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بیست و سومین همایش

 .روزگار کهن بندر شمالی
 .همکاریهای منطقهای برای توسعه چابهار
 .انتظارات پسا تحریمی ارگانهای دریایی
 .صنعت منتظر دانشگاه نمیماند
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هماهنگیارگانهای
دریـایی
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�ﺮح فﻌﺎ�ی�ﮫﺎی �ﺮ�ت ����ﯽ و �ﺪﻣﺎت ��ﻨﺪ�ﯽ ا�ان IESCO
 - 1ﺳﺮوﯾﺲ  ،ﺗﻌﻤﯿﺮات  ،ﺗﻐﯿﯿﺮات  ،ﺷﺎرژ اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺛﺎﺑﺖ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ )از ﺟﻤﻠﻪ  ، Co2ﻓﻮم  ،ﻫﺎﻟﻮن  ، FM200 ،ﭘﻮدر
ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ  ،ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي آب ﺷﺎﻣﻞ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ  Mist ،و ﻏﯿﺮه ( و ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ

 - 2ﺳﺮوﯾﺲ  ،ﺑﺎزرﺳﯽ  ،ﺗﻌﻤﯿﺮات  ،ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي و اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ  NAPو ﺗﺴﺖ  FSو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ  ،رﻧﮓ آﻣﯿﺰي و ﺻﺪور
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻻﯾﻒ راﻓﺖ

اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و ﺗﺴﺖ وﯾﻨﭻ ﻫﺎ  ،داوﯾﺖ و ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻗﺎﯾﻘﻬﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ  ،ﻧﺠﺎت و ﻻﯾﻒ ﺑﻮت ﮐﺸﺘﯽ
ﻫﺎ و ﺳﺎزه ﻫﺎي درﯾﺎﺋﯽ و ﻓﺮا ﺳﺎﺣﻠﯽ

 - 3اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت  Proof Load Testﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ درﯾﺎﺋﯽ و ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﻓﺮاﺳﺎﺣﻠﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

 - 4ﻣﺸﺎوره و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ در درﯾﺎ  ،ﻧﮕﻬﺪاري و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش  ،اﻧﺠﺎم آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻋﻤﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم
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ﺟﻤﻊ آوري اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ در درﯾﺎ

 - 5ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ  ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ  ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﻧﺎوﺑﺮي و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت )  ( ITو ﺑﺎزرﺳﯽ
رادﯾﻮﯾﯽ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزش اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺳﯿﺘﻤﻬﺎي ﻓﻮق

fS

 - 6ﺳﺮوﯾﺲ و ﺗﻌﻤﯿﺮات آﻻرم ﺣﺮﯾﻖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي  Gas Detectionﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺼﺐ وراه اﻧﺪازي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ،
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻻرم ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي Gas Detectionو اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ  ،درﯾﺎﺋﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

 - 7ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺪﻧﻪ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ و ﺳﺎزه ﻫﺎي درﯾﺎﺋﯽ و ﻧﻔﺘﯽ
 - 8آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺮب )  UT, DPI, MPIو . ( Vac. Test

eo

 - 9ﻣﺸﺎوره و اﻧﺠﺎم ﻣﻤﯿﺰﯾﻬﺎ در اﻣﻮر ﻓﻨﯽ و اﯾﻤﻨﯽ درﯾﺎﯾﯽ  ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز  ،ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﺎ  ،ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﻬﺎي ﻧﻔﺘﯽ و ﺑﻨﺎدر
- 10ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  HSEدر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ
- 11اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻇﺮوف ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

ﻏﯿﺮه ﺑﺮاي ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ و ﺳﺎزه ﻫﺎي درﯾﺎﺋﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

- 13ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺸﺘﯽ
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- 12ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎت و ﻣﺪارك ﻓﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ  ،Low Location Lighting , Hazardous Areas ، Fire & Safety Planو

- 14اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﺸﺸﯽ و Bollard Pull Test

 - 15آﻣﻮزﺷﻬﺎي اﯾﻤﻨﯽ درﯾﺎﺋﯽ ) در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات . ( STCW 95 Codeﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ
- 16ﻓﺮوش ﻗﺎﯾﻘﻬﺎي ﻧﺠﺎت ” ﺟﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎي ﻧﺠﺎت ” ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺠﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن و اﻃﻔﺎ ﺣﺮﯾﻖ

دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي:

Ar

اﯾﺮان

ﺗﻬﺮان –  35ﻣﺘﺮي ﻗﯿﻄﺮﯾﻪ – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻤﺲ – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﻮﻻدوﻧﺪ ﭘﻼك  - 14ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم  -واﺣﺪ  ) 14ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ
( 1938694135

ﺗﻠﻔﻦ22237159 ،22237900 ،22242519-20 :
ﻓﮑﺲ22212588 :

ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ15875/5147 :
E-mail: Info@iesco-group.com

Web Site : www.iesco-group.com
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در این دریا برای همه جا هست !

شرکت کشتیرانی کاالی سریع
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جلوتر ازدیگران
حرکت کنید ...
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گروه برترینهای خطوط کشتیرانی

83560
آدرس :تهران -میدان آرژانتین -خیابان بخارست -نبشکوچه -11پالک  - 38طبقه - 5کدپستی 1513755511
تلفن 021-88727255 :فکس021 -88727252:
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سال سیام  .شامره  . 220خرداد 1394

ماهنامهعلمی،تحقیقاتی

صاحب امتیاز سازمان بنادر و دریانوردی

مدیر مسئول دکرت هادی حقشناس

20

رسدبیر یونس غربالی مقدم

مطالب این شامره زیر نظر شورای رسدبیری تهیه و تنظیم شده است.

افزایشسطح همکاریهای
منطقهایبرایتوسعهبندر
چابهار

مدیر داخلی دکرت عبدالرحیم رحیمی

ID

مدیر اداری جواد جهاندار

مجتبی بحیرایی |فریام صالح | رامین جهانپور | مرضیه نوری نیارکی

عکس مجتبی بحیرایی | داوود طهری | یارس علیبخشی
مدیر هرنی خشایار جعفری

امور هرنی و صفحهآرایی پویا ملکسیر

مرتجم احسان اسامعیلی | نازنین ساغری | سید مصطفی هاشمی

eo

هامیش هامهنگی ارگانهای
دریایی

تحریریه حسن سوری | عاطفه نامداری | مهدی دهدار

fS

26

دبیر تحریریه و امور بینامللل فرید قادری

ویراستار فنی و ادبی مهدی جانباز | نگین حسنی

بازرگانی و مشرتکین فرهاد شهریاری | نرسین غالمی | ملیکا غفوریان

iv

پایگاه خربی یونس پوررضا

مجریطرح شبکه خربی-تحلیلی صنعت حملونقل (تیننیوز)

چاپ هرن رسزمین سبز

ch

38

زهرا آخوندزاده

صنعتمنتظردانشگاهمنیماند

نشانی دفرت ماهنامه تهران |خیابان آفریقا | بعد از چهارراه
جهانکودک | خیابان کیش |پالک | 40طبقه اول رشقی
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58

