »در بنـ ــح داد و گفـ توضیـ

ـــه  ـــن ب ـــزار ت ـــدود ۱۶۰-۱7۰ ه ـــم، ح ـــل کنی ـــکالت را ح ـــی مش ـــتیم برخ توانس

مقیـــاس ۲۱ هـــزار تـــن ســـال قبـــل، افـــزوده شـــد. البتـــه هنـــوز مشـــکالتی 

ـــه  ـــود چراک ـــی ش ـــود، الیروب ـــالح ش ـــکن اص ـــت موج ش ـــد وضعی ـــود دارد، بای وج

ـــد  ـــت و بای ـــری اس ـــه و بارگی ـــرای تخلی ـــور ب ـــرب کش ـــی غ ـــه ابتدای ـــتارا نقط آس

مـــورد توجـــه قـــرار بگیـــرد.«
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ــه  ــه ب ــدی ک ــر آخون ــهر: دکت ــدر خرمش ــی بن ــط عموم رواب
منظــور تکمیــل پــروژه خــط آهــن شــلمچه - بصــره و بازدید 
ــه شهرســتان  از پــروژه هــای خــارج ســازی مغروقــه هــا ب
ــهر  ــور در بندرخرمش ــا حض ــود ب ــرده ب ــفر ک ــهر س خرمش
ــدر  ــن بن ــف ای ــای مختل ــش ه ــر بخ ــا و دیگ ــه ه از محوط

ــرد. ــدن ک دی

روابــط عمومــی بندر خرمشــهر: بــا هماهنگــی ســازمان بنادر 
و دریانــوردی بــه منظــور پاکســازی آبــراه بیــن المللــی اروند 
ــود  ــتر و بهب ــی بیش ــی، ایمن ــگ تحمیل ــای جن ــه ه از مغروق
وضعیــت کشــتیرانی )در ایــن رودخانــه(، کریــن بــارج هــزار 
ــن  ــور ای ــت. حض ــده اس ــتقر ش ــی در بندرخرمشهرمس تن
کرین بــارج و اســتفاده بخــش خصوصــی از آن باعــث صرفه 
ــازی  ــارج س ــات خ ــان عملی ــی در زم ــل توجه ــی قاب جوی

شــناورها خواهــد شــد.

روابــط عمومــی بنــدر خرمشــهر:  ،هیأتــی متشــکل 
از مدیــران کل سیاســی اســتانداری های کشــور از 
بندرخرمشــهر بازدیــد کردنــد. در جریــان ایــن 
ــزات  ــا، تجهی ــا، ترمینال ه ــان از محوطــه ه بازدید،میهمان
ــارس  ــج ف ــی خلی ــافری دریای ــی مس ــن المل ــه بی و پایان
مجتمــع بنــدری خرمشــهر دیــدن کردنــد و بــا امکانــات و 

ــدند. ــنا ش ــای آن آش ــت ه ظرفی

ــذب  ــوان ج ــر: فراخ ــهید باهن ــدر ش ــی بن ــط عموم رواب
ســرمایه گذار بــرای بنــدر ســیریک اعــالم شــده اســت کــه 
بــا واگــذاری راهبــری و مدیریــت آن بــه بخــش خصوصــی، 
اداره  کل بنــادر تنهــا در مباحــث حاکمیتــی ورود خواهــد کــرد. 

روابــط عمومــی بنــدر شــهید باهنــر: اداره بنادرودریانــوردی 
شــهید باهنــر موفــق بــه تمدیــد مجــدد گواهینامــه سیســتم 

مدیریــت یکپارچــه IMS شــد.

ــوردی  ــادر و دریان ــی: مدیــرکل بن ــدر انزل ــط عمومــی بن رواب
گیــالن از پهلوگیــری 846 فرونــد شــناور بــاری و نفتــی طــی 

ســال گذشــته در بنــدرگاه انزلــی خبــر داد.

ــی از  ــرمایه گذاران روس ــی: س ــدر انزل ــی بن ــط عموم رواب
مجتمــع بنــدری انزلــی بازدیدوعالقــه منــدی خــود را جهــت 

ــد . ــالم نمودن ــالت اع ــوزه غ ــرمایه گذاری در ح س

روابــط عمومــی بنــدر لنگه:طــی 12 ماهــه ســال 93، 
ــن  ــی در ای ــی و غیرنفت ــواع کاالی نفت ــن ان 860هــزار و57 ت
بنــدر تخلیــه و بارگیــری شــد. وی افــزود: طــی ایــن مــدت، 
ــدر تجــاری  ــه بن ــی ب ــر نفت ــن کاالی غی ــزار و 251 ت 201ه
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــد نس ــه 14 درص ــد ک ــه وارد ش لنگ

ــش دارد. ــل، کاه ــال قب س

علی خدمتگزار: 
ضرورت ایجاد تعامل

 با زنجیره تامین خدمات بندری

مدیـــر بنـــادر و دریانـــوردی و منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی امیرآبـــاد در ایـــن 

ـــاخص های  ـــا ش ـــت ارتق ـــه وضعی ـــدر ب ـــن بن ـــی از ای ـــه گزارش ـــا ارای ـــی ب گردهامی

ـــی  ـــز هامهنگ ـــاد مرک ـــات ایج ـــن اقدام ـــی از ای ـــت: »یک ـــت و گف ـــدری پرداخ بن

عملیـــات بنـــدری، در بنـــدر امیرآبـــاد اســـت. ایـــن مرکـــز کل پکیـــج 

ــه و  ــات تخلیـ ــکله و عملیـ ــرگاه، اسـ ــوند،  از لنگـ ــه وارد می شـ ــتی هایی کـ کشـ

ـــد.  ـــت می کن ـــا را مدیری ـــود انباره ـــیلوها و خ ـــدر، س ـــروج کاال از بن ـــری، خ بارگی

ــد.« ــی فعالیـــت می کنـ ــکاری بخـــش خصوصـ ــا همـ ــز بـ ــن مرکـ ایـ

علـــی خدمتگـــذار افـــزود: »یکـــی از مشـــکالت مـــا رقابتـــی نبـــودن عملیـــات 

ـــا ایجـــاد ایـــن مرکـــز توانســـتیم  ـــاد اســـت. مـــا ب تخلیـــه و بارگیـــری در بنـــدر امیرآب

ــت پایـــش  ــاعته و متام وقـ ــورت ۲۴سـ ــه صـ ــاد را بـ ــدر امیرآبـ ــای بنـ فعالیت هـ

کنیـــم.«

ـــرت  ـــدازی دف ـــاد، راه ان ـــدر امیرآب ـــی در بن ـــک مل ـــی بان ـــعبه ارزی و ریال ـــاح ش افتت

ـــه  ـــه بیم ـــی ک ـــه کاالهای ـــات ب ـــه خدم ـــرای ارای ـــاد ب ـــدر امیرآب ـــران در بن ـــه ای بیم

نیســـتند و بیمـــه آتش نشـــانی، برگـــزاری جلســـات مـــداوم بـــا گمـــرک برخـــی 

دیگـــر از دســـت آوردهایی هســـتند کـــه خدمتگـــذار بـــه آن هـــا پرداخـــت.

مدیـــر بنـــادر و دریانـــوردی و منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی امیرآبـــاد بـــا تاکیـــد بـــر 

رضورت تعامـــل بین بخشـــی بـــرای افزایـــش عملکـــرد بنـــادر، گفـــت: »ایجـــاد 

ـــز اهمیـــت اســـت. در  ـــرای مـــا حای ـــره تامیـــن خدمـــات بنـــدری ب ـــا زنجی تعامـــل ب

ـــرک،  ـــا گم ـــه ب ـــی ک ـــات منظم ـــا جلس ـــه ب ـــتیم ک ـــکالتی داش ـــاد مش ـــدر امیرآب بن

ـــه، جهاد کشـــاورزی و ســـایر نهادهـــا داشـــتیم، توانســـتیم تعامـــل  راه آهـــن، پایان

ـــیم.« ـــع بخش ـــری را ترسی ـــه و بارگی ـــل، تخلی ـــم و حمل و نق ـــرار کنی برق

خدمتگـــزار در ادامـــه بـــا یـــادآوری افزایـــش تـــوان عملیاتـــی بنـــدر امیرآبـــاد، 

گفـــت: »در نیمـــه نخســـت ســـال ۱۳9۳،  ۵ دســـتگاه مکنـــده داشـــتیم کـــه ایـــن 

ـــتگاه  ـــارض ۸ دس ـــال ح ـــید؛ در ح ـــتگاه رس ـــه ۱۰ دس ـــال ب ـــان س ـــا پای ـــداد ت تع

ـــد  ـــال خواهن ـــال فع ـــان س ـــا پای ـــز ت ـــر نی ـــتگاه دیگ ـــت و دو دس ـــه کار اس ـــاده ب آم

ـــز یـــک دســـتگاه مکنـــده دیگـــر وارد بنـــدر می شـــود  ـــل ســـال آینـــده نی شـــد. اوای

و مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد.«

ــاژ و  ــل مونتـ ــتگاه جرثقیـ ــش دسـ ــال ۱۳9۳ شـ ــن در سـ ــزود: »همچنیـ او افـ

ـــرت  ـــز ۴7۰ م ـــی نی ـــل ریل ـــه حمل ونق ـــد. در زمین ـــاد ش ـــدر امیرآب ـــاژ وارد بن دمونت

ـــم کـــه ۵۰ درصـــد کار آن متـــام شـــده اســـت  ـــاد داری ـــدر امیرآب ریل گـــذاری در بن

ـــده  ـــام ش ـــاد انج ـــدر امیرآب ـــذاری بن ـــی ریل گ ـــد متام ـــال جدی ـــه اول س ـــا نیم و ت

و بـــه مرحلـــه بهره بـــرداری خواهـــد رســـید.«

منوچهر تاتینا: 
افزایش ۲7 درصدی

 عملیات تخلیه و بارگیری در نوشهر

ـــم  ـــدی حج ـــش ۲7درص ـــدران از افزای ـــتان مازن ـــوردی اس ـــر کل بنادرودریان مدی

عملیـــات تخلیـــه و بارگیـــری در بنـــدر نوشـــهر خـــرب داد و گفـــت: »در یـــازده 

ـــای اداره کل  ـــدی درآمده ـــش ۴۴ درص ـــاهد افزای ـــال ۱۳9۳ ش ـــت س ـــاه نخس م

ــاری اداره  ــارات جـ ــدران بودیـــم. رصفه جویـــی در رسفصـــل اعتبـ ــادر مازنـ بنـ

کل از طریـــق ســـامان دهی حســـاب ها،  رصفه جویـــی بیـــش از ۳۴۰ میلیـــون 

ـــی برخـــی دیگـــر از  ـــزات دریای ـــرات اساســـی و نگهـــداری تجهی ـــی در تعمی تومان

ــتند.« ــن اداره کل هسـ دســـت آوردهای ایـ

ـــزان  ـــه می ـــی ب ـــش دولت ـــه بخ ـــابقه رسمای ـــذب بی س ـــزود: »ج ـــا اف ـــر تاتین منوچه

بیـــش از ۵۰ میلیـــارد تومـــان بـــرای اولیـــن بـــار در بنـــدر نوشـــهر در ســـال ۱۳9۳ 

ـــت.« ـــام گرف انج

ـــده  ـــره پرون ـــش از ۱۵۰ فق ـــکیل بی ـــواحل، تش ـــامان دهی س ـــداوم س ـــری م پیگی

ـــا، افزایـــش 7۰ درصـــدی کنـــرتل و بازرســـی  ـــم دری ـــه حری در خصـــوص تجـــاوز ب

از کشـــتی های ورودی بـــه بنـــادر مازنـــدران و ایجـــاد ترمینـــال کانتیـــرنی 
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ـــود  ـــال ۱۳9۳ ب ـــن اداره کل در س ـــت آوردهای ای ـــر از دس ـــی دیگ ـــی برخ یخچال

ـــرد. ـــاره ک ـــا اش ـــه آن ه ـــا ب ـــه تاتین ک

ـــه آمـــار مقایســـه ای ســـال ۱۳9۲ و ۱۳9۳، گفـــت: »تخلیـــه و بارگیـــری  ـــا ارای او ب

ـــدود  ـــه ۱۳9۳ ح ـــازده ماه ـــته، در ی ـــال های گذش ـــن در س ـــزار ت ـــدود 7۰۰ ه ح

ـــت آن  ـــود و عل ـــی ب ـــار منف ـــدر فریدونکن ـــار در بن ـــن آم ـــرد. ای ـــد ک ـــد رش ۲۸ درص

ـــه  ـــود؛ البت ـــال عهـــده دار رسمایه گـــذاری ب ـــه قب ـــی اســـت ک عـــدم اجـــرای تعهدات

ـــی اســـت.« بخـــش عمـــده مشـــکالت ناشـــی از عـــدم الیروب

ـــال  ـــهر در ۸ س ـــدر نوش ـــری بن ـــه و بارگی ـــی تخلی ـــودار منف ـــا، من ـــه تاتین ـــه گفت ب

ـــان این کـــه  ـــا بی ـــدا کـــرده اســـت. او ب ـــی پی گذشـــته، در ســـال ۱۳9۳ ســـیر مثبت

بایـــد فکـــری بـــرای واردات بنـــدر نوشـــهر کـــرد، گفـــت: »ورود کاال در شـــامل 

کشـــور تغییـــر کـــرده و از آهـــن و چـــوب بـــه غـــالت ســـوق پیـــدا کـــرده اســـت. 

امیـــدوارم کـــه بتوانیـــم از طریـــق ســـازمان صنعـــت و تجـــارت، وزارت امـــور خارجـــه 

ـــرف  ـــور م ـــاملی کش ـــه در نیمه ش ـــور ک ـــالت کش ـــده غ ـــش عم ـــی بخ و بازرگان

می شـــود را در شـــامل کشـــور تخلیـــه و بارگیـــری کنیـــم. ایـــن تغییـــر رویـــه 

ـــد.« ـــور باش ـــال در کش ـــای انتق ـــش هزینه ه ـــه کاه ـــی ب ـــک بزرگ ـــد کم می توان

ـــالت  ـــد ورود غ ـــه رش ـــاره ب ـــا اش ـــدران ب ـــتان مازن ـــوردی اس ـــر کل بنادرودریان مدی

ـــا  ـــدا کـــرده، ام ـــوا کاهـــش پی ـــه کشـــور، گفـــت: »واردات آهـــن آالت، کاغـــذ و مق ب

ـــد در  ـــالت بای ـــداری غ ـــم نگه ـــا منی دانی ـــت. م ـــرده اس ـــد ک ـــی رش ـــالت خیل غ

انبارهـــا باشـــد یـــا در ســـیلوها؟ رسمایه گـــذاران عمومـــا بـــا ایجـــاد ســـیلوها 

موافـــق نیســـتند، چـــون منی داننـــد چنـــد ســـال بعـــد در بنادر شـــاملی چـــه 

اتفاقـــی می افتـــد. به همیـــن دلیـــل هـــم متایـــل دارنـــد انبـــار بســـازند کـــه 

اگـــر رویـــه واردات در ســـال های بعـــد تغییـــر کـــرد، بتواننـــد به صـــورت چنـــد 

ـــد.« ـــتفاده کنن ـــا اس ـــن انباره ـــوره از ای منظ

تاتینـــا در ادامـــه از رشـــد ۲۸درصـــدی تعـــداد کشـــتی های تجـــاری در بنـــدر 

ـــال  ـــدران در س ـــتان مازن ـــادر اس ـــد اداره کل بن ـــزود: »درآم ـــرب داد و اف ـــهر خ نوش

قبـــل حـــدود ۱۵۰ میلیـــارد بـــود و امســـال ایـــن رقـــم بـــه حـــدود ۲۲ میلیـــارد 

رسیده اســـت. مـــا تقریبـــا عـــدم وصولـــی نداریـــم، درصـــد تغییـــرات مثبـــت 

مـــا حـــدود ۴۴ درصـــد اســـت و البتـــه هزینه هـــای مـــا هـــم 7 درصـــد رشـــد 

داشـــته اســـت.«

مدیـــرکل بنادرودریانـــوردی مازنـــدران افـــزود: »بـــرای امســـال حـــدود ۵۰ میلیـــارد 

تومـــان قـــرارداد رسمایه گـــذاری امضـــا کردیـــم کـــه شـــاید در نـــگاه اول ایـــن 

ـــر  ـــا اگ ـــد، ام ـــم باش ـــیار ک ـــوب بس ـــادر جن ـــه بن ـــبت ب ـــذاری نس ـــزان رسمایه گ می

نوشـــهر را بـــا خـــود نوشـــهر مقایســـه کنیـــد، می بینیـــد کـــه اتفاقـــات بزرگـــی 

ـــالت را  ـــی غ ـــزار تن ـــیلوی ۵۰ ه ـــداث س ـــرارداد اح ـــن ق ـــت. همچنی ـــاده اس افت

ـــار  ـــرای احـــداث انب ـــراردادی ب ـــر آن ق ـــم و عـــالوه ب ـــارد امضـــا کردی ـــا ۱۲/۵ میلی ب

ـــد.« ـــد ش ـــی منعق ـــرت مربع ـــزار م ـــیده ۲۱ه رسپوش

سیاوش رضوانی: 
ثبت رکورد جدید

 تخلیه و بارگیری در چابهار

ـــورد  ـــت رک ـــتان از ثب ـــتان و بلوچس ـــتان سیس ـــوردی اس ـــادر ودریان ـــرکل بن مدی

ـــن  ـــدازی ای ـــدو راه ان ـــار از ب ـــدر چابه ـــری در بن ـــه و بارگی ـــات تخلی ـــد عملی جدی

بنـــدر در ســـال ۱۳9۳ خـــرب داد و گفـــت: »می تـــوان گفـــت کـــه در ســـال ۱۳9۳ 

ــت رس  ــار را پشـ ــدر چابهـ ــری در بنـ ــه و بارگیـ ــات تخلیـ ــاله عملیـ ــورد 9 سـ رکـ

ـــد  ـــته ۴۰ درص ـــال گذش ـــه س ـــبت ب ـــا نس ـــری م ـــه و بارگی ـــد تخلی ـــتیم. رش گذاش

ـــوده اســـت و رشـــد کل کانتیـــرن ۱۸9 درصـــد و میـــزان صـــادرات هـــم ۸ درصـــد  ب

نســـبت بـــه ســـال های قبـــل افزایـــش داشـــت.«

ـــه اســـکله  ـــادآوری موضـــوع جـــاده دسرتســـی ب ـــا ی ـــی در ادامـــه ب ســـیاوش رضوان

شـــامره ۵ چابهـــار، گفـــت: »جـــاده دسرتســـی بـــه اســـکله شـــامره ۵ چابهـــار 

ـــم  ـــکله ه ـــاختامن اس ـــده و س ـــام ش ـــفالت آن انج ـــت، کار آس ـــاده اس ـــا آم تقریب

ـــت.« ـــده اس ـــاده ش ـــدگان آم ـــکاران و مناین ـــتقرار هم ـــرای اس ب

او بـــا تاکیـــد بـــر رضورت جـــذب رسمایه گـــذاری بـــرای توســـعه بنـــدر چابهـــار 

ــر  ــه خاطـ ــه بـ ــم، کـ ــام دادیـ ــار انجـ ــروژه خوبـــی را در بنـــدر چابهـ گفـــت: »پـ
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ــت  ــرح مدیری ــزاری ط ــار: برگ ــدر چابه ــی بن ــط عموم رواب
ــروه،  ــای کارگ ــور اعض ــا حض ــاحلی ب ــق س ــه مناط یکپارچ
ــت ،  ــط زیس ــه محی ــدگان 18 ارگان از جمل ــران و نماین مدی
صنعــت و معــدن و تجــارت ، راه و شهرســازی، آب فاضــالب، 
ــتانداری  ــل اس ــره در مح ــیالت و غی ــی – ش ــق طبیع مناط
اســتان سیســتان و بلوچســتان شــهر زاهــدان برگــزار شــد.

ــور  ــوردی: معاون ام ــادرو دریان ــازمان بن ــی س ــط عموم رواب
دریایــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی از ســایت هــای اداری، 
دریایــی اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیــالن بازدیــد 
کــرد. در جریــان  ایــن بازدیــد نشســتی صمیمانــه بــا حضور 
معاونیــن و کارشناســان دریایــی ایــن اداره نیــز برگزار شــد.

ــاب  ــوردی:  در غی ــادرو دریان ــازمان بن ــی س ــط عموم رواب
کوجــی ســکیمیزو دبیــر کل آیمــو، آقــای انــدی ویمبــو دومین 
 SSE( نشســت کمیته فرعــی سیســتم ها و تجهیــزات کشــتی
ــا  ــق ب ــارس 2015 ) مطاب ــت 27 م ــخ 23 لغای ــه از تاری 2( ک
ســوم لغایــت هفتــم فروردیــن 1394( در مقــر آیمــو در لندن 

برگــزار مــی شــود را رســما افتتــاح نمــود.

روابــط عمومــی ســازمان بنــادرو دریانــوردی: دکتــر آخوندی 
ــه  ــت ب ــات دول ــراه هی ــه هم ــه ب ــازی ک ــر راه و شهرس وزی
اســتان گیــالن ســفر کــرده بــود در بازدیــد از بنــدر انزلــی از 
ــه جهــت ســرمایه گذاری در  ــوردی ب ــادر و دریان ســازمان بن
بنــادر شــمالی کشــور تقدیــر نمــود و توســعه بنــادر شــمالی 

را کامــال محســوس دانســت.

روابــط عمومــی ســازمان بنــادرو دریانــوردی: معــاون وزیــر 
ــوری  ــات جمه ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــل، فن ــل و نق حم
ــوری  ــت از کاندیدات ــوع حمای ــه موض ــت ک ــتان گف بلغارس
ایــران در ســازمان بیــن المللی دریانــوردی )IMO( را بررســی 

ــد. ــی کن م

ــا  ــان ب ــوردی: همزم ــادرو دریان ــی ســازمان بن ــط عموم رواب
ــای  ــترک همکاریه ــه مش ــالس کمیت ــومین اج ــزاری س برگ
ــوری  ــران و جمه ــالمی ای ــوری اس ــن جمه ــل بی ــل و نق حم
بلغارســتان در تهــران، آنتــون گینــوف معــاون وزیــر حمــل و 
نقــل، فنــاوری اطالعــات و ارتباطات جمهــوری بلغارســتان و 
دکتــر جهاندیــده معــاون توســعه مدیریــت و منابع ســازمان 
بنــادر و دریانــوردی بــا یکدیگــر دیــدار کردنــد و بــه بررســی 

همکاریهــای بنــدری و دریایــی دو کشــور پرداختنــد.

ــل  ــوردی: مدیرعام ــادرو دریان ــازمان بن ــی س ــط عموم رواب
ســازمان بنادر و دریانــوردی در حاشــیه نوزدهمیــن کنفرانس 
ــام  ــن انج ــدری ) TOC ( ، ضم ــای بن ــی ترمینال ه ــن الملل بی
دیدارهــای جداگانــه بــا مدیــران ارشــد خطــوط بین المللــی 
کشــتیرانی اروپایــی و آســیایی، موضــوع فعالیت هــای مجدد 

ایــن خطــوط در بنــادر کشــور را پیگیــری نمودنــد.

ـــام  ـــد، انج ـــه بای ـــل، آن طورک ـــد غیرعام ـــث پدافن ـــوب و بح ـــی خ ـــنت اراض نداش

ــذب  ــال جـ ــت و به دنبـ ــده اسـ ــاح شـ ــی افتتـ ــزار اراضـ ــدود ۱7 هـ ــد. حـ نشـ

رسمایه گـــذار هســـتیم.«

رضوانـــی افـــزود: »در بحـــث ایمنـــی ســـعی کردیـــم موضـــوع همیـــار ناجـــی را 

ـــانی  ـــک کس ـــا کم ـــروژه ب ـــن پ ـــم. ای ـــام دهی ـــی انج ـــش خصوص ـــکاری بخ ـــا هم ب

ـــد. همچنیـــن در زمینـــه جمـــع آوری  انجـــام می شـــود کـــه شـــناورهای فعـــال دارن

ـــادی و  ـــادر صی ـــر بن ـــارت ب ـــتیم. نظ ـــک خواس ـــناورها کم ـــه ش ـــد از هم ـــواد زای م

ـــرای  ـــا ب ـــای م ـــر از برنامه ه ـــی دیگ ـــد یک ـــواد زای ـــت م ـــرای دریاف ـــاوره ب دادن مش

ـــت.« ـــی دریاس ـــا آلودگ ـــه ب ـــی مقابل ـــرح محل ـــرای ط اج

مدیـــرکل بنـــادر ودریانـــوردی اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان دربـــاره 

ـــذب  ـــدف ج ـــا ه ـــدر ب ـــن بن ـــاره ای ـــازی درب ـــاعه ای و فرهنگ س ـــای اش فعالیت ه

ـــام  ـــا ن ـــی مســـتندی ب ـــا در حـــوزه بازاریاب ـــح داد و گفـــت: »م رسمایه گـــذار، توضی

ـــش  ـــیام پخ ـــبکه دو س ـــه از ش ـــم ک ـــه کردی ـــردا را تهی ـــروز و ف ـــروز، ام ـــار دی چابه

شـــد. اســـتقبال زیـــادی از ایـــن مجموعـــه مســـتند بـــه عمـــل آمـــد و پـــس از 

ـــتیم  ـــبکه دو داش ـــن از ش ـــزار و ۵۰۰ تلف ـــه ه ـــدود س ـــا ح ـــتند م ـــن مس ـــش ای پخ

ـــدد  ـــش مج ـــای پخ ـــا تقاض ـــد و ی ـــرده بودن ـــوال ک ـــتند س ـــن مس ـــاره ای ـــه درب ک

ــتند.« آن را داشـ

او در ادامـــه گفـــت: »همچنیـــن برگـــزاری هم اندیشـــی بـــا رشکت هـــای 

کشـــتیرانی یکـــی دیگـــر از برنامه هـــای مـــا در ســـال ۱۳9۳ بـــود کـــه در یـــک 

ــا ۱۶  ــتند. مـ ــور داشـ ــم حضـ ــالمی هـ ــای اسـ ــده و آقـ ــای جهاندیـ ــه آقـ جلسـ

خـــط کشـــتیرانی را دعـــوت کردیـــم و ایـــن جلســـه هم اندیشـــی برگـــزار شـــد. 

ـــاه نخســـت  ـــازده م ـــاق فکـــر هـــم در ی ـــت و ات ـــن تشـــکیل کارگـــروه ترانزی همچنی

امســـال )۱۳9۳( اجرایـــی شـــد.«

عادل دریس: 
تخلیه و بارگیری خرمشهر

 از مرز دو میلیون تن گذشت

ـــات  ـــار عملی ـــدی آم ـــد ۲۶درص ـــهر از رش ـــوردی خرمش ـــادر و دریان ـــر اداره بن مدی

ـــار  ـــت: »آم ـــرب داد و گف ـــال ۱۳9۳ خ ـــهر در س ـــدر خرمش ـــری بن ـــه و بارگی تخلی

ـــد  ـــد رش ـــا ۲۶درص ـــبختانه ب ـــهر خوش ـــدر خرمش ـــری بن ـــه و بارگی ـــات تخلی عملی

ـــه عـــراق  ـــری ب ـــن در بارگی ـــن گذشـــت. همچنی ـــون ت ـــرز دو میلی در مجمـــوع از م

ـــم  ـــا پانزده ـــار ت ـــن آم ـــم ای ـــرنی ه ـــش کانتی ـــتیم. در بخ ـــد داش ـــد رش ۲9 درص

اســـفند ۱۳9۳ از مـــرز 9۰هـــزار TEU گذشـــت کـــه در واقـــع۶۰ درصـــد رشـــد را 

نســـبت بـــه موقعیـــت مشـــابه نشـــان می دهـــد.«

ـــه وضعیـــت خـــاص بنـــدر  ـــا توجـــه ب ـــا اعـــالم ایـــن آمـــار افـــزود: »ب عـــادل دریـــس ب

ـــد  ـــه ۲۶درص ـــتند ک ـــردد داش ـــن ت ـــاالی هزارت ـــناور ب ـــد ش ـــهر، ۶۲۱ فرون خرمش

ـــش  ـــن بی ـــد. همچنی ـــان می ده ـــته را نش ـــال گذش ـــه س ـــبت ب ـــته نس ـــد داش رش

از ســـه هـــزار و ۴۰۰ فرونـــد  شـــناور زیـــر هـــزار تـــن در بنـــدر خرمشـــهر تـــردد 

ـــد.« ـــان می ده ـــابه نش ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــد را نس ـــد رش ـــه ۱۱درص ـــتند ک داش

او بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه یکـــی از اقدامـــات برجســـته ســـال ۱۳9۳ 

راه انـــدازی خـــط مســـافری خرمشـــهر-بره بـــود، گفـــت: »پـــس از آن 

ـــه  ـــد ک ـــر ش ـــر منج ـــن ام ـــد و همی ـــال ش ـــم فع ـــتی دوم ه ـــتیرانی والفجر، کش کش

ـــش  ـــط بخ ـــری توس ـــافری دیگ ـــتی مس ـــود و کش ـــم وارد ش ـــی ه ـــش خصوص بخ

ـــافری  ـــتی مس ـــد کش ـــه فرون ـــاال س ـــد. ح ـــه ش ـــه اضاف ـــن پایان ـــه ای ـــی ب خصوص

در خـــط خرمشـــهر- بـــره و خرمشـــهر-کویت و بالعکـــس تـــردد می کننـــد.«

ــافر از بنـــدر  بـــه گفتـــه او در ایـــن مـــدت حـــدود ۴۶ هـــزار و 9۳۰ هـــزار مسـ

ـــابه  ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــدی نس ـــدی ۲۰ درص ـــه رش ـــتند ک ـــردد داش ـــهر ت خرمش

ـــت  ـــا و ترانزی ـــم ورود خودروه ـــات مه ـــر از اقدام ـــی دیگ ـــد: »یک ـــان می ده را نش

ـــزار و ۶۸۱  ـــال ۱۱ ه ـــت. امس ـــهر اس ـــدر خرمش ـــا از بن ـــن خودروه ـــی از ای بخش

ـــن خودروهـــا وارد اســـتان  ـــم، بخـــش عمـــده ای از ای خـــودرو وارد خرمشـــهر کردی

ـــد.« ـــت ش ـــتان ترانزی ـــم کردس ـــه اقلی ـــم ب ـــی ه ـــد و بخش ـــتان ش خوزس

دریـــس بـــا اشـــاره بـــه افزایـــش درآمـــد حاصـــل از شناورســـازی مغروقه هـــا در 

بنـــدر خرمشـــهر و ارونـــد گفـــت: »ایـــن اقدامـــات منجـــر بـــه افزایـــش درآمـــد 

خوبـــی شـــد. فکـــر می کنـــم تـــا پایـــان ســـال ۱۳9۳، بیـــش از ۵۳ میلیـــارد 

تومـــان درآمـــد کســـب کنیـــم و بـــا توجـــه بـــه اقداماتـــی کـــه صـــورت گرفتـــه اســـت 

ـــود.« ـــد ب ـــن خواه ـــرت از ای ـــد بیش ـــد رش ـــده رون ـــال آین س

سال سی ام  شماره 219  فروردین و اردیبهشت 1394    39

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


در طول سال های گذشته در وصف مزایای حمل ونقل ریلی مطالب بسیاری 

نگاشته شده و از نقش آن بر توسعه اقتصادی کشور گرفته تا مزیت ایمنی و مرف 

پایین انرژی مقاالت بسیاری تدوین شده است.

در تدوین برنامه های توسعه کشور همواره بخش ریلی از جایگاه ویژه ای برخوردار 

بوده و تصویب قوانین متعدد در حامیت از توسعه حمل ونقل ریلی خود گواه 

این مدعاست. در کنار یادآوری مزایای این بخش، به مشکالت و چالش های 

آن نیز به تفصیل پرداخته شده است. وضعیت بخش ریلی در حد وجود بحران 

در گردش مالی آن به تصویر کشیده شده و عالی ترین مقامات کشوری از وزیر 

راه و شهرسازی گرفته تا منایندگان مجلس شورای اسالمی نیز در این خصوص 

دیدگاه های کامال مثبت ومشابهی دارند و همواره نقش بخش خصوصی در توسعه 

حمل ونقل ریلی به عنوان یگانه راه پیش رو مدنظر بوده و در راستای حل موانع 

فرایند خصوصی سازی تعابیری حداکرثی از سوی مسووالن به کارگرفته می شود. 

از سوی دیگر، اهداف و برنامه های تدوین شده در راستای افق چشم انداز همگی 

حکایت از انتظار معنادار نظام از بخش ریلی کشور دارد. مترکز بر رشد سهم 

بخش ریلی در هر دو حوزه بار و مسافر به ترتیب به میزان ۳۰ درصد و ۱۸ درصد 

یکی دیگر از اهداف بلندپروازانه ای ست که تحقق آن منوط به حرکت در دو مسیر 

متفاوت است:

۱(   فراهم آوردن بسرت مناسب حمل ونقل متکی بر توان مندی های درون بخشی

۲(   فراهم کردن بسرت رقابتی برای بروز استعدادهای ذاتی و توان مندی های 

بخش ریلی متکی بر اصالحات برون بخشی

به این منظور در بهمن ماه سال ۱۳9۲ با انعقاد تفاهم نامه ای ما بین سازمان بنادر و 

دریانوردی از یک سو و رشکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران از سوی دیگر مبنی 

بر بهبود و توسعه همکاری ها برای افزایش سهم حمل ونقل ریلی از مبداء بنادر 

کشور، فصل جدیدی از همکاری ها آغاز شد.

منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره( هم به عنوان یکی از بنادر متصل به 

سیستم حمل ونقل ریلی از گذشته با بهره گیری از ۱۴۰ کیلومرت شبکه خطوط 

ریلی داخلی و نیز ظرفیت های الزم برای ماهیت کاالهای وارداتی و صادراتی به 

این بندر که تناسب بالقوه ای برای حمل از طریق سیستم ریلی دارا است و یکی از 

بنادر پیش رو در این رویکرد جدید به شامر می آید.

به این منظور پس از تشکیل کمیته راهربدی و کمیته های فرعی هر یک از بنادر 

ریلی کشور، در برگزاری شش نشست مشرتک با حضور مدیران عامل هر دو 

سازمان و متامی کارشناسان و صاحب نظران این عرصه در بنادر شهید رجایی، 

امام خمینی)ره(، امیر آباد و سازمان مرکزی )تهران(، موفقیت ها و تجربه های 

خوبی در مقایسه با عملکرد یک دهه گذشته به دست آمد که در این گزارش تالش 

شده به مهم ترین این دست آوردها در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره( 

پرداخته شود.        

ابتدا نگاهی خواهیم داشت به آمار عملکرد و سهم حمل ونقل ریلی در منطقه ویژه 

اقتصادی بندر امام خمینی)ره( در یک دهه گذشته؛ جدول زیر نشان دهنده آمار 

عملکرد و سهم حمل ونقل ریلی در این مجتمع بزرگ بندری در سال های ۱۳۸۱ 

تا ۱۳9۲ است:

سهم بخش ریلی 
عملکرد حمل و نقل ریلی

) هزار تن (

عملکرد بندر امام 

)هزارتن( 
سال 

۱۰ درصد ۲,7۸۶ ۲9,۵7۵ ۸۱

۱۲ درصد ۳,۵۱۵ ۲9,۳۵۵ ۸۲

۱۳ درصد ۳,۸۰۰ ۳۰,۶۵۴ ۸۳

۱۰ درصد ۴,۲۲۵ ۳۰,۵۰۱ ۸۴

۱۰ درصد ۳,۳۰۶ ۳۲,9۳7 ۸۵

9 درصد ۲,9۳۳ ۳۱,۳۳۸ ۸۶

۶ درصد ۱,۵7۰ ۳۳,۳۲7 ۸7

۲ درصد 77۱ ۳۳,7۴7 ۸۸

۲ درصد 799 ۳7,۳۰۸ ۸9

۳ درصد ۱,۰۵۴ ۳۶,۱۰9 9۰

۲ درصد 99۰ ۴۱,۲۶۰ 9۱

۲ درصد 7۶۰ ۳۳,۶۳۴ 9۲

ارقام و اعداد فوق نشان دهنده سهم ناچیز حمل ونقل ریلی در سبد عملکردی 

گام هایی بلند برای توسعه حمل ونقل ریلی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره(

حمل و  نقل ریلی از حرف تا عمل

  مهران نظرپور  

کارشناس ارشد اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
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این مجتمع بزرگ بندری است. عالوه بر اینکه این سهم اندک در یک دهه گذشته 

روندی نزولی را نیز پیموده است.

اما هامن گونه که پیش تر اشاره شد در پایان سال ۱۳9۲ با تشکیل کمیته توسعه 

همکاری ها و بهبود وضعیت حمل ونقل ریلی در بنادر تحرک جدیدی در این بخش 

ایجاد شد که آمار مقایسه ای سال های ۱۳9۲ و ۱۳9۳ شاهدی بر این مدعاست:

عملکرد مقایسه ای تناژ حمل ریلی به تفکیک کاال در بندر امام در یازده ماهه 

سال های ۱۳۹2 و ۱۳۹۳

ماه
تناژ)تن(

سال۱۳9۳سال ۱۳9۲

۲۲7۲۳۰۵۳7۰۲۸غالت

۳۲۸۲۰۸۲۵۴۰۵۱روغن خوراکی و پایه

۲7۲۵۸۲۱۳۱۰7پودر سنگ

۸۸۲7۵۱۴۶۱7۴آهن آالت

۱۰۰۸۰۸۵7۱۴آلومینیوم

۲۰۴۸7۳7۳۴7مواد نفتی

۲97۰۲۱۰9۶مواد شیمیایی

7۵۸7۲۲متفرقه

۸۴۱7۵۳۵۸۳مواد معدنی

7۱۳۶۸۳۱۳۴۸۸۲۲جمع 

عملکرد مقایسه ای تعداد واگن حمل ریلی به تفکیک کاال در بندر امام خمینی)ره( 

در یازده ماهه سال های ۱۳۹2 و ۱۳۹۳

ماه
تعداد واگن

سال۱۳9۳سال ۱۳9۲

۴۵۰۰9۸۲۸غالت

۶۳7۵۴۶۲۲روغن خوراکی و پایه

۵۰۲۳7۲7پودر سنگ

۱۶۰۵۳۴۲۳آهن آالت

۲۲۴۱۵۲9آلومینیوم

۳7۸7۵۲مواد نفتی

۵۴۳7۶مواد شیمیایی

۱۴۲۰متفرقه

۱۵۵۱۲۱۵مواد معدنی

۱۳۸۰7۲۵۶۲۵جمع 

بنابراین مهم ترین دست آوردهای سال ۱۳9۳ را می توان به اختصار به رشح زیر 

اعالم کرد:

 رشد ۸۰ درصدی حمل ریلی از مبداء بندر امام خمینی)ره(

 عقد قرارداد مشاوره از سوی طرفین به منظور تهیه طرح جامع بهره برداری از 

شانتینگ یارد شاملی و متلیک اراضی ۱۶ هکتاری  

  نصب دو دستگاه سیستم جدید توزین ریلی به منظور تسهیل عملیات حمل 

ریلی و افزایش رسعت 

  تامین تجهیزات مانورینگ 

توسعه حمل و نقل ریلی در افق پیش رو: بیم ها و امیدها
هر چند به نظر می آید این دست آوردها در نگاه اول موفقیت های بزرگی است، اما 

در مقایسه با رقیب دیرینه بخش ریلی یعنی حمل و نقل جاده ای، هم چنان سهمی 

بسیار اندک و ناچیز است. هم چنین ضعف های سیستم حمل و نقل ریلی در حوزه 

ساختاری و جذب رسمایه بخش خصوصی نیز از دیگر موانع و مشکالت موجود 

برای دست یابی این بخش به جایگاه مورد نظر است.

برابر اهداف برنامه پنجم توسعه کشور در پایان سال ۱۳9۴ حمل و نقل ریلی به 

ترتیب متعهد به جابجایی  ۸۸ و ۵۰ میلیون تن- نفر  بار و مسافر است در حالی که 

در سه ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳9۳ به ترتیب ۸۶9۸۰7۶ تن  و ۶۵۳9۳۱۶  

نفر محقق شده است و با ادامه روند فعلی به نظر منی رسد دستیابی به اهداف 

مذکور به سادگی امکان پذیر باشد.

به همین سبب تحقق اهداف برنامه پنجم در نگاه اولیه به معنی نیاز به تامین حدود 

دو برابری ناوگان ریلی است. بدیهی است که تامین این حجم از ناوگان جدا از 

این که چگالی شبکه را به شدت افزایش داده و منجر به کاهش سیر متوسط خواهد 

شد، نیازمند گذراندن فرایند مالی، فنی و مدیریتی سطح باال بوده واز نقطه نظر 

توجیهات اقتصادی هم جای تامل فراوان دارد، چرا که عمال عالوه بر وجود موانع 

جدی پیش روی بخش خصوصی در تعامل سازنده با بخش دولتی، سازوکارهای 

موجود در به کارگیری قواعد بازار هم از چابکی و انعطاف الزم برخوردار نیست.

درآمد حاصل از سیر متوسط روزانه واگن های باری نیز پاسخ گوی هزینه های 

فزاینده بخش ریلی نیست و در عمل، تامین ناوگان جدید از سوی بخش خصوصی 

با توجه به افزایش چشم گیر قیمت خرید ناوگان دور از واقعیت و انتظارات 

اقتصادی است که در جلسات متعدد و توسط فعاالن بخش خصوصی این حوزه، 

به آن اشاره شد. 

به نظر می رسد این کالف رسدرگم، ناشی از فراهم نبودن بسرت مناسب در داخل 

بخش ریلی به دلیل بهره وری پایین و توجه به رفع گلوگاه های اصلی شبکه فعلی 

از یک سو و مخدوش بودن فضای رقابتی در خارج از بخش ریلی به نفع حمل ونقل 

جاده ای است..

اما حتی با نگاهی نسبتا خوش بینانه به فرض فراهم شدن رشایط رقابتی بین ریل 

و جاده از طریق یکسان سازی تعرفه دسرتسی و بازگرداندن بخشی از منافع ناشی 

از رصفه جویی های حمل ونقل ریلی از جمله در مرف سوخت به بدنه ریلی 

کشور و هم چنین اتخاذ رویکردی مبتنی بر سازوکارهای بازار، تبعات مثبت ناشی 

از اقدامات مذکور چه خواهد بود؟ بخشی از این تبعات می تواند موارد شامل این 

موارد باشد:

۱(  کاهش جدی نسبت تعرفه ریلی به جاده ای

۲(  افزایش تقاضا و متایل صاحبان کاال در استفاده از حمل و نقل ریلی در انواع 

بارهای انبوه و حتی تجاری   

۳(   افزایش منفعت بخش خصوصی مالک ناوگان و متایل به بازگرداندن منافع 

حاصله در چرخه مثبت رسمایه گذاری

در این جا سوال مهمی مطرح می شود و آن هم این است که در صورت تحقق این 

رشایط آیا مجموعه عوامل موثر در استفاده مناسب از شبکه ریلی کشور شامل 

خط، ناوگان و نظام بهره برداری موجود آمادگی الزم برای پذیرش تقاضای مضاعف 

و ترافیک مازاد را به نحوی که هم زمان منجر به افزایش بهره وری و رسعت حمل 

باشد، را دارد؟ موضوعی که به عنوان اصلی ترین دغدغه صاحبان کاال در بنادر 

به آن اشاره می شود.

متاسفانه تبعات ناشی از وجود این مشکالت در عمل شاخص های عملکردی 

بخش ریلی را در سطح پایینی نگه داشته و امکان استفاده از پتانسیل های بالقوه 

و بالفعل را به بخش ریلی منی دهد. امروز بخش ریلی کشور در مسیر رشد خود 

در حلقه معیوبی گرفتار شده که برون رفت از آن مستلزم توجه جدی به اصالحات 

درون بخشی است. این امر نه تنها به معنای رصف نظر کردن از حقوق واقعی 

بخش ریلی در ایجاد رشایط عادالنه رقابتی بین ریل و جاده نیست بلکه بایستی 

بیش از پیش و با بهره گیری از متامی امکانات بر ظرفیت های خود پافشاری کند. 

اما هم زمان بپذیریم که نباید از اصالح درونی، چابک سازی بخش ریلی و ارتقای 

بهره وری در بخش ریلی غافل شویم.

ماهنامه بندر و دریا در شامره 2۱6 خود مطلبی را با عنوان »طراحی و 

ساخت شبیه ساز کشتی بومی سازی شد« عیناً به نقل از اداره کل امور 

دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی منترش منود. نظر به این که خرب 

دارای اصالحیه بوده است لذا مطابق نظر آن اداره کل منت اصالحی به 

رشح ذیل منعکس می شود.

در خصوص پشتیبانی فنی و تعمیر و نگهداری سامانه شبیه ساز 

دریایی دو راهکار پیشنهاد گردید، که با راهکار ذیل در سه فاز:

۱- مطالعه و طراحی سیستمی

2-طراحی و ساخت سخت افزار

۳- طراحی و پیاده سازی نرم افزار )نوشنت برنامه(

موافقت شد.
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تقویت همکاری بخش خصوصی و دولت برای ارتقای زیرساخت های بندری

 ، یـــد ل جد ز ســـا : بـــا توجـــه بـــه آغـــا

دســـت آوردهای ســـالی کـــه گذشـــت را چگونـــه 

ارزیابـــی می کنیـــد؟ همچنیـــن برنامه هـــای آتـــی 

ـــرح  ـــامن مط ـــدری را برای ـــور بن ـــت ام ـــازمان در معاون س

 . کنیـــد

ـــوردی  جلیـــل اســـالمی: بخـــش بنـــدری در ســـازمان بنادر و دریان

نقـــش و ثقـــل ویـــژه ای دارد، چراکـــه بـــه ســـبب مجموعـــه 

ـــازمان  ـــه درون س ـــازمانی، چ ـــای س ـــف و برنامه ه ـــداف، وظای اه

و چـــه در ارتبـــاط بـــا مشـــرتیان داخلـــی و بیرونـــی، ایـــن معاونـــت 

ســـهم ویـــژه ای را به خـــود اختصـــاص داده اســـت. بـــه همیـــن 

ـــود،  ـــه می ش ـــرد گفت ـــی عملک ـــاره ارزیاب ـــه درب ـــددی ک ـــل ع دلی

شـــاید عـــدد محاســـباتی و دقیقـــی نباشـــد، امـــا اســـتفهام و 

اســـتنباطی کـــه از ایـــن عملکـــرد می شـــود هامن طورکـــه در 

ـــاید  ـــه ش ـــد ک ـــان می ده ـــد، نش ـــرح ش ـــز مط ـــه نی ـــه معارف جلس

ــوزه  ــن حـ ــازمان در ایـ ــتدهای سـ ــد داد و سـ ــا۸۰ درصـ 7۰ تـ

ـــدد  ـــن ع ـــر ای ـــی ب ـــه خیل ـــدارم ک ـــد ن ـــن قص ـــد. م ـــاق می افت اتف

ـــی  ـــگاه غالب ـــان دهنده ن ـــزان نش ـــن می ـــا همی ـــم، ام ـــور بده مان

ـــگاه  ـــن جای ـــت ای ـــه عل ـــود دارد. البت ـــازمان وج ـــه در س ـــت ک اس

ـــک  ـــوردی ی ـــازمان بنادر و دریان ـــا در س ـــت؛ م ـــخص اس ـــم مش ه

رسی وظایـــف حاکمیتـــی در ســـازمان داریـــم و یـــک رسی 

ـــه  ـــی. البت ـــی و بازرگان ـــی، عملیات ـــری، اجرای ـــف تصدی گ وظای

ــا  ــم، امـ ــام منی دهیـ ــی انجـ ــتقیام کار بازرگانـ ــا مسـ ــود مـ خـ

بســـرت را بـــرای کار بازرگانـــی فراهـــم می کنیـــم.