کد پستی 15188-14111

تلفکس  88190630-2و 88190639-40
شامره پیامک 100088190630

صندوق پستی ایران -تهران 15875-3713
وبسایت bandarvadarya.pmo.ir

محیط زیست خزری

پست الکرتونیک bandarvadarya@pmo.ir

قابل توجه خوانندگان محرتم:
ماهنامه در ویرایش ،تلخیص ،درج یا رد مطالب آزاد است.
دیدگاه نویسندگان لزوما نظر ماهنامه نبوده و مسئولیت حفظ حقوق

72

روزگار کهن بندر شاملی

مالکیت فکری و معنوی به عهده مولفان میباشد.
عالقهمندانجهت آگاهی از نحوه پذیرش و چارچوب مقاالت مورد پذیرش
ماهنامه به نشانی سایت اینرتنتی  bandarvadarya.pmo.irمراجعه منایند.
شام میتوانید دیدگاه و نظرات خود را از طریق پیامک یا
پست الکرتونیکی جهت انعکاس در شامره بعدی به دفرت
ماهنامه ارسال فرمایید.
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ماهنامه بندر و دریا مورد تایید و حامیت
انجمن جهانی زیرساختهای حمل و نقل آبی ( )PIANCاست.

انتظاراتپساتحریمی
از اجتامع ارگانهای دریایی
هادی حقشناس
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هامیــش هامهنگــی ارگانهــای دریایــی فرصتــی مغتنــم بــرای ارزیابــی ظرفیــت بخــش دریایــی کشــور و همچنیــن
ارائـــه راهکارهـــای متناســـب بـــا آن بـــرایجـــران عقبماندگـــی ســـالهای گذشـــته اســـت .بخـــش دریـــا در
ســـالهای گذشـــته بـــه دالیـــل مختلـــف و از همـــه مهمتـــر تحریمهـــای ظاملانـــهای کـــه علیـــه اقتصـــاد کشـــور
ای ــران توس ــط کش ــورهای غرب ــی انج ــام گرف ــت ،نتوانس ــت متناس ــب ب ــا رک ــورد س ــایر بن ــادر مش ــابه در کش ــورهای
دیگ ــر ،فعالی ــت تج ــاری داش ــته باش ــد.
در ی ــک دس ــتهبندی کل ــی س ــه زی ــر بخ ــش اصل ــی در ح ــوزه دری ــا وج ــود دارد .مهمتری ــن زیربخ ــش درح ــوزه دری ــا
ســـاخت اســـکله و موجشـــکن و در یـــک کالم بنـــدر اســـت .زیربخـــش دوم شـــناورهای تجـــاری ،شـــامل کانتیـــر،
نفت ــی،ج ــرال کارگ ــو و ن ــاوگان صی ــادی اس ــت و در نهای ــت س ــکوهای نفت ــی ی ــا س ــکوهای حف ــاری ی ــا بخ ــش
فراســـاحل اســـت کـــه عمدهتریـــن زیربخشهـــای حـــوزه دریایـــی هســـتند.
در س ــالهای تحری ــم ،هم ــه ای ــن بخشه ــا،ب ــه دلی ــل اینک ــه در تحری ــم ق ــرار گرفت ــه بودن ــد ،نتوانس ــتند ب ــه توس ــعه
مـــورد انتظـــار دســـت پیـــدا کننـــد .در همیـــن راســـتا بخشـــی از اســـکلهها هـــم بـــه خاطـــر تحریمهـــا نتوانســـتند
خودشــان را متناســب بــا ســایز کشــتیهایجدیــد آمــاده تخلیــه و بارگیــری کننــد .اگرچــه بــا وجــود آبخــور طبیعــی
کــه در برخــی بنــادر ایــران ،بــه خصــوص بنــدر امــام خمینــی (ره) و از ســوی دیگــر بــه خاطــر طراحــی مناســبی کــه
در بن ــدر ش ــهید رجای ــی انج ــام ش ــده اس ــت ،ام ــروز مش ــکلی ب ــرای پهلوده ــی ب ــه بزرگرتی ــن کش ــتیهایجه ــان
نداری ــم ،ام ــا بای ــد بپذیری ــم ک ــه پی ــش از تحری ــم بیش ــر از بیس ــت خ ــط کش ــتیرانی بینامللل ــی ،مس ــتقیام ب ــه
بن ــادر ای ــران میآمدن ــد ک ــه ح ــاال تعدادش ــان ب ــه دو ی ــا چن ــد الی ــر کاه ــش پی ــدا ک ــرده اس ــت.
از ارگانه ــای دریای ــی انتظ ــار مــیرود ک ــه ب ــا در نظ ــر گرف ــن رشای ــط دوران پس ــاتحریم در ح ــوزه دری ــا ت ــاش
مضاعفـــی مناینـــد تـــاجـــران عقبماندگیهـــای گذشـــته هـــم در حـــوزه تامیـــن منابـــع مالـــی و هـــم در زمینـــه
عملی ــات اجرای ــی توس ــعه و تجهی ــز بن ــادر و ه ــم ن ــاوگان تج ــاری را در دس ــتور کار ق ــرار ده ــد .توس ــعه بن ــدر ش ــهید
بهش ــتی چابه ــار ،توس ــعه حوضچهه ــای س ــه ،چه ــار و پن ــج بن ــدر ش ــهید رجای ــی در اس ــتان هرم ــزگان و تجهی ــز
س ــایر بن ــادر کش ــور ازجمل ــه مهمتری ــن اقدام ــات در ای ــن چارچ ــوب ب ــرای س ــازمان بن ــادر و دریان ــوردی ب ــه ش ــار
مــیرود .م ــا ب ــه خاط ــر تحریمه ــا ،نتوانس ــتیم بخش ــی از تجهی ــز بن ــادر کش ــور ک ــه عمدهتری ــن آنه ــا تجهی ــزات
م ــورد نی ــاز ب ــرای تخلی ــه و بارگی ــری کانتی ــر مث ــل گن ــری کری ــن اس ــت ،را تهی ــه کنی ــم ،چراک ــه ب ــدون ام ــکان
گشـــایش اعتبـــار و الســـی امکانپذیـــر نبـــود .ازجملـــه مســـائلی کـــه پـــس از تحریمهـــا بـــا آن مواجـــه خواهیـــم
ب ــود ،رضورت تجهی ــز بن ــادر کش ــور در حداق ــل زم ــان ممک ــن و همچنی ــن توس ــعه بن ــدر ش ــهید رجای ــی اس ــت .البت ــه
در کن ــار ای ــن بح ــث س ــواحل مک ــران ب ــه عن ــوان نقط ــه اس ــراتژیک بی ــرون از تنگ ــه هرم ــز م ــورد توج ــه اس ــت وج ــزو
برنام ــه بخ ــش دریای ــی کش ــور ق ــرار میگی ــرد.
آنچـــه گفتـــه شـــد مربـــوط بـــه بخـــش دریایـــی و بنـــدری بـــود .امـــا همیـــن بحـــث دربـــاره کشـــتیهای تجـــاری و
نفتک ــش ه ــم ص ــادق اس ــت .ب ــا زحامت ــی ک ــه در س ــالهای گذش ــته کش ــیده ش ــده ب ــود ،ن ــاوگان مل ــی نفتک ــش
ای ــران موف ــق ب ــه کس ــب رتب ــه نخس ــت در منطق ــه ش ــود .ام ــا در چن ــد س ــال گذش ــته ب ــه خاط ــر تحریمه ــا ،برخ ــی
س ــفارشها تحوی ــل داده نش ــد .ب ــه همی ــن دلی ــل در ای ــن بخ ــش ب ــا تقاض ــا مواج ــه هس ــتیم ک ــه البت ــه ب ــا توج ــه
ب ــه محدودی ــت ص ــادرات نف ــت ای ــران ک ــه پی ــش از تحریمه ــا ،ح ــدود دو و نی ــم میلی ــون بش ــکه نف ــت در روز ب ــود و
ح ــاال ب ــه ی ــک میلی ــون بش ــکه کاه ــش پی ــدا ک ــرده اس ــت ،طبیع ــی اس ــت ک ــه افزای ــش تقاض ــا ب ــرای ص ــادرات نف ــت
خـــام ،منجـــر بـــه افزایـــش تقاضـــا بـــرای کشـــتیهای نفتکـــش هـــم خواهـــد شـــد .در فراســـاحل هـــم ســـکوهای
نفت ــی ،س ــکوهای حف ــاری ب ــه خص ــوص در پ ــارسجنوب ــی تقاضاه ــایجدی ــدی اس ــت ک ــه منج ــر میش ــود در
زم ــان پس ــا تحری ــم دســتاندرکاران بخ ــش دریای ــی ،راهکاره ــای مناس ــبی ارائ ــه دهن ــد ک ــه در حداق ــل زم ــان
عقبماندگیهـــای ســـالهای گذشـــتهجـــران شـــود.
اجتــاع بــزرگ ارگانهــای دریایــی کشــور در بیســت و ســومین گردهامیــی فرصتــی اســت از یــک ســو تــا سیاســتها
و راهربده ــای کوت ــاه م ــدت و بلن ــد م ــدت در دوران پس ــا تحری ــم را ترس ــیم کن ــد و از س ــوی دیگ ــر ش ــاهد همافزای ــی و
هامهنگ ــی در درون ارگانه ــا باش ــیم و ه ــم پیامه ــا و نش ــانههای روش ــن و ش ــفاف در رابط ــه ب ــا ای ــن سیاســتها
و رویکرده ــا ب ــه رسمایهگ ــذاران احتامل ــی منعک ــس ش ــود .امیدواری ــم ک ــه در س ــایه تدابی ــر ب ــه کار گرفت ــه ش ــده و
ارای ــه راهکاره ــای قاب ــل اعت ــاد و ات ــکا ،دول ــت و بخ ــش خصوص ــی بی ــش از پی ــش ب ــرای توس ــعه زیرس ــاختهای
دریای ــی کش ــور هم ــدل و همزب ــان ش ــویم.
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وزیر راه و شهرسازی خرب داد:

روابط عمومی و اطالع رسـانی وزارت راه و شهرسازی:

افزایش ظرفیت بندرچابهار
به ۸.۵میلیون تن

آخونـدی بـا اشـاره بـه اینکه توسـعه بنـدر چابهـار در
فـاز یک بیـش از  ۶میلیون تـن به ظرفیـت فعلی این
بنـدر اضافه میکنـد ،ادامـه داد :در حـال حارض فاز
یـک طـرح توسـعه بنـدر چابهـار بیـش از  ۵۰درصـد
پیرشفت دارد و شما مالحظه خواهید کرد که بخش
عمـده پلـت فرم توسـعه فـاز یـک آمـاده اسـت .وی با
بیـان اینکـه در صورت توسـعه بنـدر چابهـار ظرفیت
ایـن بندر به  ۸۰میلیون تن در سـال نیـز افزایش می
یابـد گفـت :ایده مـا این اسـت که چابهـار را بـه بندر
کشـتیهای اقیانوس پیام بـا ظرفیت بیـش از ۱۰۰
هزار تن تـا  ۳۰۰هزار تـن تبدیل کنیـم .وی به دیدار
هیـات هنـدی از بنـدر چابهـار اشـاره کـرد و گفـت:
مـا امیدواریم بعـد از بازدیـد پیشـنهادات فنی طرف
هنـدی را دریافت و با عالقه مورد بررسـی قرار دهیم.

چابهار راه دریایی
محصور شدگان در خشکی

در ایـن مراسـم نیتیـن گادکاری وزیـر حمـل و نقـل،
کشـتیرانی و بزرگراههـای هنـد بـا اشـاره بـه اینکـه
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آخونـدی در جریـان دیـدار بـا وزیـر حمـل و نقـل،
کشـتیرانی و بزرگراههـای هنـد گفت :خوشـبختانه
همکاریهـای بسـیار خوبی بیـن دو کشـور در حوزه
ترانزیـت وجـود دارد .یـک پیـش نویـس توافـق نامه
همـکاری بیـن ایـران ،افغانسـتان و هنـد در حـوزه
ترانزیـت وجـود دارد کـه ایـن پیـش نویس را بـه هند
ارائـه دادیـم و امیدواریـم هـر چـه زودتـر نظـر دولـت
هنـد را دریافـت کنیـم تـا توافقنامه رسیعتر نهایی
شـود .وی بـه ارتباط کریـدور شمال –جنوب اشـاره
کـرد و گفـت :ارتبـاط بـا کریـدور شمالجنـوب نیـز
مورد توافق پیشـین ایران ،روسـیه و هند بـود که باید
هر چه رسیعتر از این کریـدور حداکرث بهـره را بربیم
و آن را فعـال کنیـم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه مطمئنـا امضـای یادداشـت
تفاهـ م رسمایهگـذاری هنـد در طـرح توسـعه بنـدر
چابهـار مرحلـه تـازه ای در روابـط دو کشـور ایجـاد
خواهـد کرد ادامه داد :وظیفه خود می دانم از سـفیر
هنـد در ایران تشـکر کنم کـه مجدانه ایـن موضوع را
پیگیـری کـرد .وزیـر راه و شهرسـازی در ادامـه اظهار
کـرد :بـا امضـای ایـن یادداشـت تفاهـم مقدمـات
سیاسـی و حقوقـی الزم را بـرای مشـارکت هنـد در
توسـعه بنـدر چابهـار فراهـم خواهیـم کـرد؛ علاوه
بـر ایـن همچنـان منتظـر دریافـت پیشـنهاد فنـی و
اقتصادی بخـش خصوصـی و دولتی هند هسـتیم.
آخونـدی همچنیـن بـا بیـان اینکـه خلیـج چابهـار
یکـی از زیباتریـن مناطـق ایـران و بهرتیـن موقعیت
بـرای احـداث یک بنـدر اسـت ،گفـت :این بنـدر در
حال حارض بـا ظرفیت  ۲.۵میلیون تـن کاال فعالیت
میکنـد و کشـتیهایی با ظرفیـت بیـش از  ۶۰هزار
تـن میتواننـد در ایـن بنـدر پهلوگیـری کنند.
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رسـمی بـرای رسمایهگـذاری در بنـدر چابهـار دارد و
برای ایـن رسمایهگـذاری عالقمند اسـت .وی تاکید
کـرد :البته ما بـرای ایـن رسمایهگذاری بـه هیچ وجه
عملیات توسـعهای خود را در چابهار متوقف نکردیم
اما بـه محـض این کـه دولت هنـد پیشـنهادات فنی
و قـراردادی خـود را ارائـه دهـد اسـتقبال میکنیم تا
از این ظرفیت اسـتفاده حداکرثی داشـته باشـیم.