باالخره منحنی منفی کانتیرن، صعودی شد

ـــاره دســـتاوردهای ســـال ۱۳9۳  ـــه ســـوال شـــام درب در پاســـخ ب

ـــت.  ـــایندی رخ داده اس ـــای خوش ـــه اتفاق ه ـــد ک ـــر می رس به نظ

ـــا توانســـتیم  ـــن نظـــر خوشـــایند اســـت کـــه م ـــن عملکـــرد از ای ای

در نقطـــه اوج و حداکـــرثی محدودیت هـــای بین املللـــی 

ـــرث  ـــل در اک ـــال قب ـــه س ـــبت ب ـــم، نس ـــای تحری ـــور و بحث ه کش

شـــاخص ها رشـــد قابـــل توجهـــی داشـــتیم. قابـــل توجـــه از ایـــن 

ـــا  ـــد ام ـــی نباش ـــی مطلوب ـــداد خیل ـــدها اع ـــاید رش ـــه ش ـــر ک نظ

ــال در کل  ــوان مثـ ــد. به عنـ ــان می دهـ ــی را نشـ ــول خوبـ تحـ

مباحـــث ترافیکـــی تخلیـــه و بارگیـــری 7 الـــی ۸ درصـــد، در 

کانتیـــرن حـــدود ۸ درصـــد و در کاالهـــای دیگـــر هـــم تقریبـــا 

به همیـــن میـــزان رشـــد داشـــتیم. در ترانزیـــت ایـــن میـــزان 

ــد  ــد رشـ ــد در صـ ــه صـ ــک بـ ــا نزدیـ ــود و مـ ــوب بـ ــی خـ خیلـ

ــط  ــا در رشایـ ــه مـ ــد کـ ــان می دهـ ــار نشـ ــن آمـ ــتیم. ایـ داشـ

ثابتـــی نســـبت بـــه ســـال های قبـــل قـــرار گرفته ایـــم و بـــرای 

ـــی  ـــای مثبت ـــا فض ـــم ب ـــه بتوانی ـــم ک ـــده امیدواری ـــال های آین س

ـــم. ـــه دهی ـــا را ادام ـــن فض ـــد، ای ـــد ش ـــاد خواه ـــه ایج ک

عملکـــرد بنـــدری مـــا در ســـال ۱۳9۳، تقریبـــا معـــادل ۱۴9 

ـــه ای  ـــخص ترین نقط ـــود. مش ـــی ب ـــی و غیرنفت ـــن نفت ـــون ت میلی

ـــت  ـــت، بازگش ـــت اس ـــا دارای اهمی ـــرای م ـــه ب ـــن زمین ـــه در ای ک

ـــه  ـــل ب ـــال های قب ـــش س ـــه از کاه ـــود ک ـــرنی ب ـــی کانتی منحن

ـــیدیم. ـــدی رس ـــد ۸ درص رش

در بحـــث رسمایه گذاری هـــا،  اگـــر بـــا جزییـــات نـــگاه کنیـــم، 

ارزیابی عملکرد و ارایه برنامه های آتی معاونت امور بندری سازمان در گفت وگو با جلیل اسالمی

دورمنای امیدبخش توسعه تجارت دریایی

کمـــرت از دو مـــاه بـــه پایـــان ســـال ۱۳۹۳ باقـــی مانـــده بـــود کـــه چهـــار حکـــم  

انتصـــاب در ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی، خـــرب از تغییـــرات ســـاختاری جدیـــدی 

در ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی داد. جلیـــل اســـالمی، کـــه تـــا پیـــش از ایـــن 

به عنـــوان مدیـــرکل امـــور بنـــدری ســـازمان بنادر و دریانـــوردی فعالیـــت 

می کـــرد، به جـــای علـــی جهاندیـــده نشســـت و به عنـــوان عضـــو هیـــات عامـــل بـــرای تصـــدی 

ـــدت  ـــن م ـــالمی در ای ـــل اس ـــد. جلی ـــده ش ـــازمان برگزی ـــژه س ـــق وی ـــدری و مناط ـــور بن ـــت ام معاون

ـــم  ـــازه ای را ه ـــای ت ـــه داد و برنامه ه ـــت را ادام ـــن معاون ـــده در ای ـــاز ش ـــش آغ ـــای از پی ـــاه طرح ه کوت

در ایـــن معاونـــت آغـــاز کـــرد. ماهنامـــه "بندر و دریـــا" بـــا او بـــه گفت وگـــو نشســـته اســـت تـــا در آغـــاز 

ـــور  ـــد. این ط ـــران بگوی ـــادر ای ـــی بن ـــای آت ـــت و برنامه ه ـــن معاون ـــت آوردهای ای ـــد از دس ـــال جدی س

ـــد،  ـــه می گوی ـــه ماهنام ـــوردی ب ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــژه س ـــق وی ـــدری و مناط ـــور بن ـــاون ام ـــه مع ک

ـــام حاشـــیه های رســـانه ای، هم چنـــان از جـــذب رسمایه گذاری هـــای بخـــش  ایـــن معاونـــت بـــا مت

ــای  ــار توان مندی هـ ــیل در کنـ ــن پتانسـ ــری از ایـ ــا بهره گیـ ــا بـ ــد تـ ــتقبال می کنـ خصوصـــی اسـ

ـــالمی  ـــاد اس ـــه اعتق ـــد. ب ـــا ده ـــی را ارتق ـــی و عملیات ـــی، فن ـــاخت های فیزیک ـــی، زیرس ـــش دولت بخ

ـــه  ـــود ک ـــم ش ـــی فراه ـــاخت ها و امکانات ـــد زیرس ـــور، بای ـــه کش ـــزرگ ب ـــای ب ـــت الیرنه ـــرای بازگش ب

جز با همکاری دو جانبه دولت و بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود.

مجموعه 

رسمایه گذاری هایی 

که در بنادر اتفاق 

افتاده است، به نسبت 

پتانسیل جذب، هنوز 

خیلی کم است و باید 

توسعه پیدا کند و 

به نوعی غیر از کارهای 

مربوط به زیرساخت ها، 

بقیه امور باید به دست 

بخش خصوصی انجام 

شود. 

44  سال سی ام  شماره 219   فروردین و اردیبهشت 1394

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


رسمایه گـــذاری تجمعـــی اعـــالم شـــده در ســـال ۱۳9۳، 

حـــدود ۴ هـــزار و ۲۰۰ میلیـــارد تومـــان بـــود. 

تغییر ساختار رشکت های 
کارگزاری و ترابری دریایی

ــش  ــای بخـ ــه رسمایه گذاری هـ ــزان بـ ــن میـ : ایـ

خصوصـــی محـــدود اســـت یـــا شـــامل رسمایه گـــذاری 

ـــت؟ ـــز هس ـــی نی دولت

اســـالمی: ایـــن رسمایه گذاری هـــا عمومـــا خصوصـــی 

اســـت و غیـــر از رسمایه گذاری هایـــی اســـت کـــه ســـازمان 

در زیرســـاخت ها و فوندانســـیون های بنـــادر در حـــوزه 

ســـخت افزار و نرم افـــزار دارد. ایـــن میـــزان رسمایه گـــذاری 

ــل و  ــوزه »حمل ونقـ ــه حـ ــادر در سـ ــی در بنـ ــش خصوصـ بخـ

ــات  ــرنی و خدمـ ــات کانتیـ ــع کاال«، »خدمـ ــداری و توزیـ نگهـ

تکمیلـــی یـــا ارزش افـــزوده در بنـــادر« و همچنیـــن »ســـاخت 

انبـــار و ســـیلو بـــرای نگهـــداری غـــالت و کاالهـــای اساســـی« 

ــت. اسـ

همچنیـــن در حوزه هـــای مربـــوط بـــه استانداردســـازی، 

ی  . حوزه هـــا یـــم ه ا ز کرد ت مهمـــی را آغـــا مـــا ا قد ا

استانداردســـازی مشـــخصا حوزه هـــای نظارتـــی و حاکمیتـــی 

ســـازمان اســـت. به عنـــوان مثـــال در زمینـــه رشکت هـــای 

کارگـــزاری و ترابـــری دریایـــی، هرکســـی وارد ایـــن کار 

می شـــود، بایـــد از ســـازمان مجـــوز ورود بـــه ایـــن حـــوزه 

را داشـــته باشـــد. ایـــن حـــوزه نیـــاز بـــه تغییـــر ســـاختار 

دســـتورالعمل و آیین نامه هـــای اجرایـــی داشـــت کـــه از 

امســـال رشوع شـــده اســـت. 

ـــری در  ـــد رشکت هـــای کارگـــزاری و تراب طراحـــی ســـاختار جدی

ـــت  ـــای فعالی ـــق حوزه ه ـــم تدقی ـــد، ه ـــاق می افت ـــه اتف دو زمین

یعنـــی تخصصی کـــردن حـــوزه فعالیت هـــا انجـــام می شـــود و 

هـــم تغییـــر ســـاختاری در آیین نامـــه رشکت هـــای کارگـــزاری 

ـــم داشـــت.  ـــی خواهی ـــری دریای تراب

ــاره  بـــرای روشـــن شـــدن موضـــوع بـــه محدودیت هایـــی اشـ

می کنـــم کـــه بـــرای مدیریـــت رشکت هـــای کارگـــزاری در 

آیین نامـــه قبلـــی وجـــود داشـــت و ایـــن ایـــن حوزه هـــای 

تخصصـــی را محـــدود می کـــرد. امـــا در آیین نامـــه جدیـــد 

ــی و  ــای تخصصـ ــا از مدیریت هـ ــی رشکت هـ ــت عمومـ مدیریـ

حرفـــه ای جـــدا شـــده اســـت. در واقـــع این طـــور نیســـت کـــه 

ـــا  ـــه تخصص ه ـــد و هم ـــف باش ـــن حری ـــه ف ـــل هم ـــک مدیرعام ی

را داشـــته باشـــد و همـــه مســـوولیت های رشکـــت را هـــم 

خـــودش بـــر عهـــده گرفتـــه باشـــد. 

ـــازی  ـــن استانداردس ـــی ای ـــی و غای ـــدف نهای : ه

یـــا ارتقـــای اســـتاندارد ســـاختار ایـــن رشکت هـــا 

چیســـت؟

ر تخصصـــی  ین کـــه حوزه هـــای کا اســـالمی: یکـــی ا

می شـــود. به عنـــوان مثـــال مـــا قبـــال آیین نامـــه حمل و نقـــل 

ـــرای  ـــود. ب ـــی ب ـــی کل ـــه خیل ـــتیم ک ـــری را داش ـــه و بارگی و تخلی

تخصصی شـــدن حوزه هـــای کاری نیـــاز بـــه رشکت هـــای 

حرفـــه ای و تخصصـــی در هـــر حـــوزه وجـــود دارد. مثـــال 

یـــک رشکـــت کانتیـــرنی بـــا رشکتـــی کـــه فلـــه کار می کنـــد 

بـــا رشکتـــی کـــه در حـــوزه نفتـــی کار می کنـــد، نیازمنـــد 

ـــه  ـــن آیین نام ـــا ای ـــتند. ب ـــان هس ـــی خودش ـــای تخصص حوزه ه

جدیـــد کـــه بـــر تخصصی شـــدن تاکیـــد دارد، تقریبـــا تعـــداد 

آیین نامه هـــای رشکـــت کارگـــزار و ترابـــری دو برابـــر می شـــود 

و در واقـــع بـــه ۳۰ حـــوزه تخصصـــی تقســـیم می شـــوند. ایـــن 

ـــی  ـــال نهای ـــه امس ـــت ک ـــی و اجراس ـــد طراح ـــه در فرآین آیین نام

می شـــود. 

ـــرات  ـــن تغیی ـــرای ای ـــه اج ـــد ک ـــر می رس ـــه نظ : ب

ـــی  ـــای آموزش ـــا دوره ه ـــد، آی ـــم باش ـــوزش ه ـــد آم نیازمن

بـــرای ایـــن اســـتانداردها و آیین نامه هـــا تدویـــن 

شـــده اســـت؟

اســـالمی: درســـت اســـت. هم زمـــان بـــا روزآمـــد کـــردن ایـــن 

آیین نامه هـــا، دوره هـــای تخصصـــی پـــروژه ای را هـــم تعریـــف 

کردیـــم کـــه خوشـــبختانه اجرایـــی شـــد و االن دوره تطبیـــق 

ــطح  ــای سـ ــت از ارتقـ ــارت اسـ ــن دوره عبـ ــد. ایـ را می گذارنـ

ـــی  ـــری دریای ـــزاری و تراب ـــای کارگ ـــارت رشکت ه ـــص و مه تخص

ــت.  ــروف اسـ ــادر معـ ــی بنـ ــتاندارد آموزشـ ــوان اسـ ــه به عنـ کـ

ــده  ــاز شـ ــرای آن آغـ ــده و اجـ ــالغ شـ ــوب و ابـ ــن دوره مصـ ایـ

ــی  ــدا از رشکت هایـ ــا ابتـ ــا، مـ ــن آموزش هـ ــرای ایـ ــت. بـ اسـ

آغـــاز می کنیـــم کـــه قراردادهـــای طوالنـــی مدتـــی در حـــوزه 

ـــا ســـازمان  ـــا مدیریـــت ب نیروهـــای انســـانی شـــاغل در بنـــادر و ی

بنادر و دریانـــوردی دارنـــد. بـــا همـــکاری واحـــد آمـــوزش 

ســـازمان، ســـطح آموزش هـــای عمومـــی، تخصصـــی و 

مهارت هایـــی را کـــه در هـــر دوره بایـــد طـــی کننـــد، طراحـــی 

ــود. ــام می شـ ــق انجـ ــن دوره تطبیـ ــرور ایـ ــه مـ ــم و بـ کردیـ

: پـــس بـــا ایـــن حســـاب بایـــد در ســـال جدیـــد، 

منتظـــر تغییـــر و تحـــول جـــدی در ســـاختار کار 

ــای متفاوتـــی  ــه در حوزه هـ ــزاری کـ ــای کارگـ رشکت هـ

ـــن  ـــیم. ای ـــد، باش ـــت می کنن ـــا فعالی ـــور م ـــادر کش از بن

فرآینـــد از چـــه زمانـــی آغـــاز خواهـــد شـــد؟ 

اســـالمی: ایـــن طـــرح در حـــال حـــارض ابـــالغ شـــده و مرحلـــه 

ـــن رشکت هـــا  ـــا کم کـــم ای ـــاز شـــده اســـت. م ـــی آن هـــم آغ اجرای

را دعـــوت می کنیـــم. همـــکاران آمـــوزش وضعیـــت مهارتـــی، 

نیروهـــای انســـانی و گواهینامه هایشـــان را بررســـی 

ــن  ــب ایـ ــه در قالـ ــی کـ ــاس مرجعـ ــپس براسـ ــد، سـ می کننـ

اســـتانداردهای آموزشـــی بنـــدری در ســـازمان انجـــام شـــده، 

ـــی  ـــب معرف ـــاوت آن در قال ـــوند و مابه التف ـــت داده می ش مطابق

ـــرای گذرانـــدن دوره هـــا آمـــوزش داده  ـــه موسســـات آموزشـــی ب ب

می شـــود. 

مرجع استانداردهای PMO تدوین می شود

: پـــس بـــا اجـــرای ایـــن طـــرح انتظـــار مـــی رود کـــه 

شـــاهد ارتقـــا کیفـــی خدمـــات ارایـــه شـــده از ســـوی 

بنـــادر بـــه مشـــرتیان باشـــیم. آیـــا سیســـتمی بـــرای 

ــای کیفیـــت  ــان دادن ارتقـ ارزیابـــی و ســـنجش و نشـ

پیش بینـــی شـــده اســـت؟

ـــاز  ـــارت ب ـــه نظ ـــد، ب ـــرح کردی ـــام ط ـــه ش ـــی ک ـــالمی: موضوع اس

می گـــردد. نظـــارت ابعـــاد مختلفـــی دارد؛ از یـــک ســـو شـــام 

ـــد  ـــد، بای ـــه داری ـــارت عالی ـــه نظ ـــه وظیف ـــازمانی ک ـــوان س به عن

بســـرت مناســـبی را بـــرای کار فراهـــم کنیـــد و از ســـوی دیگـــر هـــم 

در مواقعـــی بایـــد رشکت هایـــی کـــه در ایـــن حـــوزه فعالیـــت 

می کننـــد را ایجـــاد کنیـــد و در جـــای دیگـــری بایـــد آمـــوزش 

ـــد و...  ـــی کنی ـــا طراح ـــاس ظرفیت ه ـــا را براس ـــد، راهنامه دهی

ـــد.  ـــخص کنی ـــم مش ـــتانداردها را ه ـــد اس ـــام بای ـــد از آن ش بع

ــم.  ــی می زنـ ــی مثالـ ــای نفتـ ــه پایانه هـ ــام در زمینـ ــرای شـ بـ

بـــرای پایانه هـــای نفتـــی در بنـــادر مـــا رسمایه گذاری هایـــی 

انجـــام شـــده بـــود و الزم دیدیـــم کـــه کار ایـــن پایانه هـــا 

ـــده  ـــف ش ـــری تعری ـــروژه دیگ ـــن پ ـــرای همی ـــود. ب ـــتاندارد ش اس

ـــه  ـــکاری هم ـــا هم ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــه انتهای ـــه در مرحل ـــت ک اس

رشکت هایـــی کـــه در ایـــن حـــوزه کار می کننـــد، ســـازمان 

بنـــادر انجـــام خواهـــد شـــد و مـــا به همیـــن دلیـــل ایـــده ای 

.PMO مطـــرح کردیـــم بـــه نـــام اســـتاندارد

ــه در  ــف چـ ــای مختلـ ــه در حوزه هـ ــت کـ ــن اسـ ــت ایـ حقیقـ

در حوزه های مختلف 

چه در پایانه های 

نفتی، چه در 

پایانه های غیرنفتی، 

طراحی، ساخت و 

ایجاد و عملیات این 

ترمینال ها باید متکی 

به استانداردهای 

خاصی باشد که این 

استانداردها هم مورد 

فهم همه باشد و هم 

مورد تایید و کنرتل. 
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پایانه هـــای نفتـــی، چـــه در پایانه هـــای غیرنفتـــی، طراحـــی، 

ســـاخت و ایجـــاد و عملیـــات ایـــن ترمینال هـــا بایـــد متکـــی 

بـــه اســـتانداردهای خاصـــی باشـــد کـــه ایـــن اســـتانداردها 

هـــم مـــورد فهـــم همـــه باشـــد و هـــم مـــورد تاییـــد و کنـــرتل.  

به عنـــوان مثـــال در حـــوزه ایمنـــی و آتش نشـــانی و در 

ـــی  ـــتانداردهای بین امللل ـــام اس ـــواع و اقس ـــر ان ـــای دیگ حوزه ه

ـــی ســـطح  ـــد. وقتـــی رشکت ـــم کـــه ســـطوح مختلفـــی دارن را داری

اســـتاندارد خاصـــی را معرفـــی می کنـــد شـــام مرجعـــی 

ـــا  ـــن م ـــرای همی ـــد. ب ـــا نپذیری ـــد ی ـــن را بپذیری ـــه ای ـــد ک نداری

از خـــرد جمعـــی دوســـتان متخصـــص ایـــن حـــوزه و وظایفـــی 

ـــف  ـــتاندارد PMO را تعری ـــروژه اس ـــم پ ـــوزه داری ـــن ح ـــه در ای ک

ـــازمان  ـــد س ـــورد تایی ـــن م ـــه ای از قوانی ـــی مجموع ـــم. یعن کردی

ـــد  ـــام خواه ـــا انج ـــاس آن ه ـــم براس ـــارت ه ـــت و نظ ـــه مدیری ک

شـــد. در حـــوزه پایانه هـــای نفتـــی ایـــن پـــروژه تعریـــف شـــده 

اســـت و مراحـــل نهایـــی خـــودش را می گذارنـــد. اخیـــرا هـــم 

ـــی  ـــا پایانه هـــای نفتـــی داشـــتیم کـــه اســـتقبال خوب نشســـتی ب

کردنـــد و قـــرار اســـت بـــا نهایی ســـازی آن پـــروژه حداقـــل در 

ایـــن حـــوزه مرجعـــی بـــرای مراجعـــه در حوزه هـــای مختلـــف 

داشـــته باشـــیم.

ـــف  ـــه ضعی ـــوادث حلق ـــی از ح ـــزاری، خیل ـــای کارگ در رشکت ه

ـــی اســـت  ـــادر، در حـــوزه کارهای ـــا در بن ـــر خطـــر کار م ـــه پ و حلق

کـــه ماهیـــت خـــن کاری دارنـــد. افـــرادی هـــم کـــه در ایـــن حـــوزه 

کار می کننـــد معمـــوال ســـطوح پایینـــی از نظـــر مهارت هـــای 

ـــی  ـــوادث را بررس ـــوانح و ح ـــی س ـــن وقت ـــد، بنابرای ـــروزی دارن ام

می کنیـــد، می بینیـــد کـــه خیلـــی از این هـــا اگـــر دوره هـــای 

عمومـــی کـــه در حـــوزه اســـتانداردهای بنـــادر تعریـــف شـــده 

ــوادث  ــن حـ ــی از ایـ ــاید خیلـ ــد شـ ــده بودنـ ــت، را گذرانـ اسـ

ــاد. ــد، منی افتـ ــاق می افتـ ــان اتفـ ــه برای شـ ــی کـ جانـ

ـــت  ـــارت اس ـــن عب ـــر م ـــه نظ ـــادر ب ـــات در بن ـــت خدم ـــس کیفی پ

از نتیجـــه و خروجـــی مجموعـــه ای از فعالیت هـــا کـــه هـــم 

در حـــوزه زیرســـاخت های نرم افـــزاری، آمـــوزش فرآینـــد 

پایه کـــردن کارهـــا، آمـــوزش رشکت هـــا، کنرتل کـــردن 

ــه  ــوولیت های اجتامعـــی کـ ــر مسـ ــا از نظـ خروجـــی رشکت هـ

دارنـــد و در حـــوزه فنـــی، از نظـــر تجهیـــزات، آمـــوزش و امکاناتـــی 

کـــه بایـــد ایجـــاد شـــود و همچنیـــن هزینـــه ای کـــه بابـــت هرکـــدام 

ـــن هزینه هـــا اگـــر درســـت  ـــن فرآیندهـــا انجـــام می شـــود، ای از ای

کنـــرتل شـــود هـــم کیفیـــت خدمـــات بـــاال مـــی رود و هـــم ســـوانح 

به شـــدت کاهـــش پیـــدا خواهـــد کـــرد.

با شفافیت از توان بخش خصوصی بهره 
می گیریم

: رویکـــردی کـــه ســـازمان بنـــادر در یـــک ســـال 

و انـــدی گذشـــته انتخـــاب کـــرده اســـت، رویکـــرد 

ــای  ــی و دادن بهـ ــش خصوصـ ــوان بخـ ــتفاده از تـ اسـ

ـــازمان  ـــی س ـــت. گوی ـــی اس ـــش خصوص ـــه بخ ـــرت ب بیش

بنادرقصـــد دارد کـــه جایـــگاه بخـــش خصوصـــی در 

ــوع  ــن موضـ ــد. ایـ ــا دهـ ــدری را ارتقـ ــای بنـ فعالیت هـ

اگرچـــه در ســـال گذشـــته هامن طورکـــه در آمارهـــا 

ــارد  ــزار و 200 میلیـ ــر ۴ هـ ــغ بـ ــد بالـ ــالم شـ ــم اعـ هـ

تومـــان درآمـــد به صـــورت تجمعـــی به همـــراه داشـــت 

ــده  ــالم شـ ــه اعـ ــر از برنامـ ــارض، پیش تـ ــال حـ و در حـ

در ابتـــدای ســـال ۱۳۹۳ هســـتیم، امـــا دراین بـــاره 

ــانه های  ــم در رسـ ــوءتعبیری هـ ــا سـ ــر یـ ــاهد تعبیـ شـ

مختلـــف نه چنـــدان تخصصـــی بودیـــم و آن هـــم 

ـــی  ـــش خصوص ـــه بخ ـــدازه ب ـــش از ان ـــرد بی ـــه رویک این ک

ــات  ــه خدمـ ــازمان در عـــدم ارایـ ــای ضعـــف سـ به معنـ

ـــن برداشـــت منفی نگـــر  ـــل ای ـــه نظـــر شـــام دلی اســـت. ب

چیســـت؟

نه ها  نـــم کـــه برداشـــت رســـا اســـالمی: مـــن منی دا

دقیقـــا چیســـت! امـــا الگـــوی ســـازمان بنـــادر در جـــذب 

رسمایه گـــذاری بخـــش خصوصـــی به صـــورت کلـــی یـــک 

الگـــوی پذیرفتـــه شـــده و مقبـــول بیـــن ســـازمان های 

دولتـــی توســـط وزیـــر محـــرتم و دولـــت اســـت. حـــاال این کـــه 

تعابیـــر مختلفـــی وجـــود دارد، طبیعـــی اســـت. در دنیـــا هـــم 

مدل هـــای مدیریـــت بنـــادر مختلـــف اســـت و در کشـــور هـــم 

ـــه  ـــم ک ـــردی داری ـــا رویک ـــود دارد. م ـــی وج ـــای مختلف رویکرده

می توانـــد جـــای بحـــث هـــم داشـــته باشـــد و اتفاقـــا خیلـــی 

ـــه آن پرداختـــه شـــود، امـــا از ایـــن بابـــت  هـــم خـــوب اســـت کـــه ب

کـــه دولـــت وظیفـــه داشـــته باشـــد زیرســـاخت های کلـــی را 

فراهـــم کنـــد، قوانیـــن و مقـــررات را تســـهیل کنـــد، رشایـــط 

و متهیـــدات الزم را بـــرای حضـــور و رسمایه گـــذاری بخـــش 

ــت.  ــدی نیسـ ــد، تردیـ ــاد کنـ ــی ایجـ خصوصـ

ـــل  ـــتی مث ـــند باالدس ـــک س ـــب ی ـــه در قال ـــم چ ـــر می کن ـــن فک م

برنامـــه ششـــم یـــا طـــرح توســـعه کشـــور ایـــن یـــک تقســـیم 

ــت. در  ــه ای اسـ ــال حرفـ ــن حـ ــی و در عیـ ــیار منطقـ کار بسـ

موقعیت هایـــی کـــه ریســـک های مرتتـــب بـــر رسمایه گـــذاری 

بخـــش خصوصـــی بـــاال باشـــد و یـــا نیـــاز بـــه توســـعه زیرســـاختی 

ـــا  ـــش خصوصی ه ـــرای بخ ـــدم اول ب ـــه در ق ـــه ای ک ـــد به گون باش

ـــد، در  ـــته باش ـــود نداش ـــفافیت الزم وج ـــا ش ـــد ی ـــک باش  پرریس

ــی  ــه ملـ ــوان وظیفـ ــت به عنـ ــا دولـ ــازمان یـ ــوزه ورود سـ آن حـ

دارای اهمیـــت اســـت. امـــا در حوزه هـــای دیگـــر کـــه چارچـــوب 

معاملـــه روشـــن شـــده اســـت و ابعـــاد خیلـــی شـــفافی دارد بایـــد 

ـــرد.  ـــتفاده ک ـــی اس ـــش خصوص ـــه بخ ـــوان و رسمای از ت

مجموعـــه رسمایه گذاری هایـــی کـــه در بنـــادر اتفـــاق افتـــاده 

ــم  ــی کـ ــوز خیلـ ــذب، هنـ ــیل جـ ــبت پتانسـ ــه نسـ ــت، بـ اسـ

ـــای  ـــر از کاره ـــی غی ـــد و به نوع ـــدا کن ـــعه پی ـــد توس ـــت و بای اس

ـــش  ـــت بخ ـــد به دس ـــور بای ـــه ام ـــاخت ها، بقی ـــه زیرس ـــوط ب مرب

خصوصـــی انجـــام شـــود. 

بازگشت زودهنگام الیرنها به بنادر ایران

ــا بهـــرت اســـت  ــم«، یـ ــم بـــه رساغ »تحریـ : برویـ

بگویـــم »توافـــق«؛ بـــا مجموعـــه اقداماتـــی کـــه 

به صـــورت هوشـــمندانه در دولـــت تدبیـــر و امیـــد 

انجـــام شـــد و همچنیـــن درک صحیـــح از فضـــای 

بین املللـــی، منطقـــه ای، سیاســـی، اجتامعـــی، 

اقتصـــادی دنیـــا و موقعیـــت حســـاس جمهـــوری 

اســـالمی ایـــران احســـاس می شـــود کـــه تحولـــی 

در کشـــور مـــا اتفـــاق افتـــاده اســـت. بســـیاری از 

رشکت هـــای خارجـــی به شـــدت کشـــور مـــا را زیـــر 

ذره بیـــن برده انـــد و فرصت هـــای رسمایه گـــذاری 

را بررســـی می کننـــد و خودشـــان را بـــرای ورود بـــه 

ـــد.   ـــاده کرده ان ـــران آم ـــت ای ـــازار 80 میلیونـــی جمعی ب

ورود بـــه بـــازار ایـــران بـــرای تجـــارت، قطعـــا بحثـــی را 

به عنـــوان حمل ونقـــل و زیرســـاخت حمل ونقـــل 

ـــای  ـــد ظرفیت ه ـــم از بع ـــادر ه ـــد آورد و بن ـــش خواه پی

ـــا بتوانیـــم  ترافیکـــی بایـــد برنامه ریـــزی داشـــته باشـــد ت

ــم.  ــود را افزایـــش دهیـ ــی خـ ــای حمل ونقلـ ظرفیت هـ

ــت  ــربدی معاونـ ــه راهـ ــه برنامـ ــد کـ ــان بگوییـ برای مـ

امـــور بنـــدری بـــرای ســـال جدیـــد کـــه یـــک دوره 

ـــن  ـــدی از ای ـــرای بهره من ـــت، ب ـــران اس ـــرای ای ـــی ب طالی

رسمایه هـــای خارجـــی چیســـت؟

اســـالمی: حقیقـــت ایـــن اســـت کـــه ایـــن بحث هـــا بـــه نظـــرم 

ـــخت.  ـــری س ـــان و دیگ ـــی آس ـــه دارد، یک دو جنب

ـــود،  ـــته ش ـــا برداش ـــر تحریم ه ـــم اگ ـــد بدانی ـــه بای روی اول این ک

چـــه اتفاقـــی می افتـــد؟ معامـــالت دریایـــی مـــا دو پتانســـیل 

قدیمـــی و جدیـــد دارد. یکـــی پذیرایـــی و ارایـــه رسویـــس بـــه 

در حوزه کشتیرانی 

منایندگان مختلفی 

حضور پیدا کردند و 

اعالم آمادگی کردند 

و فکر می کنم وقتی 

تحریم ها برداشته 

شود، شاهد برگشت 

خیلی رسیع و فوری 

رشکت های کشتیرانی 

بین املللی خواهیم بود.
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ــک(  ــو ترافیـ ــت )کپتیـ ــور اسـ ــه کشـ ــک ورودی بـ ــک ترافیـ یـ

کـــه بایـــد بـــه اجبـــار بـــرای مـــرف داخلـــی وارد شـــود،  کـــه 

اگرچـــه تـــا حـــدودی از رشایـــط اقتصـــادی متاثـــر می شـــود 

امـــا بخـــش زیـــادی از آن نیازهـــای رضوری اســـت و بایـــد 

وارد شـــود. در ســـال ۱۳9۳ حـــدود۱۵۰ میلیـــون تـــن کاال از 

بنـــادر حمل ونقـــل شـــد. پـــس یـــک کپتیـــو ترافیـــک داریـــم 

ـــردار  ـــود دارد و تعطیل ب ـــم وج ـــگ ه ـــط جن ـــی در رشای ـــه حت ک

نیســـت.

بنـــادر مـــا بـــرای ایـــن حجـــم ترافیـــک نـــه تنهـــا مشـــکلی ندارنـــد، 

بلکـــه ظرفیت هـــای باالیـــی هـــم دارنـــد. بنابرایـــن بـــرای 

ایـــن بخـــش دغدغـــه ای نداریـــم. هامن طور کـــه بـــا همیـــن 

ظرفیت هـــا و کمـــرت از ایـــن ظرفیت هـــا در دوران پیـــش 

ــش از  ــد. پیـ ــام می شـ ــک انجـ ــم ترافیـ ــن حجـ ــم ایـ از تحریـ

ـــادر  ـــی در بن ـــتیرانی بین امللل ـــط کش ـــرت از ۲۰ خ ـــم بیش تحری

مـــا حضـــور داشـــتند و حـــاال تعـــدادی از آن هـــا برگشـــته اند.

نکتـــه ای کـــه بـــر آن تاکیـــد دارم ایـــن اســـت کـــه بـــا توجـــه 

بـــه مراجعـــه و متاس هـــای رشکت هـــای مختلفـــی کـــه 

در حـــوزه کشـــتیرانی و در حـــوزه رسمایه گـــذاری از طـــرف 

ـــت،  ـــاده اس ـــاق افت ـــذاران اتف ـــی و رسمایه گ ـــای خارج رشکت ه

فکـــر می کنـــم مطالعـــه خیلـــی خوبـــی توســـط آن هـــا انجـــام 

شـــده اســـت کـــه اگـــر بتواننـــد بـــه ایـــران بیاینـــد، در کـــدام 

ـــوزه  ـــال در ح ـــور مث ـــد؛ به ط ـــت کنن ـــد فعالی ـــا می توانن زمینه ه

کشـــتیرانی مناینـــدگان مختلفـــی حضـــور پیـــدا کردنـــد و اعـــالم 

آمادگـــی کردنـــد و فکـــر می کنـــم وقتـــی تحریم هـــا برداشـــته 

شـــود، شـــاهد برگشـــت خیلـــی رسیـــع و فـــوری رشکت هـــای 

ــود. ــم بـ ــی خواهیـ ــتیرانی بین املللـ کشـ

همکاری بخش خصوصی و دولتی برای تامین 
زیرساخت ها

ــذاری  ــذب رسمایه گـ ــوزه جـ ــا در حـ ــی مـ ــزان آمادگـ ــا میـ امـ

ــه  ــر تهیـ ــا از نظـ ــی مـ ــزان آمادگـ ــه میـ ــتگی بـ ــی بسـ خارجـ

بســـرتهای قانونـــی و بیشـــرت از همـــه نـــگاه اســـرتاتژیک بـــه 

ایـــن موضـــوع دارد. این کـــه چقـــدر آمادگـــی داریـــم و چقـــدر 

از ایـــن رسمایه گذاری هـــا اســـتقبال می کنیـــم. ولـــی در 

ـــث  ـــه بح ـــی ب ـــم خیل ـــر می کن ـــد، فک ـــه گفتی ـــری ک ـــوزه دیگ ح

ــت،  ــل ترانزیـ ــی مثـ ــدارد. حوزه هایـ ــاط نـ ــم ارتبـ ــم هـ تحریـ

حمل ونقـــل و کارهـــای ارزش افـــزوده حجـــم کار بســـیار 

ســـنگینی اســـت کـــه بایـــد زیرســـاخت ها از نظـــر قوانیـــن و 

مقـــررات و زیرســـاخت های فیزیکـــی مدیریـــت شـــوند. ایـــن 

مـــوارد نیازمنـــد همـــکاری بســـیار جـــدی بخـــش دولتـــی بـــا 

ـــا کمـــک هم دیگـــر  ـــد ب ـــا بتوانن رشکت هـــای خصوصـــی اســـت ت

ــد. ــم کننـ ــاخت ها را فراهـ ــن زیرسـ ایـ

تغییـــرات ترانزیتـــی نشـــان می دهـــد کـــه ایـــن بخـــش یکـــی از 

ــد  ــه می توانـ ــت کـ ــرتس ترین بخش هاسـ ــن و در دسـ آماده تریـ

حجـــم ترانزیـــت را براســـاس اهدافـــی کـــه در برنامه هـــا اعـــالم 

شـــده اســـت ]از ۲۰ میلیـــون تـــن تـــا حتـــی ۵۰ میلیـــون تـــن[ 

افزایـــش دهـــد. تصـــورم ایـــن اســـت کـــه اگـــر ایـــن رشایـــط فراهـــم 

شـــود، دورمنـــای مثبتـــی را در حرکـــت، فعالیـــت و گســـرتش ایـــن 

صنعـــت را در همـــه حوزه هـــا شـــاهد خواهیـــم بـــود.

: متامـــی کشـــورهای حاشـــیه خلیـــج فـــارس از 

ـــات  ـــه عملی ـــی ک ـــای بین امللل ـــرژی رشکت ه ـــوان و ان ت

اپراتـــوری انجـــام می دهنـــد، بهـــره گرفته انـــد. 

وقتـــی بـــه صحـــار نـــگاه می کنیـــم، می بینیـــم 

کـــه روتـــردام 50 درصـــد از صحـــار را خریـــداری 

کـــرده اســـت و رشکت هـــای دیگـــر هـــم در کنـــار او 

ــا  ــادر مـ ــدام از بنـ ــا در هیچ کـ ــد. امـ ــت می کننـ فعالیـ

و به ویـــژه بنـــادر جنوبـــی ردپایـــی از رشکت هـــای 

ــازمان  ــا سـ ــدارد. آیـ ــود نـ ــوری وجـ ــی اپراتـ بین املللـ

بنادرودریانـــوردی در ســـال ۱۳۹۴ برنامـــه  مشـــخصی 

در ایـــن زمینـــه دارد؟

ــا،  ــان در ایـــن بحث هـ ــه رشوع مـ ــا نقطـ ــا طبیعتـ اســـالمی: مـ

بنـــدر شـــهید رجایـــی اســـت. به خاطـــر این کـــه تجـــارت 

کانتیـــرنی در آن جـــا متمرکـــز شـــده اســـت، البتـــه در بنـــادر 

دیگـــر هـــم در حـــال توســـعه هســـتیم. در بندرعبـــاس 

مطالعـــه ای در حـــال انجـــام اســـت کـــه نوعـــی پـــروژه 

تصمیم ســـازی اســـت و قـــرار اســـت راهـــربد ســـازمان، کـــم و 

ــود. ــن شـ ــاس آن تدویـ ــش براسـ بیـ

ــه ای کـــه وجـــود دارد، ایـــن اســـت کـــه معمـــوال در  ــا نکتـ امـ

ــال  ــا ترمینـ ــت: یـ ــاده اسـ ــاق افتـ ــر دو اتفـ ــورهای دیگـ کشـ

اپراتورهـــای بین املللـــی آمده انـــد، بخشـــی از بنـــدر یـــا 

متـــام بنـــدر را گرفته انـــد، تجارت شـــان را آورده انـــد و شـــبکه 

حمل و نقلـــی یـــا شـــبکه لجســـتیک خـــود را در آنجـــا متمرکـــز 

کرده انـــد و یـــا خطـــوط کشـــتیرانی عمـــده آمده انـــد و جایـــی 

را بـــه هـــاب فعالیـــت خودشـــان بـــرای حمـــل و نقـــل اختصـــاص 

ــای  ــه پارامرتهـ ــا مجموعـ ــا بـ ــور مـ ــه در کشـ ــد. اینکـ داده انـ

ـــه در  ـــت ک ـــی اس ـــیم، بحث های ـــربد برس ـــدام راه ـــه ک ـــود ب موج

حـــال بررســـی آن هـــا هســـتیم و انشـــاا... بـــا ایـــن بررســـی ها 

خیلـــی زود بـــه راهربدهـــا و روش هـــای اجرایـــی برســـیم.

حضور رشکت های بین امللی برای خدمات 
ارزش افزوده در بنادر

امـــا حتـــام حضـــور رشکت هـــای بین املللـــی در ایـــن حـــوزه 

ــد،   ــته باشـ ــراه داشـ ــی به همـ ــزوده باالیـ ــد ارزش افـ می توانـ

ــار را تســـهیل  ــادر را بـــاال بـــربد،  ترافیـــک و بـ برندینـــگ بنـ

کنـــد، در افزایـــش ظرفیت هـــا و ارزش هـــای منطقـــه ای و 

ـــر  ـــه ه ـــد. البت ـــذار باش ـــد تاثیرگ ـــا دارن ـــادر م ـــه بن ـــی ک موقعیت

ـــودش را  ـــاص خ ـــای خ ـــات و نیازه ـــذاری الزام ورود و رسمایه گ

می طلبـــد کـــه مـــا بایـــد بـــه تعادلـــی در ایـــن زمینـــه برســـیم. 

ـــالش  ـــم و ت ـــتقبال کنی ـــد اس ـــد بای ـــم ش ـــط فراه ـــر رشای ـــا اگ ام

کنیـــم کـــه بتوانیـــم از ایـــن ظرفیت هـــای بین املللـــی 

اســـتفاده کنیـــم. چراکـــه بنـــادر مـــا چیـــزی کـــم از منطقـــه 

نـــدارد و در خیلـــی مـــوارد حتـــی باالتـــر هســـتند.

: بـــه عنـــوان آخریـــن پرســـش ایـــن مصاحبـــه، 

رویکـــرد بـــه ســـمت بازاریابـــی در معاونـــت امـــور بنـــدری 

کـــه مســـوولیت عمـــده ایـــن کار را دارد، چگونـــه اســـت؟ 

بازاریابـــی بین املللـــی یـــا بازاریابـــی داخلـــی؟ 

اســـالمی: بـــرای کپتیـــو ترافیـــک بازاریابـــی الزم نیســـت، چراکـــه 

ــه  ــا ایـــن شـــبکه را شـــکل می دهـــد، پـــس بـ ــه و تقاضـ عرضـ

ـــود  ـــد بهب ـــه بای ـــا این ک ـــد. ام ـــاق می افت ـــک اتف ـــورت اتوماتی ص

پیـــدا کنـــد، ســـهم حمل و نقـــل ریلـــی افزایـــش پیـــدا کنـــد، 

ـــتاندارد و  ـــد اس ـــک فرآین ـــا ی ـــه م ـــود ک ـــی دار ش ـــه معن پس کران

ـــت. ـــری اس ـــث دیگ ـــیم، بح ـــته باش ـــوب داش مطل

ـــد.  ـــدا می کن ـــا پی ـــی معن ـــن بازاریاب ـــر ای ـــای دیگ ـــا در حوزه ه ام

در ترانزیـــت، ترانشـــیپ، ایجـــاد خدمـــات ارزش افـــزوده،  

صـــادرات مجـــدد و بعـــد هـــم خدمـــات جانبـــی دیگـــر. در 

ــگاه داخلـــی  ــا نـ ــا بـ ــم آیـ ــد ببینیـ ــه بایـ ــوزه اســـت کـ ایـــن حـ

می توانیـــم بـــه ایـــن هدف هـــا برســـیم یـــا الزم اســـت حداقـــل 

یـــک همـــکاری منطقـــه ای داشـــته باشـــیم تـــا بـــه ایـــن آن هـــا 

دســـت یابیـــم؟ در ایـــن حـــوزه فکـــر می کنـــم مـــدل بازاریابـــی 

ـــم  ـــوزه تصمی ـــن ح ـــرای ای ـــد ب ـــه بای ـــت هایی ک ـــاذ سیاس در اتخ

ـــی  ـــور بین امللل ـــک اپرات ـــام ی ـــی ش ـــت. وقت ـــترت اس ـــت، مس گرف

ــه  ــور خـــودکار بـ ــوان به طـ ــید،  می تـ ــته باشـ ــه ای داشـ و منطقـ

ــدوار  ــه امیـ ــازار منطقـ ــرت از بـ ــهم بیشـ ــذب سـ ــی و جـ بازاریابـ

ــید. باشـ

میزان آمادگی در حوزه 

جذب رسمایه گذاری 

خارجی بستگی به 

میزان آمادگی ما از نظر 

تهیه بسرتهای قانونی 

و بیشرت از همه نگاه 

اسرتاتژیک به این 

موضوع دارد.
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در حاشیه دریای خزر
)CEP(گفتگوی اختصاصی با مدیر پیشین برنامه محیط زیست دریای خزر

ــازمان  ــود در سـ ــای خـ ــالت و فعالیت هـ ــاره تحصیـ دربـ

ــد؟ ــح دهیـ ــه CEP توضیـ ــل )UN( پیـــش از پیوســـنت بـ ملـ

بنده متولد اسفند ۱۳۲7 )۱9۴9 میالدی( در همدان هستم. در 

سال ۱97۲ لیسانس اقتصاد از دانشــگاه تهران گرفتم و در سال 

۱97۶ دوره فوق لیســانس اقتصاد را در دانشگاهی در انگلستان 

)University of Essex( ســپری کردم. ســپس در سال ۱9۸۰، 

 )Development    studies(مدرک دکرتای مطالعات توسعه شهری

را از دانشگاهی در اسکاتلند)University of Aberdeen( دریافت 

کردم. از سال ۱9۸۶ با ســازمان ملل همکاری داشتم. من از نظر 

کاری در ایران، بوتان، آذربایجان، کوزوو، قزاقستان سمت شغلی 

داشــتم و از طرف UN ماموریت هــای فراوانی را در این کشــورها 

انجــام دادم. در UN یک تعــداد »Generalist« وجود دارد که این 

افراد یک تخصص عمومی دارند، اما بیشرت درباره مسایل عمرانی 

و محیط زیست فعالیت می کنند. من عمدتا اقتصاددان هستم و 

دکرتای مطالعات توســعه شهری نیز از رشــته های اقتصاد است. 

بنابراین، از دیدگاه اجتامعی و اقتصادی به مسایل نگاه می کنم. 

تا پیش از این که به برنامه محیط زیست دریای خزر بپیوندم، بیشرت 

 در رده های مختلف برنامه های محیط زیســتی و مدیریت سوانح 

)Disaster Risk Managment( رشکت داشــتم و تا مدت زیادی 

مرجع ملی سازمان ملل برای سوانح طبیعی در ایران بودم. بنابراین، 

بخش زیادی از عمــرم را در زمینه ســیل و زلزله فعالیت داشــتم. 

زمانی که ســوانح  در ایران رخ می داد، از اولیــن نفراتی بودم که در 

محل حضور پیدا کرده و ارزیابی خسارت می کردم و به اطالع سازمان 

ملل می رساندم و کوشــش می کردم منابع کمک را از خارج کشور 

به ایران برسانم. سال ها این فعالیت به عنوان کار من بود و با وجود 

این که کار دشواری بود، خیلی این کار را دوست داشتم. همچنین، 

هم زمان با مدیریت سوانح، در زمینه محیط زیست و کشاورزی در 

ایران فعالیت کردم و یکی از اعضای »انجمن محیط زیست ایران« 

نیز هستم. انجمن محیط زیست ایران یک سازمان مردم نهاد ایرانی 

است که متام فعاالن محیط زیست رسشناس ایران در این انجمن 

عضویت دارند. این انجمن یک دستگاه مردم نهاد محسوب می شود 

که از سازمان محیط زیست مجزا است. 

در سال ۱999 تا سال ۲۰۰۰ به عنوان معاون برنامه عمرانی ملل 

متحد  )UNDP( در کوزوو )Kosovo( بودم. زمانی که ما وارد کوزوو 

شدیم، یوگوسالوی مورد حمله ناتو قرار گرفته بود و اغلب تاسیسات 

زیربنایی کوزوو در مبباران ناتو آسیب دیده بود. منطقه کوچک کوزوو 

نیز از یوگســالوی اعالم اســتقالل کرده بود. بنابراین، یک رشایط 

کامال بحرانی در کــوزوو به خاطر جنگ حاکم بود. عمال ســازمان 

ملل حکومت کوزوو را در دســت گرفته بود و دستگاه های مختلف 

ســازمان ملل عمدتا کارهای حکومتی کــوزوو را انجام می دادند. 

البته، سمت های سازمان ملل معادل کشوری ندارد. وظیفه ما در 

کوزوو راه اندازی اقتصاد بود تا به اقتصاد آسیب دیده آن، تا جایی که 

  امین خالق پرست  
کارشناسیارشدزیستشناسیژنتیک

دانشگاهآزاداسالمی،واحدعلوموتحقیقاتتهران

دریــای خــزر به عنــوان بزرگ تریــن دریاچــه جهــان، دارای ذخایــر غنــی از نفــت و گاز اســت کــه اقتصــاد کشــورهای جــدا شــده از شــوروی ســابق بــر آن اســتوار اســت. امــا 

توســعه فعالیت هــای اســتخراج و بهره بــرداری نفــت به ویــژه در مناطــق مرکــزی و غربــی ایــن دریاچــه باعــث ورود مقادیــر متنابهــی از انــواع آالینده هــای نفتــی در ایــن 

دریاچــه شــده اســت. آالینده هــای هیدروکربنــی بــر کیفیــت زندگــی ذخایــر ژنتیکــی دریــای خــزر آســیب وارد کــرده و ادامــه بقــای آنــان را در آینــده در معــرض تهدیــد 

قــرار داده اســت. به منظــور آشــنایی بــا تاریخچــه فعالیت هــای نفتــی در دریــای خــزر و اقدامــات انجــام شــده بــرای حفاظــت از محیــط زیســت ایــن دریاچــه، بــا مدیــر کل 

دفــرت امــور بین امللــل و اســتادیار دانشــکده محیــط زیســت و انــرژی واحــد علــوم و تحقیقــات دانشــگاه آزاد اســالمی، دکــرت »حمیدرضــا غفــارزاده« کــه مدیــر پیشــین 

»برنامــه محیــط زیســت دریــای خــزر« نیــز بوده انــد، گفت وگویــی داشــتیم. 