پیشنویستوافقنامههمکاریبینایران
افغانستان و هند در حوزه ترانزیت
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وزیر راه و شهرسـازی از رسمایهگـذاری  ۱۹۵میلیون
دالری هنـد در طرح توسـعه بنـدر چابهار خبر داد و
گفـت :پیش نویس توافـق نامه همکاری بیـن ایران،
افغانسـتان و هند در حوزه ترانزیت تهیه شـده اسـت
که این پیـش نویس را بـرای تأیید نهایـی ارائه دادیم
و امیدواریـم هر چـه زودتر نظر دولت هنـد را دریافت
کنیم تـا توافقنامـه رسیعتر نهایی شـود.
عبـاس آخونـدی بعـد از امضـای یادداشـت تفاهـم
رسمایهگـذاری هنـد در طـرح توسـعه بنـدر چابهـار
گفـت :یادداشـت تفاهمـی کـه امضـا کردیـم در
دوبخش اسـت؛ بخش اول مربوط به تجهیز و توسعه
فاز یک بندر چابهار اسـت که عمده فعالیت در سکو
توسـط ایرانیهـا انجـام شـده در ایـن تفاهمنامـه
هندیهـا پذیرفتنـد  ۸۵میلیـون دالر بـرای تجهیـز
فـاز یـک بنـدر چابهـار رسمایهگـذاری کننـد و بـر
اسـاس بخـش دیگـری از ایـن تفاهـم نامـه ،طـرف
هندی برای رسمایهگـذاری  ۱۱۰میلیـون دالری در
توسـعه سـایر فازهای بندر چابهار نیز اعلام آمادگی
کرده اسـت .وزیـر راه و شهرسـازی با بیـان اینکه این
تفاهمنامه بین وزارت راه و شهرسـازی ایـران و وزارت
حمل و نقل ،کشـتیرانی و بزرگراههـای هند به امضا
رسـید ،گفت :ما منتظـر دریافت پیشـنهادات فنی و
اقتصادی طرف هندی بعد از امضای این تفاهم نامه
هسـتیم تا بر اسـاس آن یک قرارداد عملیاتی را امضا
و اجرایـی کنیم.
آخونـدی دربـاره ضامنـت رسمایهگـذاری هندیهـا
در طـرح توسـعه بنـدر چابهار نیـز گفـت :دولت هند
رسمایهگذاری در بندر چابهار را به تصویب رسـانده،
بنابراین بـا دولت مصممی روبرو هسـتیم که مصوبه
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افزایشسطحهمکاریهایمنطقهایبرای
توسعهبندرچابهار

کشـور هنـد مسـئولیت بخشـی از توسـعه چابهـار را
بـر عهـده گرفتـه و آمـاده همـکاری بـا همه کشـورها
در ایـن زمینـه اسـت ،ادامـه داد :چابهـار بـه توسـعه
ترانزیت تجاری در منطقه به ویژه کشورهای مشرتک
املنافـع کمـک شـایانی خواهـد کـرد .همچنیـن
چابهار راهجایگزین برای کشـورهایی که راه دریایی
نـدارد را فراهـم میکنـد و ایـن موجـب رشـد اقتصاد
و تجـارت در منطقـه خواهـد شـد .وی بـا تاکیـد بـر
اینکـه باعـث افتخاراسـت که ایـن یادداشـت تفاهم
را امضای میکنیـم ادامـه داد :آمادگی خـود را برای
توسـعه بنـدر چابهار طبـق برنامـه اعلام میکنیم تا
طرح توسـعه ایـن بندر هـر چه رسیعتر انجام شـود.
گادکاری همچنین از بررسـی پیشـنهادات ایران در
حـوزه توسـعه خطـوط ریلـی اسـتقبال کـرد و گفت:
یـک رشکـت معـروف در حـوزه ریلـی در هنـد وجـود
دارد که از آنها خواهم خواسـت سـفری برای بررسـی
این پروژه ها داشـته باشـند ضمن اینکـه این رشکت
در نقـاط مختلفجهـان پروژه هـای بزرگـی را انجام
داده اسـت.
همچنین نیتین گادکاری در حاشیه امضای یادداشت
تفاهـم نامـه رسمایهگذاری هنـد در طرح توسـعه بندر
چابهار با بیان اینکه موقعیت بندر چابهار بسـیار مهم
اسـت درجمع خربنگاران گفـت :ایـن رسمایهگذاری
موجـب افزایـش تجـارت در ایـران و هنـد بـه صـورت
همزمـان و همچنیـن ارتقـای تجـارت بیـن املللی هر
دو کشـور میشـود.

سعیدنژاد در مراسم گرامیداشت روز معلم
و بازدید از پروژه توسعه بندر چابهار عنوان کرد:

جایگاهفراسازمانی
دانشگاهبیناملللی
چابهار
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مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت :دانشگاه
تخصصیدریانوردیو علومدریایی چابهار از افتخارات
و پتانسیلهای بسیار قوی کشور در امر تربیت نیروی
متخصص برای ناوگان تجاری کشــتیرانی ب ه شــار
میآید بــه طوریکه در ابعاد کالن کشــور نیز نگاهی
خاص و راهربدی به این دانشگاه صورت میگیرد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان بنادر و دریانوردی،
محمد ســعیدنژاد در مراسم گرامیداشــت روز معلم و
آموزش و پژوهش در دانشگاه بیناملللی دریانوردی و
علوم دریایی چابهار افزود :صنعت دریانوردی و به ویژه
افزایش طول و حجم کشتیهای قارهپیام که هم اینک
ساخت آنها در دنیا آغاز شده است؛ میطلبد رشتههای
علوم دریایی و ویژه دســتیابی به دانــش و فناوری روز
برای عقب مناندن از تجارتجهانی در حوزه دریایی و
اقیانوسی به طورجد در دستور کار قرار گیرد.
سعیدنژاد ترصیح کرد :متاسفانه در یک مقطع زمانی
تربیت نیرو برای ناوگان تجاری دریایی کشور متوقف
شد که با پیگیریهای دیگر دست اندرکاران  ،صنعت
دریایی کشــور بطور حتم در آینده شاهدجهشهای
خوبی در تربیت نیرو و هدایت صنعت دریانوردی کشور
خواهیم بود.
مدیرعاملسازمانبنادرودریانوردیکشورخاطرنشان
کرد:حضورچشمگیردانشگاهدریانوردیوعلومدریایی
چابهار در رشد و اعتالی صنعت راهربدی دریانوردی
نقشی مثال زدنی و رو به رشد اســت ب ه طوریکه این
مرکز دانشگاهی توانسته با تزریق نیروهای متخصص،
ایران اســامی را به یکی از قطبهای دریایی منطقه
مبدلکند.
سعیدنژاد نقش وجایگاه دانشــگاه دریانوردی و علوم
دریایی چابهار را به حدی مهم و کاربردی برشــمرد که
آن را یکی از بخش های فرا ســازمانی سازمان بنادر و
دریانوردی کشــور عنوان کرد و افزود :این ســازمان با
توجه به توامنندیهای اساتید مجرب و ریاست پیگیر و
پرتوان این دانشگاه ،اعالم میکند این آمادگی را دارد تا
در متامی زمینهها با حامیت های کاربردی از پتانسیل
باالی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی در حوزههای
مختلفبهرهمندشود.
معاون وزیــر راه و شهرســازی افزود :با افتخــار اعالم
میکنیم صنعت دریانوردی تنها صنعتی است که در

آن نیروی مازاد یا بیکار وجود ندارد و بر همین اســاس
جوانان میتوانند بــا انتخاب دانشــگاه دریانوردی و
علوم دریایی و اســتفاده از توان تخصصــی این مرکز
علمی ،خود را به بدنه صنعت دریانوردی ایران اسالمی
متصلکنند.
گفتنی اســت در این مراســم مدیرعامل بانک توسعه
صادرات ،مدیرکل بنادر و کشتیرانی استان سیستان
و بلوچســتان ،معاون اســتاندار و فرماندار شهرستان
ویــژه چابهار و اعضــای هیات رییســه و هیات علمی
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار نیز از دیگر
رشکتکنندگانبودند.

رسمایهگذاری بخش خصوصی در رشق
کشورتضمینمیشود
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مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی که با همراهی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات به چابهار سفر کرده

بود ،در ترشیح طرح توسعه بندر شهید بهشتی ،ضمن
قدردانی ازدقتونظارتسازمان مدیریتوبرنامهریزی
کشور و سیستم بانکی نســبت به طرح مهم و اساسی
توسعه بندر چابهار ،گفت :خوشبختانه با تغییر نگرش
مسئوالن به رشق کشور و با انجام مذاکرات با صندوق
توســعه ملی ،منابع مالی این طرح با کمرتین وقفه و
ترشیفات قانونی به سازمان بنادر اختصاص مییابد.
به گزارش روابط عمومی ،معاون وزیر راه و شهرسازی با
تأکید بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی به امر توسعه
جنوب رشق کشــور نگاه فرابنگاهی دارد ،از تضمین
رسمایهگذاری بخشهای خصوصی در این منطقه از
کشور خرب داد.
محمد ســعیدنژاد با اشــاره به اهمیت سوقالجیشی
بندر چابهــار از نظر ملی وجهانی ،خاطرنشــان کرد:
بندر چابهار کانون ورودی کشــور است و این سازمان
ضمن نگاه فرا ســازمانی و فرا ملی به بنــدر چابهار ،از
حضور رشکتهای معتربجهانی در این بندر استقبال
میکند.
دکرت صالحآبادی ،مدیرعامل بانک توســعه صادرات
کشور ،نیز گفت :اهمیت توسعه بندر چابهار بر همگان
روشن است و بانک توســعه صادرات برای بخشهای
توسعهای و زیربنایی ،صادرات و واردات کشور همکاری
الزم را ارائه خواهد کرد.
دکرت صالحآبادی گفت :طبق فرمایشات مقام معظم
رهربی مبنی بر توســعه رشق کشور و اهمیت سواحل
مکران ،این بانک از پروژهها و طرحهای زیرساختی در
این منطقه حامیت خواهد کرد.
همچنینمهندسداودی،رئیسامورزیربناییسازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور ،اظهار داشت :دولت در
برنامه ششم توجه زیادی به بخشهای توسعهای دارد.
به همین منظور در مجمع تشــخیص مصلحت نظام
و سازمان مدیریت برنامهریزی کشــور توجه زیادی به
تعادل بخشی توسعهای شده است.
داودی اظهار امیدواری کرد :با توجه به اهداف تعیین
شــده برای طرح توسعه بندر شــهید بهشتی چابهار،
مشکل تأمین منابع مالی با ترشیک مساعی صندوق
توسعه ملی و محوریت بانک توسعه صادرات حل شد.

سال سی ام شامره  220خـــــرداد 21 1394

www.SID.ir

همزبانیوزیرراهو

شهرسازیبارسمایه
گذارانبخشخصوصی

رسمایهگ
ر ذارخواهانشناسایی
یسکهایاحتاملیدر
رسمایهگذاریاست

آخوندیبا
بیاناینمطلبکهاوجت
خصوصی در سالهای  ۸۴و سهیالتدهینظامبانکیبر
ایرسمایهگذاریبخش
 ۸۵و
حدود  ۳۵درصد بوده،
ایرانمی
گفت GDP « :نظام بانکی
به  ۱۲توانستبهبخشخصوصیت
سهیالتپرداختکندکه
درصد کاهش پیدا
کرده
اینرقمدرحالحارض
است؛
کاهشی
دچار
که نشان می
یک گرفتاری بسیارجدی
دهد در واقعیات اقتصاد
هستیم .در واقع میزان توان و
رسمایهگذاریدربخش
اعتباردهی بانکها برای
خصوصیبهیکسوم
کاهش
پیدا
او در ادامه
کرده
است».
افزود« :اگر واردجزئیات
متوجه خواهیم شد یک دوم کاهش میزان اعتباردهی
بانکها به یکسوم شویم،
از این
تسهیالت تجدید قرار
تامینن
قدینگی
بنگاه
ها
است
که
دادهای قبلی بانکها برای
اگراینبخشرامحاسبه
بانکها
بیشرت کاهش داشته است .از طرفی به دنبال نکنیم،میزانتسهیالتدهی
رشد اق
و رشد اق
تصادی باالی پنج درصد
تصادی هشت درصدی بر
اساس انتظارجامعه و
واقعیات
ایجاد اشتغال هستیم .اگر
اقتصادراآنگونهکههست
ببنیم،بهاهمیترسمایه
گذاریپیخواهیمبرد».

قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی

ابزار همزبانی دولت و بخش خصوصی

د
رآمدهایمالیاتیتابعیازد

آ
رآمدهاینفتاست
خوندی با یادآوری منابع
حدود ۲۵۰هزار میلیارد محدود دولت ،گفت« :کل ا
عتبارات بودجه سال ۱۳9۴
تومان است
که از این رقم حدود۲۰۰
هزینههایجاری
هزار میلیارد تومان برای
ویارانهپیشبینیشده
وحدود ۵۰هزارمیلیارد
عمرانی در نظر
تومانبرایهزینههای
عملمیزان گرفته شده است .با توجه به
وضعیت
موجود
قیمت نفت باید ببینیم در
وزیر راه و تحققدرآمدهاچقدراست».
ش
افزود :هرسازی با بیان اینکه درآ
مدهای مالیاتی تابعی از
وزیر راه و ش
«وقتی درآمد نفت کاهش
درآمدهای نفت است،
هرسازی در نشستی که با
یابد عملکرد بنگاههای اق
داشت و
حضور مدیران وزارت راه و
اردیبهشت
تصادی نیز کاهش خواهد
عمال میزان مالیات هم به
شهرسازی در روز سوم
برگزار شد ،گفت« :اگر ت
تناسب کمرت میشود.
درآمدهای
به ما کمک میکند تا دریابیم صویری از واقعیت اقتصاد
مالیاتی مستقل از درآمدهای نفتی باشد و بنابراین اینگونه نیست که
ایران داشته باشیم بهرت
چه راهی را
اگر دولت
سناریوی
باید در آینده در پیش
کند و از بنگاهها مالیات ب
بخواهد مستقل عمل
بگیریم؛ ما در واقع دو
کلی و مهم را میتوانیم بر
یشرتی دریافت شود،
ای
میل
به
آینده
در
بنابراین
رسمایه
نظر
اگر
بگیریم هر
میدهدممکن
واقعبینانه نگاه
گذاری کاهش مییابد.
چند آنچه که در عمل رخ
کنیم در بودجهجاری
استیکاتفاقبینابین
امکان
باشد».
منابع
رصفه
وجود
جویی
و
ندارد».
عباسآخوندی
عدم تخصیص
باتوضیحدوسناریوی
به گفته آخوندی
کلیبرایآیندهکشور،
حالتخو
به طور معمول حداقل ت
گفت«:اگرفرضکنیمدر
صورت شبینانهمذاکراتهستهایایر
خصیص منابع بودجه
گذشتهبیشاز۱۰۰
انو ۵+۱بهنتیجهبرسد
و
گیرد،
درصد
چه
بوده
توافقات
هایجاری در سنوات
اتفاقی
الزم
است:
تا
رخ
«از
می
تیرماه
دهد؟ آیا
طرفیدرپرداخت
ازیکسیاستپوپ
یکشبه
واقعیت اقتصادی ایران
بودجهیارانههاومیراثیکه
ولیستیبسیارسخت
تغییرمیکند؟قاعدتا
و بخش واقعی اقتصاد
نشاتمیگیرد،امکان
بهطوریکه
واقعیاتاقتصادیایران
می
رصفهجوییوجودندارد
بنابراین ساالنهحدود ۴۰هزارمیلیارد
عوضمنیشود؛آنچهکه
کند،تسهیلدرارتباطات
و
تغییر
تومان
ب
ر
ای
مبادالت
و
پرداخت
کاهش
یا
ر
آنچه
مبادالت
هزینهمبادالت
انهنقدیهزینهمیشود.
که عدم تحقق آن دور از
بیناملللی ایران  ۱۳تا
است.درحارضهزینه
ذهن نیست بودجههای
نشانمی
 ۲۰درصد نسبت به ک
رقمبسیار
عمرانی خواهد بود .این
دهدکهماچقدربهتغییر
باالییمحسوبمیشود.یعنیاگرحدود ۵۰شورهای دیگر بیشرت است که
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر پارادایموتغییرالگویکلی
اداره
داشته
کشور
میلیارد
نیاز
باشیم
دالر
این
داریم».
اینکه
مبادلهبیناملللی
مبادالتحدود ۶.۵تا
برای تغییر پارادایم دولت
آخوندی
رسمایهگذار بگذارد و
با
 ۱۰میلیارددالربرایایر
ان
بیان
رصفه
اق
این
هزینه
باید خودش را بهجای
مطلب
تصادی
اضافی
که
دارد».
درصورت
متحمل
رسمایهگذار و همچنین
می
بهنتیجهرسیدنمذاکر
ریسکهایی را که باید
شود ،در نظر بگیرد ،گفت:
یابد ،ادامه داد« :امکان
اتاینهزینههاکاهش
رسمایه
«یکی از مشکالتی که در
مبادالت مستقیم بیشرت می
میگیرد و
گذاری وجود دارد ،این
روشجذب فرصتهای
با توجه به اینکه اکرث قراردادهای ایران با ک شود ،زمان مورد توجه قرار
است که عمدتا هر دس
رسمایهگذاران
شورهای
اینقراردادها
تگاهی سازمان خود را برای
تبلیغ میکند و از طرفی
دیگر غیررسمی است،
وتضامینواقعیترمی
اعالم می
منویات دستگاه مدنظر
شودو رقابتوتخصیص
همه این اتفاقات
خود را به رسمایهگذار
کند ،اما هیچگاه خود را
منابعنیزافزایشمییابد؛
مستقیم برای افزایش کارایی
رسمایه
جای رسمایهگذار قرار
گذار
منی
اقتصاد
در
ر
شده
ملی
دهیم
ابطه
مهم
تا
با
ایران
و
ببنیم
است».
فرصت
نگاه
های
کاهش قیمت متام
موجودچیست.ضمناینکه
یکرسمایه
وزیرراهوش
درسمینارهابایدازدید
گذارفرصتهایرسمایه
واقعی هرسازیدرادامهتاکیدکرد:
فقط آینده ایدهآل را ترشیح می گذاریراارائهدهیمنهازدید
«آنچهکهبایدبدانتوجه
یکدولتمرد.دولتمرد
کند
اقتصاد ایران همچنان
کردایناستکهبخش
اما رسمایهگذار خواهان
احتاملی در
جانسختی خواهد کرد.
داردو
شناسایی ریسکهای
رسمایهگذاری است و بر
آنچه برای ما اهمیت ب
بدانخواهیمپرداخت
اساس
یشرتی
واقعیت
اندازه
که
گیری
اقتصاد
ای
ر
می
ان
ریسک
هزینه
است،زیرا
بردبرنامهریزیمیکند».
و میزان درآمد و بهرهای
هایمبادله،سیستمهای
بخشهایدیگرعمدتابه
بانک
مالیومسائلکالنمربوط
مرکزی و سازمان برنامهریزی و نظارت راهربدی و استکهدروزارتاقتصاد،
سایر
بررسیقرارمیگیرد».
فرصت
دستگاهها و نهادها مورد
سازیبرایرسمایهگذاران
آخوندی
آخوندی با بیان اینکه ما
به
افزود:
«در
عنوان
بخش
دولت
واقعی اقتصاد باید
قاعدتا باید فرصتهای
نتیجه برسد
کنیم ،گفت« :فرصتهای
پروژه اجرا کنیم که قاعدتا
سطح
ان
اگر
رسمایهگذاری را فراهم
رسمایه
م
تظارات
گذاری
ذاکرات
هم
به
پروژه
های ما نیست
ملی ایران
افزایش مییابد و انتظار از
میشود.
بلکه فرصتهای توسعه
است .بنابراین پرداخنت به
موفقیتهای دولت بیشرت
بنابراین باید بدانیم برای
به سواالت
اینکه خود راجای رسمایه
بخش واقعی اقتصاد چه
درواقعیات
گذار بگذاریم و چگونه
توجه رسمایهگذار پاسخ دهیم و
برنامهها و اقداماتی داریم.
اقتصادرشایطسختی
ریسک رسمایهگذاری را
باشد.از
داریمودولتدررشایط
کاهش دهیم ،باید مورد
رابرعهدهگرفتهاست».
طرفیمحیطیکهبرای
سختیمسئولیتادارهکشور
کسبوکارتعریفمی
وزیر راه و شه
کنیمبسیارمهماست».
رسازی ،افزود« :قاعدتا ما
در بخشهای زیربنایی
در بخش روبنایی
مانند
در
رسمایه
متام شقوق حمل و نقل،
گذاری
واقعیات
حوزه
اقتصاددچارگرفتاری
در ناوگان ریلی ،زمینی،
وزیر راه و ش
بسیارجدیهستیم
مسکن،توسعهشهریو
هوایی و دریایی و هم در
هرسازی در ادامه افزود:
خدماتشهری میخواهیم
عرضه
«شاخصی در اقتصاد
اعتباردهی
فرصتهایرسمایهگذاریرا
در کنیم.بسیارمهماستکهدر
داریم که میزان قدرت
بانکهابرایتامینرسمایه
جذبرسمایهگذارچقدربه
اینجادو
بخشخصوصیاست.
که کل نظام
قاعدهبازارپایبندهستیم؛
سناریوتعریفمیشود؛
طبقآنمشخصمیشود
بانکی ایران تا چه حد می
کندو
اولاینکهدولتبازیگر
تواند برای رسمایهگذاری
یکسناریویدیگراین
نسبت()GDPتولیدن
اصلیباشدوقیمتگذاری
به بخش خصوصی به
استبخشخصوصی
اخالصداخلیتسهیالت
رسمایه
آخوندی
گذاری
پرداخت
گفت:
را
بودن
«در
کند.
انجام
این
این
رش
دهد».
ایطبایدبه
اقتصاد کشور همواره در
نسبتبهدلیلدولتی
قاعدهبازیوفادارباشیمو
ایران نسبت به کشورهای
ا
دولتهادرجذب
متوسطو
روپایی،
رسمایه
ک
حتی
ک
گذار
ا
مردمنیزبهبیطرفبودن
شورهایی
طمینان
با درآمد
شورهاییبادرآمد
در بخش
کنند.درچندصدسال
پایین کمبودهاست».
اخیرعملکرددولتها
بی طرف بودن و منصف
بودن همواره مورد تردید
چراکههر
وقتدربحثهایداخلیدچارمشکالتمی بخش خصوصی بوده است،
12
سال
سی
ام
شویم
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ســخنان وزیــر راه و شــهر ســازی در نشســت ســوم اردیبهشــت بــا حضــور مدیــران
ارشــد ایــن وزارتخانــه کــه در شــاره  219بنــدر و دریــا بــا عنــوان « هــم زبانــی وزیــر
راه و شهرســازی بــا رسمایهگــذاران بخــش خصوصــی؛ رسمایهگــذار خواهــان
شناســایی ریسـکهای احتاملــی در رسمایهگــذاری اســت» منعکس شــد .بــا توجه
بــه نزدیکــی ادبیــات مــورد اســتفاده وزیــر بــا الزامــات اجــرای پروژههــای زیــر بنایــی در چارچــوب
قراردادهــای مشــارکت عمومی-خصوصــی ( )Public Private Partnershipتــاش شــد تــاجنبههــای
بیشــری از نــکات مطرح شــده توســط ایشــان بــا خواننــدگان در میان گذاشــته شــود .نکته قابــل توجه
اینکــه در حــال حــارض رضورت بــه کارگیــری روشهــای مشــارکت عمومی-خصوصــی بــرای اجــرای
پروژههــای زیرســاختی بیــش از پیــش مــورد توجــه دولتهــا و موسســات و رشکتهــای بیناملللــی قــرار
گرفتــه و مقامــات اجرایــی و سیاسـتگذار کشــورمان نیــز بر اهمیــت و کارکــرد این نــوع قراردادها بیشــر
از گذشته واقف شدهاند.