عکس: مجتبی بحیرایی
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مقدور است کمک کنیم. در حقیقت، ما در آن جا مشاور نبودیم، بلکه 

رسمایه گذار بودیم. سمت من در کوزوو ربطی به محیط زیست کوزوو 

یا دریای خزر نداشت؛ زمانی که در کوزوو مساله جنگ مطرح بود، 

مساله محیط زیست منی توانست در الویت کار باشد. هم اکنون نیز 

سمت فعلی بنده در دانشگاه آزاد اسالمی ربطی به دریای خزر ندارد. 

دربـــاره CEP و ســـمت های شـــغلی خویـــش در ایـــن 

ــد؟ ــح دهیـ ــه توضیـ برنامـ

CEP مخفف »Caspian Environment Programme« اســت و 

اساسا یک برنامه محیط زیستی بین کشورهای حاشیه دریای خزر 

بود که در این برنامه چندین پروژه اجرا شد. هدف این برنامه حفاظت 

از محیط زیســت دریای خزر برای استفاده معقوالنه منابع توسط 

مردم حاشیه دریای خزر بود. بنابراین، بررسی آلودگی دریا هم در 

این برنامه مطرح بود.

 CEP از سوی اتحادیه اروپا )EU(، سازمان ملل )UN( و تسهیالت 

 CEP حامیت می شد. در نهایت هم )GEF( محیط زیست جهانی

منجر به تاسیس »کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر« 

شد که به »کنوانسیون تهران« مشهور است. بنده از سال ۲۰۰۰ تا 

۲۰۰9 در خدمت »برنامه محیط زیست دریای خزر« )CEP( بودم. 

در سال ۲۰۰۰ به عنوان اقتصاددان به طرح CEP پیوستم و تا سال 

۲۰۰۳ به عنوان اقتصاددان و معاون برنامه محیط زیست در »باکو« 

فعالیت می کردم. از ســال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ ما یک مرحله گذر در 

CEP داشتیم که در این مرحله بنده مدیر پروژه و هامهنگ کننده 

موقت برنامه در »باکو« بودم.

نخستین رییس CEP یک آمریکایی بود که برای یک دوره موقت به 

مدت چند ماه این مسوولیت را به عهده داشت. سپس، یک انگلیسی 

به نام Tim Turner رییس CEP شد. اما پس از این که مرحله بعدی 

طرح در ۲۰۰۴ تصویب شد، من به عنوان مدیر طرح و رییس برنامه 

محیط زیست دریای خزر در »تهران« به فعالیت هایم تا سال ۲۰۰9 

ادامه دادم. بعد از من هم خانم دکرت »پروین فرشچی« ریاست این 

برنامه را در مرحله آخر CEP به عهده داشت. تا سال ۲۰۰9 که بنده از 

برنامه محیط زیست خزر جدا شدم، دکرت فرشچی به عنوان مناینده 

سازمان محیط زیست ایران در برنامه CEP بود و کوشش گسرتده ای 

در تدوین کنوانسیون داشــت. دکرت فرشچی همراه با منایندگان 

وزارت خارجه، نظرات دولت ایران را به سازمان ملل اعالم می کرد. 

اما من مناینده دولت ایران نبودم، بلکه مناینده جامعه بین امللل 

)ســازمان ملل( بودم و وظیفه ام حفظ منافع همه کشورها بود. در 

حقیقت، من هیچ وقت در استخدام دولت ایران نبودم. CEP بسرت 

تهیه کنوانسیون تهران بود و هم اکنون، برنامه ای به نام CEP نداریم. 

CEP به عنــوان یک برنامه ادامه پیدا کرد تا زمانی که کنوانســیون 

خزر جایگزین  CEP شد؛ دبیرخانه این کنوانسیون به طور موقت در 

»ژنو« است و قرار است به زودی به »باکو« منتقل شود. در حقیقت، 

دبیرخانه به صورت دوره ای در کشورهای حاشیه دریای خزر به ترتیب 

حروف الفبا، برگزار می شود؛ اولین دوره در آذربایجان خواهد بود و 

سپس دبیرخانه به ایران منتقل خواهد شد.  

دربـــاره همـــکاری خـــود بـــا زنـــده یـــاد »هرمـــز اســـدی«  

ــد؟  ــح دهیـ توضیـ

دکرت هرمز اسدی را قبل از انقالب منی شــناختم و زمانی که او در 

بوسنی بود، با هم ارتباطی نداشتیم. قبل از رفتنم به کوزوو، در پروژه 

یوزپلنگ آســیایی، با دکرت هرمز اســدی در ایران آشنا شدم. من و 

دکرت اسدی باهم، سال ها همکاری داشتیم. بنابراین، دکرت اسدی 

را خیلی خوب می شناختم. دکرت اسدی از همکاران خیلی خوب 

بود. همرس دکرت اسدی، خانم دهدشتیان نیز از اساتید دانشکده 

محیط زیست در دانشگاه آزاد اسالمی است. آخرین دفعه که همراه 

دکرت اسدی بودم، در یک فستیوال بود که برای فک خزر در انزلی 

برگزار شد و در این مراسم، من و دکرت اسدی برای جوانان عالقمند 

به فک خزر و NGO ها سخرنانی کردیم. دکرت اسدی عالقه عجیبی 

به نجات جانوران داشت.

 به یاد دارم که یک بار در مراســمی که قرار بود یک گــوزن زرد را در 

شامل رها کنیم، گوزن ناگهان به دکرت اسدی حمله کرد که او از این 

حادثه جان سامل به در برد. اما متاسفانه، دفعه بعدی که دکرت اسدی 

در حال انتقال گوزن زرد به یک زیستگاه جدید بود، اتومبیل او رس 

پیچ جاده اصفهان به دره سقوط می کند. 

زمانی که رییس CEP در ایران بودم، مرکزی را برای مطالعه در زمینه 

نوســانات آب دریا و تاثیر آن بر تاالب انزلی تاسیس کرده بودیم که 

این محل را سازمان محیط زیست در اختیار ما گذاشته بود و ما فقط 

تجهیزاتی به آن اضافه کرده بودیم. زمانی که پژوهش ما در آنجا متام 

شد، سازمان محیط زیست به ما پیشنهاد داد از آن برای تحقیقات 

در زمینه فک خزر استفاده کنیم. آخرین بار همرس دکرت اسدی را 

زمانیکه ما مرکز تحقیقات فک خزر را به کمک سازمان محیط زیست 

در بندر انزلی تأسیس کردیم،  مالقات کردم. در آن جلسه که همرس 

دکرت اسدی نیز حضور داشت، ما مرکز را برای قدردانی از تالش های 

زنده یاد دکرت اسدی به اسم دکرت اسدی نام گذاری کردیم.

مرحـــوم دکـــرت هرمـــز اســـدی و همـــکاران بـــا منونه بـــرداری 

از الشـــه فک هـــا در ســـواحل دریـــای خـــزر ســـعی 

ـــی  ـــای محیط ـــک از آلوده کننده ه ـــر ی ـــش ه ـــتند نق داش

را در محیـــط زیســـت دریـــای خـــزر بررســـی کننـــد. دکـــرت 

اســـدی معتقـــد بـــود کـــه علـــت آلودگی هـــا در ناحیـــه 

باکـــو، فعالیت هـــای نفتـــی اســـت. لطفـــا دربـــاره تاریخچـــه 

فعالیت هـــای نفتـــی در دریـــای خـــزر و پیامدهـــای 

زیســـت محیـــط مرتبـــط بـــا آن توضیـــح دهیـــد؟

البته داستان محیط زیست و فک دریای خزر با داستان فعالیت های 

دکرت هرمز اسدی در جاهایی با هم تالقی می کنند اما لزوما نه در 

همه موارد؛ فعالیت های ما در ارتباط با محیط زیســت دریای خزر 

به قبل از ســال ۱99۸ میالدی بر می گردد؛ در آن سال ها به علت 

تحوالتی که در اتحاد جامهیر شــوروی رخ داده بود، شوروی از هم 

پاشیده بود. با فروپاشی شوروی، امکان گفت وگو با کشورهای حاشیه 

دریای خزر پیدا شــد که پیش از آن، چنین امکانی وجود نداشت. 

تــا آن زمان، رابطه ایران با شــوروی یک رابطه علمــی محدود بود؛ 

به خصوص در زمینه شیالت دریای خزر، متخصصان ایران و شوروی 

به صورت غیر منظــم تبادل اطالعات محدودی را با هم داشــتند. 

اما زمانی که شــوروی از هم پاشــید، توجه جهانی به این موضوع 

جلب شد که دریای خزر منبع بسیار مهمی از ذخایر هیدروکربن 

اســت. تخمین های اولیه که از میزان نفت در دریای خزر می شد، 

شگفت انگیز بود؛ حتی برخی معتقد بودند که نفت دریای خزر از 

منابع نفتی خاورمیانه غنی تر است. البته هنوز هم کسی منی داند که 

در دریای خزر چه میزان نفت وجود دارد؛ اما برآوردهای بعدی که در 

ارتباط با میزان ذخایر هیدروکربن)منابع نفت و گاز( در دریای  خزر 

شد، تخمین های اولیه را تعدیل کرد. با وجود این که این تخمین ها 

تعدیل شد، اما هم چنان دریای خزر به عنوان منبع بسیار مهمی از 

ذخایر هیدروکربن محسوب می شود. 

البته این موضوع که نفت در دریای خزر وجود دارد، داستان تازه ای 

نیســت. در زمان اتحاد جامهیر شــوروی، به خصوص در سواحل 

قزاقستان، سال ها روس ها نفت برداشت می کردند. حتی یکی از 

منابع آلودگی نفتی در شامل دریای خزر نیز چاه های نفت قزاقستان 

بود. عالوه بر این، روس ها نفت باکو را از زمان الفرد نوبل )اواخر قرن 

نوزدهم( استخراج می کردند؛ رشکت نفت »برادران نوبل« استخراج 

نفت باکو را در زمان امپراطوری روســیه تزاری به عهده داشت. در 

حقیقت، »نفت باکو« یکی از اهداف اسرتاتژیک ارتش آملان نازی 

در »جنگ جهانــی دوم« بود. نیروهای آملانی با حمله به شــوروی 

می خواستند به آذربایجان)چاه های نفت قفقاز( برسند. با فروپاشی 

اتحاد جامهیر شــوروی )در ســال ۱99۱(، به لحاظ سیاسی یک 

خلع قدرت در منطقه ایجاد شد و صحنه سیاسی تغییر کرد. به جای 

این که یک قدرت مسلط به نام اتحاد جامهیر شوروی و یک همسایه 

کوچک تر به نام ایران در منطقه داشته باشیم، دنیا با پنج کشور در 

حاشیه دریای خزر مواجه شد. 
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 »فیل ماهی«  به عنوان 

بزرگرتین ماهی خاویاری 

دریای خزر محسوب 

می شود

»اوزون برون«  به عنوان 

کوچکرتین ماهی خاویاری 

دریای خزر محسوب 

می شود 

)عکس: انتشارات موج 

سبز(. 

اصوال هر کجا که یک منبع اقتصادی وجود دارد، بر رس استفاده از 

منابع و سود حاصل از آن چالش هایی نیز مطرح می شود. دریای 

خزر به لحاظ ذخایر هیدروکربن، فوق العاده غنی بود و این منابع 

هیدروکربن نظر قدرت های خارجی را به دریای خزر جلب کرد. تا 

پیش از این که اتحاد جامهیر شــوروی از هم بپاشد، مساله »رژیم 

حقوقی دریای خزر« خیلی مطرح نبود. 

تا پیش از فروپاشی شوروی، نفت دریای خزر در کنرتل روس ها بود 

و رشکت های نفتی غربی در آن جا هیچ نقشی نداشتند. نفتی که 

دولت شوروی از دریا اســتخراج می کرد، عمدتا به مرف داخلی 

می رسید. روس ها در هامن زمان، صنعت فوق العاده گسرتده نفتی 

داشتند. در حقیقت، روس ها با فعالیت های نفتی، دریای خزر را به 

گند کشیدند. بعد از فروپاشی شوروی، درهای حوضه های نفتی 

دریای خزر به روی رسمایه گذاراری خارجی باز شــد. با فروپاشــی 

شوروی و ایجاد کشــورهای حاشیه دریای خزر، رشکت های نفتی 

بزرگ جهان به فکر اســتفاده از این منابع نفتی که تــا آن زمان در 

انحصار دولت شــوروی بود، افتادند. ایران هنوز هم از دریای خزر 

نفت برداشت منی کند؛ اما چهار کشور دیگر حاشیه دریای خزر از 

این دریا نفت برداشت می کنند. 

در همه جای خزر نفت وجود دارد اما میزان آن مشــخص نیســت. 

منابع نفتی را هم در کناره ها و هم در میانه خزر داریم؛ قزاقســتان 

و آذربایجان به خوبی از نفــت دریای خزر بهره بــرداری می کنند. 

مسوولین آذربایجان بزرگ ترین قرارداد خط لوله نفت دنیا را بستند 

و زمانی که این قرارداد مالی در سال ۱99۴ امضا شد، »قرارداد قرن« 

نام گرفت. طبق این قرارداد، نفت از باکو به تفلیس در گرجستان 

و از آن جا به ترکیه منتقل شــده و در نهایت در »بندر ســیحون« در 

جنوب ترکیه به بازار بین  املللی عرضه می  شد. جالب این جاست 

که از نظر اقتصادی بســیار مقرون به رصفه بود که این خط لوله از 

ایران عبور می کرد. 

چرا ایران از دریای خزر نفت استخراج منی کند؟

دالیلی که ایران از دریای خزر نفت استخراج منی کند، چند دسته 

است:

۱.ما مقدار زیادی نفت در مناطق جنوب ایران داریم که به لحاظ 

حفاری برای ما فوق العاده ارزان است. البته منظورم استخراج نفت 

در دریا نیست. عمده نفت در ایران از خشکی استخراج می شود. 

ایران مقدار زیادی نفت در میدان های نفتی حوزه خشکی استان 

خوزستان )مسجد سلیامن، آغاجاری، دشت آزادگان( دارد. ما در 

مناطقی هم چون بندرکنگان نفت تولیــد می کنیم. تولید عمده 

نفت ما در داخل کشــور اســت، مگر میدان گاز و نفت که اخیرا در 

مرز مشــرتک آبی ایران و قطر رسمایه گذاری کردیم. نفت مناطق 

دریایی هنوز هم ســهم خیلی عمده ای در تولید نفت ایران ندارد. 

ایران از دریا بیشرت برای صادرات نفت استفاده می کند. تولید نفت 

در جنوب ایران در بسیاری از چاه های نفت مناطق خشکی، بیشرت 

از بشکه ای سه تا چهار دالر هزینه ندارد. از آن جایی که نفت در این 

مناطق در نزدیک سطح زمین است، خودش پس از حفاری با فشار 

زیاد از سطح زمین خارج می شود. حتی در اولین چاه نفت خاورمیانه 

که در مسجد سلیامن حفاری شد، نفت خودبه خودی از زیرزمین به 

بیرون فوران کرد. 

بنابراین، اغلــب نفتی که در ایران اســتخراج می شــود، به لحاظ 

بهره برداری ارزان اســت. در نتیجه، مقرون به رصفه است که سه تا 

چهار دالر برای اســتخراج نفت در برخی چاه های نفــت در ایران 

هزینه کرد و سپس نفت به دســت آمده را در بازار جهانی به قیمت 

باال فروخت. اما در دریای خزر رشایط متفاوت اســت. دریای خزر 

خصوصا در آب های ایران، بسیار عمیق است و تولید نفت در دریای 

خزر به خاطر هزینه برداشت نفت از عمق دریا برای ایران در دوره های 

قبلی گران بود. بنابراین، ما ترجیح دادیم نفت جنوب ایران را صادر 

کنیم. دریای خزر در بخش های شــاملی )در نزدیکی قزاقستان و 

اسرتاخان روسیه( بسیار کم عمق است و بیشرت از یک و نیم تا دو مرت 

عمق ندارد. عمق دریای خزر از شامل به سمت جنوب با یک شیب 

مالیمی زیاد می شود تا اینکه در نزدیکی مرز آبی ایران، هامنند یک 

قابلمه گود می شود. در آب های ایران عمق دریای خزر به نهصد تا 

هزار مرت می رسد. بنابراین، دریای خزر در سمت ایران گود است و 

طبیعی است که برای استخراج نفت در این منطقه بایستی هزینه 

فوق العاده زیادی کرد. این کار مستلزم آن است که قیمت نفت در 

بازار جهانی باال باشد تا چنین هزینه ای جهت استخراج نفت برای 

ایران مقرون به رصفه باشد. بنابراین، تا زمانی که نفت ارزان قیمت در 

جنوب ایران داریم، دلیلی برای استخراج نفت از دریای خزر نیست. 

۲.دولت ایران هیچ وقت حوصله دردرس ناشی از درگیری با روس ها 

برای تعیین مرزبندی های دریایی در خزر را نداشــته است. البته 

درباره سهم ایران از دریای خزر در گذشته توهامتی وجود دارد که 

به علت تفسیرهای مختلف از این مساله است. اما ایران هیچ وقت 

سهم بیشرتی از دریای خزر در منطقه نداشته است. مرزبندی دریای 

خزر میان ایران و روسیه به »قرارداد ترکامنچای« )۱۸۲۸ میالدی( 

برمی گردد. در این قرارداد، از دریای خزر به عنوان آب های مشرتک 

یاد می شود. البته در آن زمان، دریای خزر برای ایران و »روسیه تزاری« 

ارزش اقتصادی زیادی نداشت. تکنولوژی صیادی ایران و روسیه 

در زمان »فتحعلی شــاه قاجار« بسیار ناچیز بود و برداشت ماهیان 

خاویار به صورت صنعتی مطرح نبود. صید ماهیان اسرتوژن در آن 

زمان مساله مهمی نبود و فقط در حد مرف شخصی ماهی گیران 

در ساحل بود.

 تا قبل از »قرارداد ترکامنچای« درباره نحوه استفاده از دریای خزر 

مساله ای مطرح نبود و کسی هم به این مساله توجه منی کرد. بعد 

از »قرارداد ترکامنچــای« هم در »قرار داد ایران و شــوروی۱9۲۱« 

)عهدنامه مودت و دوستی( بازهم به این مساله تاکید شد که دریای 

خزر یک دریای مشرتک است که هر دو کشــور باید از آن استفاده 

کنند. اما بعدها در عمل )و نه به صورت قــراردادی( ایرانی ها برای 

بهره برداری و کشتیرانی در دریای خزر هیچ وقت از خط فرضی میان 

»رودخانه اترک« در ســمت رشق و »رودخانه ارس« در سمت غرب، 

باالتر نرفتند. از نظر قراردادی نیز این مساله به صورت مبهم باقی 

ماند و قابل تفسیر بود. 

البته به خاطر سدهای زیادی که در رودخانه اترک زده شد، در این 

رودخانه هم اکنون دیگر آبی وجود ندارد. تا قبل از فروپاشی شوروی، 

کسی به مسایل حقوقی دریای خزر عالقه نشان منی داد، اما بعد از 

فروپاشی اتحاد جامهیر شوروی و به وجود آمدن کشورهای جدیدی 

هم چون قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در حاشیه دریای خزر، 

مســاله حقوقی دریای خزر مطرح شد. این کشورها به دریای خزر 
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به عنوان یک منبع اقتصادی نگاه می کردند و هر کدام از آن ها یک 

سهمی از دریا می خواستند و سعی داشتند سهم بیشرتی از دریای 

خزر را به دست آورند. البته تا قبل از فروپاشی شوروی، متامی این 

مناطق آبی متعلق به شوروی بود و بعد از فروپاشی شوروی نیز متام 

سهم شوروی از دریای خزر در اختیار روسیه بود تا این که روسیه با 

این کشورها توافق کرد که این سهم را بین خودشان تقسیم کنند. 

روس ها در ابتدا با ایرانی ها هم ســویی کرده و اظهار می کردند که 

دریای خزر یک دریای مشرتک است. اما بعدها در عمل، روس ها 

منافــع ملی خودشــان را در نظر گرفتنــد و مناطق آبی خــود را با 

کشورهای دیگر تقسیم کردند. روس ها با قراردادی که با قزاقستان 

بستند، قسمت شاملی دریای خزر را بین خودشان تقسیم کردند و با 

قراردادی که با آذربایجان بستند، نواحی دیگر را نیز تقسیم منودند. 

سهم ایران از دریای خزر چه مقدار است؟

مسئوالن ایران در ابتدا معتقد بودند که دریای خزر به صورت ۵۰-۵۰ 

به ایران و روسیه تعلق دارد. اما بعدا ایرانی ها نظرشان را تعدیل کردند 

و گفتند که هر کدام از پنج کشــور حاشیه دریای خزر بایستی ۲۰ 

درصد از سهم دریا را داشته باشند. ولی بازهم این عقیده با مخالفت 

کشورهای حاشیه دریای خزر رو به رو شد. این کشورها معتقد بودند 

که هر کدام از کشورها بایستی به اندازه طول ساحل اش از دریای 

خزر سهم داشته باشد. اما ســهم ایران از طول ساحل دریای خزر 

خیلی زیاد نیست؛ ایران کمرتین طول ساحل را در میان کشورهای 

حاشیه دریای خزر دارد. سال ها است که ایران با چهار کشور حاشیه 

دریای خزر درباره معاهده »رژیم حقوقی دریای خزر« مذاکره می کند 

اما هنوز این مذاکرات به جایی نرســیده است و هیچ درصد و حد و 

مرز آبی تاکنون به صورت دقیق برای کشورهای حاشیه دریای خزر 

تعیین نشده است. بنابراین، درباره مرزهای آبی ایران در دریای خزر 

هم چنان این ابهام باقی است. 

در حقوق دریاها، یک حد و مرز دویســت مایلی از ساحل برای هر 

کشور تعریف شده است که می تواند از آن استفاده کند. بنابراین، 

مالکیت بعضی از قسمت ها هامنند بخش های نزدیک ساحل در 

ابهام نیست. اما مالکیت بخش هایی از دریا نیز در ابهام است. به 

خاطر دارم که دوازده سال قبل، حول و حوش سال ۲۰۰۱ میالدی، 

زمانی که آذربایجان از دریای خزر نفت برداشت می کرد، قایق های 

مجهز به توپ ایران به محل رفتند و فعالیت آن ها را متوقف کردند. 

حتی یک بار برای بهره برداری از آب های مرزی میان ترکمنستان و 

آذربایجان، اختالف دو کشور به مرحله شدیدی رسید زیرا که مرزهای 

آبی این دو کشور در وسط دریا به هم می رسید و مالکیت نفت وسط 

دریا مساله پرسش برانگیزی بود. 

ســـهم ایـــران در آلودگـــی نفتـــی دریـــای خـــزر چـــه مقـــدار 

ـــت؟ اس

ایران در آلودگی نفتی دریای خزر اساسا سهمی ندارد زیرا که ایران 

در دریای خزر نفت تولید منی کند. سکوهای نفتی ایران در دریای 

خزر برای بهره برداری نیســت. ایران در دریای خزر فقط سکوهای 

نفتی لرزه نگاری و اکتشافی دارد. با وجود این که ایران در آلودگی 

نفتی ناشی از استخراج نفت سهمی ندارد؛ اما در مواردی که نفت و 

مواد نفتی به بنادر ایران انتقال می یابد، گاهی اوقات بی دقتی در 

تخلیه نفت منجر به ایجاد لکه های نفتی می شود. در مورد پروتکل 

مربوط به آلودگی نفتی توصیه می کنم که حتام با محمدرضا قادری 

صحبت کنید. 

 )Swap( در دو دهه اخیر، مدتی ایران در منطقه خزر تبادل نفتی

داشت. قزاقستان نفت را در شامل)مازندران( به ایران تحویل می داد 

و ما این نفت را برای مرف داخلی در استان های شاملی استفاده 

می کردیم و ما به ازای این نفت را در جنوب کشور می فروختیم و پولش 

را به قزاق ها برمی گرداندیم. مدتی هم دوستان یک تجارت خیلی 

سودآوری را رشوع کردند که نفت را از قزاقستان به نوشهر و امیرآباد 

در ایران انتقال می دادنــد و از آن جا تانکرهای گازوییل را به ترکیه 

منتقل می کردند. خیلی خوب به یاد دارم زمانی که این گازوییل ها 

را در نوشهر تخلیه می کردند، مقدار زیادی از آن در دریا رها می شد 

و به صورت گلوله های نفتی به ســاحل می آمد. البتــه در مورد این 

آلودگی نفتی، ما گزارشی از تلفات فک ها نداشتیم. 

در ســواحل ایران، آلودگی نفتی ناشی از اســتخراج وجود ندارد. 

آلودگی نفتی ناشــی از استخراج عمدتا در ســواحل آذربایجان و 

قزاقستان است. به لحاظ تکنولوژی، دو مرحله تولید نفت در دریای 

خزر داریم. آلودگی های محیط زیستی در دریا خزر معموال ناشی 

از تکنولوژی روســی است که پیش از فروپاشــی شوروی استفاده 

می شــد. تکنولوژی غربی که پس از ورود رشکت های نفتی غربی 

به منطقه آمد، تکنولوژی پاکی اســت. تعداد زیادی از تاسیسات 

مربوط به اســتخراج نفت در این کشورها، بسیار قدیمی و فرسوده 

است. در تکنولوژی روســی که مربوط به اواخر قرن بیستم است، 

نگرانی های محیط زیستی هیچ وقت مطرح نبود و ورود نفت به دریا 

برای آن ها اهمیت نداشت. همچنین، خیلی از چاه های نفتی که 

در قزاقستان بود، به علت باال آمدن آب دریا، به زیر آب رفت و به خاطر 

این که رس این چاه ها را قزاق ها نپوشاندند، نفت از این چاه ها به دریا 

رسازیر می شد. البته هنوز هم تکنولوژی کهنه روسی وجود دارد اما 

خیلی فعال نیست. ملی کردن صنعت نفت به معنای دولتی کردن 

تولید نفت اســت. در حقیقت، دولت به منایندگی از ملت صاحب 

منابع نفت کشور می شود. بنابراین، براساس این تعریف می توان 

گفت که در همه کشورها هم اکنون نفت ملی شده است. دولت با 

رشکت های خارجی قرارداد بسته و آن ها نفت را برداشت می کنند و 

یک پولی به دولت می دهند. امروزه، تکنولوژی که بریتیش پرتولیوم 

)BritishPetroleum( و شل)Royal Dutch Shell( در قزاقستان 

برای برداشت نفت استفاده می کنند، تکنولوژی مدرن و پاکی است. 

آیـــا فعالیت هـــای نفتـــی در دریـــای خـــزر در مرگ ومیـــر 

ـــت؟  ـــته اس ـــش داش ـــته نق ـــا در گذش فک ه

در ایران آلودگی نفتی نداشــتیم اما در ســایر کشــورهای حاشیه 

دریای خزر آلودگی نفتی داریم. در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ که 

با پدیده مرگ ومیر گســرتده فک ها در دریای خزر روبه رو شــدیم، 

خیلی از کارشناســان این گامنه زنی را می کردند که مرگ فک ها 

 CEP به علت آلودگی های نفتی است. من در آن زمان معاون برنامه

بودم. ما یک تحقیق علمی گسرتده در این مورد انجام دادیم و نهایتا 

متوجه شدیم که علت مرگ ومیر فک ها یک بیامری ویروسی بود و 

ربطی به آلودگی نفتی نداشت. این ویروس در آن سال ها اوج گرفت 

و مقدار زیادی از فک ها را کشت. البته بنده زیست شناس نیستم اما 

از آن جایی که بیامری های ویروسی معموال دوره ای هستند، احتامال 

بعد از این دوره، فک ها نسبت به این بیامری ویروسی ایمن شدند. 

باوجود این کــه مرگ ومیر فک هــا در آن ســال ها به علت بیامری 

ویروسی بود، اما مرگ فک ها به علت ویروس را نباید به عنوان علت 

نهایی تلفات فک ها تلقی کرد؛ دالیــل دیگری نیز برای مرگ ومیر 

فک های دریای خزر وجود دارد. فک ها هر ســال برای زادآوری به 

شــامل دریای خزر مهاجرت می کنند. منطقــه زادآوری فک خزر 
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عمدتا در نزدیکی بندر Oktao در قزاقستان قرار دارد. دریای خزر 

در نزدیکی بندر Oktao در زمســتان یخ می زند و فک ها در آن جا 

می توانند توله های خود را به دنیا آورند. زمانی که یخ ها آب می شود، 

فک ها دوباره به بخش های مختلف دریای خزر بر می گردند. عمق 

آب در نواحی شاملی دریای خزر خیلی کم است اما در همه نقاط 

آن عمق آب یک مرت نیســت. بنابراین، بنادر در نواحی عمیق این 

منطقه احداث می شــوند تا کشــتی ها بتوانند به آن جا بروند. در 

این نواحی، فعالیت های اکتشاف نفت باعث اختالل در زادآوری 

فک ها می شود و کشتی های یخ شکن یخ ها را می شکنند تا راه را 

برای نفت کش ها باز کنند. البته کشتی های نفت کش در دریای 

خزر به اندازه کشــتی های نفت کش غول پیکــر در دریاهای آزاد 

نیست. این نفت کش ها اندازه کوچکی دارند و فقط می توانند چند 

گالن نفت را حمل کنند. بیشرت کشتی ها در این منطقه تجهیزات 

حفر و بهره برداری را حمل می کنند. بنابراین، تردد این کشتی ها 

و رس و صدای ناشــی از آن، زندگی فک ها خصوصا زادآوری آن ها 

را در این منطقه مختل می کند. در ارتباط با حل این مســاله، تیم 

خانم »سو ویلسون« از انگلستان کارهای تحقیقاتی خیلی زیادی 

کردند و ما نیز در CEP آن ها را به لحاظ مالی حامیت کردیم. زنده 

یاد دکرت »هرمز اسدی« نیز که از متخصصین به نام در زمینه فک ها 

در ایران بود، با این تیم همکاری می کرد. بنده به خوبی به یاد دارم 

که دکرت اسدی الشه های زیادی از فک ها را در ایران ترشیح کرد. 

در گزارشات این تیم، دالیل کاهش شدید سیل ها در دریای خزر 

عبارت بوداز:

۱.ویروس مرگ بار سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ 

۲.تجاوز به حریم زادآوری فک ها؛ تردد کشــتی ها و فعالیت های 

بهره برداری نفــت در زادآوری فک ها در دریای خزر اختالل ایجاد 

می کند. 

۳.گرم شدن دریای خزر به علت تغییرات اقلیمی منجر شد تا دوره 

یخ بندان شامل دریای خزر کوتاه تر از معمول شود

۴.کشتار فک ها توسط روسیه؛ متأسفانه روس ها تعداد زیادی از 

فک های دریای خزر را هر سال می کشتند. روس ها برای این شکار 

از کمیسیون منابع زنده دریای خزر )کمیسیون ذخایر آبزیان دریای 

خزر( مجوز دارند. 

ــکار  ــرای شـ ــیه بـ ــه روسـ ــالیانه ای کـ ــوز سـ ــاره مجـ دربـ

فک هـــا در دریـــای خـــزر دارد، توضیـــح دهیـــد؟

از بعد از فروپاشی شوروی، شیالت پنج کشور حاشیه دریای خزر در 

کمیسیون آبزیان به صورت هامهنگ باهم جلسات ساالنه مهمی 

 Aquatic Bio-resources( تشکیل می دهند. در کمیسون آبزیان

Commission of the Caspian Sea(، سهمیه برداشت از آبزیان 

دریای خــزر برای هر کدام از این کشــورها تعیین می شــود. این 

کمیسیون در زمینه ســهمیه صید عالوه بر ماهیان خاویار درباره 

فک ها نیز تصمیم گیری می کند. کمیســیون آبزیــان به روس ها 

به بهانه تحقیقــات علمی اجازه داده تا حدود پنــج هزار فک را در 

سال بکشند. 

مســـوولین ایـــران منی تواننـــد بـــه کمیســـیون آبزیـــان 

دربـــاره دادن مجـــوز بـــه روس هـــا بـــرای شـــکار فک هـــا 

اعـــرتاض کننـــد؟ 

ایــران نیز عضو کمیســیون آبزیان اســت. در جلســاتی که با هم 

داشتند، شیالت ایران نیز به عنوان یکی از اعضای کمیسیون آبزیان 

خزر این مجوز را تایید کرده اســت. اگر ایران این موضوع را تایید 

منی کرد، شکار فک ها اتفاق منی افتاد. کمیسیون آبزیان هیچ وقت 

با CEP رابطه خوبی نداشت. 

داستان کشنت بچه فک ها مساله پنهان و مخفی نیست. این کشتار 

کامال قانونی است و کمیسیون آبزیان خزر میزان شکار فک ها را هر 

سال تعیین می کند. براساس آخرین آماری که داشتم، این سقف 

شکار حدود پنج هزار تا هفت هزار فک در سال بود. در آذربایجان 

و ترکمنستان مساله شکار فک ها را نداریم. مساله شکار فک فقط 

شامل روسیه و قزاقستان است. در همه جای دنیا چنین مسایلی 

وجود دارد. با وجــود این که فعاالن محیط زیســت درباره مرف 

گوشــت نهنگ در ژاپن به حامیان شکار خیلی فشار می آورند، اما 

این موضوع که شکارچیان می توانند یک تعداد نهنگ را هر سال 

بکشند، توسط کمیســیون مربوطه در آن منطقه از دنیا، تصویب 

شده است. این کمیسیون معتقد است که خوردن گوشت نهنگ 

بخشی از فرهنگ ژاپنی ها است و آن ها حق دارند که این گوشت 

را بخورند. 

ما واقعا منی دانیم که چه مقدار فک کشــته می شود و هیچ آماری 

در این مورد نداریم. عالوه بر کشتار قانونی فک ها، مساله کشتار 

غیرقانونی فک ها نیز وجود دارد. البته ســهمیه تعیین شده برای 

کشــتار قانونی فک ها در کاهش جمعیت فک خــزر خیلی موثر 

نیست. ما میزان کشتار غیرقانونی را منی دانیم. تخمین های غیر 

علمی در دهه سی و دهه چهل، جمعیت فک ها را در دریای خزر 

حدود یک میلیون و پانصد هزار راس برآورد کرده است. اما در زمان 

فروپاشی شــوروی، تخمین های علمی حدود ســیصد هزار راس 

فک را نشان می دهد و در تخمین علمی بعدی، جمعیت فک ها در 

دریای خزر به صد هزار راس می رســد. بنابراین، این سوال مطرح 

شد که در این محدوده زمانی برای فک ها چه اتفاقی افتاده است؟ 

پاسخی که به این ســوال می توان داد آن است که کنرتل کشورها 

روی دریای خزر از بین رفته است. تا زمانی که اتحاد جامهیر شوروی 

وجود داشت، قایق ران ها منی توانستند هر مقداری که بخواهند 

از منابع زیستی دریای خزر برداشت کنند، زیرا که نیروی نظامی 

شوروی در دریای خزر حضور داشت و همه چیز تحت کنرتل بود. 

اما بعد از فروپاشی شوروی، کنرتل روسیه فدرال روی دریا از دست 

رفت و به لحاظ امنیتی نتوانســت این دریا را تحت کنرتل داشته 

باشــد. بنابراین، مردم توانســتند به منابع دریا تجــاوز کنند. در 

حقیقت، در دوره روسیه جدید چون دولت قدرت خود را در دریای 

خزر از دست داد، باندهای صید داخل کشــوری در آذربایجان و 

سواحل شوروی )خصوصا در داغستان( تورهای فوق العاده وسیع 

به دریا می انداختند و به وفور ماهی صید می کردند. به یاد دارم در 

سال ۱99۲ زمانی که برای ماموریتی به باکو رفته بودم، صبحانه 

برای من در هتل یک کاسه خاویار به قیمت یک دالر می آوردند. در 

حالی که قیمت خاویار کیلویی سه تا چهار هزار دالر است و قیمت 

یک کاسه خاویاری که برای من آورده بودند در بازار آزاد حدود ۸۰۰ 

تا 9۰۰ دالر بود. اما به خاطر این که شــوروی از هم پاشــیده بود و 

دریا برای عموم مردم باز شده بود و همه می توانستند برای صید به 

دریای خزر بروند، قیمت خاویار به یک دالر رسیده بود. 

کشورهای حاشیه 

دریاچه خزر از ساحل 

این دریا سهم متفاوتی 

دارند. کشور قزاقستان 

بیشرتین سهم و کشور 

ایران کمرتین سهم از 

ساحل دریای خزر را دارد.  
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چـــرا کمیســـیون آبزیـــان خـــزر چنیـــن مجـــوزی را بـــه ایـــران 

ـــت؟  ـــداده اس ـــا ن ـــکار فک ه ـــرای ش ب

اوال ما فک در ایران نداشتیم. ثانیا ایران تحقیقات علمی درباره فک ها 

نداشت و همچنین، هیچ وقت هم تقاضایی از سوی ایران برای صید 

فک در این کمیسیون مطرح نشد. اما فک ها در شامل دریای خزر 

برای زادآوری می رفتند و این کشورها از کمیسیون آبزیان برای صید 

فک ها تقاضا می کردند و این مجوز را می گرفتند.

در مصاحبـــه ای کـــه در شـــامره 2۱5 )آذر ۱۳۹۳( بنـــدر و 

دریـــا منتـــرش شـــد، دکـــرت امیـــر صیـــاد شـــیرازی بـــه مـــا 

گفـــت کـــه کشـــتار فک هـــا در روســـیه به دالیـــل علمـــی 

ـــیه  ـــک در روس ـــکار ف ـــای ش ـــه مافی ـــرد بلک ـــورت منی گی ص

ـــت؟  ـــوع چیس ـــن موض ـــاره ای ـــام درب ـــر ش ـــود دارد. نظ وج

در جلساتی که ما در کشورهای مختلف داشتیم، سازمان های مردم 

نهاد خیلی روی مساله شــکار فک ها حساسیت داشتند و همیشه 

مطرح می کردند که شکار این تعداد فک منی تواند به خاطر تحقیقات 

علمی باشــد و روس ها برای گوشــت، پوســت و روغن این فک ها را 

می کشند. اما از سوی دیگر، روس ها همیشــه این اتهام را رد کرده 

و اظهار داشتند که فک ها را برای تحقیقات علمی می کشند وگرنه 

این جانوران ارزش خوراکی ندارند. بنابراین، این مســاله همیشــه 

به صورت یک سوال در جلســات مختلف مطرح می شد و هیچ وقت 

هم به یک نتیجه گیری منی رسید. طبیعی است که روس ها هم که 

تحقیقات علمی را علت این کشتار مطرح می کردند، منی پذیرفتند 

که می خواهند از مافیای شکار حامیت کنند. 

ـــای  ـــه این کـــه روس هـــا فک هـــا را در شـــامل دری ـــا توجـــه ب ب

ـــای  ـــان فک ه ـــروری و درم ـــا بازپ ـــد، آی ـــکار می کنن ـــزر ش خ

مجـــروح توســـط گـــروه امـــداد و نجـــات در ایـــران و رهاکـــردن 

ــا، بـــه مافیـــای شـــکار  فک هـــای بهبـــود یافتـــه بـــه دریـ

ــای  ــه فک هـ ــد کـ ــک منی کنـ ــزر کمـ ــای خـ ــامل دریـ شـ

ـــد؟ ـــکار کنن ـــد ش ـــرتی را بتوانن ـــامل بیش س

کار امداد و نجات فک ها در ایران را منی توان به هیچ عنوان منفی تلقی 

کرد. چون روس ها به هر حال فک ها را شکار می کنند و اگر ایران این 

آسیب را ترمیم نکند، لطمه به فک ها شدیدتر خواهد بود. همچنین، 

روس ها به دنبال شکار بچه فک ها هستند. در حالی که فک هایی که 

توسط گروه »لنی هارت« در ایران نجات می یابند، بچه فک نیستند.

دربـــاره همـــکاری گـــروه »لنـــی هـــارت« و »ســـو ویلســـون« بـــا 

CEP توضیـــح دهیـــد؟

خانم لنی هارت از هلند نیز با ما در CEP همکاری هایی داشت. »لنی 

هارت« و »سو ویلســون« با هم رقیب بودند و رقابت زیرپوستی با هم 

داشتند. هر کدام از آن ها به دنبال متخصصان بومی در کشورهای 

مختلف بودند که عالقه مند به همکاری با آن ها باشد. متخصصین 

ایران، آذربایجان، قزاقستان نیز با هر پژوهش گری که از اروپا می آمد، 

همکاری می کردند. هدف متخصصین این کشورها از این همکاری، 

هم ایجاد درآمد برای خودشان بود و هم کمک به علم بود. هامنند همه 

کسانی که مشارکت علمی می کنند، متامی متخصصین که در این 

کشورها با CEP همکاری می کردند و برای کار حرفه ای خود و تالیف 

گزارش ها پول می گرفتند و گاهی اوقات نیز پول منی گرفتند. البته 

این موضوع لزوما بد نیســت. در تحقیقات بین املللی، UN گاهی 

اوقات یک کارشــناس را در این کشورها اســتخدام می کرد و گاهی 

اوقات هم این وظیفه دولت کشورها بود که این اطالعات را در اختیار 

آن ها قرار دهد. در نتیجه، دولت از کارشناسان می خواست که این 

اطالعات را تهیه منایند. 

تخصص خانم »لنی هارت« بیشرت در زمینه کلینیک سیل ها است. او و 

همکارانش  یک کلینیک و بیامرستان برای سیل ها دارند که فک هایی 

که در تور به دام می افتند و مجروح می شــوند را به ساحل آورده، در 

کلینیک درمان کرده و دوباره این سیل ها را در دریا رها می کنند. در 

حالی که کاری که خانم »سو ویلسون« و همکارانش انجام می دادند 

به لحاظ علمی کار با ریشه تری بود. با این وجود، هر دو این خانم ها 

انسان های قابل ستایشــی هستند. گروه »سو ویلســون« اغلب در 

قزاقستان کار می کردند؛ خصوصا که هزینه مالی این پژوهش توسط 

یک رشکت نفتی تامین می شــد تا کار محیط زیستی کرده باشند. 

 Offshore Kazakhstan International Operating( تصور می کنم

Company( OKIOC بود؛ چــون کارکنان این رشکت نفتی که در 

Oktao )قزاقستان( به گروه »سو ویلســون« پول می داد، ایتالیایی 

بودند. اسم رشکت های نفتی به طور مداوم عوض می شود، چون این 

رشکت ها گروه هایی تشکیل می دهند و این گروه ها نام های جدیدی 

برای خود انتخاب می کنند. برخالف تصور عمومی، رشکت های نفتی 

جدید به عملکرد محیط زیستی خود اهمیت می دهند. ممکن است 

فعالیت های رشکت های نفتی به فک ها مقداری آسیب زده باشد، اما 

تعداد زیادی از رشکت های نفتی در این مطالعات با ما مســاعدت و 

همکاری کردند. دکرت »هرمز اسدی« نیز انجام بخشی از این تحقیقات 

را در ایران رسپرستی می کرد. تا جایی که بنده مطلع هستم، در متام 

گزارش هایی که تیم »سوزان ویلسون« تهیه کرد، نام متام همکاران 

مربوط به تحقیق را می آوردند. این تیــم برای همکاران علمی خود 

خیلی احرتام قایل بود. به خاطر دارم که زمانی که دکرت اسدی طی 

یک حادثه کشته شد، همه این محافل علمی به خاطر کشته شدن یک 

دانشمند احساس تاسف شدیدی کردند، خصوصا که این دانشمند 

در راه تحقیقات علمی کشته شده بود. 

ـــه یـــک  ـــه لحـــاظ وضعیـــت ماهیـــان ب ـــای خـــزر را ب چـــرا دری

ـــد؟  ـــوم تشـــبیه کردن آکواری

دریای خزر به لحاظ ماهیان خاویاری به یک آکواریوم تبدیل شــده 

است. برای این که یک اکوسیستم »تاب آوری« )Resilience( داشته 

باشد، باید تنوع داشته باشد. وقتی درجه تنوع ژنتیکی یک اکوسیستم 

را تغییر می دهیم، این اکوسیســتم »تاب آوری« خودش را از دست 

می دهد و با یک بیامری از دست می رود. متام ماهیان خاویاری که در 

دریای خزر صید می شوند عمدتا بچه ماهیانی هستند که ایرانی ها و 

روس ها در پرورش گاه های ساحلی تولید کرده و در دریا رها منوده اند. 

شیالت این بچه ماهیان را بدون انجام هرگونه اصالح ژنتیکی، رصفا 

تولید می کند و در دریای خــزر رها می کند. البته اگر این ماهیان را 

به صورت مصنوعی پرورش ندهند، ماهی خاویــاری در دریای خزر 

وجود نخواهد داشــت. متام بچه ماهیانی که از پرورشگاه ها در دریا 

رها می شوند از یک نوع هستند. بنابراین، ریخنت این ماهیان به دریا 

تنوع ژنتیکی را کم می کند. 

اگـــر قـــرار اســـت ماهیـــان پرورشـــی در نهایـــت در دریـــا 

ــتخرهای  ــامن اسـ ــان را در هـ ــرا ماهیـ ــوند، چـ ــد شـ صیـ

ـــا  ـــا ره ـــا را در دری ـــد و آن ه ـــد منی کنن ـــی صی ـــرورش ماه پ

؟  می کننـــد

در یک اکوسیستم، زنجیره ای از گونه ها را داریم. زمانی که یک تکه 

از این زنجیره را حذف کنید، متام زنجیــره به هم می ریزد. بنابراین، 

می خواهند دریای خزر ماهی داشته باشد تا اکوسیستم دریای خزر 

حفظ شود.

تصویر حقیقی از دلتا 

رودخانه ولگا و بسرت یخ 

زده نواحی شاملی دریای 

خزر )تهیه شده توسط 

 Terra ماهواره تحقیقاتی

ناسا در مارس 2013( 

بخش شاملی دریای خزر 

بسیار کم عمق است؛ اما 

بخش جنوبی دریای خزر 

که در زمستان ها معموال 

یخ منی زند، عمیق تر و 

شورتر از بخش شاملی 

است. 80 درصد آب 

شیرین بزرگرتین دریاچه 

آب شور جهان)دریای خزر( 

از پرآب ترین و بزرگرتین 

رود اروپا )رودخانه ولگا( 

، تأمین می شود. جریان 

رودخانه ولگا به دریای 

خزر، »دلتای رود ولگا« 

را در شامل غربی این 

دریاچه ایجاد کرده است.
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تحریم صادرات سنگ معدن آهن اندونزی
ـــود را در  ـــدن خ ـــای مع ـــزی رشکت ه ـــت اندون ـــال ۲۰۱۴، دول ـــه س از ژانوی

برابـــر فـــروش ســـنگ معـــدن بـــه کشـــورهای خارجـــی منـــع کـــرد. سیاســـت 

ـــا ارزش تعییـــن شـــده می باشـــد و  دولـــت براســـاس پیشـــربد صنایـــع داخلـــی و ب

ـــر رشکت هـــای کشـــتیرانی کوچـــک و متوســـط  ـــر عمـــده ای ب ـــن موضـــوع تاثی ای

ـــر  ـــیار موث ـــان بس ـــی در جه ـــواد معدن ـــادرات م ـــزی در ص ـــت. اندون ـــته اس داش

ـــد )۸9  ـــکل آن ۶۴ درص ـــدن نی ـــنگ مع ـــیت و س ـــادرات بوکس ـــم ص ـــوده و حج ب

ـــد. ـــکیل می ده ـــازار را تش ـــهم ب ـــن( س ـــون ت میلی

ـــت  ـــر مثب ـــار تاثی ـــی انتظ ـــرسان صنعت ـــی مف ـــت، برخ ـــن وضعی ـــربان ای ـــرای ج ب

ـــزی و  ـــکای مرک ـــرتالیا و آمری ـــر اس ـــدن نظی ـــنگ مع ـــدگان س ـــوی صادرکنن از س

ـــون  ـــا تاکن ـــتند، ام ـــل داش ـــر مای ـــن کاال در ه ـــر ت ـــش ه ـــراه افزای ـــی به هم جنوب

ایـــن امـــر تحقـــق نیافتـــه اســـت. ســـایر عوامـــل نظیـــر تصمیـــم چیـــن بـــرای 

ـــر حجـــم  ـــر زیـــادی ب ســـاخت تســـهیالت تصفیـــه ســـنگ معـــدن در اندونـــزی، اث

ـــت. ـــته اس ـــی داش کاالی صادرات

آنفلوانزای پرندگان در چین و کاهش تقاضا برای دانه غالت
شـــیوع آنفلوانـــزای پرنـــدگان در چیـــن منجـــر بـــه کاهـــش قابـــل مالحظـــه 

ـــه  ـــرای دان ـــا ب ـــوع، تقاض ـــن موض ـــر ای ـــت. در اث ـــده اس ـــام ش ـــرای احش ـــا ب تقاض

ـــاه  ـــا م ـــارس ت ـــاه م ـــی از م ـــکای جنوب ـــالت آمری ـــازار غ ـــه و ب ـــش یافت ـــالت کاه غ

ـــی رود  ـــار م ـــن )انتظ ـــالوه، چی ـــت. به ع ـــوده اس ـــازار ب ـــار ب ـــارج از انتظ ـــی،  خ م

ــل  ــویا را به دلیـ ــه سـ ــد(  واردات دانـ ــود را افزایـــش  دهـ ــه خـ ــواد غلـ واردات مـ

ـــن در  ـــه چی ـــالت ب ـــت. واردات غ ـــرده اس ـــدود ک ـــازار مح ـــت در ب ـــانات قیم نوس

ـــن  ـــون ت ـــه ۱/۴ میلی ـــد ک ـــن می رس ـــون ت ـــه ۸۶/۵ میلی ـــال ۲۰۱۵-۲۰۱۴ ب س

کم تـــر از ســـال گذشـــته اســـت.