مزایای اجرای پروژهها در چارچوب قراردادهای
مشارکت عمومی-خصوصی ()PPP

عنوان

نکات مطرح شده از طرف
وزیر راه و شهرسازی

هزینهمبادله

در رشای ــط تحری ــم هزین ــه مب ــادالت
بیناملللـــی  13تـــا  20درصـــد
بیش ــر از س ــایر کش ــورها اس ــت ک ــه
ح ــدود  6ت ــا  10میلی ــارد دالر بــرآورد
میشـــود .هزینـــه مبادلـــه داخلـــی
نی ــز عمدت ــا ب ــه محی ــط کس ــب و کار
عمومـــی و سیســـتمهای مالـــی و
کالن اقتصـــادی بـــر میگـــردد.

محیـــط کســـب و کار نامســـاعد ،قوانیـــن
دســـت و پـــا گیـــر ،طوالنـــی بـــودن زمـــان
اج ــرای پروژهه ــا ،نی ــروی انس ــانی ناکاف ــی
و ناکارآمـــد ،کمبـــود یـــا نبـــود تجهیـــزات
کافـــی و روزآمـــد ،عـــدم پایبنـــدی دولـــت
بـــه تعهـــدات قـــراردادی ،ناکارآمـــد بـــودن
نظ ــام وثای ــق کش ــور و رواب ــط وام دهن ــده و
وام گیرنـــده میتوانـــد ازجملـــه مصادیـــق
افزایـــش هزینـــه مبادلـــه داخلـــی باشـــد.

در تنگنا بودن
بخشواقعی
اقتصاد

پروژههـــای زیربنایـــی در بخـــش
واقعـــی اقتصـــاد اجـــرا میشـــوند
و از آنجـــا کـــه در بخـــش واقعـــی در
رشایـــط ســـختی بـــه رس میبریـــم
مســـئولیتهای دولـــت هـــم بـــه
مراتـــب بیشـــر میشـــود.

تولیـــد کاال و خدمـــات در بـــازار مبتنـــی
بـــر عرضـــه و تقاضـــا بـــا دشـــواریهای
ج ــدی در حوزهه ــای مختل ــف روبروس ــت.
افزای ــش س ــفته ب ــازی مبتن ــی ب ــر اقتص ــاد
کاغـــذی عمـــا بخـــش واقعـــی اقتصـــاد
را بیـــش از پیـــش تحـــت تاثیـــر قـــرار
مید هـــد .

ب ــه دلی ــل مترک ــز ای ــن ن ــوع پروژهه ــا ب ــر تولی ــد
کاال و خدم ــات عموم ــی ،بخ ــش واقع ــی اقتص ــاد
نــه بــه صــورت مقطعــی بلکــه در یــک بــازه زمانــی
بلن ــد م ــدت تقوی ــت خواه ــد ش ــد

قدرت
اعتباری
بانکها

کاهــش از  35درصــد تولیــد ناخالــص
داخل ــی در س ــال  85ب ــه  12درص ــد
در س ــال 1393

ورود بیســـابقه بانکهـــای کشـــور بـــه
فعالیتهـــای بنـــگاهداری و همچنیـــن
متل ــک ام ــوال غی ــر منق ــول مانن ــد زمی ــن و
ســاختامن موجــب کاهــش شــدید قــدرت
اعتبـــاری بانکهـــا شـــده اســـت.