شکنندگی بازار چین
ــن  ــدن آهـ ــنگ معـ ــوز واردات سـ ــدور مجـ ــتم صـ ــو سیسـ ــان لغـ از زمـ

چیـــن، بـــازار شـــاهد افزایـــش رشکت هـــای تجـــاری کوچـــک بـــوده اســـت. 

تجـــار بـــا فعالیـــت براســـاس افزایـــش قیمـــت واردات، بـــه تقویـــت موجـــودی 

خـــود و رســـیدن بـــه ســـود از طریـــق فـــروش مجـــدد ســـنگ معـــدن آهـــن در 

ـــیاری از  ـــه بس ـــد. در حالی ک ـــنادی بودن ـــان اعتباراس ـــس از پای ـــاه پ ـــول ۳ م ط

رشکت هـــا بـــا کاهـــش قیمت هـــای وارداتـــی از ۱۰۰ دالر در هـــر تـــن بـــه 7۵ 

ـــا بدهی هـــای  ـــد ت ـــن، ســـهام ســـنگ معـــدن خـــود را کاهـــش دادن دالر در هـــر ت

خـــود را پرداخـــت مناینـــد. ایـــن موضـــوع ســـبب شـــکنندگی مالـــی واردات 

ـــن  ـــی در چی ـــارهای قانون ـــل فش ـــه به دلی ـــت ک ـــده اس ـــن ش ـــدن آه ـــنگ مع س

ــط  ــک و متوسـ ــای کوچـ ــار رشکت هـ ــش اعتبـ ــبب کاهـ ــده و سـ ــت شـ تقویـ

وارداتـــی شـــده اســـت. نـــرخ ســـود کـــه بـــه بانک هـــای چیـــن مربـــوط اســـت 

ـــرداری  ـــد از کاله ب ـــد بع ـــا ۳۰ درص ـــا ۲۰ ی ـــن ۱۰ ت ـــار بی ـــایش اعتب ـــگام گش هن

ـــت. ـــه اس ـــش یافت ـــد، افزای ـــاهده ش ـــدر Quingdao مش ـــته بن ـــار بس ـــه در انب ک

رشد واردات سنگ معدن آهن به چین
ــا ۱۶/۴  ــن تـ ــدن چیـ ــنگ معـ ــرب ۲۰۱۴، واردات سـ ــا اکتـ ــه تـ از ژانویـ

درصـــد رشـــد کـــرد و بـــه 77۸/۸۲ میلیـــون تـــن رســـید. قیمـــت بین املللـــی 

واردات ســـنگ معـــدن آهـــن کـــه بـــه ۱۵۰ دالر در هـــر تـــن در مـــارس ۲۰۱۳ 

ـــاد  ـــت زی ـــالف قیم ـــک اخت ـــیده و ی ـــزان رس ـــن می ـــف ای ـــه نص ـــون ب ـــید، اکن رس

میـــان قیمـــت واردات و قیمـــت داخلـــی آن ایجـــاد شـــده اســـت.

 Vale ـــا ـــه Rio Tinto ی ـــدن آهـــن ب ـــزارش Mysteel، قیمـــت ســـنگ مع ـــق گ طب

ــرای واردات  ــت آن بـ ــه قیمـ ــت درحالی کـ ــن اسـ ــر تـ ــن ۶۰-۴۰ دالر در هـ بیـ

ــت.  ــده ۸۰-۶۵ دالر اسـ ــزرگ واردکننـ ــای بـ ــق رشکت هـ ــن از طریـ ــه چیـ بـ

ـــن از  ـــن چی ـــدن آه ـــنگ مع ـــاز س ـــد کل نی ـــال 7۰ درص ـــل، امس ـــن دلی به همی

ـــن  ـــی ای ـــم واردات ـــت تحری ـــا سیاس ـــا ب ـــود، ام ـــن می ش ـــور تامی ـــن کش ـــق ای طری

ـــود. ـــی منی ش ـــور پیش بین ـــن کش ـــی در ای ـــد واردات ـــد، رش ـــا ۸۰ درص ـــور ت کش
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  ترجمه : نیلوفر گل و  بستان فر  

54  سال سی ام  شماره 219   فروردین و اردیبهشت 1394

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


افزایش صادرات سنگ معدن آهن اسرتالیا
ــط  ــن توسـ ــدن آهـ ــنگ معـ ــابقه واردات سـ ــش بی سـ ــود افزایـ ــا وجـ بـ

چیـــن، بـــازار کرایـــه بـــار Cape مایوس کننـــده بـــود. یکـــی از دالیـــل اصلـــی 

ـــت.  ـــرتالیا اس ـــن از اس ـــدن آه ـــنگ مع ـــادرات س ـــم ص ـــش حج ـــر افزای ـــن ام ای

ـــون  ـــه 7۱۵ میلی ـــدودا ب ـــرتالیا ح ـــادرات اس ـــم ص ـــی رود حج ـــار م ـــال انتظ امس

ـــت.  ـــته اس ـــال گذش ـــه س ـــبت ب ـــد نس ـــد 7/۳ درص ـــر رش ـــه بیانگ ـــد ک ـــن برس ت

ـــد  ـــا ۳/9 درص ـــل تنه ـــادرات از برزی ـــم ص ـــی رود حج ـــار م ـــال، انتظ ـــن ح در عی

رشـــد داشـــته باشـــد.

حجـــم ســـنگ معـــدن جابه جـــا شـــده برحســـب تـــن/ مایـــل از اســـرتالیا تـــا 

ـــازار  ـــر ب ـــر آن ب ـــت و اث ـــا رشق دور اس ـــل ت ـــم آن از برزی ـــوم حج ـــک س رشق دور ی

ــش  ــن افزایـ ــم ایـ ــار Cape علی رغـ ــه بـ ــازار کرایـ ــن بـ ــت. بنابرایـ ــر اسـ کم تـ

حجـــم انتظـــار مـــی رود ثابـــت باشـــد.

تحریم واردات زغال سنگ به چین
در نیمـــه دوم ســـال ۲۰۱۴، دولـــت چیـــن به منظـــور کاهـــش ذخایـــر 

داخلـــی و به دالیـــل زیســـت محیطـــی ســـقفی را بـــرای واردات زغـــال ســـنگ 

تعییـــن کـــرد.

ـــه ســـال  ـــن نســـبت ب ـــون ت ـــا ۵۰ میلی ـــش حجـــم واردات ت ـــر ســـبب افزای ـــن ام ای

ـــازار کرایـــه بـــار در نیمـــه دوم ســـال ۲۰۱۴  گذشـــته شـــد کـــه کاهـــش را در ب

ــه دولـــت چیـــن صنایـــع  ــرد. در بلندمـــدت، احتـــامل مـــی رود کـ ــاد کـ ایجـ

انـــرژی خـــود را ســـامان دهی مجـــدد منایـــد و آن را متوجـــه گاز و انـــرژی  

ـــه زغـــال ســـنگ نامشـــخص اســـت.  ـــازار فل ـــد. بنابرایـــن آ ینـــده ب جایگزیـــن منای

ـــنگ  ـــال س ـــده از زغ ـــیار آالین ـــواع بس ـــی ان ـــن واردات برخ ـــت چی ـــالوه، دول به ع

را از ســـال ۲۰۱۵ ممنـــوع کـــرده اســـت. همچنیـــن، چیـــن اثـــر منفـــی بـــر 

ـــم  ـــه تحری ـــوط ب ـــات مرب ـــیدن اقدام ـــدت بخش ـــق ش ـــتیرانی از طری ـــازار کش ب

وارداتـــی ماننـــد معرفـــی مجـــدد تعرفه هـــای وارداتـــی ۶ درصـــد در یـــک تـــن 

زغـــال ســـنگ حرارتـــی کـــه بـــرای تولیـــد بـــرق بـــه کار مـــی رود و ۳ درصـــد هزینـــه 

ـــی رود،  ـــه کار م ـــن ب ـــرای ذوب آه ـــه ب ـــوژی ک ـــنگ متال ـــال س ـــن در زغ ـــک ت در ی

اعـــامل کـــرد.

Valemax آغاز عرص
در ابتـــدا دولـــت چیـــن شـــناورهای حمل کننـــده Valemx ۴۰۰ هـــزار 

 Valemax تنـــی را تحریـــم کـــرد. امـــا ایـــن تحریـــم در اکتـــرب بـــا ورود کشـــتی

ـــه بنـــدر گوانـــگ جیاکـــو در گوانـــگ دائـــو چیـــن برداشـــته  Shandang DaRen ب

 Vale شـــد. در واقـــع ایـــن تغییـــر در نوامـــرب ۲۰۱۳ هنگامی کـــه رشکـــت

ـــتیرانی  ـــای کش ـــش هزینه ه ـــر کاه ـــز ب ـــرای مترک ـــود را ب ـــاری خ ـــرتاتژی تج اس

اصـــالح کـــرد، آغـــاز شـــد. از طریـــق تقویـــت روابـــط بـــا رشکت هـــای مدیریـــت 

کشـــتیرانی چینـــی، رشکـــت Vale توانســـت بـــه برخـــی از بنـــادر چینـــی ورود 

پیـــدا کنـــد.

رشکـــت Vale، ۴ فرونـــد شـــناور حمل کننـــده Valemax را بـــه کشـــتیرانی 

 Cosco چیـــن فروخـــت و بعدهـــا در ســـپتامرب یادداشـــت تفاهمـــی بـــا Shandong

ـــن  ـــت همچنی ـــن رشک ـــرد. ای ـــا ک ـــناور امض ـــد ش ـــدت ۱۴ فرون ـــاره بلندم ـــرای اج ب

ـــا رشکـــت  ـــده Valemax  را ب ـــد حمل کنن ـــرای ۱۰ فرون ـــرارداد اجـــاره بلندمـــدت ب ق

CMES پذیرفـــت کـــه عـــر جدیـــدی را بـــرای Valemax  به وجـــود مـــی آورد.

به دلیـــل چنیـــن قراردادهایـــی، رشکـــت Vale قراردادهایـــی بـــرای حمـــل ۱۲ 

درصـــد حجـــم کل واردات دارد کـــه می توانـــد تاثیـــر قابـــل توجهـــی بـــر بـــازار 

داشـــته باشـــد. قـــرارداد مســـتقیم کشـــتیرانی میـــان Vale و رشکت هـــای بازرگانـــی 

کشـــتیرانی چیـــن به نظـــر می رســـد رونـــد روبه رشـــدی داشـــته باشـــد. 

ساخت شناور جدید ادامه می یابد
ــازار  ــه بـ ــد اگرچـ ــناور جدیـ ــاخت شـ ــای سـ ــال۲۰۱۳ قراردادهـ در سـ

ـــر  ـــرد. به نظ ـــاوز ک ـــن تج ـــون ت ـــرد از ۱۰۰ میلی ـــه رس می ب ـــود ب ـــار در رک ـــه ب کرای

می رســـید مالـــکان کشـــتی تصمیـــم بـــه ادامـــه ســـاخت شـــناورهای جدیـــد 

به عنـــوان بخشـــی از اســـرتاتژی خـــود بـــرای حـــذف بازارهـــای ضعیـــف 

گرفته انـــد. بـــازار کرایـــه بـــار در ســـال ۲۰۱۴ ویژگی هـــای مشـــابهی را نشـــان 

داد. آمـــار ســـفارش جدیـــد در ســـپتامرب ۲۰۱۴ بـــه ۱7۵ میلیـــون تـــن رســـید کـــه 

بیان گـــر ایـــن  اســـت کـــه تولیـــد بیـــش از انـــدازه تبدیـــل بـــه معضـــل شـــده اســـت.

کاهش کشتی اوراق
ـــن  ـــون ت ـــا ۱۲/۴۸ میلی ـــرب ۲۰۱۴ ب ـــا اکت ـــه ت ـــتی اوراق از ژانوی ـــم کش حج

ـــده اســـت. ایـــن آمـــار از ســـال گذشـــته حـــدود 7/۵میلیـــون تـــن  ـــدون تغییـــر مان ب

کاهـــش داشـــته اســـت کـــه بیان گـــر پایین تریـــن آمـــار از ســـال ۲۰۱۰ بـــوده 

اســـت. مشـــکل آشـــکار در بـــازار اینســـت کـــه مالـــکان کشـــتی کنرتلـــی روی تولیـــد 

ـــد  ـــاخت جدی ـــاد س ـــفارش های زی ـــار و س ـــه ب ـــرخ کرای ـــودن ن ـــن ب ـــم پایی علی رغ

ـــد،  ـــش می یاب ـــی کاه ـــار اوراق ـــه آم ـــد ک ـــرسان معتقدن ـــی مف ـــد. برخ ـــناور ندارن ش

ــار  ــت کنـ ــی در صنعـ ــازی کلـ ــل بازسـ ــی به دلیـ ــای قدیمـ ــب تناژهـ ــرا اغلـ زیـ

گذاشـــته شـــده اند. ایـــن بـــه مشـــکل تولیـــد بیـــش از حـــد کمکـــی منی کنـــد.

Ebola ترس از ویروس
تـــرس از شـــیوع  Ebolaبـــر بـــازار ســـنگ معـــدن آهـــن اثـــر می گـــذارد. 

هزینـــه تولیـــد در آفریقـــا حـــدود ۴۰ درصـــد بیشـــرت از اسرتالیاســـت و بـــا 

ـــت.  ـــرتی اس ـــد بیش ـــال رش ـــیرالئون در ح ـــر س ـــی نظی ـــیوع Ebola در ملت های ش

ایـــن کشـــورها نیازمنـــد اتخـــاذ اقدامـــات بیشـــرت ایمنـــی در بنـــادر به منظـــور 

ـــدود  ـــن ح ـــدن آه ـــنگ مع ـــت س ـــند. قیم ـــروس می باش ـــیوع وی ـــری از ش پیش گی

ـــا  ـــدن آفریق ـــت مع ـــدن صنع ـــا روبه روش ـــته ب ـــال گذش ـــه س ـــبت ب ـــد نس ۴۰ درص

ـــا بحـــران نقدینگـــی کاهـــش داشـــته اســـت. انتظـــار مـــی رود پتانســـیل رشـــد در  ب

مســـیر دریایـــی آفریقـــا-رشق دور کاهـــش یابـــد.
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مقدمه
ـــرای  ـــوردی ب ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــات س ـــی اقدام ـــوع بررس ـــن موض ـــرح ای ـــدف از ط ه

ـــایل  ـــده در مس ـــدی ش ـــداف زمان بن ـــق اه ـــور تحق ـــود به منظ ـــع موج ـــص مناب تخصی

ـــق  ـــی کـــه مطاب ـــر برنامه های ـــز، نگرشـــی ب زیســـت محیطی می باشـــد و در ادامـــه آن نی

ـــت. ـــم داش ـــود، خواهی ـــام می ش ـــازمان انج ـــدون در س ـــتورات م ـــا دس ب

بعـــد از کنفرانـــس سانفرانسیســـکو در ســـال ۱9۴۶، مفاهیـــم حقـــوق بـــرش و به دنبـــال 

آن حقـــوق شـــهروندی اعتبـــار یافتنـــد. مـــا ســـه نســـل را در حقـــوق بـــرش تجربـــه 

ــورداری از  ــرای برخـ ــرش بـ ــق بـ ــی حـ ــود، یعنـ ــق آزادی بـ ــل اول حـ ــم، نسـ کرده ایـ

ـــه  ـــوم ک ـــل س ـــیدیم و در نس ـــری رس ـــوق براب ـــه حق ـــل دوم ب ـــتقالل و آزادی. در نس اس

طالیه هایـــش از ســـال ۱9۸۶ دیـــده شـــد،حق بـــر توســـعه، حـــق بـــر نســـل های 

آینـــده و حـــق بـــر محیـــط زیســـت، محورهـــای کلیـــدی حقـــوق بـــرش و در واقـــع نشـــات 

ـــه  ـــس ب ـــن دو کنفران ـــای ای ـــد. بیانیه ه ـــس ۱97۲ و ۱99۲ بوده ان ـــه از دو کنفران یافت

ـــرای برخـــورداری از محیـــط زیســـت ســـامل هم پـــای حقـــوق  ـــه حـــق انســـان ب وضـــوح ب

ـــد حفـــظ شـــود. ـــز هـــم بای ـــد و اینکـــه حقـــوق نســـل های آینـــده نی بـــرش اشـــاره می کن

ـــون اساســـی کـــه قبـــل از کنفرانـــس ریو)ســـال ۱99۲( یعنـــی در  مـــا در اصـــل ۵۰ قان

ـــه  ـــت ک ـــط زیس ـــت از محی ـــه حفاظ ـــم ک ـــید، می بینی ـــب رس ـــه تصوی ـــال ۱۳۵۸ ب س

نســـل امـــروز و نســـل های بعـــد بایـــد حیـــات اجتامعـــی روبه رشـــدی در آن داشـــته 

باشـــند، وظیفـــه عمومـــی شـــمرده شـــده اســـت. حفاظـــت از محیـــط زیســـت یـــک امـــر 

ـــوق  ـــد حق ـــول و قواع ـــاس اص ـــا براس ـــم م ـــز ه ـــوع را نی ـــن موض ـــت. ای ـــی اس حاکمیت

بین املللـــی محیـــط زیســـت پذیرفته ایـــم کـــه مبانـــی آن را در مـــاده ۱۳۵ قانـــون 

برنامـــه چهـــارم و در بنـــد "ت مـــاده ۸ قانـــون خدمـــات مدیریـــت کشـــور" پیـــدا می کنیـــم 

کـــه امـــری حاکمیتـــی و مشـــارکتی قـــرار داده شـــده است.ســـازمان محیـــط زیســـت در 

ـــون حفاظـــت و به ســـازی محیـــط زیســـت هـــر دو  ســـال ۱۳۵۰ پایه گـــذاری شـــد و قان

ـــیدند.  ـــب رس ـــه تصوی ـــال ۱۳۵۳ ب در س

رضورت پرداخـــنت بـــه محیـــط زیســـت در عملیات هـــای دریایـــی، زمانـــی روشـــن تر می گـــردد کـــه دریابیـــم حرکـــت مســـیر توســـعه پایـــدار، بـــدون توجـــه بـــه محیـــط 

زیســـت غیـــر ممکـــن اســـت. موضـــوع آلودگی هـــای ناشـــی از صنعـــت دریانـــوردی، طـــی چنـــد دهـــه اخیـــر جایـــگاه ویـــژه ای در مباحـــث مربـــوط بـــه محیـــط زیســـت 

را در جهـــان بـــه خـــود اختصـــاص داده کـــه بـــار منفـــی آن، منتقـــدان را بـــه بحث هـــای متنوعـــی کشـــانده اســـت. از طرفـــی امـــروزه بـــا توجـــه بـــه افزایـــش نـــوع خطـــرات 

ـــرای پیش گیـــری و  ـــه تنهایـــی ب ـــواع کار ورشایـــط محیطـــی آن، اســـتفاده از روش هـــای فنـــی و مهندســـی ب ـــان آور موجـــود در محیـــط کار و پیچیدگـــی ان و عوامـــل زی

مقابلـــه بـــا رشایـــط ناایمـــن کافـــی نبـــوده و الزم اســـت کـــه تدابیـــری بـــرای تکمیـــل راه کارهـــای مـــورد اســـتفاده، اندیشـــیده شـــود. هـــر ســـازمان از هـــر نوعـــی کـــه باشـــد در تامیـــن اهـــداف 

ـــرتاتژی های  ـــد. اس ـــرار می ده ـــری ق ـــنجش و انداز ه گی ـــورد س ـــش م ـــد خوی ـــه مقاص ـــل ب ـــود را در نی ـــت خ ـــزان موفقی ـــاس آن، می ـــه براس ـــرتاتژی هایی دارد ک ـــه اس ـــاز ب ـــازمانی، نی س

ـــاوت  ـــود و تف ـــت موج ـــل از وضعی ـــه کام ـــد مقایس ـــک می کنن ـــازمان ها کم ـــه س ـــرتاتژی ها ب ـــن اس ـــتند. ای ـــت هس ـــیر حرک ـــدی در مس ـــد و رسآم ـــیر رش ـــی در مس ـــزار کارای ـــازمانی اب س

مطلوبیـــت در عملیات هـــای خـــود را شناســـایی کـــرده و پـــس از آن به دنبـــال راه حل هـــای بهبـــود وضعیـــت موجـــود برآینـــد. ایـــن نگـــرش بســـیار ســـاده بـــوده و مـــا انســـان ها به صـــورت 

ـــه  ـــپس ب ـــه و س ـــت محیطی پرداخت ـــای زیس ـــن و نگرش ه ـــی قوانی ـــه رشح و بررس ـــدا ب ـــه ابت ـــن مقال ـــم. در ای ـــت می کنی ـــرتاتژی تبعی ـــوع اس ـــن ن ـــره از ای ـــی روزم ـــودآگاه در زندگ ناخ

رویکردهای عملیاتی زیست محیطی در سازمان بنادر و دریانوردی اشاره و بحث خواهیم کرد.

اسرتاتژی سازمان بنادرودریانوردی 
در اجرای رویکردهای زیست محیطی در بسرت دریاها

  رویا حقی     معصومه جعفری    قاسم دلیر  

دانشجویان ارشد مدیریت بازرگانی  دانشگاه سیستان و بلوچستان
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در همیـــن راســـتا بایـــد در بحـــث نگرش هـــای دریایـــی بـــه ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی 

به عنـــوان مناینـــده تام االختیـــار ســـازمان بین املللـــی دریانـــوردی توجـــه داشـــته 

ـــدکه : باش

  ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی در ۱۲ ذیحجـــه ســـال ۱۲۲9 برابر بـــا ۲۵ نوامـــرب ۱۸۱۴ 

میـــالدى تشـــکیل شـــد. 

  تشـــکیل ســـازمان بین املللـــی دریانـــوردی )IMO( در ۶ مـــارس ۱9۴۸ در 

کنفرانســـی کـــه در ژنـــو برگـــزار شـــده بـــود بـــه تصویـــب رســـید. ایـــن ســـازمان ۱۰ ســـال 

ـــرد. ـــی ک ـــه  بین امللل ـــه کار در جامع ـــال ۱9۵۸ رشوع ب ـــد و از س ـــی گردی ـــد اجرای بع

  عضویت ایران در IMOدر سال ۱9۵۸ به عنوان نوزدهمین کشور بوده است.

  مســـاله آلودگـــی محیـــط زیســـت دریاهـــا از زمـــان تاســـیس ســـازمان تخصصـــی 

ـــژه  ـــورد توجـــه وی ـــوردی IMO م ـــی دریان ـــی ســـازمان جهان ـــل متحـــد، یعن ســـازمان مل

آن بـــوده کـــه در ســـال ۱97۳ بـــا تصویـــب کنوانســـیون جلوگیـــری از آلودگـــی محیـــط 

زیســـت دریاهـــا صـــورت قانونـــی بـــه خـــود گرفـــت و در ســـال ۱97۸ پروتکلـــی بـــه 

ایـــن کنوانســـیون اضافـــه شـــد و مجموعـــا بـــه نـــام کنوانســـیون مارپـــول معـــروف شـــد. 

ـــه  ـــیون اضاف ـــن کنوانس ـــه ای ـــی ب ـــا و اصالحیه های ـــه ۸۰ الحاقیه ه ـــن در ده همچنی

گردیـــد، امـــا بـــا رشـــد رسیـــع آلودگـــی دریـــا به دلیـــل نشـــت نفـــت از کشـــتی ها و 

ـــد.  ـــود آم ـــدی به وج ـــای جدی ـــا و رویکرده ـــا، متده ـــه دری ـــات ب ـــدن ضایع ـــز ش رساری

ــورد  ــال ۱۳۵۸ مـ ــایل زیســـت محیطی دریایـــی از سـ ــیون های دارای مسـ کنوانسـ

ـــورد  ـــد م ـــرات جدی ـــا و تغیی ـــاس نگرش ه ـــون براس ـــت و تاکن ـــرار گرف ـــران ق ـــرش ای پذی

ـــت. ـــوده اس ـــوردی ب ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــرای س ـــی ب عملیات

رضورت اجرای مسایل زیست محیطی در مباحث دریایی:
ـــه مســـایل زیســـت محیطی  ـــدون توجـــه ب ـــدار صنعتـــی ب   حرکـــت مســـیر توســـعه پای

غیرممکـــن اســـت.

  موضـــوع آلودگی هـــای دریایـــی – نفتـــی و فرآورده هـــای آن و... طـــی چنـــد دهـــه اخیـــر 

جایـــگاه ویـــژه ای در مباحـــث مربـــوط بـــه محیـــط زیســـت در جهـــان بـــوده و مـــورد توجـــه 

و تهدیـــد قـــرار گرفتـــه اســـت.

ـــه بحث هـــای متنوعـــی کشـــانده  ـــار منفـــی مســـایل محیـــط زیســـت منتقـــدان را ب   ب

ـــت اس

ــات،  ــام و ضایعـ ــرت نفـــت خـ ــا لیـ ــه میلیون هـ ــه: تخلیـ ــی از جملـ ــوادث دریایـ   حـ

ـــه  ـــاحلی و... توج ـــی، س ـــش نفت ـــی در بخ ـــع دریای ـــعه صنای ـــا، توس ـــاب ها در دری پس

ـــی  ـــازمان و حت ـــک س ـــی ی ـــای عملیات ـــی زمینه ه ـــب را در متام ـــن مطل ـــه ای ـــرت ب بیش

ــت. ــرده اسـ ــوف کـ ــود معطـ ــه خـ ــی بـ ــت گذاری های منطقه ایـ سیاسـ

نقد و بررسی تدوین اسرتاتژی زیست محیطی

 در سازمان بنادر و دریانوردی:
ماموریت ها و رسالت سازمان:

رسالت سازمان:

  اداره بهره برداری از بنادر در اختیار سازمان است.

  ایجاد توسعه و تجهیز بنادر نیز به عهده وظایف سازمان است.

ـــا ســـازمان  ـــز ب ـــی در حـــد کالن نی ـــوردی بازرگان ـــر دریان   سیاســـت گذاری و نظـــارت ب

ـــت. اس

  اجـــرای قوانیـــن دریایـــی مطابـــق بـــا اســـتاندارد های روز نیـــز برعهـــده ســـازمان 

اســـت.

  تامیـــن ایمنـــی عبـــور و مـــرور بـــر شـــناورها کـــه یکـــی از مهم تریـــن دغدغه هـــای 

ـــت. ـــازمان اس ـــی س ـــه عملیات ـــز، در حیط ـــت نی ـــروزی اس ام

  اجـــرای نظام نامـــه مدیریـــت کیفیـــت ISO 9۰۰۱:۲۰۰۸ کـــه بـــا مشـــارکت مدیـــران 

و کارکنـــان در متـــام ســـطوح فعالیتـــی ســـازمان بایـــد نهادینـــه و اجرایـــی شـــود نیـــز در 

اختیـــارات ســـازمان اســـت.

حفاظت محیط زیست دیرینه و ناکارآمد:
  ناکافـــی و ناکارآمـــد بـــودن و غیـــر موثـــر بـــودن تـــالش مســـوولین در ســـال های 

اخیـــر در بحـــث آلودگی هـــای در ســـازمان و ســـازمان محیـــط زیســـت بســـیار مشـــهود 

ـــت. ـــوده اس ب

ـــط  ـــام، محی ـــن نظ ـــازی ای ـــتقرار و پیاده س ـــادر و اس ـــز HSE در بن ـــکیل مراک ـــا تش   ب

زیســـت نیـــاز بـــه راهـــی طوالنـــی در ایـــن راســـتا دارد، زیـــرا بســـرتهای فرهنگـــی و 

ـــت. ـــده اس ـــاد نش ـــوری ایج ـــطح کش ـــی در س اجتامع

تجزیـــه و تحلیـــل SWOT اســـرتاتژی زیســـت محیطی در ســـازمان 

بنـــادر و دریانـــوردی:

  STRENGHT )قوت(:

  سازمان:

متولی حمل و نقل دریایی است.   

مرجع قانونی دریایی کشور است.  

مناینده دولت در مجامع بین املللی دریایی نیز است.  

ـــام  ـــازمان در مت ـــده س ـــرگ برن ـــز ب ـــن IMO نی ـــا قوانی ـــی مخصوص ـــن بین امللل   قوانی

ـــی اســـت. ـــی در ســـطح جهان ـــور حقوق ام

ـــه  ـــه ب ـــازمان همیش ـــز در س ـــه نی ـــایل پیش گیران ـــطح مس ـــی در س ـــات داخل   اخرتاع

ـــت. ـــده اس ـــازمان آم ـــک س کم

ـــز یکـــی دیگـــر از  ـــران نی ـــی و ســـاحلی در ای ـــع آب ـــه مناب   دسرتســـی کامـــل ســـازمان ب

ـــوده اســـت. ـــرای ســـازمان ب ـــی ب بازوهـــای عملیات

  آمـــوزش نیروهـــا مطابـــق بـــا اســـتاندارد های محیـــط زیســـت جهانـــی و حتـــی 

ـــت دادن و  ـــارت اداری)اهمی ـــت محیطی در چ ـــان زیس ـــاص دپارمت ـــوری و اختص کش

ـــرای ســـازمان  ـــی ب ـــن نگـــرش زمان ـــز بهرتی ـــه کارشناســـی در ســـازمان( نی ـــت بدن تقوی

داشـــته اســـت.

WEAKNESS)ضعف(:

ـــز کـــه از  ـــی و جامنایی هـــا، در بحـــث توســـعه نی ـــه مطالعـــات جغرافیای   عـــدم توجـــه ب

ـــه اســـت. ـــرار گرفت ـــاد ق ـــورد انتق ـــد کارشناســـان برون ســـازمانی، همیشـــه م دی

  توجـــه نکـــردن بـــه داده هـــای آمـــاری جامـــع، دقیـــق و میدانـــی کـــه باعـــث شـــده ایـــن 

ـــرت در بســـیاری از نگرش هـــا حـــذف شـــود. بصی

  عـــدم برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی و فعالیت هـــای ترویجـــی کـــه همیشـــه مســـایل 

ـــادی در برداشـــته اســـت. م

  عـــدم صحیـــح مدیریـــت بحران هـــای زیســـت محیطی کـــه از اختـــالف ســـلیقه و 

دخالت هـــای زیـــاد برون ســـازمانی نتیجـــه گرفتـــه اســـت.

ـــاد  ـــه اقتص ـــه ب ـــل توج ـــی به دلی ـــای قدیم ـــرای واحده ـــی ب ـــات تعدیل ـــدم اقدام   ع

خانواده هـــا کـــه در یـــک منطقـــه بیشـــرت بـــه چشـــم می خـــورد.

ـــت در  ـــط زیس ـــان محی ـــوولین و کارشناس ـــتیبانی های الزم از مس ـــه و پش ـــدم توج   ع

ـــود. ـــده می ش ـــور دی ـــیاری از ام ـــه در بس ـــازمان ک س

ـــار  ـــا اجب ـــامن کاران و تنه ـــی پی ـــازمان و حت ـــرتیان س ـــن مش ـــودن در بی ـــناخته نب   ش

ـــی. ـــت محیط ـــدات زیس ـــام تعه ـــه انج ـــذاری ب ـــرارداد واگ ـــامن کاران در ق پی

  پرهزینـــه بـــودن اقـــالم و وســـایل مقابلـــه بـــا آلودگـــی کـــه خریـــد آنهـــا یـــک راه طوالنـــی 

ـــد. ـــر را می طلب ـــی طوالنی ت ـــز راه ـــه آن نی ـــده ک ـــتیبانی ها در آین ـــوده و پش ب

  از دســـت دادن بعضـــی از ســـواحل در اســـتان ها به علـــت واگـــذاری بـــه بخـــش 

ـــا در  ـــت محیطی را تنه ـــایل زیس ـــه مس ـــه ب ـــا توج ـــه آن واحد ه ـــی ک ـــی و دولت خصوص

ــا گنجانده انـــد. ــد نامه هـ گرفـــنت تاییـ

OPPORTUNITY )فرصت(:

  فضـــای مشـــرتک بیـــن ســـازمان بنـــادر و ســـازمان محیـــط زیســـت کـــه در ســـال های 

قبـــل دیـــده شـــده اســـت و الزم اســـت ایـــن بســـرت افزایـــش یابـــد.

  قوانیـــن کشـــوری کـــه گفتـــه شـــده بهرتیـــن فرصـــت بـــرای ســـازمان جهـــت اشـــاعه و 

ـــا کشـــوری اســـت. ـــی ی ـــن زیســـت محیطی داخل ایجـــاد قوانی

  قوانیـــن انســـانی – بـــرشی - مللی)آمایـــش رسزمینـــی( کـــه فرانســـل ها را مـــورد 

ــد. ــرار می دهـ ــه قـ توجـ
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  انعقـــاد قراردادهـــا در جهـــت ســـاخت و ســـاز و توســـعه بنـــادر بـــرای پیـــامن کاران، کـــه 

ایـــن مســـاله در قراردادهـــا دیـــده شـــود.

  استفاده از تکنولوژی های جدید جهانی که روز به روز بهرت و موثرتر می شود.

  کارشناسان آلودگی ضابط قضایی شوند.

ـــر ســـاخت های کشـــوری  ـــه و اســـاس زی ـــه در پای ـــا ک ـــا کـــم شـــدن تحریم ه   حـــذف ی

ـــت. ـــد داش ـــزایی خواه ـــش به س نق

THREAT)تهدید(:

  ارایـــه تحریم هـــای بیشـــرت در مســـایل دریایـــی و دریانـــوردی، خـــود گره هـــای بســـیار 

زیـــادی را در اجـــرای اســـرتاتژی های ســـازمان ایجـــاد منـــوده اســـت.

ـــاال  ـــاز ب   ضعـــف قوانیـــن – دســـتورالعمل ها - اســـتانداردهای زیســـت محیطی کـــه نی

بـــه نـــگارش جدیـــد و بـــه روز قوانیـــن دارد.

  کم توجهی به گزارشات ارزیابی در رده های مختلف دیده می شود.

  کم توجهـــی بـــه ریســـک مخاطـــرات زیســـت محیطی صنایـــع و تنهـــا توجـــه بـــه 

توســـعه مبنـــا فعالیت هـــا بـــوده اســـت.

ـــی  ـــز یک ـــرتاتژیک نی ـــدت و اس ـــد م ـــزی بلن ـــربدی و برنامه ری ـــگاه راه ـــود ن ـــدم وج   ع

ــوده اســـت. ــازمان ها بـ ــی سـ ــای زیســـت محیطی در متامـ ــن چالش هـ از مهم تریـ

ـــه  ـــز ک ـــت نی ـــن پس ـــازمانی در ای ـــرب س ـــنل مج ـــدید پرس ـــزش ش ـــوزش و ری ـــدم آم   ع

خـــود توجـــه زیـــاد بـــه ایـــن نیرو هـــا اســـت.

انتخاب اسرتاتژی

هدف از انتخاب این اسرتاتژی عبارت انداز :

  اطمینـــان از حفاظـــت محیـــط زیســـت در ســـطح محلـــی – ملـــی - منطقـــه ای و حتـــی 

جهانـــی کـــه مســـاله مهـــم امـــروز مـــا اســـت.

ـــی  ـــه رویکردهـــای عملیات ـــا توجـــه ب ـــت زیســـت محیطی ب ـــود روش هـــای مدیری     بهب

ـــود. ـــر خواهـــد ب ـــز موث نی

   ترویـــج و ترغیـــب فعالیـــت مدیریـــت محیـــط زیســـت دریایـــی کـــه در ســـالیان اخیـــر 

ـــت. ـــوده اس ـــگ ب ـــیار کم رن ـــیار بس بس

   بهبـــود ارتبـــاط بـــرون و درون ســـازمانی بـــا ســـازمان های درگیـــر در ایـــن امـــر و 

به ویـــژه بحـــث انســـانی ایـــن امـــر نیـــز بـــه میـــان خواهـــد آمـــد.

    در سطح جهانی نیز تکلیف اساسی سازمان در اجرا، این امر را می خواهد.

ـــا سیســـتم های زیســـت محیطی نیـــز در تـــوان عملیاتـــی    ورود و توافـــق همه جانبـــه ب

ســـازمان موثـــر خواهـــد بـــود.

ـــا می باشـــد در رسلوحـــه کاری  ـــرای بق ـــاز هـــر ســـازمان ب ـــار و مقبولیـــت، کـــه نی     اعتب

قـــرار می گیـــرد.

    کاهـــش مـــرف منابـــع طبیعـــی و مـــواد اولیـــه هـــم یکـــی از بزرگ تریـــن 

دســـت آوردهای ایـــن اســـرتاتژی اســـت.

ـــز،  ـــزایی دارد نی ـــش به س ـــانی نق ـــات انس ـــث حی ـــه در بح ـــرژی ک ـــرف ان ـــش م   کاه

ـــن اســـرتاتژی اســـت. ـــر عهـــده ای ب

    کاهـــش ضایعـــات و پس ماند هـــا و اســـتفاده از روش هـــای بازیافـــت نیـــز در 

ــه اســـت. ــرار گرفتـ ــن کاری قـ ــای نویـ روش هـ

 افزایـــش رعایـــت قوانیـــن و مقـــررات زیســـت محیطی نیـــز کمـــک به ســـزایی 

. می کنـــد

    آمادگـــی و واکنـــش در وضعیـــت اضطـــراری به خصـــوص اضطرار هـــای 

زیســـت محیطی بـــاال خواهـــد رفـــت.

ـــورت  ـــازمان ص ـــز در درون و برون س ـــا نی ـــا - مجازات ه ـــکایات – جریمه ه ـــش ش     کاه

خواهـــد گرفـــت.

ــی  ــای عملیاتـ ــی کارهـ ــی در متامـ ــل اساسـ ــه معضـ ــا کـ ــذف دوباره کاری هـ   حـ

ســـازمان ها می باشـــد، در ســـازمان بنـــادر صـــورت خواهـــد گرفـــت.

   ارتقـــای بهـــره وری به دلیـــل اســـتفاده از منابـــع انســـانی، طبیعـــی، اقتصـــادی و 

بازدهـــی کاال و خدمـــات، طبـــق اجـــرای صحیـــح بـــه پیـــش خواهـــد رفـــت.

    بهبـــود ایمنـــی وبهداشـــت فـــردی و اجتامعـــی و بســـط فرهنگـــی نیـــز به وجـــود 

خواهـــد آمـــد.

ـــدار از  ـــه توســـعه پای    بهبـــود کیفیـــت محیـــط زیســـت طبیعـــی و انســـانی وحصـــول ب

ـــود. ـــد ب ـــرتاتژی خواه ـــن اس ـــرای ای ـــی اج ـــای نهای بعد ه

نقد و بررسی اجرای اسرتاتژی
تخصیص منابع

منابع مالی

ـــه  ـــازمان ک ـــی در س ـــی دریای ـــا آلودگ ـــه ب ـــی مقابل ـــتادی وعملیات ـــنل س ـــوزش پرس   آم

ـــود. ـــد ب ـــنل خواه ـــی پرس ـــوان عملیات ـــود ت ـــرای بهب ـــی ب ـــر مال ـــرف ام ـــا م ـــوام ب ت

ــیون  ــق کنوانسـ ــناورها، طبـ ــد شـ ــواد زائـ ــع آوری مـ ــزی جمـ   مدیریـــت و برنامه ریـ

بین املللـــی، از طریـــق ایجـــاد توســـعه مراکـــز دریافـــت، در بنـــادر و ترمینال هـــای 

نفتـــی کـــه خـــود بودجـــه قـــرارداد را بـــرای انجـــام، در پیکـــره ســـازمان ایجـــاد می کنـــد.

ـــی  ـــت دریای ـــط زیس ـــی محی ـــا آلودگ ـــه ب ـــگیری و مقابل ـــز پیش ـــنل مراک ـــن پرس   تامی

ـــت. ـــرده اس ـــاد ک ـــازمان ایج ـــرای س ـــی، ب ـــوان مال ـــوق و ت ـــنت حق ـــر گرف ـــا در نظ ـــه ب ک

منابع فیزیکی

ـــی در  ـــای نفت ـــر آلودگی ه ـــکاری در براب ـــه و هم ـــی، مقابل ـــی آمادگ ـــرح مل ـــرای ط   اج

ـــادر اســـت. ـــی بن ـــوان عملیات ـــای ت ـــران، خـــود گوی ـــادر ای ـــا همـــکاری بن ـــا ب دری

ـــا آلودگـــی در اســـتان های ســـاحلی  ـــه ب ـــن طرح هـــای اســـتانی مقابل   نظـــارت و تدوی

کشـــور، خـــود تـــوان هم فکـــری و تعامـــل را در ســـطح های مختلـــف ایجـــاد کـــرده 

اســـت.

ـــا ارگان هـــای ذیربـــط  ـــا و ایجـــاد هامهنگـــی ب ـــا آلودگـــی دری ـــه ب   ایجـــاد مراکـــز مقابل

ـــت. ـــوده اس ـــی ب ـــرو رسزمین ـــب در قلم ـــاز های مناس ـــاخت و س ـــر س ـــه بیان گ ک

منابع انسانی

  برنامه ریـــزی ونظـــارت بـــر اجـــرای مانورهـــای ملـــی مقابلـــه بـــا آلودگـــی دریایـــی 

و رشکـــت در مانورهـــای ملـــی، منطقـــه ای و بین املللـــی نیـــز تـــوان فکـــری و 

فعالیت هـــای پرســـنل را نشـــان می دهـــد.

  ارتقـــای همکاری هـــای مشـــرتک منطقـــه ای بـــا کشـــورهای همســـایه و انعقـــاد 

تفاهم نامـــه دوجانبـــه و چندجانبـــه نیـــز از توجـــه فکـــری - انســـانی بـــه ایـــن امـــر 

نشـــات گرفتـــه اســـت.

  برنامه ریـــزی آموزشـــی - پرســـنلی به منظـــور انجـــام وظایـــف ضابـــط دادگســـرتی 

ــا و  ــی دریـ ــری از آلودگـ ــون جلوگیـ ــتای قانـ ــه، در راسـ ــوه قضاییـ ــکاری قـ ــا همـ بـ

رودخانه هـــای مـــرزی بـــا مـــواد نفتـــی ســـال ۱۳۸9 توجـــه بـــه تـــوان عملیاتـــی پرســـنل 

را در پـــی خواهـــد داشـــت.

منابع فن آوری

  به روزرســـانی بانـــک اطالعاتـــی مقابلـــه بـــا آلودگـــی دریایـــی مطابـــق بـــا 

اســـتاندارد های روز صـــورت می گیـــرد.

ـــود  ـــه خ ـــران ک ـــارت ای ـــت و نظ ـــت حاکمی ـــای تح ـــی در آب ه ـــار آلودگ ـــت و درج آم   ثب

ـــد. ـــان می ده ـــادی را نش ـــامت بنی ـــار و تصمی ـــره آم ـــه پیک ـــه ب توج

  تامیـــن تجهیـــزات مـــورد نیـــاز پـــرواز – کشـــتی – قایـــق - ســـاحلی بـــرای مراکـــز مقابلـــه 

ـــا محیـــط  ـــا اســـتاندارد روز دنیـــا و تکنولـــوژی ســـازگار ب ـــا آلودگـــی دریایـــی مطابـــق ب ب

ـــت. ـــه اس ـــورت گرفت ـــر ص ـــال های اخی ـــازمان ها در س ـــه س ـــت در هم زیس

نهادینه سازی)INSTITUITIONALIZING( اسرتاتژی محیط زیست:

ـــه  ـــوردی در مـــوارد ذیـــل اقـــدام ب ـــه ایـــن اســـرتاتژی، ســـازمان بنـــادر و دریان ـــا توجـــه ب ب

ـــد از: ـــل عبارت ان ـــن عوام ـــه ای ـــت ک ـــوده اس ـــر من ـــل تاثیر پذیرت ـــوذ عوام نف

ساختار سازمانی:

ـــی در  ـــت دریای ـــط زیس ـــرتاتژی محی ـــن اس ـــر رضورت تدوی ـــی ب ـــی و نهای ـــق کل   تواف

ـــت. ـــه اس ـــورت گرفت ـــازمان ص ـــطح کالن س س

ـــق، پژوهشـــی و فکـــری  ـــوی در زمینه هـــای تحقی ـــال و ق ـــر ایجـــاد مراکـــز فع ـــد ب   تاکی

مســـتمر بـــه دســـت انـــدرکاران و مدیـــران نیـــز توجـــه مناســـب صـــورت گرفتـــه اســـت.

  طراحـــی ســـاز و کار قـــوی در جهـــت قاعده منـــد منـــودن تعامـــالت نیـــز بـــا 
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نشســـت های ســـازنده در حـــال انجـــام اســـت.

هدایت و رهربی:

ـــوولین  ـــن مس ـــایل، بی ـــکالت و مس ـــرتک از مش ـــه و درک مش ـــای مفاهم ـــاد فض   ایج

ســـازمان و ســـازمان محیـــط زیســـت ایـــران در بحـــث مدیریتـــی بســـیار مشـــهود اســـت.

  توافـــق همـــه مســـوولین رده هـــای میانـــی و بـــاال بـــر رضورت ایجـــاد مکانیســـم تعامـــل 

موثـــر و راهـــربی بیـــن نهادهـــای موثـــر در ایـــن زمینـــه نیـــز براســـاس چالش هـــای 

زیســـت محیطی در حـــال پی گیـــری اســـت.

ــا  ــق بـ ــتورالعمل ها مطابـ ــتانداردها و دسـ ــن، اسـ ــازی قوانیـ ــب و بومی سـ   متناسـ

ــام اســـت. ــال انجـ ــتانی و... در حـ ــای اسـ طرح هـ

فرهنگ سازمانی:

  اعـــامل نظـــارت علمـــی و برخـــورداری از اختیـــارات قانونـــی و ســـازمانی الزم، جهـــت 

ـــز وجـــود دارد. ـــن اســـرتاتژی نی پایـــش مســـتمر ای

ــال ها  ــن سـ ــز در ایـ ــازمان نیـ ــی در سـ ــه کارشناسـ ــت بدنـ ــت دادن وتقویـ   اهمیـ

پررنگ تـــر پیـــش مـــی رود.

ـــا  ـــای آن، ب ـــی و هزینه ه ـــی دریای ـــای صنعت ـــرات فعالیت ه ـــک مخاط ـــی ریس   ارزیاب

ـــت. ـــام اس ـــال انج ـــا در ح ـــا و درس آموخته ه ـــزاری هامیش ه برگ

نقد فرآیند ارزیابی و کنرتل اسرتاتژی زیست محیطی سازمان

دالیل اهمیت ارزیابی این اسرتاتژی: 

ـــاز  ـــورد نی ـــع م ـــن مناب ـــل تامی ـــی و مح ـــاس زندگ ـــه و اس ـــت، پای ـــط زیس ـــظ محی   حف

ـــت.  ـــانی اس انس

  ارزش ذاتـــی محیـــط زیســـت در تصمیم گیری هـــای راهـــربدی در یـــک جامعـــه 

ـــت. ـــهود اس ـــیار مش بس

  آثـــار تجمیعـــی پروژه هـــای منفرد)تـــک( می توانـــد آثـــار عمیـــق پـــروژه توســـعه را 

پیش بینـــی و تـــوان طبیعـــی محیـــط زیســـت را بـــاال بـــربد.

  پیش بینـــی اثراتـــی کـــه ممکـــن اســـت در پروژه هـــا رخ دهـــد، بهبـــود و تقویـــت 

ــرد. ــر می بـ ــت محیطی را باالتـ ــرات زیسـ ــی اثـ ارزیابـ

دیدگاه ارزیابی:

  مفهوم توسعه پایدار را در بنادر مورد توجه قرار می دهد.

ـــه  ـــوص در جامع ـــت، به خص ـــالمت جمعی ـــرورش و س ـــوزش وپ ـــذاری در آم   رسمایه گ

ـــر دارد.  ـــوردی را در نظ دریان

ـــدی  ـــای تولی ـــش از ظرفیت ه ـــه بی ـــد ک ـــیوه ای باش ـــه ش ـــد ب ـــع نبای ـــتفاده از مناب   اس

ـــد. ـــته باش ـــر داش ـــده درب ـــل های آین ـــرای نس ـــت را ب ـــط زیس ـــای محی ـــا بدهی ه دری

ـــادی  ـــی و اقتص ـــاختار سیاس ـــام س ـــم در مت ـــع، ه ـــت مناب ـــدار ومدیری ـــتفاده پای   اس

ـــت. ـــه اس ـــورد توج م

  رصفه جویی در مصارف منابع در متامی امور مورد توجه قرا می گیرد.

ــن  ــز از مهم تریـ ــاحلی نیـ ــع دریایـــی و سـ ــری از تخریـــب و آلودگـــی منابـ   جلوگیـ

ــتند. ــرتاتژی هسـ ــن اسـ ــی ایـ ــای ارزیابـ نگرش هـ

فرآیند این اسرتاتژی:

  تدویـــن و بازنگـــری مســـتندات زیســـت محیطی از جملـــه روش اجرایـــی – 

ـــرای  ـــن اج ـــر حس ـــارت ب ـــت محیطی و نظ ـــت های زیس ـــک لیس ـــتورالعمل ها - چ دس

ــرد. ــرار می گیـ ــورد بررســـی قـ ــور مـ آن در متامـــی امـ

  برگـــزاری جلســـات ادواری کمیتـــه راهـــربدی جهـــت ارایـــه راه کارهـــای مناســـب 

ــرد. ــورت می پذیـ ــف صـ ــای مختلـ ــازمان در زمان هـ درسـ

  آمـــوزش و نظـــارت پیـــامن کاران طـــرف قـــرارداد بـــا ســـازمان ها در ارتبـــاط بـــا مســـایل 

ـــرا  ـــال اج ـــدر در ح ـــل HSE بن ـــی مث ـــتم های کنرتل ـــط سیس ـــی، توس ـــت محیط زیس

ـــت. اس

  بررســـی فرآینـــد اســـتفاده از منابـــع، به خصـــوص کاغـــذ و... در پرســـنل نیـــز مطابـــق 

بـــا توســـعه تکنولـــوژی بایـــد در نظـــر گرفتـــه شـــود.

ـــا  ـــق ب ـــرژی، مطاب ـــوخت و ان ـــارف س ـــه از مص ـــتفاده بهین ـــه و اس ـــوع کمین ـــی ن   بررس

ـــورد  ـــادر م ـــازمان بن ـــوص س ـــازمان ها الی الخص ـــتانداردهای ISO ۱۴۰۰۱، در س اس

ارزیابـــی قـــرار می گیـــرد.

  ارزیابـــی رعایـــت مســـایل زیســـت محیطـــی، توســـط پیـــامن کاران، طـــی بازدیدهـــای 

مکررحوزه هـــای مربوطـــه اقـــدام و در صـــورت نیـــاز بـــا تذکـــر - اعـــامل کســـورات و... در 

ـــت. ـــرا اس ـــال اج ح

ــایل  ــت مسـ ــوص رعایـ ــامن کاران درخصـ ــه پیـ ــده بـ ــازات داده شـ ــاظ امتیـ   لحـ

زیســـت محیطی در انتخـــاب اولیـــه پیـــامن کاران والحاقیـــه بنـــد ISO ۱۴۰۰۱ در کلیه 

ـــت. ـــوده اس ـــر ب ـــن ام ـــب ای ـــرد مناس ـــز رویک ـــده نی ـــای منعق قرارداده

  آمـــار کمـــی وکیفـــی عملکـــرد زیســـت محیطی حوزه هـــای مختلـــف جهـــت تکمیـــل 

مســـتندات بـــرای کاهـــش مـــرف انـــرژی نیـــز در روش هـــای عملیاتـــی ســـازمان نیـــز 

لحـــاظ می شـــود.

ـــزرگ  ـــای ب ـــه پروژه ه ـــام کلی ـــت محیطی در انج ـــف زیس ـــای مختل ـــی جنبه ه   ارزیاب

ســـازمان، در ابتـــدای امـــر بایـــد لحـــاظ شـــود.

  نظـــارت بـــر اجـــرای کنوانســـیون های دریایـــی بـــه روز شـــده، مـــورد مطالعـــه، بررســـی 

ـــد. ـــرار می گیرن ـــدن ق ـــی ش و نهای

  مدیریـــت و برنامه ریـــزی جمـــع آوری مـــواد زائـــد نیـــز در همـــه شـــناورهای مـــورد 

لحـــاظ بازرســـی ها قـــرار می گیـــرد.

  ارزیابـــی ســـالیانه ایزوهـــای ســـازمان از طریـــق مراجـــع ذیربـــط و تاییـــد صحیـــح 

ــت  ــتم مدیریـ ــای سیسـ ــز از روش هـ ــالیانه نیـ ــور سـ ــا به طـ ــرد و دادن ایزوهـ عملکـ

یکپارچـــه اســـت.

  تیم هـــای دریایـــی – ســـاحلی - مهندســـی در ســـازمان نظـــارت ۲۴ ســـاعته بـــر اجـــرای 

قراردادهـــای زیســـت محیطی ســـاحلی – دریایـــی مطابـــق بـــا اســـتانداردهای ســـازمان 

محیـــط زیســـت وســـازمان جهانـــی دریانـــوردی بـــر رشکت هـــا – شـــناورها - تاسیســـات 

ـــد. و... دارن

نتیجه گیری و پیشنهادها
هامن طور کـــه در کشـــورهای توســـعه یافتـــه، متامـــی اقدامـــات زیســـت محیطی 

در قالـــب اســـرتاتژی های بلنـــد مـــدت محیـــط زیســـتی طرح ریـــزی و پی گیـــری 

می شـــود رضوری اســـت:

  ســـازمان بنـــادر و دیگـــر ســـازمان ها، ضمـــن تشـــکیل کارگروهـــی، زیـــر نظـــر مدیریـــت 

ارشـــد سیاســـی بـــه فعالیـــت بپردازنـــد و نیـــز بـــه تدویـــن اســـرتاتژی ها محیـــط زیســـتی 

در صنایـــع مختلـــف اقـــدام کنـــد.

ـــردد،  ـــرا گ ـــوولین اج ـــدی مس ـــزم ج ـــن و ع ـــا تدوی ـــه ب ـــی ک ـــرتاتژی در صورت ـــن اس   ای

می توانـــد در برطـــرف شـــدن و حـــل کلیـــه معضـــالت محیـــط زیســـت در صنایـــع 

مختلـــف الی الخصـــوص صنایـــع دریایـــی شـــود.

  تشـــکیل تیم هـــای چنـــد رشـــته ای می توانـــد یکـــی از بهرتیـــن روش هـــا بـــرای 

ـــط  ـــادر - محی ـــاد )بن ـــود در دو نه ـــی موج ـــت کارشناس ـــرثی از ظرفی ـــتفاده حداک اس

زیســـت( و ارتقـــای ایـــن ظرفیـــت باشـــد.

تشکر و تقدیر:

در پایـــان الزم می دانیـــم از همـــکاری و مســـاعدت ویـــژه اســـاتید محـــرتم جنـــاب آقایـــان 

دکـــرت یاراحمـــد زهـــی، دکـــرت تومـــاج، دکـــرت تبـــاور، اســـتاد عســـگری پور و ســـایر 

عزیزانـــی کـــه مـــا را در گـــردآوری و تنظیـــم ایـــن مقالـــه یـــاری منوده انـــد، تقدیـــر و 

ـــم. ـــی کنی قدردان

منابع

ـــت محیطی  ـــار زیس ـــی و آث ـــی دریای ـــه آلودگ ـــی،۱۳۸۴، مقال ـــلامنی تهران ـــان س احس

ـــوم و فنـــون دریایـــی خرمشـــهر. ـــوم و فنـــون دریایـــی، دانشـــگاه عل آن،هامیـــش عل

.WWW.PMO.IR : سایت سازمان بنادر و دریانوردی به نشانی

.WWW.DOE.IR : سایت سازمان محیط زیست به نشانی

علیرضـــا تقـــی زاده قـــه و بهـــروز فرجامـــی نیـــا،۱۳9۲، کتـــاب سیســـتم مدیریـــت 

.IMS  ــه یکپارچـ

سایت  WWW.VISTA.IR، شبکه تحلیل گران تکنولوژی ایران.
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طرح جامع مدیریت یکپارچه 
مناطق ساحلی ایران

فرآیند ودستاوردها

 ســـواحل در گـــذر تاریـــخ، همـــواره اصلی تریـــن ســـکونت گاه ها بـــرای انســـان بوده انـــد. از 

ـــی  ـــوان مناطق ـــاحلی را به عن ـــق س ـــروز، برشمناط ـــا ام ـــه، ت ـــن گرفت ـــای که ـــش متدن ه پیدای

پرجاذبـــه بـــرای ســـکونت مورداســـتفاده قـــرار داده اســـت. به گونـــه ای کـــه در آغازیـــن 

ـــر  ـــارد نف ـــادل ۳/7 میلی ـــی مع ـــی رقم ـــان یعن ـــردم جه ـــوم م ـــدود دو س ـــرن 2۱، ح ـــال های ق س

در حاشیه 60 کیلومرتی از دریا زندگی می کنند.

منطقـــه ســـاحلی فضایـــی اشـــرتاکی از دو قلمـــرو جغرافیایـــی مســـتقل یعنـــی خشـــکی و دریـــا اســـت. ایـــن 

ـــانی  ـــی و انس ـــی، دریای ـــای اقلیم ـــر  فرآینده ـــت تاثی ـــه تح ـــت ک ـــوع اس ـــر و متن ـــا، متغی ـــی پوی ـــط، محیط محی

ـــاز مهـــم  ـــک امتی ـــرای کشـــورها همـــواره ی ـــا ب ـــه دری ـــد ژئوپلوتیـــک، دسرتســـی ب ـــن حـــال از بع ـــرار دارد. در عی ق

ـــت  ـــک فرص ـــه ی ـــاحلی ک ـــهرهای س ـــادر و ش ـــود بن ـــر وج ـــالوه ب ـــز ع ـــادی نی ـــد اقتص ـــود. از بع ـــوب می ش محس

ـــواحل را  ـــاحلی، س ـــای س ـــیلی آب ه ـــع فس ـــد، مناب ـــامر می آین ـــه ش ـــاحل ب ـــورهای دارای س ـــرای کش ـــادی ب اقتص

ـــه آب فـــراوان، نیـــاز برخـــی دیگـــر از کارخانجـــات و صنایـــع  خاســـتگاه صنایـــع نفـــت و گاز منـــوده و دسرتســـی ب

ـــت. ـــاخته اس ـــرآورده س را ب

ــاحلی  ــق سـ ــادی مناطـ ــت اقتصـ ــر اهمیـ ــم، بـ ــت توریسـ ــادرات و صنعـ ــا صـ ــهولت واردات یـ ــن سـ همچنیـ

ـــرداری  ـــرای بهره ب ـــاد ب ـــای زی ـــت، تقاض ـــدود اس ـــق مح ـــن مناط ـــای ای ـــه فض ـــا ک ـــه از آنج ـــن هم ـــا ای ـــد. ب می افزاین

ـــی  ـــا پیامدهای ـــی ب ـــن رشایط ـــود. چنی ـــر می ش ـــاد منج ـــت و گاه تض ـــه رقاب ـــر ب ـــاحلی ناگزی ـــای س از رسزمین ه

بـــرای محیـــط زیســـت ســـاحلی همـــراه اســـت کـــه کاهـــش تنـــوع زیســـتی، کاهـــش منابـــع زنـــده، تخریـــب 

زمین هـــای ســـاحلی، فرســـایش کرانه هـــا، رســـوب گذاری در دهانـــه رودخانه هـــا، پرشـــدن تاالب هـــای 

ســـاحلی و آلودگی هـــا از آن جمله انـــد.

ـــن روش  ـــوان اصلی تری ـــاحلی به عن ـــق س ـــه مناط ـــت یکپارچ ـــزون، مدیری ـــکالت روزاف ـــن مش ـــروز ای ـــه ب در نتیج

نجـــات ســـواحل از آشـــفتگی های زیســـت محیطـــی شـــناخته شـــده و کشـــورهای بســـیاری در جهـــان از طریـــق 

ـــاحلی  ـــه س ـــات منطق ـــان از خدم ـــاز انس ـــیدن نی ـــوازن بخش ـــت وجوی ت ـــت، در جس ـــن مدیری ـــه ای ـــه برنام تهی

بـــا توآن هـــا و آســـتانه های طبیعـــی ایـــن مناطـــق هســـتند.

ـــزه ای  ـــاد انگی ـــبب ایج ـــال ۱۹۹2، س ـــرو در س ـــت در ریودوژانی ـــط زیس ـــی محی ـــس جهان ـــتور کار 2۱ کنفران دس

ـــتور کار  ـــد. در دس ـــاحلی ش ـــق س ـــه مناط ـــت یکپارچ ـــرای مدیری ـــزی ب ـــت برنامه ری ـــورها، جه ـــرای کش ـــیع ب وس

ـــری  ـــد تصمیم گی ـــردن فرآین ـــه ک ـــاحلی )ICZM( “یکپارچ ـــق س ـــه مناط ـــت یکپارچ ـــداف مدیری ـــر اه فوق الذک

ـــوازن در بهره بـــرداری  ـــازگاری و ت ـــور س در مناطـــق ســـاحلی و دخالـــت دادن کلیـــه بخش هـــای درگیـــر به منظ

ـــازمآن ها و  ـــکاری س ـــی و هم ـــد هامهنگ ـــود نیازمن ـــه خ ـــه نوب ـــن، ب ـــد. ای ـــر ش ـــاحلی” ذک ـــع س ـــتفاده از مناب و اس

ـــه  ـــوولیت هایی در رابط ـــف و مس ـــه دارای وظای ـــت ک ـــه ای اس ـــی و منطق ـــطوح مل ـــی در س ـــف دولت ادارات مختل

ـــتند. ـــواحل هس ـــا س ب

گام اول 

مطالعات طرح مدیریت یکپارچه

 مناطق ساحلی ایران  )تبیین طرح(

درگام اول مطالعـــات طـــرح مدیریـــت یکپارچـــه 

مناطـــق ســـاحلی کـــه از اواخـــر دهـــه 7۰ شمســـی 

درایـــران آغـــاز شـــد، بررســـی های مفصلـــی 

درخصـــوص تبییـــن وضعیـــت ســـواحل ایـــران، 

از حیـــث مشـــکالت و محدودیت هـــا و همچنیـــن 

ــت و  ــام گرفـ ــواحل انجـ ــای سـ ــا و توان هـ قابلیت هـ

ســـپس براســـاس تعییـــن منطقـــه ســـاحلی و حـــدود و 

ثغـــور آن، محـــدوده مـــورد مطالعـــه درســـواحل کشـــور 

شناســـایی شـــد. برایـــن اســـاس محـــدوده منطقـــه 

ــد. ــخص شـ ــای آن مشـ ــاحلی و مرزهـ سـ

 محدوده منطقه ساحلی درسواحل شامل وجنوب 

ــا  ــکی و دریـ ــای بیـــن خشـ ــاحلی، فضـ ــه سـ منطقـ

اســـت کـــه تحـــت تاثیـــر  اثـــرات متقابـــل اکولـــوژی 

و کاربری هـــای دو محیـــط بـــر یک دیگـــر قـــرار 

گرفتـــه اســـت. ایـــن منطقـــه، از هـــر دو جنبـــه علمـــی و 

ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــد ب ـــوده و می توان ـــر ب ـــی تاثیر پذی مدیریت

ویژگی هـــای هـــر منطقـــه ســـاحلی، مـــورد بررســـی 

ـــت  ـــامل مدیری ـــای اع ـــن مرزه ـــرد و همچنی ـــرار گی ق

متولیـــان تغییـــر کنـــد.

  معاونت تجهیز و توسعه بنادر اداره کل سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی    
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مناطـــق ســـاحلی از اهمیـــت ویـــژه ای در رونـــد توســـعه 

کشـــور برخـــوردار هســـتند. تعـــداد اســـتان های 

ـــش  ـــه بی ـــت ک ـــتان اس ـــور ۳ اس ـــامل کش ـــواحل ش س

از 7۶۰۰ کیلومرتمربـــع آن در محـــدوده ســـاحلی قـــرار 

دارد. براســـاس تقســـیم بندی مناطـــق ســـاحلی، 

۵۸۳ کیلومـــرت مربـــع در پهنـــه نوســـان آب، ۴9۵ 

کیلومرتمربـــع در پهنـــه خطـــر و ۶۶۰۸ کیلومرتمربـــع 

در پهنـــه کاربـــری ســـاحلی قـــرار گرفتـــه اســـت. طـــول 

خـــط ســـاحل در ایـــن نـــوار حـــدود ۸9۰ کیلومـــرت 

محاسبه شده است. 

کرانـــه خـــزر ســـاحل کشـــاورزی، گردشـــگری و کانـــون 

ــی  ــش فضایـ ــت. پراکنـ ــکونتی اسـ ــی و سـ جمعیتـ

فعالیت هـــای کشـــاورزی به ویـــژه در مـــورد 

محدوده هـــای کشـــت آبـــی در حاشـــیه جنوبـــی 

ـــرتین  ـــر، بیش ـــوی دیگ ـــرار دارد. از س ـــزر ق ـــای خ دری

اراضـــی جنگلـــی کشـــور کـــه در برگیرنـــده 

جنگل هـــای تجـــاری و حفاظتـــی اســـت، در 

دامنه هـــای شـــامل الـــربز و کناره هـــای دریـــای 

ـــی  ـــاحلی جنوب ـــوار س ـــت. در ن ـــده اس ـــع ش ـــزر واق خ

ـــه ای  ـــرد پای ـــگری، کارک ـــش گردش ـــزر بخ ـــای خ دری

اقتصـــاد را تشـــکیل داده و بخـــش ماهی گیـــری، 

شـــیالت و فعالیت هـــای بنـــدری کارکرد هـــای 

ــد.  ــوب می گردنـ ــدی محسـ ــب بعـ ــادی غالـ اقتصـ

به عـــالوه، ســـواحل شـــامل، یکـــی از پرتراکم تریـــن 

منطقه کشور از نظر جمعیتی به شامر می رود. 

در مقابـــل نقـــاط قـــوت مذکـــور، نوســـانات ســـطح 

ــری  ــر کاربـ ــزر، شـــدت یافـــنت تغییـ ــای خـ آب دریـ

اراضـــی، فرامـــوش شـــدن موضـــوع آزاد ســـازی حریـــم 

دریـــا، بهره بـــرداری نادرســـت از منابـــع، فرســـایش، 

روان گرایـــی و لرزه خیـــزی بـــاالی منطقـــه ســـاحلی 

ــه  ــب تصفیـ ــتم مناسـ ــود سیسـ ــزر، نبـ ــای خـ دریـ

فاضالب هـــای خانگـــی، صنعتـــی، کشـــاورزی و 

ـــواد  ـــع پســـامند و م ـــرای دف ـــن مناســـب ب ـــدان زمی فق

ـــی از  ـــطح آب زیرزمین ـــودن س ـــاال ب ـــل ب ـــه دلی ـــد ب زائ

ـــه ســـاحلی  ـــن پهن ـــن نقـــاط ضعـــف ای ـــه مهم تری جمل

هســـتند.

تعـــداد اســـتان های ســـواحل جنوبـــی کشـــور ۴ 

اســـتان اســـت کـــه حـــدود ۲9 هـــزار کیلومرتمربـــع 

آن در محـــدوده ســـاحلی قـــرار دارد. براســـاس 

ــرت  ــاحلی ۱7۶۰ کیلومـ ــق سـ ــیم بندی مناطـ تقسـ

ـــع  ـــه نوســـان آب، ۶۴7۳ کیلومرتمرب ـــع آن در پهن مرب

ــه  ــع در پهنـ ــر و ۲۰7۳۸ کیلومرتمربـ ــه خطـ در پهنـ

ـــط  ـــول خ ـــت. ط ـــه اس ـــرار گرفت ـــاحلی ق ـــری س کارب

ـــده  ـــن ش ـــرت تعیی ـــوار۴9۰۰ کیلوم ـــن ن ـــاحل در ای س

ــت.  اسـ

کرانه هـــای خلیـــج فـــارس، ســـاحل نفتـــی- گازی، 

ـــود.  ـــوب می ش ـــکونتی محس ـــاری و س ـــیالتی، تج ش

در طـــول کرانه هـــای خلیـــج فـــارس نقـــش ارتباطـــات 

و حمل و نقـــل دریایـــی ناشـــی از تجـــارت ملـــی و 

ــای  ــی، فعالیت هـ ــی و غیرقانونـ ــی، قانونـ بین املللـ

ناشـــی از نفـــت و گاز و ماهی گیـــری و شـــیالت ســـه 

رویکـــرد اصلـــی اقتصـــادی در ایـــن نـــوار ســـاحلی 

ــز  ــامن نیـ ــای عـ ــه دریـ ــود. کرانـ ــوب می شـ محسـ

از منظـــر موقعیـــت جغرافیایـــی و طبیعـــی، ژرفـــای 

ـــدون  ـــی ب ـــا، نزدیک ـــدد خوره ـــاحلی، تع ـــای س آب ه

واســـطه بـــه بنـــادر اصلـــی آســـیا و ده هـــا امتیـــاز دیگـــر، 

ـــی،  ـــی بین امللل ـــارت و بازرگان ـــر تج ـــا از نظ مخصوص

ــوه بهرتیـــن ســـاحل  ــژه بالقـ شـــیالت و صنایـــع ویـ

ایـــران بـــرای توســـعه اقتصـــادی می باشـــد. 

رشایـــط ســـخت اقلیمـــی، آلودگـــی آب های ســـاحلی، 

فرســـایش، روان گرایـــی و لرزه خیـــزی بـــاالی 

منطقـــه ســـاحلی خلیج فـــارس و دریای عـــامن، 

کمبـــود تاسیســـات و زیرســـاخت های گردشـــگری، 

تنگناهـــای اقتصـــادی معیشـــت ساحل نشـــینان و 

تخریـــب محیـــط زیســـت، تـــردد زیـــاد شـــناورهای 

حمـــل نفـــت، افزایـــش تقاضـــا بـــرای احـــداث 

ــژه و آزاد  ــق ویـ ــعه مناطـ ــی، توسـ ــازه های دریایـ سـ

اقتصـــادی بـــدون توجـــه بـــه برنامـــه ای هامهنـــگ 

ــه  ــن پهنـ ــف در ایـ ــاط ضعـ ــن نقـ ــه مهم تریـ از جملـ

ســـاحلی به شـــامر مـــی رود. بی شـــک ایـــن حجـــم 

ــدی  ــش توان منـ ــور افزایـ ــت به منظـ ــم ظرفیـ عظیـ

و کاهـــش نقـــاط ضعـــف در ایـــن مناطـــق نیازمنـــد 

مدیریتـــی یکپارچـــه اســـت. 

 مسایل و مشکالت سواحل شامل وجنوب ایران

ـــور  ـــواحل کش ـــطح س ـــه درس ـــی ک ـــاس مطالعات براس

ـــاظ  ـــه لح ـــاحلی ب ـــق س ـــت، مناط ـــه اس ـــام گرفت انج

گســـرته جغرافیایـــی وهمچنیـــن تنـــوع اقتصـــادی 

ــد و  ــیاری برخوردارنـ ــی بسـ ــی از گوناگونـ و اجتامعـ

از ایـــن روی، مســـایل آن هـــا نیـــز مختلـــف اســـت. 

براســـاس تقســـیم بندی انجـــام گرفتـــه درایـــن 

خصـــوص، مجموعـــه مشـــکالت بـــه دو بخـــش مکانـــی 

ـــی،  ـــی )عموم ـــوب( و موضوع ـــامل وجن ـــواحل ش )س

طبیعـــی و زیســـت محیطـــی، اقتصـــادی، کاربـــری 

ــل  ــی – اجتامعـــی( قابـ ــن و مشـــکالت فرهنگـ زمیـ

تقســـیم بندی اســـت کـــه درادامـــه بخشـــی از مســـایل 

مربـــوط بـــه هرعنـــوان آمـــده اســـت. 

مشکالت منطقه ساحلی شامل 

ـــی  ـــع طبیع ـــد از مناب ـــش از ح ـــرداری بی   بهره ب

ـــگل( ـــان، جن ـــه آبزی )از جمل

ز    آلودگـــی محیـــط زیســـتی منتـــج ا

ـــطح  ـــر س ـــگری و تغیی ـــانی، گردش ـــای انس فعالیت ه

ب آ

  فرســـایش و آســـیب دیدگـــی خطـــوط ســـاحلی 

ـــاخت آن و زیرس

  نبـــود تعریفـــی مناســـب دربـــاره مالکیـــت 

خصوصـــی و عمومـــی نـــوار ســـاحلی

  فقـــدان دسرتســـی آزاد عمـــوم مـــردم بـــه نـــوار 

ســـاحلی 

  ساخت و ساز نامتعادل در نوار ساحلی

مشکالت منطقه ساحلی جنوب 

  توزیع نامناسب جوامع ساحلی

ـــه  ـــب از جمل ـــاخت مناس ـــبکه زیرس ـــدان ش   فق

راه و راه آهـــن 

  آلودگـــی زیســـت محیطـــی ناشـــی از اســـتخراج 

نفـــت و گاز طبیعـــی 

  فقـــر و عـــدم توســـعه به دلیـــل رشایـــط 

نامناســـب آب و هوایـــی و کمبـــود زیرســـاخت مناســـب

  مشکالت عمومی

فقـــدان همـــکاری و ترشیـــک مســـاعی میـــان 

ســـازمان های مختلـــف در اســـتان های 

ســـاحلی 

ــادر  ــازمان بنـ ــهرداری، سـ ــداری، شـ فرمانـ

ــت،  ــازمآن ها )نفـ ــایر سـ ــوردی و سـ و دریانـ

شیالت،گردشـــگری و...(

  نبـــود برنامـــه یکپارچـــه و مناســـب بـــرای 

مناطـــق ســـاحلی

  افزایش قاچاق به ویژه در سواحل جنوبی 

  وجـــود موانـــع در قوانیـــن و مقـــررات مناطـــق 

آزاد 

مشکالت طبیعی و زیست محیطی 

  تخلیـــه پســـامندهای خشـــک و تـــر شـــهری، 

صنعتـــی و کشـــاورزی بـــه دریـــا

  اســـتخراج و بهره بـــرداری نامناســـب و بـــدون 

ـــی ـــع طبیع ـــه از مناب برنام

  آلودگـــی نواحـــی ســـاحلی ناشـــی از کمبـــود 

زمیـــن جهـــت دفـــع پســـامند 

  افزایش سطح آب دریا در دریای خزر

  فرسایش ساحل 

  تهدید و به خطر افتادن تنوع زیستی 

  آلودگی منابع دریایی 

  مشـــکالت وابســـته بـــه اســـتخراج نفـــت و گاز 

و حمـــل و نقـــل 

مشکالت اقتصادی 

ـــاورزی  ـــای کش ـــره وری نامناســـب فعالیت ه   به

و اســـتفاده نامناســـب از زمیـــن 

  کاهش منابع آبزی )ماهی و...( 

سال سی ام  شماره 219  فروردین و اردیبهشت 1394    61

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


  کمبـــود صنایـــع مـــادر در اســـتان های 

حلی  ســـا

  بازرگانـــی و تجـــارت دریایـــی ضعیـــف و 

ل  غیر فعـــا

  بخـــش کشـــاورزی در ســـواحل جنوبـــی 

ــود  به دلیـــل رشایـــط آب و هوایـــی نامناســـب، کمبـ

آب، عـــدم کنـــرتل ســـیالب و روش هـــای نامناســـب 

کشـــت غیر فعـــال و ضعیـــف اســـت.

ــا  ــط بـ ــیالت مرتبـ ــات و تهسـ ــود امکانـ   کمبـ

گردشـــگری

  کمبود آب شیرین در سواحل جنوبی

مشکالت فضایی )کاربری اراضی( 

  ساخت و ساز و توسعه غیرقانونی

  دسرتسی محدود و انحصاری به دریا

  فقـــدان طـــرح کاربـــری اراضـــی مناســـب بـــرای  

توســـعه منطقـــه ســـاحلی

  مشکل مالکیت زمین و خط ساحلی

ـــژه در  ـــری اراضـــی به وی ـــی کارب ـــر غیرقانون   تغیی

اراضـــی کشـــاورزی

  کمبود زیرساخت حمل و نقل

مشکالت فرهنگی- اجتامعی 

  نرخ باالی آلودگی در منطقه خزر

  تغییـــرات نامطلـــوب و رسیـــع دریافـــت 

فرهنگـــی مناطـــق ســـاحلی 

  اتصـــال ضعیـــف مناطـــق ســـاحلی بـــه مناطـــق 

ـــی کشـــور داخل

  فقر و عدم توسعه 

گام دوم

 مطالعات طرح مدیریت یکپارچه 

مناطق ساحلی ایران  )تبیین طرح(

ـــه  ـــت یکپارچـــه ک ـــات طـــرح مدیری درگام دوم مطالع

از اوایـــل ســـال ۱۳۸۴ رشوع و تـــا حـــدود ۱۳۸۸ 

ادامـــه داشـــت، مطالعـــات حوزه هـــای تخصصـــی 

ـــاز در مدیریـــت یکپارچـــه مناطـــق ســـاحلی  مـــورد نی

ـــراه  ـــه هم ـــوزه ب ـــر ح ـــی ه ـــاوران تخصص ـــط مش توس

ــید.  ــام رسـ ــه انجـ ــی بـ ــاور خارجـ ــارکت مشـ مشـ

ـــورد  ـــات م ـــن مطالع حوزه هـــای تخصصـــی کـــه در ای

بررســـی قرارگرفـــت، شـــامل: مطالعـــات مدیریـــت 

زیســـت محیطـــی )EMP(، مطالعـــات مدیریـــت نـــوار 

 ،)LUP(مطالعـــات کاربری زمیـــن ،)SMP( ســـاحلی

ـــاختار  ـــات س ـــی، مطالع ـــی- امنیت ـــات سیاس مطالع

ســـازمانی، مطالعـــات حقـــوق و قوانیـــن و مطالعـــات 

نظـــارت و ارزیابـــی )MEP( اســـت. در ادامـــه، 

خالصـــه ای از نتایـــج مطالعـــات هـــر حـــوزه بـــه 

تفکیـــک آمـــده اســـت.

)EMP( مطالعات مدیریت زیست محیطی 

در مدیریـــت یکپارچـــه مناطـــق ســـاحلی کشـــور، 

ــاحلی و  ــی سـ ــت نواحـ ــط زیسـ ــت از محیـ حفاظـ

دریایـــی و ایجـــاد زمینـــه بـــرای بهره بـــرداری مناســـب 

از ظرفیت هـــای موجـــود در مناطـــق ســـاحلی 

ــر  ــورد نظـ ــن مـ ــک رسزمیـ ــوان اکولوژیـ ــد تـ در حـ

می باشـــد. 

مهم تریـــن اهـــداف برنامـــه مدیریـــت محیـــط 

زیســـتی مناطـــق ســـاحلی کشـــور در »رویکـــرد 

ــت  ــط زیسـ ــت از محیـ ــامل حفاظـ ــی« شـ حفاظتـ

منطقـــه ســـاحلی در بخـــش خشـــکی و دریـــا، 

ــاحلی،  ــه سـ ــتی در منطقـ ــوع زیسـ ــت از تنـ حامیـ

ــواحل،  ــی در سـ ــری از آلودگـ ــا جلوگیـ ــش یـ کاهـ

اســـتفاده از منابـــع ســـاحلی در حـــد تـــوان اکولوژیک 

ـــد  ـــه رش ـــه ب ـــعه ای« توج ـــرد توس ـــن و در »رویک رسزمی

اقتصـــادی – اجتامعـــی متـــوازن در مناطق ســـاحلی 

و تســـهیل فرآینـــد کســـب منافـــع اقتصـــادی )ضمـــن 

حفاظـــت از منابـــع زیســـت محیطـــی( می باشـــد. 

ــا،  ــاحل و دریـ ــه سـ ــی بـ ــی عمومـ ــاد دسرتسـ ایجـ

فراهـــم آوردن زمینـــه بهره بـــرداری تفریحـــی از 

ـــت فعالیت هـــای  ـــردم، مدیری ـــرای همـــه م ســـاحل ب

ــت  ــظ و تقویـ ــور حفـ ــواحل به منظـ ــانی در سـ انسـ

ـــه در  ـــت ک ـــی اس ـــر آن اهداف ـــاحلی و نظای ـــع س مناب

رویکـــرد توســـعه ای در ســـاماندهی ســـواحل نیـــز مـــد 

نظـــر قـــرار دارد.

)SMP( مطالعات مدیریت نوار ساحلی 

مدیریـــت نـــوار ســـاحلی یکـــی از مهم تریـــن 

و حســـاس ترین بخش هـــای اجرایـــی طـــرح 

مدیریـــت نـــوار ســـاحلی طـــرح مدیریـــت نـــوار 

ــت  ــر مدیریـ ــن بخـــش بـ ــد. ایـ ــاحلی۱ می باشـ سـ

نواحـــی کـــه مســـتقیام در معـــرض پدیده هـــای 

ــر  ــر از نظـ ــرف دیگـ ــته و از طـ ــرار داشـ ــی قـ دریایـ

محیـــط زیســـتی اهمیـــت دارنـــد، متمرکـــز شـــده 

اســـت. 

در ســـواحل شـــامل و جنـــوب کشـــور بـــا دو نـــوع 

ـــه مشـــکالت  ـــاوت مواجـــه هســـتیم ک ـــت متف طبیع

ــاوت  ــر متفـ ــا یک دیگـ ــق بـ ــایل ایـــن مناطـ و مسـ

هســـتند، لـــذا می تـــوان مســـایل و مشـــکالت 

موجـــود در مناطـــق ســـاحلی را بـــه دو دســـته 

اصلـــی تقســـیم منـــود: دســـته اول مســـایل و 

ـــل  ـــر عوام ـــه تاثی ـــه در نتیج ـــتند ک ـــکالتی هس مش

طبیعـــی به وجـــود می آینـــد کـــه از آن جملـــه 

ــاحلی در  ــه سـ ــی منطقـ ــه آب گرفتگـ ــوان بـ می تـ

ـــا، آب گرفتگـــی ناشـــی  ـــراز آب دری ـــاال آمـــدن ت ـــر ب اث

از وقـــوع ســـونامی، آب گرفتگـــی ناشـــی از وقـــوع 

ـــان،  ســـیالب، آب گرفتگـــی ناشـــی از برکشـــند طوف

وجـــود جریآن هـــای شـــکافنده، مشـــکالت 

ناشـــی از فرســـایش و رســـوب گذاری، وقـــوع 

1.Shoreline Management Plan (SMP)

ــه،  ــوع زلزلـ ــدان، وقـ ــوع یخ بنـ ــالی، وقـ خشک سـ

وقـــوع زمیـــن لغـــزش، وقـــوع روان گرایـــی و... 

ــکالتی  ــایل و مشـ ــته دوم مسـ ــود. دسـ ــاره منـ اشـ

ــانی در  ــای انسـ ــر فعالیت هـ ــه در اثـ ــتند کـ هسـ

محیـــط زیســـت طبیعـــی ایجـــاد می شـــوند کـــه 

ــای  ــه تخریـــب جنگل هـ ــوان بـ ــه می تـ از آن جملـ

ـــب  ـــی، تخری ـــنگ های مرجان ـــب آب س ـــرا، تخری ح

تنـــوع زیســـتی )گونه هـــای گیاهـــی و جانـــوری(، 

افزایـــش آالینده هـــا در مصـــب رودخانه هـــا و... 

ــاره کـــرد.  اشـ

ــواحل  ــی در سـ ــم و اساسـ ــکالت مهـ ــی از مشـ یکـ

ـــا  ـــراز آب دری ـــدت ت ـــد م ـــرات بلن شـــامل کشـــور تغیی

اســـت. عوامـــل بســـیار زیـــادی در ایجـــاد ایـــن پدیـــده 

ــوع  ــن موضـ ــی ایـ ــل پیچیدگـ ــش دارد. به دلیـ نقـ

و متغیرهـــای متنـــوع موثـــر بـــر آن، پیش بینـــی 

ــده کاری  ــزر در آینـ ــای خـ ــراز آب دریـ ــرات تـ تغییـ

ـــوده و نیازمنـــد مطالعـــات گســـرتده اســـت.  دشـــوار ب

یـــک ابـــزار موثـــر در پیش بینـــی تغییـــرات تـــراز آب 

ــرات آن در  ــی تغییـ ــده، بررسـ ــزر در آینـ ــای خـ دریـ

ســـال های گذشـــته اســـت. بســـیاری از محققـــان بـــر 

این باورنـــد کـــه تـــراز آب دریـــای خـــزر در ده ســـال 

آینـــده بـــاال خواهـــد آمـــد و بـــه تـــراز ۲۵- مـــرت خواهـــد 

رســـید، لـــذا تـــراز ۲۵- مـــرت بـــا توجـــه بـــه مناطـــق 

پرجمعیـــت، مســـایل اجتامعـــی - اقتصـــادی و... آن 

ـــرار  ـــی ق ـــر آب گرفتگ ـــرض خط ـــه در مع ـــی ک مناطق

ـــر ایـــن اســـاس نواحـــی  ـــده و ب ـــد مشـــخص گردی دارن

ـــازه های  ـــاد س ـــاحلی )ایج ـــت س ـــه حفاظ ـــاز ب ـــه نی ک

ـــه عقب نشـــینی  ـــاز ب ـــا نی محافـــظ از قبیـــل دایـــک( ی

ــه، مشـــخص  ــه های پایـ ــر روی نقشـ ــته اند، بـ داشـ

شـــده اند. 

مرزبندی سواحل 

بـــرای رســـیدن بـــه اهـــداف طـــرح مدیریـــت یکپارچـــه 

مناطـــق ســـاحلی، رضوری اســـت در طـــول ســـواحل 

شـــامل و جنـــوب کشـــور محـــدوده تاثیرگـــذار برخـــط 

ـــا( مشـــخص  ســـاحلی )در دو بخـــش خشـــکی و دری

ـــزر، در  ـــای خ ـــاحلی در دری ـــه س ـــرز منطق ـــود. م ش

ـــرار دارد و در  ـــی ق ـــل دریای ـــه ۱۰ مای ـــط هم فاصل خ

ـــه  ـــای عـــامن هم فاصل آب هـــای خلیـــج فـــارس و دری

۱۲ مایـــل دریایـــی از خـــط مبـــدا قـــرار دارد. مـــرز 

ـــر روی  ـــزر ب ـــای خ ـــی دری ـــه آب ـــه در پهن ـــه کران ناحی

خـــط هم عمـــق ۱۰- و ۲۰- و در خلیـــج فـــارس بـــر 

روی خـــط هم عمـــق ۱۰- و ۱۵- مـــرت و در دریـــای 

ــرار دارد.  ــق ۲۰- قـ ــط هم عمـ ــر روی خـ ــامن بـ عـ

همچنیـــن مـــرز نوســـان آب در دریـــای خـــزر بـــا توجـــه 

بـــه احتـــامل بـــاالروی یـــا پاییـــن روی آب دریـــای 

ــاع  ــط هم ارتفـ ــر روی خـ ــده، بـ ــه آینـ ــزر در دهـ خـ

۲۵- مـــرت در خشـــکی قـــرار دارد. ایـــن مـــرز بـــرای 

خطـــه جنـــوب مســـتقیام در محاســـبات خـــط خطـــر 

ــواحل  ــر در سـ ــط خطـ ــت. خـ ــده اسـ ــور شـ منظـ

ـــه ازاء  ـــاحل )ب ـــاره س ـــر پ ـــرای ه ـــوب ب ـــامل و جن ش

ـــده  ـــن ش ـــی تعیی ـــد ارتفاع ـــا ک ـــرت( ب ـــر ۱۳ کیلوم ه

اســـت. مـــرز منطقـــه ســـاحلی در خشـــکی در خطـــه 

ــور براســـاس معیارهـــای  شـــاملی و جنوبـــی کشـ

ـــن  ـــه متوســـط ۶ کیلومـــرتی معی ـــی در فاصل متفاوت

ـــوان  ـــده  اســـت. براســـاس مرزهـــای فـــوق می ت گردی

ـــدول  ـــه رشح ج ـــور ب ـــواحل کش ـــدوده را در س 7 مح

ـــرد. ـــن ک ـــر تعیی زی
نقشه میزان آالینده رسب موجود
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جدول )۱(: محدوده های مستقل در سواحل کشور

جنوبیشاملتعاریفعالمت اختصارینام پهنهشامره

CWZآب های ساحلی۱
حدفاصل هم عمق ۲۰- و یا ۱۰- مرت و ۱۰ مایل دریایی در خطه شاملی : حدفاصل هم عمق ۱۵- و یا ۱۰- مرت مرز آب های رسزمینی 

در خطه خلیج فارس : حد فاصل هم عمق ۲۰- و مرز آب های رسزمینی در خطه دریای عامن

NSZآب های کرانه ای۲
حد فاصل موقعیت فعلی آب تا خط هم عمق ۲۰- مرت یا ۱۰- مرت در آب های دریای خزر : حد فاصل موقعیت فعلی آب تا خط هم عمق 

۱۵- مرت یا ۱۰- مرت در آب های خلیج فارس حد فاصل موقعیت فعلی آب تا خط هم عمق ۲۰- مرت در آب های دریای عامن

حدفاصل موقعیت فعلی آب تا خط هم ارتفاع ۲۵- مرت در خطه شامل کشورSLFZپهنه نوسان آب ۳

HZپهنه خطر۴
حدفاصل خط هم ارتفاع ۲۵- مرت تا خط خطر در خطه خزر: حدفاصل موقعیت فعلی آب )متوسط تراز آب جزرومد( تا خط خطر در 

خطه خلیج فارس و دریای عامن

حدفاصل خط خطر تا منتهی الیه مرز خشکی منطقه ساحلیCAپهنه ناحیه ساحلی۵

CZمنطقه ساحلی۶
حدفاصل ۱۰ مایل دریایی تا منتهی الیه مرز خشکی ناحیه ساحلی در خطه خزر: حد فاصل مرزآب های رسزمینی تا منتهی الیه مرز 

خشکی ناحیه ساحلی در خطه خلیج فارس و دریای عامن

SAناحیه کرانه ای7
حدفاصل خط خطر تا هم عمق ۲۰- مرت و یا ۱۰- مرت در خطه خزر: حدفاصل خط خطر تا هم عمق ۱۵- مرت و یا ۱۰- مرت در خطه 

خلیج فارس، حدفاصل خط خطر تا هم عمق ۲۰- مرت در خطه دریای عامن

نواحـــی ســـاحلی و براســـاس تحلیل هـــای 

صورت گرفتـــه در خصـــوص هـــر یـــک در ناحیـــه مـــورد 

ـــا  نظـــر و همچنیـــن بر اســـاس شـــدت آن از خفیـــف، ت

شـــدید مخاطـــرات در چهاردســـته درجه بنـــدی 

شده اند.

)LUP(مطالعات کاربری زمین

منونه ای از منطقه بندی کاربری اراضی براساس 

مطالعات و برنامه های دستگاه های اجرایی در 

استان هرمزگان

کاربـــری زمین هـــای ســـاحلی نیـــز بـــا هـــدف 

طبقه بنـــدی تناســـب زمیـــن به منظـــور شناســـایی 

تناقض هـــای کاربـــری، اختصـــاص کاربـــری ویـــژه 

بر اســـاس پتانســـیل ها و یـــا محدودیت هـــای 

طبیعـــی و جلوگیـــری از تقابل هـــای اجتامعـــی - 

اقتصـــادی و زیســـت محیطی در راســـتای مدیریـــت 

ــده  ــام شـ ــور انجـ ــاحلی کشـ ــه مناطـــق سـ یکپارچـ

ــت.  اسـ

ــای  ــه ها و داده هـ ــدا نقشـ ــور ابتـ ــن منظـ ــرای ایـ بـ

پایـــه از منابـــع معتـــرب و قابـــل دســـرتس گـــردآوری 

شـــد و ســـپس بـــا تشـــکیل گروه هـــای هشـــت گانه 

ـــات  ـــا رشح خدم ـــی ب ـــات موضوع ـــی، مطالع تخصص

و روش شناســـی مختـــص به خـــود انجـــام شـــد. 

ــه های منطقه بنـــدی کاربـــری  ــه نقشـ ــنتز و تهیـ سـ

ــود و  ــن کار بـ ــام ایـ ــدی انجـ ــل بعـ ــاحلی مراحـ سـ

بـــا منطقه بنـــدی کاربـــری زمین هـــای ســـاحلی 

ـــا  ـــط ب ـــی مرتب ـــف ول ـــه ای مختل ـــند نقش ـــا دو س نهایت

ــد.  ــد شـ ــر تولیـ یک دیگـ

نقشـــه اول در برگیرنـــده کلیـــه فعالیت هـــای در 

ـــه  ـــی در زمین ـــتگاه های اجرای ـــده دس ـــه ش ـــر گرفت نظ

اســـتفاده از زمین هـــای ســـاحلی اســـت کـــه بـــا 

زمین هـــای واجـــد قابلیـــت مطالعـــات خـــاک و 

ـــه ای  ـــی برنام ـــه اراض ـــده و نقش ـــق ش ـــاورزی تلفی کش

ــه  ــر پایـ ــه بـ ــه دوم کـ ــت. نقشـ ــود آورده اسـ را به وجـ

ــده  ــه شـ ــک تهیـ ــوان اکولوژیـ ــنجی تـ ــت سـ قابلیـ

اســـت؛ نقشـــه ای از پهنـــه ســـاحلی اســـت کـــه در 

آن قابلیت هـــای یـــک یـــا چندگانـــه )تـــوام( اراضـــی 

بـــرای ۶ قابلیـــت حفاظـــت، کشـــاورزی، صنعتـــی، 

ســـکونتی، گردشـــگری و آبزی پـــروری شناســـایی 

شـــده اســـت و تصویـــری از رشایـــط بالقـــوه اراضـــی 

ــم  ــف فراهـ ــای مختلـ ــرای عملکردهـ ــاحلی را بـ سـ

ـــای  ـــه، پهنه ه ـــن دو نقش ـــق ای ـــا تلفی ـــت. ب ـــوده اس من

ـــن شـــده  عملکـــردی مناســـب اراضـــی ســـاحلی تعیی

ــت.  اسـ

مطالعات سیاسی - امنیتی

اعـــامل مدیریـــت یکپارچـــه مناطـــق ســـاحلی 

ـــی  ـــات سیاس ـــنت مالحظ ـــر گرف ـــدون در نظ ـــران، ب ای

- امنیتـــی نوار ســـاحلی امکان پذیـــر نیســـت؛ 

ــج  ــای خلیـ ــادی حوزه هـ ــای اقتصـ ــود جاذبه هـ وجـ

فـــارس، دریـــای خـــزر و دریـــای عـــامن، ایـــن ســـه 

حـــوزه را تبدیـــل بـــه کانون هـــای ژئواســـرتاتژیک 

ــه ای  ــی و منطقـ ــاس جهانـ ــک در مقیـ و ژئواکونومیـ

کـــرده اســـت. تنگناهـــا و قابلیت هـــای برخاســـته از 

چگونگـــی پراکنـــش جغرافیایـــی و عملکـــرد نیروهـــای 

نظامـــی و انتظامـــی در نـــوار ســـاحلی جنـــوب و 

ـــی در  شـــامل کشـــور نقـــش عوامـــل سیاســـی - امنیت

ــت.  ــاخته اسـ ــل سـ ــل تامـ ICZM را قابـ

خلیـــج فـــارس و دریـــای عـــامن، در گـــذر زمـــان محـــور 

ــای  ــال قدرت هـ ــال و نیمه فعـ ــورد فعـ ــل و برخـ تقابـ

ــون جـــذب  ــوده و کانـ ــه ای بـ ــه ای و منطقـ فرامنطقـ

نیروهـــای جهانـــی به ســـوی خـــود اســـت. 

ــر  ــازمان های درگیـ ــی از سـ ــای ناشـ ناهامهنگی هـ

ــی،  ــن ناهامهنگـ ــی ایـ ــرات امنیتـ ــواحل و اثـ در سـ

به عـــالوه ده هـــا عامـــل دیگـــر، زمینـــه و بســـرتی را 

حریـــم قانونـــی دریـــای خـــزر بـــا هـــدف آزادســـازی 

ـــی آب  ـــزان ۶۰ مـــرت از وضعیـــت فعل ـــه می دسرتســـی ب

ـــال ۱۳۸۸(  ـــرز س ـــاحل و م ـــی س ـــط کنون ـــا )از خ دری

در ســـمت خشـــکی اســـت. بـــا بـــاال آمـــدن تـــراز آب 

ـــش  ـــبا افزای ـــده متناس ـــاد ش ـــم ی ـــزر، حری ـــای خ دری

ــود.  ــا می شـ ــکی جابه جـ ــمت خشـ ــه سـ ــه و بـ یافتـ

حریـــم ســـواحل جنـــوب کشـــور نیـــز مـــرز ۶۰ مـــرت 

بـــرای دسرتســـی عمـــوم از تـــراز متوســـط باالتریـــن 

مـــد انتخـــاب می شـــود. بـــا توجـــه بـــه گـــرم شـــدن 

ـــراز آب در ۵۰ ســـال  ـــاالروی ت کـــره زمیـــن و احتـــامل ب

آینـــده، تـــراز ۰/۵+ مـــرت نســـبت بـــه تـــراز متوســـط 

باالتریـــن مـــد مـــرز دوم حریـــم می باشـــد. حداقـــل 

ـــن  ـــط باالتری ـــراز متوس ـــا ت ـــرز ت ـــن م ـــی ای ـــه افق فاصل

ـــرتی  ـــرز ۶۰ م ـــدوده م ـــت. در مح ـــرت اس ـــد ۱۲۰ م م

و مـــرز دوم، ســـاخت و ســـازهای دولتـــی کـــه مخـــل 

ـــت.  ـــاز اس ـــتند مج ـــی نیس ـــی عموم دسرتس

مخاطرات منطقه ساحلی 

نواحـــی ســـاحلی همـــواره در معـــرض آســـیب های 

ــه  ــد کـ ــرار دارنـ ــی قـ ــرات محیطـ ــی از مخاطـ ناشـ

بی توجهـــی بـــه آن مشکل ســـاز خواهـــد بـــود. 

مخاطـــرات تهدید کننـــده نواحـــی ســـاحلی شـــامل 

ـــیب پذیری از  ـــردد: آس ـــرات می گ ـــته مخاط ـــه دس س

دیـــدگاه مخاطـــرات زمین شناســـی فرســـایش، زلزلـــه، 

ـــای  ـــالی، طوفان ه ـــت، خشکس ـــزه، فرونشس زمین لغ

ـــای  ـــیل و بارش ه ـــدید، س ـــای ش ـــدید، یخبندآن ه ش

سنگینآســـیب پذیری از دیـــدگاه مخاطـــرات دریایـــی 

شـــامل برکشـــند طوفـــان، امـــواج طوفانـــی، نوســـانات 

ســـطح آب و ســـونامی، همچنیـــن آســـیب پذیری از 

ـــوژی شـــامل فرســـایش می شـــود.  ـــدگاه ژئومورفول دی

به منظـــور ارزیابـــی شـــدت کلـــی مخاطـــرات در 
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ـــی در  ـــی- امنیت ـــل سیاس ـــش عوام ـــی نق ـــرای بررس ب

منطقـــه ســـاحلی ایجـــاد منـــوده اســـت. از آنجایـــی کـــه 

ـــدی  ـــی دارای طبقه بن ـــروه تخصص ـــن گ ـــات ای مطالع

ـــار  ـــل انتش ـــش قاب ـــا بخ ـــت، رصف ـــوده اس ـــه ب محرمان

آن درقالـــب کدهـــای اســـرتاتژیک بـــه ازای هریـــک 

ـــده  ـــه آم ـــات مربوط ـــاحلی درگزارش ـــتان های س ازاس

اســـت. همچنیـــن کتابـــی بـــا عنـــوان ژئوپولتیـــک 

ـــوردی  ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــط س ـــز توس ـــواحل نی س

ـــاپ  ـــات چ ـــن مطالع ـــج ای ـــی از نتای ـــه بخش ـــرای ارای ب

شـــده اســـت.

مطالعات ساختار سازمانی 

ــواری در  ــر دشـ ــر اثـ ــوع ICZM بـ ــی موضـ پیچیدگـ

ایجـــاد تـــوازن بیـــن مدیریـــت و اجـــرا و همچنیـــن وجود 

ـــور،  ـــواحل کش ـــی س ـــدی و فرابخش ـــد بع ـــایل چن مس

ــع  ــن مراجـ ــده بیـ ــود روابـــط ســـطح مند و عدیـ وجـ

دولتی و عمومـــی اعـــم از مرکزی، منطقه ای، اســـتانی 

و محلـــی، تعـــدد سیاســـت ها و درهم تنیدگـــی 

ـــالح  ـــب و اص ـــه تصوی ـــوط ب ـــی مرب ـــل، پیچیدگ عوام

ـــده در  ـــراد ذی نفـــع عدی قوانیـــن و مقـــررات، وجـــود اف

ICZM، پیچیدگـــی ذاتـــی سیســـتم های دریایـــی، 

آمیختگـــی ICZM بـــا مباحـــث پیچیـــده ای ماننـــد 

ــث  ــن مباحـ ــگ بیـ ــط تنگاتنـ ــود روابـ ــعه، وجـ توسـ

ســـاحلی بـــا موضوع هـــای اقتصـــادی و اجتامعـــی 

ــواحل  ــت سـ ــده در مدیریـ ــای عدیـ ــود نهادهـ و وجـ

لـــزوم وجـــود ســـاختار و تشـــکیالت منســـجم در طـــرح 

مدیریـــت یکپارچـــه را اجتناب ناپذیـــر می ســـازد. 

ـــاحلی  ـــق س ـــازمانی مناط ـــاختارهای س ـــا و س نهاد ه

کشـــور را می تـــوان بـــه نهادهـــا و ســـازمان های 

ـــا  ـــتانی(، نهاده ـــی و اس ـــی )مل ـــود کالن و اجرای موج

و ســـازمان های پژوهشـــی و مطالعاتـــی مربـــوط 

ــازمان های غیـــر دولتـــی  ــا و سـ ــه ICZM و نهادهـ بـ

مربـــوط بـــه ICZM تقســـیم کـــرد.

مجموعـــه مطالعـــات انجـــام گرفتـــه در بخش ســـاختار 

ســـازمانی مدیریـــت یکپارچـــه، در ابتـــدا درقالـــب یـــک 

ـــر  ـــی ب ـــود ول ـــده ب ـــن ش ـــی تدوی ـــاس مل ـــاختار مقی س

اســـاس مصوبـــه شـــورای عالـــی شهرســـازی و معـــامری 

ـــه  ـــت یکپارچ ـــرح مدیری ـــه ط ـــوع ابالغی ـــران )موض ای

مناطـــق ســـاحلی( در قالـــب کمیتـــه ســـاماندهی 

ســـواحل اســـتان های ســـاحلی پیش بینـــی شـــده 

اســـت کـــه در حـــال حـــارض در اســـتان های ســـاحلی 

ـــت: ـــده اس ـــکیل ش ـــر تش ـــای زی ـــب اعض ـــا ترکی ب

استاندار )رییس کمیته(؛

 - مدیـــرکل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان )دبیـــر 

کمیتـــه(؛ 

- مدیر کل راه و شهرسازی؛ 

- مدیرکل شیالت و آبزیان؛ 

- مدیرکل منابع طبیعی ؛ 

- مدیرکل حفاظت از محیط زیست؛ 

- مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و 

گردشـــگری؛ 

- مدیرکل گمرک؛ 

- مدیرامور اراضی جهاد کشاورزی)حسب مورد(؛ 

- مدیرکل صنایع، معادن کار و تجارت؛ 

- مدیـــر عامـــل منطقـــه آزاد یـــا ویـــژه اقتصـــادی 

)حســـب مـــورد( 

- مدیرعامل رشکت شهرک های صنعتی؛ 

 - مدیرعامـــل رشکـــت پایانه هـــا و مخـــازن پرتوشـــیمی 

)حســـب مـــورد(؛ 

- مدیرعامل مجتمع پاالیشگاهی )حسب مورد(؛

- فرماندهـــی دریابانـــی )حضـــور یـــک فرماندهـــی، 

حســـب مـــورد(؛ 

مناینده دادستانی در استان ساحلی؛ 

فرمان داران شهرهای ساحلی )حسب مورد(؛ 

- مدیران بنادر تابعه حسب مورد؛ 

- مدیر کل آب و منطقه ای استان ساحلی؛ 

- رییس سازمان نظام مهندسی استان

مطالعات حقوق و قوانین 

بحـــث مدیریـــت یکپارچـــه ســـواحل کشـــور 

ــامل  ــرای اعـ ــوی بـ ــتقل و قـ ــی مسـ ــد قانونـ نیازمنـ

مدیریـــت و اجـــرای صحیـــح برنامه هـــای تدویـــن 

ــی،  ــون نقـــص قانونـ ــی همچـ ــت. عواملـ ــده اسـ شـ

متضـــاد بـــودن و عـــدم کارایـــی برخـــی قوانیـــن بـــه 

دلیـــل تغییـــر رشایـــط، تداخـــل وظایـــف برخـــی از 

ــور،  ــواحل کشـ ــی سـ ــازمان های متولـ ــا و سـ نهادهـ

ــت  ــرای مدیریـ ــتقل بـ ــون مسـ ــن قانـ رضورت تدویـ

ســـواحل کشـــور را مشـــخص می منایـــد. بـــدون 

ــه  ــت یکپارچـ ــون مدیریـ ــن قانـ شـــک رضورت تدویـ

ـــا در نظـــر داشـــنت عوامـــل  مناطـــق ســـاحلی کشـــور ب

و مطالعـــات در زمینه هـــای کاربـــری مطلـــوب اراضـــی، 

سیاســـی و امنیتـــی، مدیریـــت زیســـت محیطـــی، 

ــازمآن ها  ــاحلی، سـ ــوار سـ ــرات و مدیریـــت نـ مخاطـ

و تشـــکیالت اداری و سیاســـی منطقـــه ســـاحلی، 

اجتناب ناپذیراســـت. 

بـــرای نیـــل بـــه ایـــن منظـــور، براســـاس مطالعـــات 

گـــروه تخصصـــی مذکـــور ضمـــن بررســـی موضـــوع 

ســـواحل درادبیـــات قانون گـــذاری ایـــران، ازاولیـــن 

ـــرای  ـــا ب ـــدی آن ه ـــون وطبقه بن ـــوب تاکن ـــن مص قوانی

نخســـتین بار مجموعـــه قوانیـــن ســـاحلی، درقالـــب 

یـــک کتـــاب بـــه چـــاپ رســـید. عـــالوه برایـــن، براســـاس 

ـــران  ابالغیـــه شـــورای عالـــی شهرســـازی و معـــامری ای

نیـــز یـــک مجلـــد بـــا عنـــوان گـــزارش ضوابـــط و مقـــررات 

بـــه ارایـــه قوانیـــن مرتبـــط بـــا ســـواحل اختصـــاص 

یافتـــه اســـت. درحـــال حـــارض، مقدمـــات تدویـــن 

قانـــون جامـــع ســـواحل نیـــز دردســـتورکار وزارت 

ــورای  ــه مجلـــس شـ ــه بـ ــرای ارایـ ــازی بـ راه وشهرسـ

اســـالمی قرارگرفتـــه اســـت. 

 )MEP( مطالعات نظارت و ارزیابی

ـــت  ـــک مدیری ـــزار الینف ـــر اب ـــی موث ـــارت و ارزش یاب نظ

ــود.  ــوب می شـ ــاحلی محسـ ــق سـ ــه مناطـ یکپارچـ

ــورد آن  ــواحل، بازخـ ــش سـ ــه پایـ ــرای برنامـ ــا اجـ بـ

بـــر اهـــداف و اســـرتاتژی های به دســـت آمـــده از 

ــت  ــت زیسـ ــازمان، مدیریـ ــاختار و سـ ــات سـ مطالعـ

ـــت  محیطـــی، مطالعـــات سیاســـی و امنیتـــی و مدیری

نـــوار ســـاحلی تاثیـــر گـــذارده و بـــه این وســـیله سیســـتم 

ــت. ــود را دارا اسـ ــالح خـ ــی اصـ توانایـ

نظـــام پایـــش و ارزش یابـــی مدیریـــت یکپارچـــه 

مناطـــق ســـاحلی کشـــور، براســـاس یـــک مبنـــای 

علمـــی و مبتنـــی بـــر پارادایـــم توســـعه پایـــدار، 

ــاخص  ــده ۱۵ شـ ــت و در برگیرنـ ــده اسـ ــن شـ تدویـ

مدیریتـــی، 9 شـــاخص اکولوژیکـــی و ۱۳ شـــاخص 

ــن  ــاختار ایـ ــد. سـ ــادی می باشـ اجتامعـــی – اقتصـ

نظـــام، به صـــورت سیســـتمی، اهـــداف، فرآیندهـــا و 

ـــده را  ـــن ش ـــای تعیی ـــارص و برون داده ـــات، عن ارتباط

ـــته  ـــه دس ـــامل س ـــوای آن ش ـــد و محت ـــیم می کن ترس

ــی و  ــی، اکولوژیکـ ــرد مدیریتـ ــاخص های عملکـ شـ

اقتصـــادی، اجتامعـــی بـــوده و اســـتانداردهای تدوین 

و گزارش دهـــی مربـــوط بـــه آن هاســـت. ایـــن نظـــام 

براســـاس قوانیـــن ملـــی ناظـــر بـــر مدیریـــت یکپارچـــه 

مناطـــق ســـاحلی ایـــران تدویـــن شـــده اســـت.

بی شـــک اگـــر برنامـــه نظـــارت و ارزیابـــی به خوبـــی 

ـــرا  ـــدان اج ـــته ب ـــاخص های وابس ـــتفاده از ش ـــا اس و ب

شـــود، هـــم در طـــول اجـــرای پـــروژه به عنـــوان عاملـــی 

اصالحـــی به شـــامر مـــی رود کـــه باعـــث انجـــام 

ــوان  ــم به عنـ ــردد و هـ ــات می گـ ــع اصالحـ ــه موقـ بـ

راهنامیـــی بـــرای تعییـــن موثرتـــر ســـاختار پروژه هـــای 

ـــود.  ـــد ب ـــده خواه آین

گام سوم

 مطالعات مدیریت یگپارچه مناطق 

ساحلی ایران )تلفیق طرح(

مجموعـــه مطالعاتـــی کـــه درگام هـــای اول و دوم 

ـــال های  ـــی س ـــت ط ـــام گرف ـــح( انج ـــن و ترشی )تبیی

۱۳۸۸ لغایـــت ۱۳9۰ در قالـــب یـــک مجموعـــه 

به هـــم پیوســـته از نظـــر داده هـــای مراحـــل قبلـــی 

و نقشـــه های تهیـــه شـــده بـــا یک دیگـــر تلفیـــق 

ــند  ــد و سـ ــزارش برآینـ ــب گـ ــی درقالـ ــج نهایـ و نتایـ

پهنه بنـــدی اراضـــی ســـاحلی در نقشـــه های بـــا 

مقیـــاس ۲۵۰۰۰ :۱ ارایـــه شـــد. درایـــن مطالعـــات 

ضمـــن تعریـــف مدیریـــت یکپارچـــه مناطـــق 

ــاحلی  ــق سـ ــم انداز مناطـ ــن چشـ ــاحلی و تدویـ سـ

ــای  ــا خروجی هـ ــق و نهایتـ ــی تلفیـ ــه روش شناسـ بـ

یکسان ســـازی اســـناد منجـــر شـــد. نتایـــج اصلـــی 

ایـــن مرحلـــه کـــه دســـت آوردهای اصلـــی را شـــامل 

می شـــود، بـــه رشح زیراســـت:  

تعریف و چشم انداز مدیریت یکپارچه 

 IRICZM مناطق ساحلی ایران

تعریف :

ـــر  ـــز ب ـــران نی ـــاحلی ای ـــق س ـــه مناط ـــت یکپارچ مدیری

ــدی  ــور فرآینـ ــه ای کشـ ــی و منطقـ ــه الزامات ملـ پایـ

تکاملـــی، پویـــا و یکپارچـــه اســـت کـــه تـــالش دارد 

بـــا توجـــه بـــه ظرفیت هـــای اکولوژیکـــی ســـواحل 

و نیازهـــای بلندمـــدت توســـعه ای، منافـــع متضـــاد 

ـــوده  ـــازگار من ـــواحل را س ـــف در س ـــای مختل بخش ه

و از طریـــق کاهـــش تعارضـــات  مابیـــن بهره بـــرداران 

ـــع موجـــود  ـــط حفـــظ مناب ـــی و خصوصـــی، رشای دولت

ــدار  ــعه پایـ ــتای توسـ ــور را در راسـ ــواحل کشـ در سـ

فراهـــم  منایـــد. رویکـــرد طـــرح ICZM ایـــران، از 

ــردن یـــک  ــاله گرا یعنـــی حـــل کـ یـــک طـــرف مسـ

مســـاله مشـــخص و بر طرف کـــردن معضـــالت و 

تضادهـــای موجـــود و از طـــرف دیگـــر هدف گـــرا 

ــعه  ــا توسـ ــب بـ ــداف متناسـ ــال اهـ ــت و به دنبـ اسـ

ــظ  ــع و حفـ ــدار از منابـ ــتفاده پایـ ــر اسـ ــد بـ و تاکیـ

ارزش هـــای محیـــط زیســـتی اســـت.

بـــر ایـــن اســـاس، حفاظـــت و توســـعه مناطـــق ســـاحلی 

کشـــور بـــا برنامـــه مدیریـــت یکپارچـــه ســـواحل کشـــور 

)IRICZM(، ســـه رویکرد اساســـی را شـــامل می شـــود 
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کـــه در تولیـــد برنامـــه یکپارچـــه بهره بـــرداری از 

ـــت:  ـــزام آور اس ـــه آن ال ـــه ب ـــواحل توج س

ـــت از  ـــای صیان ـــور، به معن ـــت مح ـــرد حفاظ اول رویک

ـــل  ـــه اص ـــه ب ـــاحلی و توج ـــق س ـــت مناط ـــط زیس محی

ـــل های  ـــهم نس ـــه س ـــع، ک ـــدار از مناب ـــرداری پای بهره ب

آینـــده را از مواهـــب طبیعـــی ایـــن مناطـــق در پرتـــو 

ـــد.  ـــن کن ـــه تضمی ـــت یکپارچ مدیری

دوم رویکـــرد توســـعه محـــور، کـــه توجـــه بـــه مقولـــه 

رشـــد اقتصـــادی - اجتامعـــی مناطـــق ســـاحلی 

کشـــور را در فرآینـــد اعـــامل برنامـــه رضوری می ســـازد. 

ــا هـــدف  ــی بـ ــرداری عقالیـ ــرد بهره بـ ــن رویکـ در ایـ

ـــاحلی،  ـــق س ـــعه ای مناط ـــای توس ـــت ظرفیت ه تقوی

به همـــراه بهره منـــدی عمـــوم مـــردم از ایـــن منابـــع، 

ـــش  رشط اساســـی تلقـــی می شـــود کـــه موجـــب افزای

ـــعه ای  ـــت توس ـــتفاده از ظرفی ـــی و اس ـــداری طبیع پای

ـــد.   ـــد ش ـــی خواه ـــعه مل ـــه توس ـــواحل در چرخ س

ــا و اعـــامل  ــرا در برنامه هـ ــرد یکپارچه گـ ــوم رویکـ سـ

سیاســـت ها، کـــه بـــر همـــکاری مســـتمر و تعاملـــی 

ــور  ــواحل کشـ ــر از سـ ــردار و ناظـ ــای بهره بـ بخش هـ

ـــای  ـــتفاده از توان ه ـــرد اس ـــن رویک ـــد دارد. در ای تاکی

ــا  ــن برنامه هـ ــی در تبییـ ــامع محلـ ــارکتی اجتـ مشـ

ــرای  ــا در اجـ ــه آن هـ ــه و فعاالنـ ــارکت آگاهانـ و مشـ

برنامه هـــا، رشطـــی اساســـی تلقـــی می شـــود. 

همچنیـــن در ایـــن رویکـــرد تاکیـــد بـــر ایـــن اســـت 

کـــه بـــا برقـــراری یـــک اســـرتاتژی واحـــد، منســـجم 

و فرابخشـــی در مناطـــق ســـاحلی کشـــور، ضمـــن 

ـــا آتـــی( بیـــن فعالیت هـــای  کاهـــش تضـــاد موجـــود )ی

کاربـــران مختلـــف، حداکـــرث برداشـــت پایـــدار و تـــوازن 

در بهره بـــرداری از ایـــن منابـــع، بـــا هامهنگـــی و 

همـــکاری ســـازمان های دولتـــی، غیردولتـــی و 

اجتامعـــات محلـــی در ســـطوح ملـــی، منطقـــه ای و 

محلـــی فراهـــم آیـــد. 

چشم انداز:  

ـــارت  ـــن دروازه تج ـــوان مهمرتی ـــور به عن ـــواحل کش س

ــوزون  ــاخت های مـ ــر سـ ــور از زیـ ــی کشـ بین املللـ

ــت  ــبب اهمیـ ــی – به سـ ــی و صنعتـ ــعه بازرگانـ توسـ

در اقتصـــاد ملـــی بـــا تکیـــه بـــه صنایـــع نفـــت و گاز 

ــای  ــاورزی از برنامه هـ ــرتاتژیک کشـ ــدات اسـ و تولیـ

یکپارچـــه و هامهنـــگ میان بخشـــی - برخـــوردار 

اســـت. توســـعه کاربری هـــای اقتصـــادی در 

چارچـــوب نقشـــه تناســـب اراضـــی و تـــوازن 

ــع  ــای دفـ ــاز و کارهـ ــه و سـ ــی، آرایـــش یافتـ محیطـ

ــده  ــیده شـ ــت اندیشـ ــه کفایـ ــاب بـ ــامند و پسـ پسـ

اســـت. توســـعه ســـکونت گاه های انســـانی نیـــز بـــا 

ــد  ــامندهای جامـ ــع پسـ ــتانداردهای دفـ ــا اسـ ارتقـ

و فاضـــالب از فعالیت هـــای اقتصـــادی ســـاحل 

بـــوده و به عنـــوان یکـــی از کانون هـــای پشـــتیبانی 

ـــد.  ـــز عمـــل می کن ـــی نی گردشـــگری ســـاحلی - دریای

طرح ریـــزی گردشـــگری متکـــی بـــر ســـاحل و دریـــا 

بـــا مراقبت هـــای زیســـت محیطی توانســـته اســـت، 

چشـــم اندازها و جلوه هـــای طبیعـــی بی رقیـــب 

ـــردان  ـــرای طبیعت گ ـــی ب ـــه هدف ـــور را ب ـــواحل کش س

داخلـــی و خارجـــی تبدیـــل کنـــد و مناطـــق حفاظـــت 

شـــده ســـاحلی دریایـــی نیـــز پـــس از به ســـازی 

و احیـــای بخش هـــای دســـت خـــورده، پذیـــرای 

جمعیـــت کم نظیـــری از گروه هـــای مختلـــف 

جانـــوری گردیـــده اســـت. در کرانه هـــای ســـاحلی 

اثـــری از آلودگـــی و نشـــانه هایی از فرســـایش و 

آشـــفتگی دیـــده منی شـــود. شـــاخص های توســـعه 

انســـانی و کیفیـــت زندگـــی به ســـبب افزایـــش 

کیفیت محیـــط و عدالت اقتصـــادی، اســـتانداردهای 

منطقـــه ای را پشـــت رس گذاشـــته اســـت و امنیـــت 

اجتامعـــی کافـــی بـــرای فعالیت هـــای اقتصـــادی 

و بـــرای جلـــب رسمایه گـــذاری خارجـــی فراهـــم 

ــاد در  ــردم نهـ ــازمان های مـ ــا و سـ ــت. تعاونی هـ اسـ

ـــزار  ـــن اب ـــتا، اصلی تری ـــهر و روس ـــوراهای ش ـــار ش کن

ـــت  ـــی اس ـــت های مدیریت ـــا و سیاس ـــرای برنامه ه اج

ـــه  ـــور ب ـــواحل کش ـــت س ـــازمان مدیری ـــط س ـــه توس ک

ــد. ــرا می رسـ ــه اجـ ــون بـ ــتوانه قانـ پشـ

مدیریـــت یکپارچـــه ســـواحل کشـــور، تحقـــق اهـــداف 

حفاظـــت، پایـــداری و یکپارچگـــی در چارچـــوب 

نهـــادی موثـــر در کشـــور خواهـــد بـــود کـــه ضمـــن 

ـــه توســـعه اقتصـــادی نواحـــی ســـاحلی، ســـاز  توجـــه ب

و کارهـــای الزم را جهـــت حفاظـــت از ارزش هـــای 

ــه ای در  ــی و منطقـ ــت ملـ ــتی و امنیـ ــط زیسـ محیـ

ــور  ــواحل کشـ ــدار از سـ ــرداری پایـ ــتای بهره بـ راسـ

ــی آورد.  ــم مـ فراهـ

به منظـــور رســـیدن بـــه چشـــم انداز ترســـیم 

شـــده بـــرای مدیریـــت منطقـــه ســـاحلی تهیـــه 

یـــک چارچـــوب اســـرتاتژیک بـــا اهـــداف مشـــخص 

ـــی  ـــازی و دسرتس ـــت یکپارچه س ـــه اهمی ـــوری ک به ط

ــت. ــی اسـ ــد، حیاتـ ــکاس یابـ ــداوم در آن انعـ مـ

تلفیق مطالعات  

ــه در  ــام گرفتـ ــات انجـ ــه مطالعـ ــاس مجموعـ براسـ

گروه هـــای تخصصـــی طـــرح ICZM در مرحلـــه 

 ZONING(( تلفیـــق، براســـاس الگـــوی پهنه بنـــدی

الیه هـــای مختلـــف بـــا یک دیگـــر ترکیـــب و نقشـــه 
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یکپارچـــه بـــا عنـــوان پهنه بنـــدی اراضـــی ســـاحلی 

ـــوان  ـــواحل،  ت ـــردی س ـــای عملک ـــامل پهنه ه ـــه ش ک

اکولوژیـــک،  مخاطـــرات و مـــرز مدیریتـــی اســـت، تهیه 

شـــد. یکـــی از مباحـــث کلیـــدی در به کارگیـــری ایـــن 

روش ترســـیم نتایـــج مـــورد انتظـــار و تعییـــن داده های 

مـــورد نیـــاز در فرآینـــد پهنه بنـــدی می باشـــد. 

همچنـــان کـــه در بخش هـــای مختلـــف طـــرح 

تلفیـــق مدیریـــت یکپارچـــه مناطـــق ســـاحلی تاکیـــد 

شـــده اســـت، مکانـــی منـــودن مفاهیـــم، اهـــداف، 

ـــج مطالعـــات، اســـاس  راهربدهـــا و به طـــور کلـــی نتای

ورودی تلفیـــق را شـــکل می دهـــد. مطالعاتـــی کـــه در 

فرآینـــد تلفیـــق وارد شـــدند شـــامل مطالعـــات کاربری 

مطلـــوب اراضـــی، مدیریـــت زیســـت محیطـــی، 

مدیریـــت نـــوار ســـاحلی، مطالعـــات سیاســـی و 

ـــات  ـــت، مطالع ـــازمان مدیری ـــاختار و س ـــی، س امنیت

ـــتند.  ـــی هس ـــات حقوق ـــش و مطالع پای

ـــدی  ـــر پهنه بن ـــذار ب ـــرتاتژی های تاثیرگ ـــداف و اس اه

ســـواحل و بـــه تبـــع برنامـــه مدیریـــت یکپارچـــه مناطق 

ســـاحلی را می تـــوان ناشـــی از خروجـــی مطالعـــات 

سیاســـی و امنیتـــی، مطالعـــات مدیریـــت زیســـت 

ـــت.  ـــازمان دانس ـــاختار و س ـــات س ـــی و مطالع محیط

ــه  ــن برنامـ ــن بخـــش در تدویـ ــه مهم تریـ ــا کـ از آنجـ

مدیریـــت یکپارچـــه مناطـــق ســـاحلی، پهنه بنـــدی 

ســـاحل می باشـــد، منـــودار زیـــر روش بـــه کار رفتـــه 

در ایـــن پهنه بنـــدی را به صـــورت گســـرتده تری 

ــت. ــذارده اسـ به منایـــش گـ

مـــدل مفهومـــی برآینـــد مطالعـــات مدیریـــت یکپارچـــه 

مناطـــق ســـاحلی ایـــران

پهنه بندی اراضی 

ـــوان  ـــده، به عن ـــان ش ـــی بی ـــق مبان ـــدی مطاب پهنه بن

ــه نهایـــی  ــا و نتیجـ ــیوه کلیـــدی تلفیـــق داده هـ شـ

مطالعـــات طـــرح مدیریـــت یکپارچـــه مناطـــق 

ســـاحلی اســـت. پهنه بنـــدی مناطـــق ســـاحلی 

ـــه  ـــردی، پهن ـــه عملک ـــی: پهن ـــه کل ـــار الی ـــامل چه ش

ـــه قوت هـــا  ـــه مدیریتـــی و معرفـــی الی مخاطـــرات، پهن

ـــه ای  ـــه صـــورت الی ـــه ســـاحلی )ب و ضعف هـــای منطق

ــردی  ــدی عملکـ ــه پهنه بنـ ــد. الیـ ــی( می باشـ خطـ

ـــدی  ـــه بن ـــی پهن ـــای اساس ـــی از الیه ه ـــوان یک به عن

مناطـــق ســـاحلی می باشـــد کـــه از آن می تـــوان 

ـــه  ـــن الی ـــرد. ای ـــام ب ـــز ن ـــه نی ـــدی پای ـــوان پهنه بن به عن

به دنبـــال نظـــم بخشـــیدن بـــه اســـتقرار عملکردهـــای 

متفـــاوت در زمین هـــای ســـاحلی اســـت. هـــدف در 

ـــا  ـــن ب ـــق همگ ـــاد مناط ـــردی، ایج ـــدی عملک پهنه بن

ـــای  ـــا ویژگی ه ـــت ی ـــخص در فعالی ـــای مش ویژگی ه

ـــراری نظـــم  ـــه برق ـــت ب ـــه در نهای ـــی اســـت ک جغرافیای

عملکـــردی در پهنه هـــا می انجامـــد.

پهنـــه مدیریتـــی، محصـــول مطالعـــات مدیریـــت نـــوار 

ـــر  ـــی ب ـــورت پوشش ـــه به ص ـــت ک ـــاحلی)SMP( اس س

ـــه اســـت  ـــرار گرفت ـــه پهنه بنـــدی عملکـــردی ق روی الی

ــن  ــت، ایـ ــه اسـ ــوع پهنـ ــج نـ ــامل پنـ ــود شـ ــه خـ کـ

پهنه هـــا عبارت انـــد از: ۱- پهنـــه آب هـــای ســـاحلی 

ـــه   ـــه  خطـــر ۴- پهن ـــه ای ۳- پهن ـــه  آب هـــای کران ۲- پهن

ـــاحلی ـــه س ـــه ناحی ـــان آب ۵- پهن نوس

ــدی  ــود در پهنه بنـ ــول موجـ ــه، اصـ ــن مطالعـ در ایـ

مدیریتـــی حفظ و تغییـــر اساســـی و قابـــل مالحظه ای 

ـــده  ـــرح ش ـــط مط ـــت. ضواب ـــه اس ـــورت نگرفت در آن ص

در پهنه بنـــدی عملکـــردی و پهنه بنـــدی مدیریتـــی 

کـــه در قالـــب پهنـــه پوششـــی می باشـــد، مکمـــل 

یک دیگرنـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب، در صورتـــی کـــه 

ـــد  ـــه ای مســـتقر شـــود بای عملکـــردی بخواهـــد در پهن

ـــورد نظـــر در پهنه بنـــدی عملکـــردی و  ـــط م هـــم ضواب

ـــط پهنه بنـــدی مدیریتـــی را رعایـــت کنـــد و  هـــم ضواب

ـــد.  ـــض نکنن ـــاد تناق ایج

ایـــن پهنـــه یـــک پهنـــه پوششـــی اســـت کـــه از 

ـــده،  ـــت آم ـــر به دس ـــه خط ـــوع الی ـــت ن ـــانی هف هم پوش

الزم به ذکـــر اســـت کـــه ایـــن الیه هـــا در ســـه ســـطح 

ـــدی  ـــط طبقه بن ـــر متوس ـــاد و خط ـــر زی ـــم، خط ـــر ک خط

شـــده و شـــامل: لرزه خیـــزی، ســـیل گیری، 

روان گرایـــی، خشک ســـالی، یخ بنـــدان، طوفـــان و 

بـــاران تنـــد اســـت. الیـــه قـــوت و ضعـــف مناطـــق ســـاحلی 

 )SMP(کـــه از مطالعـــات مدیریـــت نـــوار ســـاحلی

به دســـت آمـــده اســـت و به صـــورت خطـــی در امتـــداد 

ـــوت حاصـــل  ـــف و ق ـــاط ضع ـــرده و نق ســـاحل حرکـــت ک

از پهنه بنـــدی مخاطـــرات را بازتـــاب می دهـــد. از 

ـــی  ـــه نظم ده ـــن الی ـــر در ای ـــورد نظ ـــداف م ـــن اه مهرتی

در اســـتقرار برخـــی عملکردهـــای اساســـی بـــر پایـــه 
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برآینـــد تاثیـــر انـــواع مخاطـــرات بـــر نـــوار ســـاحلی اســـت. 

ــه  ــا و تجزیـ ــتفاده از داده هـ ــهیل اسـ ــور تسـ به منظـ

و تحلیل هـــای انجـــام شـــده، سیســـتمی طراحـــی 

شـــده اســـت کـــه می توانـــد تصمیم گیـــری در 

منطقـــه ســـاحلی را پشـــتیبانی کنـــد. ایـــن 

ـــت  ـــری )DSS ( قابلی ـــتیبان تصمیم گی ـــتم پش سیس

جمع بنـــدی متامـــی داده هـــای فضایـــی را فراهـــم 

ـــد  ـــتم می توان ـــن سیس ـــال ای ـــوان مث ـــد. به عن می کن

ـــر آن،  ـــر ب ـــط ناظ ـــی و ضواب ـــن را معرف ـــه ای معی پهن

ـــای  ـــا و تهدیده ـــرات و فرصت ه ـــه مخاط ـــوع و درج ن

دریایـــی را در یـــک سیســـتم جامـــع و واحـــد ارایـــه 

ــد. دهـ

اسناد ابالغی شورای عالی شهرسازی و معامری 

در خصوص طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی  

مجموعـــه مطالعـــات طـــرح جامـــع مدیریـــت 

ــه توســـط  ــور کـ ــاحلی کشـ ــق سـ ــه مناطـ یکپارچـ

ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی در مقیـــاس ۱/۲۵۰۰۰ 

ـــود  ـــه شـــده ب ـــوار ســـاحلی کشـــور تهی در محـــدوده ن

ـــی  ـــورای عال ـــب ش ـــه تصوی ـــخ ۱۳۸9/7/۵ ب در تاری

شهرســـازی و معـــامری ایـــران و درتاریـــخ 9۱/۶/۴ 

ابـــالغ شـــد. ایـــن طـــرح در اجـــرای بخشـــی از 

ـــارم توســـعه اقتصـــادی  ـــه چه ـــون برنام ـــاده ۶۳ قان م

ــای  ــه از ویژگی هـ ــد کـ ــور می باشـ اجتامعـــی کشـ

قابـــل توجهـــی بـــه رشح زیـــر برخـــوردار اســـت:

مطالعـــه و تهیـــه خروجی هـــای طـــرح بـــر روی 

ـــرای کل مناطـــق ســـاحلی  نقشـــه های ۱:۲۵۰۰۰ب

کشـــور

ایـــن طـــرح کامـــال فرابخشـــی اســـت و دســـتگاه های 

ـــا  ـــط ب ـــف مرتب ـــی مختل ـــی و خصوص ـــی، عموم دولت

ســـاحل می تواننـــد از ســـامانه پشـــتیان مدیریتـــی آن 

ـــا  بهـــره  بگیرنـــد. در واقـــع نتایـــج طـــرح به صـــورت پوی

ـــری  ـــت و جهت گی ـــرای هدای ـــب ب ـــای مناس گزینه ه

ــراروی  ــاحلی را فـ ــق سـ ــوزون در مناطـ ــعه مـ توسـ

ــرار می دهـــد. تصمیم گیرنـــدگان قـ

ـــکل  ـــر مش ـــدن ب ـــق آم ـــه فای ـــرح زمین ـــن ط ـــج ای نتای

حریـــم قانونـــی دریـــا و امـــکان آزاد ســـازی دسرتســـی 

همگانـــی بـــه دریـــا را بـــرای عمـــوم مـــردم فراهـــم 

آورده اســـت.

ســـازمان مدیریتـــی پیشـــنهادی )کمیته ســـازماندهی 

ســـواحل اســـتانی( کامـــال نظارتـــی اســـت و بـــا 

اســـتفاده از برنامـــه هامهنگـــی تهیـــه شـــده بـــدون 

مداخلـــه در وظایـــف ســـازمان های بخشـــی، 

مســـوولیت های آن هـــا در مناطـــق ســـاحلی را شـــفاف 

و ســـامان می دهـــد.

طـــی ایـــن مطالعـــات بـــرای نخســـتین بار بـــا 

اســـتفاده از جدیدتریـــن داده هـــای ماهـــواره ای 

نقشـــه کاربـــری اراضـــی مناطـــق ســـاحلی کشـــور 

ـــت)حدود  ـــده اس ـــه ش ـــاس ۱:۲۵.۰۰۰ تهی در مقی

۶۰۰ شـــیت(.

در ایـــن مطالعـــات بـــرای نخســـتین بـــار بـــا اســـتفاده 

ــای  ــه ناهمواری هـ ــواره ای نقشـ ــای ماهـ از داده هـ

ســـاحلی کشـــور در مقیـــاس ۱:۲۵.۰۰۰ تهیه شـــده 

ـــیت(. ـــت)حدود ۶۰۰ ش اس

ـــت  ـــه مدیری ـــرای برنام ـــی اج ـــش و ارزیاب ـــه پای برنام

یکپارچـــه در ســـواحل کشـــور، بـــا اســـتفاده از ۱۵ 

شـــاخص مدیریتـــی، 9 شـــاخص اکولوژیـــک و ۱۳ 

ـــری  ـــکان ره گی ـــادی ام ـــی– اقتص ـــاخص اجتامع ش

ــاحلی را  ــه سـ ــت منطقـ ــه و کیفیـ ــت برنامـ موفقیـ

ــم آورده اســـت. فراهـ

ــده،  ــام شـ ــی انجـ ــات حقوقـ ــتوانه مطالعـ ــه پشـ بـ

ــه  ــه قانونـــی مدیریـــت یکپارچـ پیش نویـــس الیحـ

ـــرای  ـــه زودی ب ـــه ب ـــده ک ـــه ش ـــاحلی تهی ـــق س مناط

ــات  ــم هیـ ــی تقدیـ ــل قانونـ ــی مراحـ ــی و طـ بررسـ

محـــرتم دولـــت خواهـــد شـــد.

اقدامات درحال انجام

 طرح مدیریت یکپارچه مناطق 

ساحلی ایران )تداوم طرح(

از آنجایـــی کـــه موضـــوع مدیریـــت یکپارچـــه یـــک 

ــر  ــتمر اســـت و از طـــرف دیگـ ــا ومسـ ــوع پویـ موضـ

به لحـــاظ رضورت اقدامـــات بعـــدی در ایـــن 

خصـــوص ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی به عنـــوان 

ـــت  ـــرح مدیری ـــات ط ـــن مطالع ـــه وتدوی ـــی تهی متول

یکپارچـــه مناطـــق ســـاحلی در گام هـــای اول 

ـــه انجـــام  )تبییـــن( دوم )ترشیـــح( و ســـوم )تلفیـــق( ب

ـــرده  ـــدام ک ـــر اق ـــه رشح زی ـــاز ب ـــورد نی ـــوارد م ـــایر م س

ــت: اسـ

۱- تهیـــه نرم افـــزار پشـــتیبان تصمیم گیـــری 

»DSS»مدیریـــت یکپارچـــه مناطـــق ســـاحلی کشـــور

ـــامره ۳۴۶۱۲/۳۰۰/9۱  ـــه ش ـــاد ابالغی ـــه مف ـــر ب نظ

ــازی و  ــی شهر سـ ــورای عالـ ــورخ 9۱/۰۶/۰۴ شـ مـ

معـــامری در خصـــوص طـــرح مدیریـــت یکپارچـــه 

مناطـــق ســـاحلی )ICZM( مبنـــی بـــر ارایـــه 

نرم افـــزار DSS حاصـــل از مطالعـــات پیش گفتـــه 

ـــتیبان  ـــزار پش ـــخه ArcGIS_v.۱۰، نرم اف ـــت نس تح

تصمیم ســـازی مدیریـــت یکپارچـــه مناطـــق ســـاحلی 

ــران و  ــرداری توســـط مدیـ ــور بهره بـ ــور به منظـ کشـ

کارشناســـان مرتبـــط بـــا ایـــن حـــوزه تهیـــه و به منظـــور 

ابـــالغ بـــه اســـتان داری های کشـــور در اختیـــار 

ـــه  ـــرار گرفت ـــاون محـــرتم شهرســـازی و معـــامری ق مع

ــرا  ــت اجـ ــر قابلیـ ــالوه بـ ــزار عـ ــن نرم افـ ــت. ایـ اسـ

به صـــورت مســـتقل، قابلیـــت نصـــب بـــر روی 

نســـخه۱۰.۱ و ویرایش هـــای باالتـــر نرم افـــزار 

ArcGIS را دارد.

2- تشـــکیل »کمیتـــه ســـاماندهی و مدیریـــت 

ســـواحل«

در راســـتای اجـــرای بنـــد ۱ ابالغیـــه شـــورای عالی 

شهرســـازی و معـــامری مبنـــی بـــر ســـاماندهی و 

مدیریـــت ســـواحل کشـــور، ایجـــاد کمیتـــه پیش گفتـــه 

ـــازمان در  ـــن س ـــتادی ای ـــای س ـــکاری واحده ـــا هم ب

اســـتان های ســـاحلی پیگیـــری گردیـــد. به نحـــوی 

ـــدران،  ـــتان های مازن ـــاره در اس ـــورد اش ـــه م ـــه کمیت ک

خوزســـتان، بوشـــهر و هرمـــزگان تشـــکیل گردیـــده 

و ایجـــاد ایـــن کمیتـــه در ســـه اســـتان گیـــالن، 

گلســـتان و سیســـتان و بلوچســـتان در دســـت 

پیگیـــری می باشـــد. همچنیـــن به منظـــور تبییـــن 

و شفاف ســـازی رشح وظایـــف اعضـــای کمیتـــه 

مزبـــور، دســـتورالعمل اجرایـــی کمیتـــه پیش گفتـــه 

ـــه  ـــرا ب ـــور اج ـــن و به منظ ـــازمان تدوی ـــن س ـــط ای توس

اســـتانداران اســـتان های ســـاحلی پیشـــنهاد گردیـــد. 

بـــدون شـــک ایـــن کمیتـــه می توانـــد به عنـــوان 

ـــری  ـــط تصمیم گی ـــتگاه های ذیرب ـــال دس ـــه اتص حلق

در ســـواحل کشـــور ایفـــای نقـــش منـــوده و به ایـــن 

ترتیـــب از بخشـــی نگری و عملکـــرد ناهامهنـــگ 

ــد. ــری کنـ ــق جلوگیـ ــن مناطـ ــتگاه ها در ایـ دسـ

۳- آمـــوزش مدیـــران و کارشناســـان منتخـــب 

یـــی جرا ی ا ه ها ســـتگا د

در راســـتای اجـــرای بنـــد ۲ ابالغیـــه مبنـــی بـــر 

آمـــوزش کارشناســـان و مدیـــران دســـتگاه های 

اجرایـــی ذیربـــط توســـط ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی 

ـــزاری  ـــه، برگ ـــرح پیش گفت ـــه ط ـــی تهی ـــوان متول به عن

دوره هـــای آموزشـــی ۳ ســـاعته جهـــت آمـــوزش مدیران 

ـــوع  ـــط موض ـــتگاه های ذیرب ـــتادی دس ـــای س حوزه ه

مطالعـــات، برنامه ریـــزی گردیـــده اســـت. تاکنـــون 

دوره هـــای مـــورد اشـــاره در اســـتان های مازنـــدران، 

ــده  ــزار گردیـ ــزگان برگـ ــهر و هرمـ ــتان، بوشـ خوزسـ

ـــک روزه  ـــی ی ـــه، کارگاه آموزش ـــن رابط ـــت. در همی اس

به منظـــور آمـــوزش کارشناســـان مرتبـــط بـــا حـــوزه 

مطالعـــات ICZM، برنامه ریـــزی شـــده کـــه ایـــن 

کارگاه در اســـتان های مازنـــدران، بوشـــهر و هرمـــزگان 

ـــز  ـــر نی ـــاحلی دیگ ـــتان های س ـــایر اس ـــزار و در س برگ

ـــد. ـــد ش ـــزار خواه ـــاری برگ ـــال ج ـــان س ـــت پای لغای

۴- طـــرح تدقیـــق مطالعـــات ICZM در اســـتان 

هرمـــزگان:

ـــه شـــورای عالی شهرســـازی  ـــد ۳ ابالغی ـــه اســـتناد بن ب

و معـــامری و اصالحیـــه مربوطـــه، مســـوولیت 

اولویت بنـــدی و انجـــام مطالعـــات تدقیـــق طـــرح 

ــاحلی)ICZM( در  ــق سـ ــه مناطـ ــت یکپارچـ مدیریـ

اســـتان های ســـاحلی کشـــور بـــر عهـــده ســـازمان بنادر 

ـــکاری  ـــا هم ـــم ب ـــن مه ـــام ای ـــوده و انج ـــوردی ب و دریان

ســـایر دســـتگاه های ذیربـــط در اســـتان های مزبـــور 

در دســـتور کار ایـــن ســـازمان قـــرار دارد. در همیـــن 

ـــرتم  ـــتاندار مح ـــت اس ـــه درخواس ـــه ب ـــا توج ـــتا و ب راس

وقـــت اســـتان هرمـــزگان،  تدقیـــق نتایـــج طـــرح 

ICZM در ایـــن اســـتان به عنـــوان اولیـــن گام در 

ـــورای عالی  ـــه ش ـــد از مصوب ـــن بن ـــرای ای ـــوص اج خص

شهرســـازی و معـــامری، پـــس از طـــی مراحـــل قانونـــی 

و انتخـــاب مشـــاور آغـــاز شـــد. شـــایان ذکـــر اســـت 

جلســـه رشوع بـــه کار طـــرح مـــورد اشـــاره در محـــل 

اســـتانداری هرمـــزگان بـــا حضـــور معـــاون محـــرتم 

ــتانداری مزبـــور برگـــزار  برنامه ریـــزی و اشـــتغال اسـ

ـــن جلســـه اهـــداف و چارچـــوب  ـــن ای ـــد و طـــی ای گردی

کاری مطالعـــات مـــورد اشـــاره از ســـوی مدیـــران 

ـــح  ـــرح ترشی ـــاور ط ـــی مش ـــم اعزام ـــازمان و تی ـــن س ای

ـــب  ـــون قری ـــه تاکن ـــه ک ـــات پیش گفت ـــد. مطالع گردی

ـــا محـــور  7 درصـــد پیرشفـــت فیزیکـــی داشـــته اســـت ب

قـــرار دادن مســـایل و مشـــکالت مناطـــق ســـاحلی 

ـــه  ـــی ب ـــای اجرای ـــه راهکاره ـــزگان ارای ـــتان هرم در اس

ـــرد. ـــد ک ـــال خواه ـــکالت را دنب ـــن مش ـــع ای ـــور رف منظ

بـــدون شـــک عـــدم وجـــود هامهنگـــی بیـــن 

دســـتگاه های متعـــدد تصمیم ســـاز در ســـواحل 

ـــن  ـــی از عمده تری ـــوان یک ـــاز به عن ـــه از دیرب ـــور ک کش

ـــاذ  ـــات اتخ ـــق، موجب ـــن مناط ـــال در ای ـــکالت مبت مش

ـــروز  ـــا ب تصمیـــامت متناقـــض و بعضـــا متضـــاد و نهایت

مصایـــب در ایـــن حـــوزه شـــده اســـت، رشایـــط را بـــرای 

اتـــالف منابـــع و افزایـــش مشـــکالت مناطـــق ســـاحلی 

ـــکاری  ـــا هم ـــا ب ـــای آن دارد ت ـــذا ج ـــی آورد. ل ـــم م فراه

و هامهنگـــی بیـــن دســـتگاه های ذیربـــط موضـــوع 

اقدامـــات مناســـب جهـــت مرتفـــع منـــودن مشـــکالت 

ــرار  ــدف قـ ــا هـ ــزی و بـ ــاحلی برنامه ریـ ــق سـ مناطـ

دادن توســـعه پایـــدار ســـواحل،  کشـــور جمهـــوری 

اســـالمی ایـــران از مناطـــق ســـاحلی توســـعه یافته 

برخـــوردار شـــود.
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ـــر  ـــاه اخی ـــد م ـــت در چن ـــت نف ـــقوط قیم ـــر س در اث

و تاثیـــرات آن بـــر روی فرآورده هـــای نفتـــی، 

ـــازار  ـــی، ب محصـــوالت پرتوشـــیمی و صنعـــت دریای

ــت  ــم گیری در قیمـ ــقوط چشـ ــا سـ ــت و گاز بـ نفـ

نفـــت روبـــه رو شـــده اســـت کـــه ایـــن امـــر تاثیـــر 

ـــی  ـــای نفت ـــادرات فرآورده ه ـــر ص ـــی ب ـــل توجه قاب

ــت.  ــته اسـ ــیمی داشـ ــوالت پرتوشـ و محصـ

ـــر  ـــادی ب ـــر زی ـــت تاثی ـــت نف ـــقوط قیم ـــع س در واق

زنجیـــره مبـــادالت تجـــاری در مناطـــق نفت خیـــز 

و به ویـــژه درمنطقـــه خلیج فـــارس داشـــته اســـت. 

برهمیـــن اســـاس اخبـــار متعـــددی از ورشکســـتگی 

چندیـــن رشکـــت سوخت رســـان در امـــارات و 

ـــن  ـــل چندی ـــادن و تحوی ـــر افت ـــور به تاخی همین ط

ـــه رو  ـــران در امـــارات روب ـــه فـــرآورده نفتـــی ای محمول

ــه و  ــای ژانویـ ــر در ماه هـ ــی دیگـ ــدیم، از طرفـ شـ

ـــی  ـــوه و نهای ـــداران بالق ـــال ۲۰۱۵ خری ـــه س فوری

نفـــت و گاز تـــا مشـــخص شـــدن وضعیـــت بـــازار 

از ورود بـــه بـــازار خـــودداری منودنـــد کـــه خـــود 

عامـــل رکـــود در بـــازار مبـــادالت فرآورده هـــای 

تاثیرات سقوط قیمت نفت
 بر فرآورده های نفتی، محصوالت پرتوشیمی 

و صنعت حمل و نقل دریایی

   امیر مهدی خشوعی   

کارشناس ارشد در حمل و نقل دریایی، تجارت و امور مالی از دانشگاه سیتی لندن

مدیر بازرگانی و عضو هیات مدیره، رشکت کشتی رانی امواج دریا

نفتـــی و محصـــوالت شـــیمیایی گردیـــده اســـت. 

ـــی  ـــای صادرات ـــرای محموله ه ـــا ب ـــدن تقاض ـــم  ش ک

تاثیـــر مســـتقیمی بـــر بـــازار حمل و نقـــل دریایـــی 

ری کـــه  ، به طو شـــته ا یـــن محموله هـــا د ا

در ماه هـــای ژانویـــه و فوریـــه ۲۰۱۵ تعـــداد 

کشـــتی های تانکـــر ورودی بـــه آب هـــای دریـــای 

ایـــران بـــا کاهـــش روبـــه رو شـــده اســـت.

ــی  ــوالت، وقتـ ــی محصـ ــداران نهایـ ــد خریـ از دیـ

ـــب  ـــود، اغل ـــه ش ـــدید مواج ـــانات ش ـــا نوس ـــازار ب ب

ــادل  ــا متعـ ــرده و تـ ــینی کـ ــداران عقب نشـ خریـ

ـــر  ـــن ام ـــد. ای ـــر می مانن ـــازار منتظ ـــت ب ـــدن قیم ش

باعـــث رکـــود در بـــازار می شـــود، محصـــوالت در 

ــدم  ــود باعـــث عـ ــه خـ ــده کـ ــره شـ ــا ذخیـ انبار هـ

به وجـــود آمـــدن تـــوازن در عرضـــه و تقاضـــا 

می شـــود. 

ــره  ــده در زنجیـ ــاد شـ ــود ایجـ ــه رکـ ــه بـ ــا توجـ بـ

فـــراورده هـــای نفتـــی و محصـــوالت پرتوشـــیمی 

ـــت  ـــی قیم ـــداری تدریج ـــا پای ـــات گازی، ب و میعان

ـــر  ـــای اخی ـــاه ه ـــی در م ـــای نفت ـــراورده ه ـــت و ف نف

پیـــش بینـــی مـــی شـــود کـــه از اواســـط مـــاه آوریـــل  

۲۰۱۵بـــازار بـــا ثبـــات بیشـــرتی نســـبت بـــه 

ــود.  ــرو شـ ــه روبـ ــه و  فوریـ ــای ژانویـ ماه هـ

فرآورده های نفتی 

 Dirty  ـــی ـــروه اصل ـــه دو گ ـــی ب ـــای نفت ـــراورده ه ف

ــت  ــل نفـ ــا  DPP از قبیـ Petroleum Product یـ

 CPP یـــا  Clean Petroleum Product کـــوره و

ماننـــد بنزیـــن و گازئیـــل تقســـیم مـــی گردنـــد. 

ایـــران از صادرکننـــدگان اصلـــی نفـــت کـــوره در 

ــه  ــه بـ ــا توجـ ــع بـ ــه در واقـ ــد کـ ــه می باشـ منطقـ

تولیـــدات داخلـــی پاالیشـــگاه ها و همچنیـــن 

محموله هـــای ترانزیتـــی از کشـــور عـــراق کـــه در 

حجـــم باالیـــی بـــه کشـــور وارد می شـــود، مقـــدار 

ــای  ــا در تناژهـ ــن فرآورده هـ ــی از ایـ ــل توجهـ قابـ

   )Medium range(متفـــاوت بـــا کشـــتی های

ــود. از  ــل می شـ ــا LR ( )Long rangحمـ MRو یـ
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طرفـــی دیگـــر، بـــا روی کار آمـــدن دولـــت جدیـــد 

ــب  ــوا در اغلـ ــی هـ ــنت آلودگـ ــر گرفـ ــا در نظـ و بـ

کالن شـــهر های ایـــران کـــه بنابـــر اظهـــارات 

مســـوولین، بنزیـــن تولیـــد داخلـــی یکـــی از دالیـــل 

ــال  ــل سـ ــل از اوایـ ــن دلیـ ــد و به همیـ آن می باشـ

۱۳9۳ دولـــت اقـــدام بـــه وارد کـــردن بنزیـــن 

ــایانی در  ــک شـ ــود کمـ ــه خـ ــود کـ ــارج منـ از خـ

بهبـــودی آلودگـــی هـــوا داشـــت. 

 ،CPP در واقـــع بـــا واردات بیشـــرت محصـــوالت

 Cargo Backhaul نـــرخ حمـــل بارهـــای برگشـــتی

افزایـــش یافتـــه و اغلـــب صاحبـــان کشـــتی های 

تانکـــر شـــیمیایی کـــه بیشـــرت در کشـــورهای حـــوزه 

ــا حمـــل  ــد، بـ ــارس فعالیـــت می مناینـ ــج فـ خلیـ

ایـــن نـــوع فرآورده هـــا به دنبـــال ســـوددهی 

بیشـــرت هســـتند. 

محصوالت پتروشیمی
 و میعانات گازی 

ایـــن رونـــد تاثیـــرات خـــود را در محصـــوالت 

 Aromatics، ،پرتوشـــیمی از قبیـــل متانـــول

ـــن  ـــن، اتیل ـــل بوتادی ـــات گازی مث Glycolsو میعان

نیـــز داشـــته اســـت، در واقـــع چـــون خـــوراک 

لیـــد محصـــوالت  تو ی  غلـــب مجتمع هـــا ا

ــتقیم از  ــتقیم و غیرمسـ ــیمیایی به صـــورت مسـ شـ

ـــش  ـــا کاه ـــود، ب ـــه می ش ـــی گرفت ـــای نفت فرآورده ه

قیمـــت نفـــت و فرآورده هـــای نفتـــی، قیمـــت 

ایـــن نـــوع محصـــوالت هـــم به صـــورت تدریجـــی 

کاهـــش می یابـــد کـــه ایـــن امـــر باعـــث کاهـــش 

ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــیمی ش ـــاری و پرتوش ـــادالت تج مب

خـــود بـــه رکـــود بـــازار کمـــک کـــرده اســـت.

از طـــرف دیگـــر، مرف کننـــدگان نهایـــی در 

ــاری کمـــرتی  ــیل تجـ ــه پتانسـ ــه کـ ــد و ترکیـ هنـ

نســـبت بـــه چیـــن دارنـــد، بـــا انبـــار منـــودن 

محموله هـــای قبلـــی پـــس از ســـقوط قیمت هـــا، 

ـــام  ـــدی انج ـــد جدی ـــتور خری ـــه دس ـــال هیچ گون عم

منی دهنـــد کـــه ایـــن امـــر در محصوالتـــی نظیـــر 

متانـــول کامـــال محســـوس اســـت. در میعانـــات 

گازی مثـــل بوتادیـــن، بـــا توجـــه بـــه محـــدود 

ـــی  ـــر چندان ـــاور دور، تغیی ـــداران در خ ـــودن خری ب

ــادالت صـــورت نگرفتـــه، به جـــز کاهـــش  در مبـ

ــوالت.  ــت محصـ قیمـ

عرضه و تقاضا در صنعت دریایی، 
کشتی های تانکر شیمیایی و گازی 

بـــازار کشـــتی و کشـــتی رانی همـــواره بـــه عامـــل 

ــرخ  ــع نـ ــتگی دارد و در واقـ ــا بسـ ــه و تقاضـ عرضـ

یـــن  ز ا حمل و نقل هـــای کشـــتی همیشـــه ا

فاکتـــور پیـــروی می کنـــد. 

ـــای  ـــامل تحریم ه ـــا اع ـــالدی ب ـــال ۲۰۰9 می از س

ناجوامنردانـــه بـــه صنعـــت دریایـــی کشـــور، 

بســـیاری از صاحبـــان کشـــتی های اروپایـــی، 

ــه  ــد کـ ــران رفته انـ ــازار ایـ ــره از بـ ــاوردور و غیـ خـ

ایـــن مســـاله، تاثیـــر مســـتقیمی در کشـــتی های 

تانکـــر نفتـــی، شـــیمیایی و گازی داشـــته اســـت. 

خیلـــی از خطـــوط کـــه ملیـــت یونانـــی - انگلیســـی، 

ژاپنـــی، کـــره ای، هنـــدی، نـــروژی، آملانـــی و 

غیـــره دارنـــد، بـــه خاطـــر تحریم هـــای بیمـــه ای 

و بانکـــی کـــه از طـــرف اتحادیـــه اروپـــا و امریـــکا 

اعـــامل شـــده بـــود، مجبـــور بـــه تـــرک بـــازار 

ــت  ــب افـ ــاله موجـ ــن مسـ ــه ایـ ــده کـ ــران شـ ایـ

ـــر  ـــن ام ـــه ای ـــت ک ـــده اس ـــران ش ـــق ای ـــر رون ـــازار پ ب

ـــم  ـــران ک ـــازار ای ـــر را در ب ـــتی های تانک ـــه کش عرض

ــی  ــتی های چینـ ــان کشـ ــب صاحبـ ــرده و اغلـ کـ

ــا نـــرخ حمل هـــای بســـیار بـــاال محموله هـــای  بـ

شـــیمیایی و گازی ایـــران را حمـــل می کننـــد. 

ـــد  ـــتی های جدی ـــدن کش ـــرت ش ـــا بیش ـــه ب ـــه رفت رفت

ــت  ــه حالـ ــا بـ ــل کاالهـ ــه حمـ ــه، کرایـ در منطقـ

نســـبتا عـــادی خـــود برگشـــت، ولـــی بـــا کاهـــش 

شـــدید قیمـــت نفـــت، قیمـــت مـــواد شـــیمیایی 

ــا کاهـــش چشـــم گیری  ــم بـ و میعانـــات گازی هـ

روبـــه رو شـــده اســـت. 

ـــرای کشـــتی  ایـــن مســـاله باعـــث کاهـــش تقاضـــا ب

ــدادی  ــدن تعـ ــکار شـ ــه بیـ ــه و درنتیجـ در منطقـ

از کشـــتی ها بـــرای مقطعـــی کوتـــاه شـــد، ولـــی 

ــرای  ــود را بـ ــاز خـ ــتی نیـ ــان کشـ ــدد صاحبـ مجـ

دریافـــت بـــار مناســـب از کشـــورهای منطقـــه 

تامیـــن کرده انـــد. 

ـــرای  ـــرات در عرضـــه و تقاضـــا ب ـــر تغیی ـــر اث اصـــوال ب

کشـــتی، اکـــرث صاحبـــان کشـــتی دنبـــال بـــازار 

جایگزیـــن بـــوده و امـــکان جابه جایـــی مســـیر 

ـــال در  ـــوان مث ـــود دارد. به عن ـــتی وج ـــاری کش تج

ـــه در  ـــیاه و مدیرتان ـــای س ـــازار دری ـــارض ب ـــال ح ح

ـــتی های  ـــل کش ـــرخ حم ـــر ن ـــی از نظ ـــگاه خوب جای

تانکـــر وجـــود دارد کـــه ایـــن مســـاله باعـــث 

جابه جایـــی )Re-position( ایـــن کشـــتی ها 

بـــه آن منطقـــه می شـــود. در واقـــع کشـــتی 

ــارس از  ــج فـ ــود در خلیـ ــیمیایی موجـ ــر شـ تانکـ

ــیمی و در برگشـــت  ــای پرتوشـ ــرف بارهـ یـــک طـ

ـــای  ـــا فرآورده ه ـــی و ی ـــای خوراک ـــه روغن ه محمول

نفتـــی را حمـــل می کننـــد کـــه ایـــن مســـاله بـــا 

هزینه هـــای جانبـــی بـــرای شست وشـــو و تغییـــر 

نـــوع بـــار)cargo grade( را به همـــراه دارد.

ـــدق  ـــاله در مـــورد کشـــتی های گازی ص ایـــن مس

منی کنـــد و تعـــداد کشـــتی های حمـــل گاز

LPG  یـــا حمـــل اتیلـــن Ethylene carrier در 

منطقـــه محـــدود اســـت، به همیـــن دلیـــل در 

حـــال حـــارض و از اوایـــل ســـال میـــالدی جـــاری 

نرخ هـــای حمـــل ایـــن نـــوع کشـــتی ها حـــدودا 

ثابـــت مانـــده اســـت. 

ـــن  ـــیاری از متخصصی ـــرای بس ـــارض، ب ـــال ح در ح

و کارشناســـان ســـوال این جاســـت کـــه بـــا 

رفـــع تحریم هـــا و برگشـــت رشایـــط و برقـــراری 

روابـــط حســـنه بـــه کشـــورهای غربـــی و بـــاز 

شـــدن در هـــای تجـــاری کشـــور بـــه روی تجـــار، 

صادرکننـــدگان، واردکننـــدگان، صاحبـــان 

ـــازار عرضـــه و تقاضـــای  ـــره، ب ـــی و غی کشـــتی اروپای

کشـــتی بـــا حضـــور رشکت هـــای موجـــود بـــه 

ـــن  ـــت بی ـــرد؟ رقاب ـــد ک ـــت خواه ـــمتی حرک ـــه س چ

خاوردوری هـــا و رشکت هـــای تـــازه وارد بـــه بـــازار 

ایـــران، بـــازار کشـــتی رانی ایـــران را بـــا چـــه 

تحوالتـــی روبـــه رو می کنـــد؟ 

انشـــاا... در فرصتـــی دیگـــر ایـــن موضـــوع مـــورد 

بررســـی بیشـــرت قـــرار خواهـــد گرفـــت. 
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خت  ز ســـا لـــک کشـــتی ا ف یـــک ما هـــد

آن می توانـــد متفـــاوت باشـــد. معمـــوال اگـــر 

ـــدف  ـــا ه ـــازد ب ـــاری بس ـــناور تج ـــک ش ـــد ی بخواه

بازگشـــت رسمایـــه ایـــن کار را می کنـــد. اگـــر 

ـــی،  ـــداف نظام ـــت اه ـــد جه ـــی باش ـــازمان نظام س

اگـــر مســـافربری باشـــد جهـــت گردشـــگری و... 

ــاخت  ــرارداد سـ ــد. قـ ــام می دهـ ــن کار را انجـ ایـ

ــه  ــی موافقت نامـ ــالح بین املللـ ــناور در اصطـ شـ

ـــده  ـــرارداد )Contract( نامی ـــا ق )Agreement( ی

می شـــود کـــه متامـــی جنبه هـــای قـــرارداد را در 

بـــر می گیـــرد.

قـــرارداد کشتی ســـازی، بـــر خـــالف ســـایر 

قراردادهـــای ساخت و ســـاز و صنعتـــی دارای 

ویژگی هـــای منحـــر به فـــردی اســـت. از 

جملـــه:

۱.به دلیـــل گـــران بـــودن آن و نیـــز اســـتفاده 

ــرتی آن  ــه مشـ ــت آن، همـ ــا و مدیریـ از آن در دریـ

نیســـتند. قیمـــت یـــک شـــناور در ابعـــاد کوچـــک از 

ـــون دالر  ـــد میلی ـــد ص ـــا چن ـــزار دالر ت ـــد ه ـــد ص چن

در ابعـــاد بـــزرگ متغیـــر اســـت. به همیـــن دلیـــل 

معمـــوال رشکت هـــای شناورســـازی بـــا ســـفارش 

ــازند و  ــه اول بسـ ــا این کـ ــازند تـ ــناور را می سـ شـ

بعـــد به دنبـــال مشـــرتی باشـــند.

ــران  ۲.برخـــالف پروژه هـــای صنعتـــی مثـــل عمـ

و ســـاختامن و پاالیشـــگاه، شـــناور در یـــارد 

ســـازنده ســـاخته می شـــود. ایـــن امـــر نـــه تنهـــا 

باعـــث اشـــغال فضـــای ســـاخت می شـــود و 

در صـــورت تاخیـــر مانـــع از انجـــام پروژه هـــای 

بعـــدی می شـــود، بلکـــه مســـوولیت ســـازنده 

را نیـــز بیشـــرت می کنـــد چـــرا کـــه تـــا قبـــل از 

تحویل دهـــی شـــناور، مســـوولیت هـــر نـــوع 

ــت. ــازنده اسـ ــده سـ ــروژه به عهـ ــر پـ ــارتی بـ خسـ

۳.نبـــود اطالعـــات کافـــی کارفرمـــا در زمینـــه 

امروزه کلیـه سـفارش های صنعتی در مقیـاس بـزرگ، نیازمند به یک قرارداد منسـجم اسـت. چرا کـه عدم اشـاره به جزییـات این نوع پـروژه ها در 
نهایـت باعث بروز مشـکالت و تخلف می شـود. وجود دانـش و اطالعـات کافی و نیز تجربـه از طرفین قـرارداد ضروری به نظر می رسـد. کشتی سـازی 
نیز یکی از این دسـته موارد اسـت. معموال صنعت کشتی سـازی جزو صنایع سـنگین به حسـاب می آید و توجه بیشـتر به فرآیند سـاخت آن ضروری 
اسـت. به دلیل این که شناورسـازی دارای انعطـاف فراوانی اسـت، ذکر جزییـات در قرارداد امری ضروری اسـت. متاسـفانه در کشـور مـا به دلیل نبود 
کار کارشناسـانه و تخصـص در ایـن زمینـه، بارها شـاهد بروز دعوا بین مشـتری و سـازنده بوده ایـم که این دعوی نه تنها باعث حل مشـکل نشـده اسـت بلکـه مانع از 
رونـق در صنعـت و تجارت دریایی نیز گشـته اسـت. عدم تکمیل به موقع سـاخت شـناور و ماندن آن در یارد، به دلیل همین مشـکالت  اسـت. در این مقاله سـعی شـده 

است که کلیه مواردی که جهت ساخت شناور در یک قرارداد باید ذکر شود، عنوان و به آن اشاره شود. 

نحوه تنظیم قرارداد جهت ساخت شناور
رزاق زاهدی     عبدالرضا باباخانی 

اعضای هیات علمی گروه مهندسی دریا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دلوار
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ابتدایـــی بـــوده و رشایـــط تبدیـــل شـــدن بـــه 

موافقت نامـــه را دارنـــد. انجمـــن ســـازندگان 

ـــکان  ـــن مال ـــا )AWEs( و انجم ـــرب اروپ ـــتی غ کش

کشـــتی ژاپـــن )SAJ( و نـــروژ )NSA( از جملـــه ایـــن 

ســـازمان ها هســـتند کـــه چنیـــن فـــرم قـــراردادی 

ــک  ــی یـ ــمت های اصلـ ــدول ۲ قسـ ــد. جـ را دارنـ

ــد. ــان می دهـ ــازی را نشـ ــه کشتی سـ موافقت نامـ

هـــر کـــدام از بخش هـــای ذکـــر شـــده در 

ـــح  ـــح توضی ـــق و واض ـــور دقی ـــد به ط ـــرارداد بای ق

داده شـــوند. به عنـــوان مثـــال در مـــورد متدیـــد 

ـــث  ـــه باع ـــواردی ک ـــت م ـــرارداد، الزم اس ـــان ق زم

ــه،  ــوه قهریـ ــد قـ ــود )ماننـ ــد می شـ ــن متدیـ ایـ

تاخیـــر در پرداخـــت، توافقـــات موضعـــی بیـــن 

ســـازنده و مالـــک، قصـــور پیـــامن کاران فرعـــی 

ـــده  ـــرارداد گنجان ـــنت ق ـــق در م ـــور دقی و...( به ط

شـــود. آن چه کـــه از جـــدول ۲ بـــر می آیـــد 

ـــزو  ـــرارداد، ج ـــمت از ق ـــن قس ـــه ای ـــت ک ـــن اس ای

ســـنگین و مفصـــل قـــرارداد اســـت.

رشایط و بندها

ــک  ــه در یـ ــرارداد کـ ــک قـ ــای یـ رشوط و بندهـ

قـــرارداد کشتی ســـازی به شـــکل واحـــد 

نیســـتند، معمـــوال توســـط مالـــک شـــناور 

به شـــکل اســـتاندارد در می آینـــد، به خصـــوص 

اگـــر مالـــک شـــناور مناینـــده دولـــت یـــا یـــک 

ـــاوب  ـــاز متن ـــه نی ـــزرگ باشـــد ک بخـــش تجـــاری ب

ـــک  ـــا در ی ـــط و بنده ـــر رشای ـــناور دارد. اگ ـــه ش ب

ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــرت ای ـــد، به ـــان باش ـــرارداد یکس ق

در موافقت نامـــه ذکـــر شـــود. بـــا ایـــن وجـــود، 

ـــمت  ـــک قس ـــد ی ـــی بای ـــای دولت ـــی واحده برخ

ــد،  ــر بگیرنـ ــر در نظـ ــن امـ ــرای ایـ ــه بـ جداگانـ

ــن  ــق قوانیـ ــت طبـ ــاز اسـ ــواره نیـ ــه همـ چراکـ

ســـازمانی خـــود در قراردادهـــا آن را داشـــته 

ــد. ــت کننـ ــند و رعایـ باشـ

ـــا  ـــمت )رشوط( ب ـــن قس ـــا ای ـــی قرارداده در برخ

ـــورت  ـــر ص ـــود. در ه ـــق می ش ـــه تلفی موافقت نام

ــش  ــن بخـ ــرارداد، ایـ ــودن قـ ــل از نهایی منـ قبـ

ـــری آن در  ـــاط و کارب ـــا از ارتب ـــود ت ـــرور ش ـــد م بای

پـــروژه اطمینـــان حاصـــل شـــود. یـــک منونـــه 

ــازی  ــرارداد کشتی سـ ــا در قـ از رشایـــط و بندهـ

درجـــدول ۳ آمـــده اســـت.

اگـــر بندهـــا و رشایـــط در قســـمت موافقت نامـــه 

گنجانـــده شـــود، جـــداول ۲ و ۳ یکـــی خواهنـــد شـــد.

ــه  ــود کـ ــث می شـ ــی باعـ ــی و حقوقـ ــایل فنـ مسـ

ــد.  ــود را تامیـــن منایـ ــناور خـ ــد شـ گاهـــی نتوانـ

مثـــال تســـت دریـــاروی شـــناور کـــه نیـــاز بـــه هزینـــه 

ــن  ــی در ایـ ــات کافـ ــنت اطالعـ ــدم داشـ دارد. عـ

ــود. ــکل شـ ــروز مشـ ــث بـ ــد باعـ ــه می توانـ زمینـ

ــورد  ــت مـ ــرارداد الزم اسـ ــاد قـ ــه در انعقـ آن چه کـ

ــک  ــین مالـ ــای پیشـ ــرد، تجربه هـ ــرار گیـ ــر قـ نظـ

ـــتی  ـــک کش ـــر مال ـــت. اگ ـــازنده آن اس ـــتی و س کش

تجربه هـــای پیشـــین را کســـب منـــوده باشـــد، 

می توانـــد قـــرارداد به مراتـــب بهـــرتی را بـــا 

ســـازنده امضـــا منایـــد چـــرا کـــه اگـــر مشـــکالتی 

ــن  ــد، ایـ ــته باشـ ــود داشـ ــی وجـ ــرارداد قبلـ در قـ

مشـــکالت در قـــرارداد جدیـــد مرتفـــع می گـــردد )بـــا 

ـــه مالـــک کافـــی  اصـــالح قـــرارداد(. ولـــی اگـــر تجرب

ــا الاقـــل  ــد از یـــک متخصـــص یـ نباشـــد می توانـ

یـــک فـــرد باتجربـــه در ایـــن زمینـــه اســـتفاده منایـــد. 

بـــرای ســـازنده نیـــز همیـــن مـــوارد مهـــم اســـت، 

به خصـــوص این کـــه بـــرای اولیـــن بـــار بخواهـــد 

یـــک نـــوع خـــاص از شـــناور را تولیـــد کنـــد.

مولفه های یک قرارداد 

به طورکلـــی می تـــوان بـــه یـــک قـــرارداد ســـاخت 

ـــرد: ـــام ب ـــم ن ـــه مه ـــه جنب ـــتی از س کش

۱.قالب بندی قرارداد

۲.قالب بنـــدی خصوصیـــات، نقشـــه ها و اجـــزای 

شـــناور )خصوصیـــات فنـــی(

۳.مدیریت قرارداد در حین ساخت شناور

جهـــت پوشـــش دادن ایـــن ســـه مـــورد، هشـــت 

مولفـــه اصلـــی قـــرارداد در جـــدول ۱ ذکـــر شـــده 

اســـت

جدول1- مولفه های قرارداد

توافق )موافقت نامه(

رشایط قرارداد

خصوصیات قرارداد

نقشه های قرارداد و طرح آن

قوانین و مقررات بین املللی

قوانین و مقررات ملی و داخلی

قوانین موسسات رده بندی

استانداردها

در صورتی کـــه درســـاخت شـــناور نیـــاز بـــه 

یـــک رسی اســـتانداردهای دیگـــر باشـــد، ایـــن 

ـــده شـــود. ـــرارداد گنجان ـــد در ق اســـتانداردها بای

در صورتی کـــه خواســـته ها و الزاماتـــی کـــه 

همـــواره در هـــر پـــروژه ســـاختی بایـــد رعایـــت 

ــد،  ــده باشـ ــده نشـ ــرارداد گنجانـ ــردد، در قـ گـ

ایـــن الزامـــات جـــزو خصوصیـــات قـــرارداد تلقـــی 

می شـــود و نبایـــد ســـاختار اصلـــی قـــرارداد 

ــدا کنـــد.  ــر پیـ تغییـ

فـــرم قـــرارداد از نظـــر قیمـــت بـــه دو نـــوع 

اســـت کـــه قیمـــت ســـاخت مقطـــوع اســـت یـــا 

تغییـــر می کنـــد. از فـــرم مقطـــوع قـــرارداد، 

ســـازنده ملـــزم بـــه ســـاخت شـــناور بـــا هـــامن 

ـــی در  ـــو تغییرات ـــت، ول ـــده اس ـــن ش ـــت تعیی قیم

ــت  ــف جهـ ــای مختلـ ــوازم و هزینه هـ ــت لـ قیمـ

ـــرارداد  ـــر ق ـــرم متغی ـــود. در ف ـــاد ش ـــاخت ایج س

ــال  ــناور )مثـ ــوع شـ ــه از نـ ــوال برگرفتـ ــه معمـ کـ

ــا  ــا تکنولـــوژی جدیـــد یـ ــناورهای مـــدرن بـ شـ

تجهیـــزات جدیـــد( اســـت، ســـازنده ایـــن ریســـک 

ــد،  ــی بدهـ ــت مقطوعـ ــه قیمـ ــرد کـ را منی پذیـ

ـــد  ـــود و بخواه ـــزار ش ـــه ای برگ ـــر مناقص ـــی اگ حت

در مناقصـــه رشکـــت کنـــد. چـــرا کـــه ایـــن امـــر 

ــود. ــی شـ ــازنده منتهـ ــان سـ ــه زیـ ــد بـ می توانـ

در ادامـــه جزییـــات بندهـــای مربـــوط بـــه جـــدول 

۱ ذکـــر شـــده اســـت.

موافقت نامه

ــرارداد  ــی از قـ ــت بخشـ ــه در حقیقـ موافقت نامـ

تلقـــی می گـــردد و آن را به عنـــوان اولیـــن 

بخـــش از قـــرارداد می شناســـیم. ایـــن بخـــش 

بایـــد هرکـــدام ازمولفه هـــای دیگـــر قـــرارداد 

ــال  ــکل کامـ ــه شـ ــم بـ ــد، آن هـ ــی منایـ را معرفـ

واضـــح. مثـــال نویســـنده، تاریـــخ قـــرارداد، 

شـــامره و ســـایر شـــامره ها در صـــورت نیـــاز. 

ـــی از  ـــش اصل ـــی و بخ ـــند اصل ـــه، س موافقت نام

مولفه هـــای قـــرارداد نیـــز به شـــامر می آیـــد. 

ــای  ــن مولفه هـ ــی بیـ ــک هامهنگـ ــه یـ ــرا کـ چـ

ـــن  ـــا ای ـــدون آن ه ـــه ب ـــد ک ـــاد می کن ـــرارداد ایج ق

ــود.  ــد بـ هامهنگـــی ممکـــن نخواهـ

چندیـــن ســـازمان و نهـــاد معتـــرب دریایـــی، دارای 

فرم هـــای اســـتانداردی از ایـــن موافقت نامه هـــا 

هســـتند، ولـــی آن را به عنـــوان قـــرارداد نیـــز 

می شناســـند. ایـــن نـــوع از فرم هـــا، به صـــورت 
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جدول 2: قسمت های اصلی یک موافقت نامه 

کشتی سازی

مقدمه

موافقت نامه کلی

هامهنگی بین اسناد قرارداد

تعاریف، اصطالحات، تفسیرها

تحویل شناور

زمان بندی اجرای پروژه

حوزه کاری و منایندگی ها

حقوق دارایی ها

مصالح و اقالم مرفی و روش کار

قوانین و مقررات

استانداردهای صنعتی

ارزش قرارداد

 ارزش بخش های مختلف

تحویل شناور به مالک کشتی

وجه التزام و خسارت های فیزیکی )در زمان 

تحویل(

خسارت های نقدینگی )عملکرد، طراحی(

منایندگان طرفین

تست نقشه ها

بازرسی مصالح و نحوه ساخت وساز

تغییرات در خصوصیات، نقشه ها، و 

زمان بندی ها

تعدیل قیمت قرارداد 

متدید زمان قرارداد

نقشه های ساخت و محاسبات

برنامه های فنی و عملیاتی پروژه

تست ها و آزمایشات تجهیزات و خود شناور

نواقص و اصالحات ضامنت

جریان پرداخت ها

ضامنت قرارداد

جدول 3- رشایط و بندهای قرارداد کشتی سازی

نگهداری از شناور

دسرتسی به شناور

مسوولیت ناشی از کار در کارخانه و ریسک 

زیان ها

الزامات بیمه ای 

مسوولیت ها و غرامت ها 

امنیت قرارداد )قابلیت عملکرد و قیود 

پرداختی(

امتام کار )با توجه به رشایط پیامن کار( 

امتام کار )با توجه به رشایط خریدار( 

خسارت های مهم

ذی نفع ها

حق رهن 

مجوزها، گواهی ها و مالیات ها

موارد استفاده از قوانین و مقررات

عدم حق فسخ حقوق قانونی

محاسبه زمان

ــب  ــم ترکیـ ــا هـ ــرارداد بـ ــته های قـ ــه بسـ زمانی کـ

می شـــوند، ممکـــن اســـت برخـــی از قســـمت های 

بندهـــا و رشایـــط جهـــت ســـازگاری بـــا قـــرارداد، 

ـــوان  ـــات آن را بت ـــرارداد و ملزوم ـــا ق ـــوند ت ـــالح ش اص

راحت تـــر درک منـــود. به عنـــوان مثـــال امتـــام کار 

ـــد  ـــا متدی ـــد رابطـــه مســـتقیم ب در جـــدول ۳ می توان

ــه  ــا این کـ ــد. یـ ــته باشـ ــدول ۲ داشـ ــان در جـ زمـ

مجوزهـــا و گواهی هـــا، در بطـــن قســـمت مربـــوط 

بـــه نقشـــه ها و ســـاخت شـــناور گنجانـــده شـــود.

خصوصیات قرارداد

ایـــن جـــزو از قـــرارداد، معمـــوال در کل قـــرارداد 

ـــای  ـــه بنده ـــه کلی ـــی ک ـــن معن ـــت. به ای ـــده اس پراکن

قـــرارداد هرکـــدام دارای ویژگی هـــای خـــاص 

مربـــوط بـــه خـــود هســـتند. به عنـــوان مثـــال، 

ــد در  ــاخت بایـ ــناور حیـــن سـ ــد بازرســـی شـ فراینـ

زمان هایـــی صـــورت پذیـــرد کـــه شـــناور حیـــن 

ســـاخت و در زمـــان نصـــب تجهیـــزات )اصلـــی و 

فرعـــی( قـــرار دارد. هرچنـــد ایـــن مـــورد می توانـــد 

ـــه مالـــک، در هـــر زمانـــی  ـــا لحظـــه تحویـــل شـــناور ب ت

ـــه  ـــد ک ـــن را می گوی ـــق ای ـــی منط ـــرد، ول ـــورت پذی ص

تعـــداد بازرســـی ها محـــدود و در صـــورت رویـــت 

ایـــراد توســـط بازرســـان کـــه از طـــرف مالـــک گـــامرده 

ـــد.  ـــق درآی ـــروژه معل ـــام پ ـــن ابه ـــع ای ـــا رف ـــده اند، ت ش

ـــد(  ـــدی باش ـــراد ج ـــن ای ـــه ای ـــی ک ـــوص زمان )به خص

 technical( همچنیـــن ویژگی هـــای فنـــی قـــرارداد

ـــرارداد  ـــمت های ق ـــن قس ـــه از مهم تری ـــز ک spec( نی

اســـت جـــزو ایـــن بخـــش اســـت.

نقشه های قرارداد مربوط 

به ساخت شناور و محاسبات مربوطه

ـــت  ـــی و تس ـــبات نهای ـــاخت و محاس ـــه های س نقش

و آزمایـــش داده هـــا، قالـــب اطالعـــات مهندســـی 

مربـــوط بـــه شـــناور را تشـــکیل می دهـــد. 

بســـیاری از خواســـته های مالـــکان کشـــتی در 

ــه  ــت کـ ــن اسـ ــه، ایـ ــش از موافقت نامـ ــن بخـ ایـ

پیـــامن کار می بایســـت چنیـــن اطالعاتـــی را 

ــی  ــی مهندسـ ــای اساسـ ــا داده هـ ــد تـ ــه کنـ تهیـ

ــوند.  ــخص شـ مشـ

اطالعاتـــی کـــه از جانـــب پیـــامن کار در اختیـــار 

مالـــک کشـــتی قـــرار می گیـــرد، می بایســـت 

تعریـــف شـــوند تـــا اطمینـــان حاصـــل شـــود کـــه 

ــروژه  ــه پـ ــر روی بودجـ ــازه دارد بـ ــامن کار اجـ پیـ

و برنامـــه زمان بنـــدی طـــرح کار کنـــد. ایـــن 

اطالعـــات ترکیبـــی از مـــوارد زیـــر را شـــامل 

: د می شـــو

گـــون کـــه توســـط  ی گونا مه هـــا هینا  گوا

موسســـه های رده بنـــدی و قانون گـــذار صـــادر شـــده 

اســـت.

 محاســـبات اســـتاندارد در قالب هایـــی کـــه 

 SNAME توســـط جوامـــع حرفـــه ای ماننـــد

تعریـــف شـــده اند.

ـــرارداد و  ـــوای ق ـــا محت ـــب ی ـــه در قال ـــنادی ک  اس

یـــا کشـــتی یکتـــا هســـتند. یعنـــی فقـــط و فقـــط 

مربـــوط بـــه خـــود شـــناور مـــورد نظـــری کـــه 

می خواهـــد ســـاخته شـــود باشـــند.

برنامـــه زمانـــی تحویـــل ایـــن اســـناد از پیـــامن کار 

ـــد مشـــخص  ـــه مالـــک کشـــتی در موافقت نامـــه بای ب

باشـــد، در غیراین صـــورت اگـــر داده هـــای مهندســـی 

مزبـــور به طـــور موقـــت موردنیـــاز پروژه هـــای 

دیگـــری باشـــد، پیـــامن کار ایـــن داده هـــا را در 

ــد.  ــتفاده می کنـ ــری اسـ ــای دیگـ جـ

برخـــی موافقت نامه هـــا برنامـــه ای بـــرای تحویـــل 

ـــتی  ـــک کش ـــه مال ـــس ب ـــب پیش نوی ـــناد در قال اس

ارایـــه می دهنـــد، ســـپس تحویـــل در قالـــب 

نهایـــی بعـــد از اصالحاتـــی کـــه بـــرروی اســـناد 

توســـط پیـــامن کار انجـــام شـــده و همچنیـــن 

پیشـــنهادهایی کـــه توســـط مالـــک کشـــتی بـــه 

ضمیمـــه آن اســـت، انجـــام می شـــود.

قوانین و مقررات ملی و بین املللی

قوانیـــن و مقـــررات بین املللـــی، آن هایـــی 

هســـتند کـــه توســـط ســـازمان های بزرگـــی 

هم چـــون IMO در مـــورد ســـاخت شـــناور از 

جنبه هـــای حقوقـــی و زیســـت محیطـــی و... 

ـــام  ـــه انج ـــزم ب ـــک مل ـــازنده و مال ـــده و س ـــاده ش پی

آن هســـتند. به عنـــوان مثـــال ســـازنده حـــق 

ـــدارد سیســـتم هایی کـــه اســـتانداردهای زیســـت  ن

محیطـــی و ایمنـــی را ندارنـــد و باعـــث آلودگـــی دریا 
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ـــد.  ـــتفاده منای ـــناور اس ـــاخت ش ـــوند را در س می ش

ـــرا  ـــدارد چ ـــی را ن ـــن سفارش ـــق چنی ـــز ح ـــک نی مال

ــط  ــناور، توسـ ــتفاده شـ ــگام اسـ ــا هنـ ــه بعدهـ کـ

ـــراد  ـــع ای ـــا رف ـــده و ت ـــف ش ـــدری توقی ـــان بن بازرس

از فعالیـــت شـــناور جلوگیـــری می شـــود.

قوانیـــن و مقـــررات داخلـــی کشـــورها نیـــز بـــا 

توجـــه بـــه رشایـــط آن کشـــور پیاده ســـازی 

می شـــود. به عنـــوان مثـــال، در کشـــور مـــا 

ســـازندگان داخلـــی حـــق انعقـــاد قـــرارداد ســـاخت 

ـــطین  ـــهروند فلس ـــه ش ـــرتیانی ک ـــا مش ـــناور را ب ش

اشـــغالی هســـتند را نـــدارد و یـــا برعکـــس. ایـــن 

ـــوده و  ـــاوت ب ـــف متف ـــورهای مختل ـــن در کش قوانی

ـــع مســـایل فرهنگـــی، اجتامعـــی، اقتصـــادی و  تاب

سیاســـی کشورهاســـت.

قوانین و مقررات و رده بندی 

موافقت نامـــه بایـــد بیـــان کنـــد کـــه طراحـــی 

ــن و  ــدام قوانیـ ــا کـ ــق بـ ــناور مطابـ ــاخت شـ و سـ

ــررات  ــن و مقـ ــن قوانیـ ــد. ایـ ــتانداردها باشـ اسـ

ت محلـــی  مـــا لزا ع ا و نـــو معمـــوال هـــر د

و بین املللـــی را شـــامل می شـــود. محلـــی 

ــک  ــم یـ ــناور پرچـ ــه شـ ــت کـ ــن اسـ ــر ایـ به خاطـ

کشـــور را بـــا خـــود حمـــل می کنـــد و بین امللـــل 

ـــورهای  ـــه کش ـــناور ب ـــه ش ـــت ک ـــن اس ـــر ای به خاط

دیگـــر ســـفر می کنـــد )در آب هـــای بین املللـــی 

ـــورهای دیگـــر  ــادر کش ـــد( و در بنـ ســـفر می کن

بـــا مشـــکل قوانیـــن و اســـتانداردها گریبان گیـــر 

مـــه  فقت نا یـــن موا منی شـــود. همچنیـــن ا

به طورکلـــی، هیـــچ نـــوع مســـوولیت مالـــی و 

بودجـــه ای را در قبـــال مـــوارد بعـــد از ســـاخت 

و تحویل دهـــی، هم چـــون امـــکان تخریـــب 

محیـــط زیســـت)جربان مـــادی(، هزینه هـــای 

ــابه را در  ــوارد مشـ ــناور و مـ ــنل های روی شـ پرسـ

محـــدوده کارکنـــان کشـــتی، چارتـــر یـــا مالـــک 

ــازنده تقبـــل منی کننـــد. کشـــتی بـــر عهـــده سـ

ـــا از  ـــد و ی ـــد باش ـــناور جدی ـــرح ش ـــه ط در صورتی ک

تکنولـــوژی نوینـــی برخـــوردار باشـــد، به گونـــه ای 

ـــن  ـــرای آن تدوی ـــوز ب ـــون و مقـــررات الزم هن کـــه قان

ـــزی ســـاخت  ـــد برنامه ری نشـــده باشـــد، آن گاه فرآین

و بودجـــه احتـــامال وارد مرحلـــه پیچیـــده ای 

ــرح  ــب طـ ــه تصویـ ــاز بـ ــه نیـ ــرا کـ ــود، چـ می شـ

ــن  ــت و ایـ ــدی اسـ ــه های رده بنـ ــط موسسـ توسـ

نـــی طوالنـــی پاســـخ گو  موسســـه ها در زما

ــود. ــد بـ خواهنـ

برخـــی مناینـــدگان موسســـه های اســـتاندارد، 

چنـــد موسســـه رده بنـــدی را مـــورد تاییـــد خـــود 

قـــرار می دهنـــد و در نتیجـــه تاییدیـــه آن هـــا 

به منزلـــه تاییدیـــه خـــود ســـازمان اســـتاندارد 

ــد  ــه فرآینـ ــر بـ ــن امـ ــود. ایـ ــد بـ ــه خواهـ مربوطـ

اســـتاندارد شـــدن ســـاخت و اخـــذ تاییدیـــه کمـــک 

ــوان ایـــن  ــرارداد می تـ بیشـــرتی می کنـــد و در قـ

ـــل  ـــد قب ـــناور بای ـــک ش ـــود. مال ـــاف را وارد من انعط

ــه دارای  ــدی کـ ــه های رده بنـ ــرارداد، موسسـ از قـ

ــد  ــایی کنـ ــتند را شناسـ ــی ای هسـ ــن ویژگـ چنیـ

ـــرارداد  ــدی در ق ـــک رده بنـ ــاق ی ــه الحـ ــرا کـ چـ

کـــه کـــه مـــورد تاییـــد اســـتاندارد نیســـت و نیـــز 

بـــا وجـــود معتـــرب بـــودن، می توانـــد فرآینـــد 

ـــناور  ـــاخت ش ـــز س ـــرح و نی ـــه های ط ـــه نقش تاییدی

را طوالنی تـــر ســـازد و ایـــن بـــه زیـــان مالـــک 

خواهـــد بـــود. ایـــن مقولـــه نیازمنـــد ایـــن اســـت 

کـــه مالـــک شـــناور قبـــل از قـــرارداد، تحقیقـــات 

ــد. ــام دهـ الزم را انجـ

استانداردهای صنعتی

ـــتانداردهای  ـــدای از اس ـــتانداردی، ج ـــه اس هرگون

رده بنـــدی و موسســـه های اســـتاندارد کـــه در 

ـــد  ـــی رود، بای ـــه کار م ـــناور ب ـــاخت ش ـــی و س طراح

در موافقت نامـــه یـــا در قســـمت خصوصیـــات 

فنـــی قـــرارداد ذکـــر شـــود.

بـــا ایـــن وجـــود، در صورتی کـــه اســـتاندارد 

مربوطـــه فقـــط یـــک پیشـــنهاد باشـــد )مگـــر 

ــناد قـــرارداد بـــه رصاحـــت بیـــان  این کـــه در اسـ

شـــده باشـــد( نبایـــد باعـــث ایجـــاد قیـــد و بنـــد 

ــه  ــود. در صورتی کـ ــناور شـ ــاخت شـ ــد سـ در رونـ

ـــرای  ـــد ب ـــد و بن ـــاد قی ـــث ایج ـــتاندارد باع ـــن اس ای

پیـــامن کار شـــود، در موافقت نامـــه بایـــد قیـــد 

ـــی  ـــده حت ـــناخته ش ـــتانداردهای ش ـــه اس ـــود ک ش

ــز بایـــد به عنـــوان یـــک  ــنهاد نیـ در صـــورت پیشـ

ــرا شـــود.  ــرارداد اجـ قانـــون بـــرای قـ

منابـــع:.................................................
- رزاق زاهدی، عبدالرضا باباخانی)۱۳9۳(،"بررســـی 
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مقدمه

بـا توجـه بـه این کـه یکـی از بخش هـای مهـم اقتصـاد هـر کشـوری، بخـش 

حمل و نقـل اسـت کـه وظیفـه حیاتـی انتقـال، جابه جایـی و حرکـت جریـان 

کاال، خدمـات و مسـافران را به عهـده دارد و میـزان کارایـی و توسـعه یافتگـی 

ایـن بخش، ارتبـاط مسـتقیم در توسـعه همه بخش هـای اقتصـادی، فرهنگی، 

سیاسـی و اجتامعی کشـور دارد و با امعان نظر به این که زیـر بخش حمل و نقل 

دریایـی به لحاظ نقـش اساسـی و غیر قابل جایگزینـی که در اقتصـاد و تجارت 

خارجـی کشـور ایفا می منایـد، لزوم نگرش اسـرتاتژیک بـه این بخـش در زمینه 

توسـعه آن، امـری رضوری و غیـر قابـل انـکار اسـت. بخـش حمل ونقـل دریایی 

کشـور بـه سـبب برخـورداری کشـور از ۵۸۰۰ کیلومرت مـرز آبی و سـواحل قابل 

کشـتیرانی و بـه لحـاظ تـوان حمل ونقـل بسـیار ارزان، مقادیـر عظیـم کاال و به 

لحاظ برخـورداری از ظرفیت خوب و ایمن در طی سـال های متامدی توانسـته 

اسـت نقشـی اسـرتاتژیک در اقتصـاد کشـور ایفا منایـد. بـه طوری کـه در حال 

حارض بیش از 9۰ درصد از تجارت خارجی کشـور )واردات، صـادرات، ترانزیت 

و...( هـم از لحـاظ وزن و هم از لحـاظ ارزش توسـط این بخش حمـل و جابه جا 

می گـردد. لـذا هـر گونـه تحـول اسـرتاتژیک در ایـن بخـش زیربنـای تحـوالت 

اساسـی در سـایر بخش هـای اقتصـاد کشـور را شـکل می دهد.

لذا بـا توجه به مسـایل سیاسـی، اقتصادی و اجتامعـی، این بخـش در داخل و 

خارج از کشـور به شـدت در حال تغییر اسـت. به نحوی که تغییـر الگوی واردات 

غـالت کشـور به سـمت صـادرات آن، تغییـر الگـوی نـوع بسـته بندی کاالهـای 

وارداتـی و صادراتـی، به سـمت حمل ونقل کانتیـرنی، تغییر سـاختار، انـدازه و 

امکانـات انواع شـناورهای تجـاری و نفتـی بزرگ و کوچـک، تغییـرات رسیع در 

اسـتانداردهای حمل ونقـل و ایمنـی ملـی و بین املللـی، تغییـرات سـاختاری 

در اقتصـاد کشـور و کاهش نقش اقتصـادی دولت بـه نفع افزایش سـهم بخش 

جمهوری اسـالمی ایـران بـا دارا بودن سـه دریـای خلیج فـارس، دریای عمـان و دریای خـزر از فرصت هـا و ظرفیت های باالیـی برای توسـعه دریایی 
کشـور برخوردار اسـت. بنابراین پرداختن به موضوع آینـده تکنولوژی دریایـی ایـران، دارای اهمیت باالیی اسـت که سیاسـت های کالن، منافع ملی 
و منطقه ای کشـور را دنبال کنند. سـهم حمل و نقـل دریایـی در جابه جایی کاالهـا در تجارت بین المللـی حدودا 90 درصـد کل این تجارت را تشـکیل 
می دهـد. این میزان بـه لحاظ تنـاژی حدودا شـش میلیارد تـن از انواع کاالسـت که تقریبا یـک سـوم آن را کاالهای نفتـی و یک سـوم آن را کاالهای 
خشـک و فله و بقیـه را کاالهای غیرفله تشـکیل می دهنـد. با توجه به احـراز چنین درصـدی از جابه جایـی کاال در تجارت جهانـی، اهمیت تجـارت و حمل و نقل دریایی 
به عنوان دو بخش جدانشـدنی قابل بررسـی اسـت. به نظر می رسـد اسـتفاده از تکنولوژی و فناوری نوین در حمل و نقل دریایـی از پارامترهای الزم و تاثیرگـذار در انجام 
تجـارت موفق بین المللی اسـت. برپایـه تحقیقات انجام شـده تنها 2.6 صـدم درصد درآمـد ناخالص ملی ایـران از بخش دریایی اسـت، این درحالی اسـت کـه این رقم 
در کشـورهای پیشـرفته بین 7 تا 10 درصد اسـت. باتوجـه به اهمیـت حمل ونقل دریایـی به عنوان آسـان ترین و ارزان تریـن و سـهل الوصول ترین وجـه حمل ونقل، در 
ایـن مقالـه پارامترهای موثر بـر چنین حمل و نقلی کـه متاثر از مقـررات و ضوابط حاکـم بر حمل و نقـل و همچنین اجـرای موثر مقـررات در تامین ایمنـی، امنیت و حفظ 
محیط زیسـت دریایـی، منابع انسـانی دریایی، اقتصاد حمل و نقـل دریایی و نقـش بنادر در توسـعه دریامحور و نقش علـوم و فنون دریایی و شـیالت در توسـعه دریایی 

کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آینده تکنولوژی 
در صنعت حمل ونقل دریایی جمهوری اسالمی ایران 

  حسین مهرابی  

کارشناس مسئول امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی
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خصوصـی و غیردولتـی، تغییـرات رسیع و اساسـی قوانیـن و مقـررات داخلی و 

بین املللـی مرتبـط با این بخـش و از همـه مهم تر تغییـرات رسیـع و بنیادین در 

تکنولوژی هـای به کار گرفته شـده در این بخش، در سـطح جهانی و وابسـتگی 

و چسـبندگی بسـیار زیاد و عمیق بخـش حمل ونقل دریایی با تحـوالت جهانی 

ایـن بخـش، همـه و همـه بیان گـر این مسـاله اسـت کـه اگـر بخـش حمل ونقل 

دریایـی بخواهـد در خـالل سـال های آتـی و حداقـل به نحـو هامهنگـی بـا 

چشـم انداز کلـی کشـور در افق ۱۴۰۴ و سـایر اسـناد باالدسـتی کشـور، نقش 

خـود را در اقتصـاد کشـور به خوبـی ایفـا منایـد، نیازمنـد برخـورداری از یـک 

»نگرش اسـرتاتژیک« بـه تحوالت خویش اسـت که می تواند توسـط یـک فرایند 

»برنامه ریزی اسـرتاتژیک« و باعنوان تکنولوژی دریایی به تصویر کشـیده شود.

حوزه های تحقیق و توسعه 

آینده تکنولوژی صنایع دریایی 
براین اسـاس موضوع چگونگی و میزان توسـعه آینده تکنولـوژی صنایع دریایی 

در طـی سـال های منتهی به افق چشـم انداز کشـور متناسـب با اهـداف اصلی 

سـند چشـم انداز، یکـی از مهم تریـن و راهربدی تریـن تصمیـامت مدیریتـی 

کشـور اسـت که ایـن پژوهـش سـعی دارد تـا بـا بررسـی و مطالعـه نیازمندی ها 

و الزامـات ملـی و بین املللـی مرتبـط بـا این بخش، بسـرت مناسـب و روشـنی را 

بـرای برنامه ریزی های مسـووالن بخش حمل ونقـل دریایی در دوره چشـم انداز 

فراهـم کند.

براسـاس آخریـن اطالعـات، بیـش از 9۰ درصـد تبادل تجـاری کشـور از طریق 

دریا انجـام می گیـرد. بنابراین صنایـع دریایی یکـی از مهم ترین صنایع کشـور 

محسـوب می شـوند. صنایـع دریایـی عـالوه بـر کشـتیرانی شـامل حوزه هـای 

دیگـری نیز می گردد. صنایع کشتی سـازی، نفـت و گاز فراسـاحلی و همچنین 

صنایع پشـتیبان ماننـد کارخانه های تولید کننـده تجهیزات، بنـادر و پایانه ها، 

حمل کننـدگان کاال و اجاره دهنـدگان کشـتی، کارگـزاران حمل و نقـل، 

رشکت هـای بیمـه و موسسـات مالـی و اعتبـاری از آن جمله انـد. 

طبیعی اسـت رشـد و توسـعه تکنولوژی صنعت دریایی در آینده مستلزم توسعه 

و توجه به زیرسـاخت ها و یا صنایع پایین دسـتی نیز می باشـد کـه از جمله آن ها 

می تـوان به مـوارد زیر اشـاره کرد :

 تکنولـوژی دریایـی شـامل طراحی، سـاخت، نصـب و تعمیـر انواع شـناورها و 

سـازه های دریایـی

 فراساحل و ماشین آالت و تجهیزات و قراضه پردازی

 بنادر و عملیات بندری و دریایی )امور بندری، دریایی و دریانوردی(

 صید و صنایع وابسته

 بهره برداری از منابع نفت و گاز دریایی

 حمل ونقل دریایی

 آموزش و تحقیقات

 صنعت دریایی دفاعی

 توریسم و گردشگری دریایی

 قوانیـن، مقـرررات و اسـتانداردها اعم از مقـررات حقوقی، رویه هـای قضایی، 

ایمنـی و امنیـت دریایـی و حفاظـت از محیـط زیسـت توسـعه صنایـع دریایی، 

در رشف تشـکیل بـودن شـورای عالی صنایـع دریایـی، برنامه ریـزی جهـت 

ایجـاد صندوق توسـعه صنایـع دریایی و بسـیاری موارد مشـابه اشـاره کـرد. اما 

پیش گامی در مسـیر توسـعه و نـربد در عرصه رقابـت جهانی عزمـی دو چندان، 

تالشـی مضاعـف و برنامه هایـی دقیـق می طلبـد.

مرور اجمالی بر شاخه های تکنولوژی دریایی
 با هدف بهبود و ارتقای ساختار آن

صنعت کشتی سازی
اولیـن حـوزه مترکـز در مقولـه کشتی سـازی بـر روی مسـایل مرتبـط بـا فرآینـد 

طراحـی اسـت. زیـرا توسـعه فنـاوری در ایـن زمینـه عملکـرد کشـتی را ارتقـا و 

هزینه هـای سـاخت و عملیـات را کاهش می دهـد. در حوزه طراحـی توجه ویژه 

به مـوارد زیـر رضوری اسـت: 

 ابـزار نو و ابتـکاری برای فرآیند طراحی اولیه، به ویژه اسـتفاده از سیسـتم های 

خربه.

 بهبـود ابزارهـای فرآیند طراحی پایـه هیدرودینامیـک با تاکید بـر بهبود موارد 

پیش بینـی در محاسـبات مقاومت کشـتی در مقابل چگالی.

 اثـر نیروهـای خنثی کننـده در طراحـی بدنـه، رفتـار در هنـگام مانـور و اثرات 

عمـق محـدود آّب.

 بهبود ابزار طراحی نیروی محرکه.

فناوری تبادل اطالعات 
هـدف از بهبـود فنـاوری تبـادل اطالعـات پیاده سـازی یـک سیسـتم یکپارچـه 

تولیـد به عنـوان مرکـز اطالعـات بـرای رسـیدن بـه سـطح بهینـه اتوماسـیون و 

قابـل انعطاف در سـاخت قطعـات و اجزا اسـت. حوزه هـای مترکز شـامل موارد 

ذیـل اسـت: 

 پدیدآوری فرمت های خنثی برای تبادل اطالعات 

 پیاده سـازی معـامری CIM )سیسـتم یکپارچـه تولیـد رایانـه ای( در فرآینـد 

طراحـی و تولیـد 

 پیاده سـازی سیسـتم های نظـارت و مراقبـت تولیـد و بازخـورد آن، شـامل 

مدیریـت کیفیـت، پشـتیبانی مدیریـت از چرخـه عمـر اطالعـات و پدیـدآوری 

اسـتانداردهای بیشـرت بـرای سیسـتم های کنـرتل کشـتی. 

 ایمنی 
متایـل بین املللـی، تغییـر قوانیـن ایمنـی از دسـتوری بـه عملکـردی اسـت. با 

توجـه بـه این رویکـرد، قبـول اسـتانداردهای ایمنـی، مبتنی بـر ارزیابـی جامع 

مخاطـرات و کاهـش انـدازه ریسـک های منتخب خواهد بـود. توسـعه و تطبیق 

فرآیند ارزیابی ریسـک به نحوی کـه کلیه مراحل طراحی را پوشـش دهد، امری 

رضوری اسـت. مـوارد تحقیق و توسـعه در سـه مقوله دسـته بندی می شـوند: 

 رعایت ایمنی در طراحی، شـامل مقاومت سـازه در مقابل آسـیب، پایداری در 

مقابل خسـارت، تجهیزات نجات، پیش گیـری و اطفای حریق.  

 اجرای فرآیندهای ارزیابی ریسـک شامل: توسـعه روش های ارزیابی ریسک، 

توسـعه ابـزار ارزیابـی ریسـک، توسـعه رده بنـدی سیسـتم های شکسـت در 

کشـتی، اجـرای منونه های کاربـردی.  

 ایمنی در فرآیندهای تولید 

پایداری زیست محیطی 
طراحـی، »کشـتی دوسـت دار محیط زیسـت« یـک چالش اسـت. ارایـه راه حل 

بایـد ترکیبـی از عملیـات اقتصـادی و حفاظت زیسـت محیطی باشـد. روش ها 

بایـد بـه نحـوی طراحـی شـوند کـه از اثـرات طراحـی جدیـد، فرآیندهـا و اجـزا 

بـرروی محیـط زیسـت ارزیابـی معقولـی شـود. حوزه هـای مترکز بـه رشح ذیل 

اسـت: 

 محدود کردن آلودگی عملیاتی  

 استفاده از مواد »سازگار با محیط زیست«  

 طراحی کشتی های»سازگار با محیط زیست« 

شناورهای جدید برای کشتیرانی جدید 
مبنـای طراحی انواع جدید کشـتی، رشـد پایـداری تجارت جهانی و فشـارهای 

ناشـی از رقابت در کشـتیرانی است. 

رسفصل های پژوهش در این زمینه عبارت انداز: 

 رسعت کشتی  

 ایده های نو در صنعت کشتیرانی  

 ایده هـای نـو کاربـردی در شـناورهای دریـارو و رودخانـه رو و شـناورهای 

آب راه هـای داخلـی 

 لجستیک دریایی 
خدمـات حمل ونقـل دریایـی فعالیت هـای مسـتقل نیسـتند، بلکـه بخشـی از 

الزامـات لجسـتیکی و سیسـتم های بین املللـی تولیـد و تجـارت می باشـند و 

کارایـی لجسـتیک دریایـی بـا توجه بـه کیفیـت آن تعییـن می شـود. حوزه های 

پژوهـش عبارت انـد از: 

 مدیریـت لجسـتیک کـه نیازمنـد بهبـود در مدل سـازی لجسـتیک و فنـاوری 

سـخت افزاری و نرم افـزاری اطالعـات و ارتباطـات اسـت.  

 تجهیزات روی عرشـه و سیسـتم هایی که شـامل طراحـی یا بهبود سیسـتم ها 

و زیرسیسـتم های زیر می شـود: 

  سیستم یک پارچه کنرتل کشتی 
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  سنسورهای مقاوم )Robust( برای پشـتیبانی از طوالنی کردن دوره تعمیرات 

اساسی 

کشتیرانی 
دومیـن حـوزه تحقیـق و توسـعه، صنعـت کشـتیرانی اسـت. منظـور از تحقیـق 

وتوسـعه در ایـن صنعـت یافـنت نوآوری هـای جدیـد و اسـتفاده از فناوری هـای 

نویـن به صـورت گسـرتده اسـت. فنـاوری را به سـادگی می تـوان نسـخه برداری 

کـرد، امـا ایـن روش رقابـت پایـداری بـرای دسـت اندرکاران ایـن صنعـت خلق 

منی کنـد. از سـوی دیگـر اسـتفاده از فناوری هـای نویـن کـه مبتنـی بـر دانش 

است، به سادگی نسـخه برداری منی شود. تحقیق و توسـعه در حوزه کشتیرانی 

در مقـوالت ذیـل انجـام می شـود: 

تغییرات در اقتصاد و بازار 
تغییـرات اصلی در بازارها و تولیـدات بین املللی به وقـوع می پیوندد. این روند، 

تاثیرات ژرفی بر تجارت و بازار کشـتیرانی در دهه آینده خواهد گذاشـت. موارد 

ذیـل از عوامل اصلی این رخداد می باشـند: 

  افزایش جمعیت و مرف انرژی 

  جهانی سازی 

۲-9- لجستیک و حمل ونقل چندوجهی  

امـروزه مزیـت حمل ونقـل چندوجهی نسـبت بـه حمل ونقـل زمینی بـر همگان 

روشـن اسـت. به ویـژه کـه حمل ونقـل آبـی قـادر بـه پوشـش مسـافت های 

طوالنی تـر نیز می باشـد. خدمـات حمل ونقل چنـد وجهی باید با سیسـتم های 

یکپارچـه مدیریـت زنجیـره تامین پشـتیبانی شـود. 

هـدف از تحقیـق و توسـعه در ایـن زمینـه افزایـش رقابـت در سیسـتم های 

حمل ونقـل چنـد وجهی اسـت کـه حمل ونقل آبـی به عنوان بخشـی کلیـدی از 

آن محسـوب می شـود.  

موارد پژوهش در این مقوله عبارت اند از:

 مسیرهای جدید کشتیرانی  

  )SCM( مدیریت زنجیره تامین 

 توسعه معامری ICT برای عملیات حمل ونقل چند وجهی  

 استفاده مشرتک از اطالعات بین دست اندرکاران حمل ونقل  

 مالحظات زیست محیطی و حمل ونقل پایدار 
محیط زیسـت دریایی دارای اهمیت ویژه ای اسـت. دریاهـا و اقیانوس ها عالوه 

بر سـهولت بخشـیدن به حمل کاال ها، خود نیـز به عنوان منابـع عظیمی از مواد 

غذایـی و پروتئینـی به شـامر می رونـد. صورت هـای مختلـف اسـتخراج انـرژی 

مـوج، نیـروی حرارتـی و جـزر و مـد از دیگـر ویژگی هـای ایـن محیـط به شـامر 

مـی رود. بسـرت دریا نیز در بسـیاری از نقـاط جهـان دارای منابع رسشـار و غنی 

نفـت و گاز و سـایر فرآورده هـای معدنی اسـت کـه تجـارت جهانـی منی تواند از 

آن ها چشم پوشـی کند. اسـتخراج منابع و معـادن از کف دریاهـا و اقیانوس ها، 

محیط زیسـت آن را دچـار مخاطرات جدی آلودگی سـاخته اسـت کـه می تواند 

زمینه سـاز بروز مشـکالت بـرای آیندگان شـود. 

با ایـن مقدمه آگاهـی و نگهـداری از محیط زیسـت دریایـی از الزامـات صنعت 

حمل ونقـل دریایـی بـوده و از طراحـی کشـتی و اجـزا و سیسـتم های آن تـا 

عملیـات کشـتی در دریـا بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد. 

توسعه فناوری و پژوهش در موارد ذیل مترکز می یابد: 

  ارزیابی عملکرد زیست محیطی شامل مراقبت و مستندسازی  

 مدل سـازی بـرای مراقبـت از مـوارد آلودگـی و حذف آثـار آن از محیط زیسـت 

عملیاتی  

 بنادر 
سـومین حـوزه در پژوهـش و توسـعه فنـاوری، صنعـت بنـدر اسـت. اتصـال 

بنـادر بـه حمل ونقـل ترکیبـی و اجـزای مختلـف حمل ونقل ملـی بـه یک دیگر، 

گلوگاه هایـی را ایجـاد کـرده کـه کلیـه عوامـل داخلـی بنـدر ماننـد تجهیـزات 

بنـدری، محوطه هـای بندری، جاده هـای داخل بنـدر و دروازه گمـرک و عوامل 

خارجـی نظیـر افزایش تولیـد صنایـع، رشـد صـادرات، واردات و ترانزیـت کاال، 

تحـوالت نظـام اقتصادی جهانـی، قوانین بین املللـی و انجام پروژه هـا در دیگر 

کشـورها در جابه جایـی و شـکل یافـنت ایـن گلوگاه هـا موثـر می باشـد. توسـعه 

بنـادر تجـاری کشـور به دلیـل تنـوع و تعـدد متغیرهـای درونـی و محیطـی بـا 

چالش هـای عمـده زیـر مواجـه هسـتند: 

۲- طراحـی بـرای ایمنـی، شـامل مقاومت سـازه های بنـدری در مقابل آسـیب، 

پایـداری در مقابـل خسـارت، تجهیزات نجـات، پیش گیـری و اطفـای حریق. 

بررسی و تحلیل جایگاه انرژی
 در حمل ونقل دریایی کشور 

 براسـاس آمارهای موجـود، بیـش از ۸۵ درصد مرف انرژی بخـش حمل ونقل 

کشـور مربـوط بـه زیربخـش جـاده ای بـوده اسـت. بخـش دریایـی حـدود ۱۰ 

درصد انـرژی مورد نیـاز بخش حمل ونقل کشـور را مروف منـوده و حال آن که 

بخـش هوایـی حدود ۳ درصـد و بخـش ریلی کمـرت از یک درصد انـرژی مرف 

منوده اسـت. رشـد مرف انـرژی در بخـش دریایی نیز جای بسـی تامـل دارد. 

حمل ونقل دریایی طی ۱۰ سـال اخیر سـالیانه ۱۸.۲ درصد رشـد داشته و اوج 

رشـد مربوط به بـازه زمانـی سـال های ۱۳۸۵ تـا ۱۳۸۶ و نیـز ۱۳۸7 تا ۱۳۸۸ 

بـوده به نحـوی کـه طـی ایـن سـال ها مـرف انـرژی بخـش دریایـی به ترتیـب 

۲.۶ و ۲.۸ برابر شـده اسـت و این درحالی اسـت کـه چنین رشـدی را در تعداد 

نـاوگان دریایی )با وجود افزایش نسـبی تعداد ناوگان( طی این دوره ها، شـاهد 

نبوده ایـم. اگـر سـوخت از مجـاری غیرقانونـی قاچـاق نشـده باشـد، ایـن رشـد 

به سـختی قابـل توجیه اسـت

۴- چالش های مهم تکنولوژی صنعت حمل ونقل دریایی در جهان

از دیـدگاه صاحب نظـران و متخصصیـن مختلـف حـوزه حمل ونقـل دریایـی، 

چالش هـای متفاوتـی در این حـوزه در سـطح جهانی موجود اسـت کـه از میان 

آن هـا می تـوان فهرسـت زیـر را به  عنـوان مهم تریـن مـوارد برشـمرد:

 جهانی شـدن و تغییـر شـکل اقتصـاد جهانـی و گسـرتش بـازار رقابـت 

ملللـی  بین ا

 رکود اقتصادی به وجود آمده در جهان 

 چالش مسایل محیط زیست دریایی 

 چالش کمبود نیروی انسانی متخصص حوزه دریایی در سطح جهان 

 چالش امنیت و ایمنی دریانوردی 

چالش های مهم تکنولوژی
صنعت حمل ونقل دریایی کشور 

 حوادث و سوانح ناشی افزایش تردد کشتی ها 

 عـدم انعطاف پذیـری قوانیـن و مقـررات حاکـم بـر بخش بـرای رقابت بـا بنادر 

منطقـه 

 کمبـود امکانـات، عـدم هم گامـی پیرشفـت تکنولـوژی موجـود در بنـادر بـا 

تکنولـوژی نسـل جدیـد 

 توسـعه تجهیـزات سـخت افزاری و به کارگیـری نرم افزارهـای تخصصـی و 

پیرشفتـه 

 به روز نبودن نقشه های دریایی کشور از نقطه نظر هیدروگرافی 

 فراگیـر نبـودن سیسـتم های مناسـب حمل ونقـل پشـتیبانی )ریلـی، هوایی، 

جـاده ای( بـرای همـه بنادر 

 فاصله بین بنادر اصلی و مراکز صنعتی مهم

 عـدم تناسـب ظرفیت هـای ایجـاد شـده در بنـادر بـا امکانـات پس کرانـه ای و 

شـبکه حمل ونقـل ریلـی و جـاده ای 

 عدم وجود مراکز مجهز نگهداری و توزیع کاال در مناطق پشتیبانی بنادر 

 نحوه جذب رسمایه گذاری خارجی در بنادر کشور 

 کمبود شدید کارگاه های ساخت و تجهیز شناور 

 ظرفیت پایین کارخانجات کشتی سازی داخلی 

 مشکل جدید بیمه کشتی های تجاری کشور خصوصا تانکرها 

 وجـود قوانیـن و مقـررات داخلـی قدیمـی و روش هـای اجرایـی ناهامهنـگ و 

زمان بـر اداری. 

 نحوه مواجهه با مساله دزدان دریایی 

 کاهـش متایـل نیروی انسـانی متخصـص )ایرانـی( بـرای اشـتغال در صنعت 

دریانوردی کشـور

 عـدم رسمایه گذاری مناسـب بر مقوله با اهمیت سوخت رسـانی به شـناورهای 

رسارس منطقه 
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تبیین چشم انداز و اهداف حمل ونقل دریایی
 بر مبنای اسناد باالدستی

 ارتقـای بهـره وری در زیربخـش حمل ونقـل دریایـی )بهـره وری نیـروی کار، 

رسمایـه، انـرژی و…(

 زیـر هـدف: تدویـن و اجـرای نظـام فنـی و اجرایـی در زیربخـش حمل ونقـل 

دریایـی 

 زیرهـدف: توسـعه فرهنـگ و سـامان دهی »مدیریـت و ارزیابـی عملکـرد 

سـازمانی« در دسـتگاه های مربوطـه 

 زیرهدف: اقتصادی کردن فعالیت های زیربخش حمل ونقل دریایی 

 حامیت، توسـعه و تقویـت و توان مندسـازی فعالیت هـا و ابتـکارات خصوصی 

و تعاونی دریایـی 

 زیرهـدف: ارایـه تسـهیالت و رفـع موانـع فعالیت هـای بخش هـای خصوصـی 

و تعاونـی 

 زیرهـدف: انجام حامیت هـای اعتباری و تسـهیالتی از بخش هـای خصوصی 

و تعاونـی دریایی  

 تـداوم برنامـه و سیاسـت های خصوصی سـازی در چارچوب قوانیـن و مقررات 

مربوطـه با مشـارکت همگانی 

 زیرهـدف: واگـذاری مراکـز و پایانه هـای دریایـی )ترمینال هـا( بـا رعایـت 

تضمیـن و اسـتمرار ارایـه خدمـات مناسـب، بـا کیفیـت مطلـوب و رعایـت 

خط مشـی های دولـت بـه بخـش غیـر دولتـی  

 زیرهـدف: جلـب و حامیـت از رسمایه گـذاری در حمل و نقـل، گردشـگری، 

خدمـات پشـتیبانی و صنعتـی دریایـی  

نتیجه گیری 

برای داشنت صنایع دریایی پویا، فعال و اثر گذار ابتدا باید نقشه راه ترسیم و 

تصویب گردد، با هم فکری اندیشمندان و کارشناسان صاحب نام جوامع مرتقی 

دریایی دنیا و نیز تحقیقات و مطالعات مستمر و هدف دار به اصالح و تدوین 

قوانین و مقررات حقوقی و قضایی صحیح، فراگیر، کارآمد و به روز در حوزه 

دریا بپردازند تا بلکه بتوان عقب افتادگی های ناشی از وجود قوانین ناقص و 

ناکارآمد را جربان منود، زیرا بدون انجام این مهم، رشکت ها، سازمان ها، نهادها و 

رسمایه گذاران بین املللی به بازار صنایع دریایی کشور به عنوان بازاری با رضیب 

باالی ریسک رسمایه گذاری و کسب و کار، بازاری نامتعادل و نامتعارف می نگرند. 

الزم به توضیح است که این گونه نگرش رشکت ها و سازمان های فراملی به 

صنایع دریایی کشور در زمان قبل از رشوع و تشدید تحریم های بین املللی نیز 

جاری و ساری بوده است که شاهد این ادعا، نوع قراردادهای منعقده فی مابین 

رشکت های داخلی و بین املللی، پرونده های مربوط به شکایات طرفین در 

طول ۲۰ سال گذشته و نیز نقطه نظرات کارشناسان مربوط و درگیر در این 

فرایندها است.

در پایان، پیشنهاد می شود:

 صنایع دریایی را تقسیم بندی و برای هر بخش از دید بین املللی تعریفی 

علمی ارایه کنیم.

 ذی نفعان هر بخش را شناسایی و در حوزه های طراحی و ساخت، بهره برداری 

و اسکراب و بازیافت تقسیم بندی کنیم.

 رشایط و وضعیت موجود )از نقطه نظر توانایی کسب و کار( ذی نفعان را در هر 

حوزه ارزیابی و مدرکی به نام شناسنامه وضعیت موجود برای شان تهیه مناییم.

 ذی نفعان در هر حوزه را براساس نقش و وظیفه موثر و کلیدی که دارند به 

ترتیب الویت بندی کنیم.

 اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز بیست ساله کشور را برای حوزه های 

ذکر شده باال مشخص کنیم.

 تحقق و عدم دست یابی به اهداف پیش بینی شده در برنامه های پنج ساله 

توسعه ای کشور را در حوزه های ذکرشده مشخص کنیم.

 لیستی از اهداف محقق نگردیده طی برنامه های پنج ساله توسعه ای کشور را 

برای هر حوزه مشخص کنیم.

 سهم و نقش هریک از ذی نفعان را در خصوص دست نیافنت به اهداف 

پیش بینی شده برای آن حوزه مشخص کنیم.

 شناسنامه وضعیت موجود هر ذی نفع را بازنگری و با توجه به داده های بند 9 

اصالح و به روز کنیم.
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چهارم خرداد ۱۳۴۹
اعـرتاض بـه تعرفـه حقـوق و عـوارض 

ری بنـد
در نخسـتین جلسـه خـرداد مـاه، موضـوع اعرتاض 

رشکـت بـار و کشـتیرانی دربـاره پرداخـت ردیـف ۵ 

تعرفه حقوق و عوارض بنـدری حق تخلیه و بارگیری 

در آب هـای بنـدر درمورد نفتکش نـورا از سـوی نراله مختار مطرح شـد. هیـات عامل 

تصمیـم گرفتند که بررسـی ایـن موضـوع را در حضـور مشـاور حقوقی سـازمان موکول 

. کنند

ششم خرداد ۱۳۴۹
کارت شناسایی کارگران

یکی از محورهای اصلی جلسه اختصاص کارت 

شناسایی و پالک به متامی کارگران بود. در این 

جلسه مقرر شد که موضوع کارت شناسایی و پالک 

در متام بنادر اجرایی شود. همچنین قرار شد که برای 

هر انبار، کارت مخصوصی صادر شود که تعداد دقیق 

و مشخصات کارگران شاغل در آن اعالم شده باشد. 

این کارت باید در هر انبار نصب می شد.

سی ام خرداد ۱۳۴۹
 احداث قرنطینه انسانی در بندر عباس

در این جلسه گزارش دفرت فنی سازمان بنادر درباره 

واگـذاری زمین هـای بندرعبـاس بـه بهره بـرداری 

بـرای احداث تاسیسـات قرنطیه انسـانی ارائه شـد. 

بـر اسـاس گـزارش فنـی ارائـه شـده، هیـات عامـل 

تصمیـم گرفتنـد بـا توجـه بـه احتیـاج این سـازمان 

بـه زمین هـای خریـداری شـده در بندرعبـاس برای 

توسـعه آن بندر، نظر مهندسان مشاور کامپسـاکس در این مورد اسـتعالم شود و تالش 

بر این باشـد که در ترمینالی که قرار اسـت در بندر ساخته شـود، محلی هم به قرنطینه 

اختصـاص پیـدا کند.

بیست ودوم تیر ۱۳۴۹
 راه اندازی آموزشگاه دریایی

در این جلسـه پرویز صفاری با یاداوری ماده ۳ قانون 

دریایـی در مـورد تاسـیس آموزشـگاه دریایـی بـرای 

تربیت کادر نـاوگان تجاری توضیحاتـی داد. وی که 

بـه تازگـی از سـمینار آمـوزش حرفـه ای دریانـوردان 

در سـنگاپور بازگشـته بـود، اعـالم کـرد کـه بیشـرت 

کشـورهای رشکت کننـده در ایـن سـمینار موضـوع 

آموزش کادر فنی متوسـط دریایی برای تامین نیازمندی های پرسـنل کشتی را با توجه 

به امکانات محلی به وزارت آموزش و پرورش و حتی شـهرداری ها سپرده اند و با رسعت و 

کیفیت بیشرتی موفق به تامین این نیروها شـده اند. بر این اساس قرار شد برای تعلیم 

افراد در رده های باالتر )افرسی( همچون فرماندهی و مهندسـی کشـتی ها، دانشکده 

دریایی در بندر کیاشـهر تاسیس شود و تا زمان به بهره برداری رسـیدن آن مرکز، آموزش 

افـرسی در بنـدر انزلی انجام شـود.

در ساختامن سیمرغ چه می گذشت
از راه اندازی آموزشگاه دریایی تا واگذاری تخلیه و بارگیری به بخش خصوصی

)بخش اول: شش ماهه نخست سال ۱۳۴۹(

ـــیار دور  ـــال های بس ـــوردی در س ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــا س ـــا و تصمیم گیری ه ـــه رویداده ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــاز ش ـــا ب ـــدر و دری ـــه بن ـــدی در ماهنام ـــل جدی ـــامره فص ـــن ش  از ای

ـــته  ـــال گذش ـــای چندس ـــرای نیروه ـــام آن ب ـــاید ن ـــه ش ـــه اگرچ ـــود ک ـــرده ب ـــاز ک ـــود را آغ ـــیمرغ کار خ ـــان س ـــاختامنی در خیاب ـــوردی در س ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــردازد. س می پ

ـــرای  ـــی ب ـــه محل ـــان جمهـــوری کـــه حـــاال ب ـــی می شناســـند؛ ســـاختامنی در خیاب ـــه خوب ـــادر آن را ب ـــا بزرگرتهـــای ســـازمان بن ـــوردی ناآشـــنا باشـــد، ام ـــادر و دریان ســـازمان بن

ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــاک تبدی ـــع پوش ـــد و توزی تولی

اردیبهشت ۱۳۴۹
 آموزش

در ســـومین روز از اردیبهشـــت مـــاه 

ـــازمان  ـــل س ـــات عام ـــال ۱۳۴9 هی س

بنـــادر و کشـــتیرانی آن زمـــان بـــرای 

ـــجویان  ـــی دانش ـــه آموزش ـــاد برنام ایج

ــر  ــد؛ بـ ــازه ای گرفتنـ ــای تـ تصمیم  هـ

ـــرر شـــد دانشـــجویان  ـــن اســـاس مق ای

ایـــن ســـازمان کـــه در مرکـــز آمـــوزش 

ـــم امورفرماندهـــی  ـــرای تعلی افـــرسی ب

و راهنامیـــی کشـــتی ها شـــاغل 

بودنـــد، مدتـــی در خلیـــج فـــارس 

دوره کارآمـــوزی و آمـــوزش عملـــی 

را پشـــت رس بگذارنـــد. بـــرای ایـــن 

ـــگاه  ـــن آسایش ـــد تامی ـــرر ش ـــدف مق ه

ـــی  ـــروی دریای ـــا نی ـــن دانشـــجویان ب ای

مکاتبـــه شـــده و در صورتـــی کـــه امکان 

تامیـــن آسایشـــگاه از ســـوی نیـــروی 

دریایـــی وجـــود نداشـــته باشـــد، 

ــرای  ــه ای را بـ ــادر بودجـ ــازمان بنـ سـ

ســـاختامن آسایشـــگاه دانشـــجویان 

در نظـــر بگیـــرد.

نوزدهم اردیبهشت ۱۳۴۹
 مداوای بایگان سازمان

ن  رکنـــا ز کا وای یکـــی ا مـــدا

بایگانـــی ســـازمان در جلســـه 

ــی و  ــرح و بررسـ ــل طـ ــات عامـ هیـ

بـــا اعـــزام آقـــای طاهـــری،  بـــرای 

معالجـــه و درمـــان بـــه خـــارج از 

کشـــور موافقـــت شـــد.

سی ام اردیبهشت ۱۳۴۹
ساختار سازمانی

، تشـــکیالت  یـــن جلســـه ر ا د

جدیـــد ســـازمان بـــا حضـــور آقـــای 

عرفانـــی و آقـــای اســـکوفیلد مشـــاور 

ـــه دعـــوت ســـازمان  ـــی کـــه ب آمریکائ

ـــود،  ـــده ب ـــه آم ـــن جلس ـــه ای ـــادر ب بن

ــیدگی  ــه رسـ ــد. )ادامـ ــرح شـ مطـ

بـــه ایـــن موضـــوع تـــا مشـــخص 

شـــدن تشـــکیالت ســـازمانی در 

جلســـات بعـــدی هیـــات عامـــل 

ــت.( ــه یافـ ادامـ

بیست وهشتم اردیبهشت ۱۳۴۹
 بیمه واحدهای دریایی و حضور در مجامع بین املللی

در روزهـــای پایانـــی اردیبهشـــت 

ـــاهد  ـــیمرغ ش ـــاختامن س ۱۳۴9 س

ـــار آن  ـــه آث ـــود ک ـــی ب ـــرح موضوعات ط

ــادر  ــازمان بنـ ــم در سـ ــروز هـ ــا امـ تـ

و دریانـــوردی دیـــده می شـــود. 

ــه واحدهـــای دریایـــی و  یکـــی بیمـ

ـــدگان ســـازمان  دیگـــری اعـــزام مناین

بـــرای حضـــور در کنفرانس هـــای 

خـــت حـــق  بین املللـــی،  پردا

و  ملللـــی  بین ا ی  یت هـــا عضو

همچنیـــن تهیـــه کتـــاب و نقشـــه های 

مـــورد نیـــاز بـــرای ســـازمان. بـــر 

ــد  ــرار شـ ــم آن روز قـ ــاس تصمیـ اسـ

ـــن فعالیت هـــا،  ـــاز ای ـــورد نی بودجـــه م

از محـــل اعتبـــار هزینه هـــای 

ــود. ــن شـ ــده تامیـ ــی نشـ پیش بینـ
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بیست ودوم تیر ۱۳۴۹
 ردپای بخش خصوصی در بنادر ایران.۱

نامه اداره بندر عباس مبنی بر تامین کارگر برای تخلیه و بارگیری و نامه بندر بوشهر در مورد واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری 

به بخش خصوصی مطرح شد. در این جلسه هیات عامل تصمیم گرفتند که نظر فنی مهندسان مشاور آرتو. دی.لیتل را در 

این باره دریافت کنند و سپس درباره این دو موضوع تصمیم گیری کنند.

هشتم مرداد ۱۳۴۹
 راه اندازی آموزشگاه دریایی در بوشهر

در این جلسه نامه اداره قوانین، مبنی بر پرداخت اجاره بهای زمین برای راه اندازی آموزشگاه دریانوردی در 

بوشهر را بیان شد که با توجه به نظر این اداره، سازمان بنادر ملزم به پرداخت اجاره بهای زمین آموزشگاه 

دریانوردی بوشهر شد. بر این اساس قرار شد اداره اموزش با مراجعه به سوابق این موضوع،  گزارشی را 

به سازمان برنامه ارسال کنند تا چنانچه سازمان برنامه در برنامه چهارم اعتبار مورد نیاز را پیش بینی 

کرده باشد، این آموزشگاه تاسیس شود.

بیست ویکم مرداد ۱۳۴۹
 ردپای بخش خصوصی در بنادر ایران.2

نامه مهندسان مشاور آرتور. دی لیتل و گزارش امور تخلیه و بارگیری به بخش های 

خصوصی را ارائه کرد. پس از بررسی هیات عامل مقرر شد در یکی از دو بندر 

بوشهر یا نوشهر، عملیات تخلیه و بارگیری با قرارداد جدید به بخش خصوصی 

واگذار شود. 

بیست ویکم شهریور ۱۳۴۹
 تعیین تکلیف وجوه دریافتی از صادرکنندگان
در این جلسه درباره وجوهی که کشتیرانی شوروی )سابق( 

به هر دلیلی از صادرکنندگان دریافت می کند، بحث 

و گفتگو شد. کیخرسو سالمت در این جلسه اعالم 

کرد که بر اساس مذاکرات انجام شده، رییس اتاق 

بازرگانی بخشی از این وجوه را در اختیار سازمان 

قرار خواهد داد. با توجه به رضورت داشنت 

آماری برای مقایسه این مبلغ با وجوهی 

که اداره بندر انزلی بر طبق مقررات از 

صادرکنندگان دریافت می کند، 

قرار شد این آمار از اتاق مرکز 

تجارت استعالم شود.
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اصطالحات و تعاریف مرتبط با حوزه حمل و نقل دریایی
مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

توضیحمعادلواژه

۱draught, draftقسمتی از بدنۀ کشتی که در زیر آب قرار می گیردآبخور

۲trampنوعی کشتی باربری که تابع برنامۀ منظم تردد نیستآزادپیام

۳ISPS codeآیین نامۀ بین املللی امنیت کشتی ها و تسهیالت بندریآیین  نامۀ باکوب

۴ISM codeآیین نامۀ بین املللی مدیریت ایمنیآیین نامۀ مبا

۵
international ship 

and port facility code

آیین نامۀ بین املللی 

امنیت کشتی ها و 

تسهیالت  بندری

آیین نامه ای که سازمان بین املللی دریانوردی برای تأمین و ارتقای امنیت کشتی ها و تسهیالت بندری تدوین کرده و 

 الزم االجراست

ISPS code اختـصار . آیین نامۀ باکوب

۶
international safety 
management code

آیین نامۀ بین املللی 

مدیریت ایمنی

آیین نامه  ای که سازمان بین املللی دریانوردی برای حصول اطمینان از مدیریت ایمنی کشتی ها و جلوگیری از آلودگی 

 محیط زیست تدوین کرده و الزم االجراست

ISM code اختـصار . آیین نامۀ مبا

7IMDG codeمجموعۀ دستورالعمل های بسته بندی و عالمت گذاری و نگهداری و حمل کاالهای خطرناکآیین نامۀ کاالی خطرناک

۸charterاجاره کردن کشتی در چارچوب یک قرارداداجاره

9time charterاجارۀ زمانی
اجارۀ کشتی برای مدت زمانی مشخص که در طی آن کشتی با خدمه و تجهیزات در ازای پرداخت کرایۀ توافق شده در اختیار 

اجاره کننده قرار می گیرد

۱۰voyage charterقرارداد اجارۀ کشتی برای سفری مشخصاجارۀ سفری

۱۱

bareboat charter, 
demise charter, 

bare-hull charter, 
bare-pole charter

اجارۀ رصفاً کشتی
نوعی اجارۀ زمانی که در آن اجاره کننده کشتی را بدون خدمه و ملزومات اجاره می کند و بسیاری از اختیارات مالک کشتی 

را دارد

۱۲chartererشخصی حقیقی یا حقوقی که کشتی را اجاره می کنداجاره کننده

۱۳time chartererشخصی حقیقی یا حقوقی که کشتی را برای مدت زمان معینی اجاره می کنداجاره کنندۀ زمانی

۱۴
time charter party, 

time charter
اجاره نامه ای میان مالک و اجاره کننده که برای مدت زمان مشخصی تنظیم می شوداجاره نامۀ زمانی

۱۵
voyage charter party/ 
voyage charter-party

اجاره نامه ای که رشایط اجاره برای سفری مشخص در آن ذکر شده استاجاره نامۀ سفری

۱۶charter-partyاجاره نامۀ کشتی
 سند یا مدرکی حاوی رشایط اجاره بین مالک کشتی و اجاره کننده

متـن . اجاره نامه

۱7
freight release, FR, 

release
اجازۀ صاحب یا ناخدای کشتی مبنی بر تحویل باری که کرایۀ فرست آن پرداخت شده استاجازۀ تحویل

۱۸port authorityتشکیالتی متولی امور مربوط به ایمنی و حمل ونقل دریاییادارۀ بندر

۱9

aframax, average 
freight rate assess-
ment maximum

نفت کشی با ظرفیت حمل ۴۵ تا79/9 هزار تن که ازلحاظ میانگین کرایۀ حمل به رصفه استارزان َبر

۲۰surchargeاضافه هزینه
هزینه هایی که در رشایط غیرمتعارف در مقابل ارائۀ خدمات ویژه از سفارش دهنده دریافت می شود، مانند هزینۀ ورود کشتی 

به منطقۀ جنگی

۲۱cargo declarationاظهارنامۀ بار
سندی که در چارچوب قرارداد »تسهیل حمل ونقل بین املللی دریایی« در هنگام ورود و خروج بار تهیه و تحویل مقامات 

بندری می شود

۲۲ballast declarationمدرکی که یک شناوِر بدون بار در هنگام خروج از بندر به مقامات گمرک در بندر ارائه می کنداظهارنامۀ ترازه

۲۳
dangerous goods 

declaration
اظهارنامۀ کاالی 

خطرناک
سندی که بخشی از اظهارنامۀ فرستندۀ کاال و مبین خطرناک بودن کاالی مورد نظر است

۲۴freight quotationارائۀ نرخ پیشنهادی کرایۀ فرست از سوی خط یا انجمن کشتی رانیاعالم کرایۀ فرست

۲۵delivery note, DNاعالم وصول
مدرکی که نشان می دهد جای کاال برای بارگیری در کشتی از پیش ذخیره شده است و همراه با کاال به افرس اول یا بارشامر 

ارائه می شود

۲۶
ocean going vessel, 

ocean going
کشتی مناسب تردد در اقیانوس هااقیانوس پیام

۲7warehouseمحلی بسیار بزرگ برای نگهداری کاالانبار
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توضیحمعادلواژه

۲۸classification societyانجمن رده بندی
انجمنی که با وارسی های ادواری بر رعایت استانداردهای کشتی سازی و قوانین و مقررات خاص رده بندی، هم در هنگام 

ساخت و هم در دورۀ بهره برداری، نظارت دارد

۲9waybillباربرگه

سندی که خط حمل ونقل دریایی برای فرستندۀ کاال صادر می کند؛ این سند، رسید کاال به حساب می آید و گواه قرارداد 

حمل و سندی مشابه بارنامۀ کشتی است، اما برخالف آن مالک کاال در این سند مشخص نیست و فقط نام تحویل گیرنده در 

آن قید می شود

۳۰carrierشخص حقیقی یا حقوقی در یک قرارداد حمل کاال ازطریق دریا یا هوا یا خشکی یا ترکیبی از آنهاباربری

۳۱packingبسنت بارها به صورت ایمنباربندی

۳۲cargo matپالسی بافته شده از الیاف گوناگون که از آن برای محافظت از برخی کاالها استفاده می شودبارپالس

۳۳cargo spaceهر فضایی از کشتی که بار، اعم از خشک یا مایع، در آن انبار می شودبارجا

۳۴stowageچیدن بهینه و ایمن بار در انبار کشتیبارچینی

۳۵
measurement rated 

cargo
باری که کرایۀ فرست آن را براساس حجم اشغال شده محاسبه می کنندبار حجم کرایه

۳۶

measurement cargo, 
measurement goods, 
measurement freight

باری که یک تن آن بیش از یک مرتمکعب حجم داردبار حجمی

۳7cargo skidسکویی چوبی که بین اسکله و کشتی گذاشته می شود و از آن برای رُساندن و کشیدن بار استفاده می شودباررُسه

۳۸draught surveyتعیین وزن بار کشتی ازطریق اندازۀ آبخوربارسنجی

۳9cargo worthyکشتی ای که ویژگی ها و آمادگی الزم برای حمل باری خاص را داشته باشدبارشایان

۴۰cargo worthinessبرخورداری از ویژگی ها و آمادگی الزم برای حمل باری خاصبارشایانی

۴۱tallyوارسی و شامرش کاالهایی که در کشتی بارگیری یا از آن تخلیه می شودبارشامری

۴۲
deck cargo, deck 

load
باری که بر آزادعرشه حمل می شودبار عرشه

۴۳containerبارُگنج
جعبۀ فلزی بزرگی با ابعاد استاندارد که کاال در آن قرار داده می شود و آن را به وسیلۀ قطار یا کشتی یا هواپیام یا کامیون حمل 

می کنند؛ همچنین کامیونی که چنین جعبه ای را حمل کند

۴۴container yardبارُگنجان

محوطه ای در پایانۀ بندری که در آن بارُگنج های پر و خالی را نگهداری می کنند و از آنجا آنها را برای بارگیری به اسکله و برای 

 باربندی یا سایر امور به فرستگاه بارُگنج ارسال می کنند

CY اختصار . باگ

۴۵collapsible containerبارُگنجی با سازه ای مستحکم که می توان قطعات اصلی آن را به راحتی تا یا جدا و دوباره رسهم کردبارُگنج تاشو

۴۶ventilated containerبارُگنجی که در دیواره های انتهایی آن روزنه هایی برای ورود و خروج هوا تعبیه شده استبارُگنج تهویه ای

۴7heated containerبارُگنجی با سامانۀ گرمایشبارُگنج حرارتی

۴۸
refrigerated and 
heated container

بارُگنجی با سامانه های گرمایش و رسمایشبارُگنج حرارتی ـ  یخچالی

۴9
container barge 

carrier
کشتی ای که برای حمل هم زمان دوبه و بارُگنج طراحی و ساخته شده استبارُگنج ـ   دوبه َبر

۵۰
open-top container, 

open top, OT
بارُگنجی که سقف ندارد و برای پوشاندن آن از برزنت یا چادر استفاده می کنندبارُگنج روباز

۵۱thermal containerبارُگنج عایق
بارُگنجی که بدون تجهیزات تولید گرما و رسما، به واسطۀ داشنت سقف و کف و در و دیواره های عایق، دمای مطلوب را حفظ 

می کند

۵۲
full container load, 

FCL
بارُگنجی که کل بار آن تنها متعلق به یک فرستنده یا گیرنده است و بار دیگری منی توان به آن افزودبارُگنج غیرمشرتک

۵۳

container-bulk car-
rier, bulk-container 
carrier, conbulker

ـ   فله َبر کشتی چندمنظوره ای که توانایی حمل بارُگنج یا بار فله ای را داردبارُگنج 

۵۴
flatrack, platform 

flat, flat
بارُگنجی که دیواره و سقف ندارد و بار بر روی کفی قرار می گیردبارُگنج کفی

۵۵tank containerبارُگنجی ویژۀ حمل مایعات با مخزنی  استوانه ای  که برای سهولت جابه جایی و روی هم چینی قابی مکعب داردبارُگنج مخزنی

۵۶
less than container 

load
بارُگنج مشرتک

 بارُگنجی محتوی بیش از یک مرسوله که متعلق به بیش از یک فرستنده یا گیرنده است

LCL اختصار . بام

۵7container exchangeتعداد کل بارُگنج های تخلیه شده از یک شناور و/ یا بارگیری شده بر آن در هر سفربارُگنج های تبادلی
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