اعتباردهـــی بانکهـــا بـــه دلیـــل مترکـــز بـــر
تامیـــن پروژههـــای بلنـــد مـــدت زیربنایـــی بـــر
بخ ــش واقع ــی اقتص ــاد متمرک ــز خواه ــد ش ــد و
زمینهه ــای س ــفتهبازی تضعی ــف خواه ــد ش ــد.
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بانـــک رسمایهگـــذاری اروپـــا در ســـال 2005
در اولیـــن ارزیابـــی صـــورت گرفتـــه از تفـــاوت
هزین ــه مبادل ــه بی ــن پروژهه ــای اج ــرا ش ــده ب ــه
روش مت ــداول دولت ــی ب ــا پروژهه ــای مش ــارکت
عموم ــی خصوص ــی نتیج ــه گرف ــت ک ــه اخت ــاف
هزینـــه تنهـــا در موضـــوع تامیـــن و تـــدارک کاال
و خدم ــات  10درص ــد از کل ارزش پ ــروژه (ب ــدون
در نظ ــر گرف ــن هزین ــه مذاک ــرات مک ــرر ب ــرای
آیتمهـــای مختلـــف در دوره اجـــرا) اســـت.
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توضیحاتتکمیلی

بودجه
عمرانی

بودجــه  50هــزار میلیــارد تومانــی در
ســال  .94در حالــی کــه در ســالهای
گذشــته عمــا بودجــه در نظــر گرفتــه
شــده به طــور کامــل تخصیــص نیافته
اســت .عــدم وجــود منابــع کافــی
دولتــی بــرای اجــرای پروژههــای
عمرانــی

بــر اســاس اطالعــات منتــر شــده در
گزارشهــای عملکــرد ســازمان مدیریــت
و برنامــه ریــزی در چنــد ســال گذشــته بــه
طــور متوســط حــدود  70تــا  80درصــد
مشــکالت اجرایــی پروژههــای عمرانــی
کشــور ناشــی از عــدم امــکان تعییــن
رقــم مــورد نیــاز در بودجههــای ســاالنه و
همچنین عــدم تخصیــص بخش عمــدهای
از هــان مبالــغ در پایــان هــر ســال مالــی
اســت.

رضورتهــای توســعهای کشــور بــه ویــژه در حــوزه
زیرســاختها کــه عمــا بــا منابــع دولتــی امــکان
پذیــر نبــوده و نخواهــد بــود .فراهــم منــودن
امــکان رسمایهگــذاری مشــرک دولــت و بخــش
خصوصــی ایــن کاســتی را تــا حــد زیــادی رفــع
خواهــد کــرد.

درآمد مالیاتی

اتــکای درآمدهــای مالیاتــی بــه
درآمدهــای نفتــی بــه دلیل وابســتگی
درآمــد رشکتهــای بــه عوایــد حاصــل
از فــروش نفــت

بــه دلیــل نقــش پررنــگ دولــت در اقتصــاد
کشــور از طریــق در تعریــف و اجــرای
پروژههــای زیربنایــی ،بــه تناســب افزایــش/
کاهــش درآمدهــای نفتــی رونــد تعریــف و
اجــرای پروژههــای عمرانــی نیــز افزایــش/
کاهــش مییابــد.

ورود رسمایههــای بخــش خصوصــی بــه عرصــه
پروژههــای عمرانــی ملــی بخــش بزرگــی از
اقتصــاد کشــور را بــه حرکــت درخواهــد آورد .از
ایــن رهگــذر درآمدهــا رشکتهــای مرتبــط بــا اجرا
و بهرهبــرداری از ایــن پروژههــا افزایــش خواهــد
یافــت و بــه تبــع آن درآمدهــای مالیاتــی دولت نیز
افزایــش خواهــد یافــت.

درک نیازهای
رسمایهگذار
و به رسمیت
شناخنت
ریسکهای
رسمایهگذاری

تــاش بــرای ایجــاد محیــط کســب و
کار مناســب و درک متقابــل از نیازها و
الزامــات .ریســک هــای ناشــی از رفتار
دولــت ،منصــف بــودن و بیطرفــی
دولــت مــورد تردیــد بخــش خصوصــی
اســت ،تبلیــغ یــک ســویه دســتگاهها

مفاهیــم بنیــادی ماننــد مشــارکت،
رسمایهگــذاری ،پیامنــکاری ،ریســک،
ســود ،زمــان اجــرا و  ...میبایســت از زاویــه
نــگاه رسمایهگــذار در دولــت بررســی
شــود تــا زمینــه رســیدن بــه یــک زمینــه
همــکاری مســتمر فراهــم گــردد .دولــت
میبایســت از طریــق ابزارهــای قانونــی،
مقرراتــی و سیاســتی نشــانههای ثبــات در
تصمیمگیــری و اجــرای سیاســتها را در
کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت بــه رسمایهگــذار
منتقــل کنــد .در عیــن حــال ابزارهــای
مالــی و اقتصــادی بــرای پوشــش تعهــدات
و ریســکهای احتاملــی ناشــی از رفتــار
دولــت تــدارک گــردد.
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مفهــوم "پیامنــکاری" از مفهــوم "رسمایهگــذاری
و مشــارکت" بایــد بــه خوبــی تفکیــک شــده و
حقــوق رسمایهگــذار بــه عنــوان رشیــک بــه طــور
بــه رســمیت شــناخته میشــود .ضامنتهــای
اجرایی بــرایجربان نقــض قرادادهــای احتاملی
دولــت در نظــر گرفتــه میشــود .دســتگاههای
دولتــی منیتواننــد تنهاجنبههــای مثبــت را ارائه
کننــد و میبایســت در مقابــل متام تعهــدات خود
پایبنــد باشــند.

نقشوجایگاه
دولت

فرصــت رسمایهگــذاری فرصــت
توســعه ملــی ایــران اســت ،دولــت
سیاس ـتگذار باشــد نــه قیمتگــذار،
فراهــم آورنــده محیــط متکــی به بــازار،
اتکا بــه رسمایهگذار داخلی و تســهیل
رسمایهگــذار خارجــی

دولــت بایــد تصمیــم بگیــرد کــه در چــه
بازارهایــی و تــا چــه انــدازه در هــر حــوزه
مایــل و قــادر بــه دخالــت اســت .همچنیــن
بایــد ب ـرآورد دقیقــی از پیامدهــای دخالــت
خــود داشــته باشــد و ارزیابــی کنــد کــه بــا
توجــه بــهجنبههــای مختلــف اقتصــادی،
توســعهای ،اجتامعــی ،فرهنگــی ،زیســت
محیطــی ،فنــاوری ،حقوقــی و  ...دخالــت
او چــه انــدازه توجیــه پذیــر اســت .تجربــه
کشــورهای مختلــف نشــان میدهد کــه در
ایــن زمینــه دیــدگاه یکســانی وجــود نــدارد.

نــه تنهــاجنبه مالــی بلکــهجنبههــای توســعهای،
اجتامعــی ،فرهنگی ،زیســت محیطی ،فنــاوری،
حقوقــی هــم بــه مــوازات در اولویــت قــرار
میگیرنــد .بــه دلیــل ماهیــت بلنــد مــدت بــودن
ایــن نــوع قراردادهــا چندیــن نســل از افــراد یــک
کشــور درگیــر خواهنــد بــود و بنــا بــه رضورت همه
ابعــاد بــه دقــت بررســی میشــود.

توجه به رقابت ،فناوری ،توان
مهندسی...مهمترازتامینمنابع
مالی است.

بســیاری از دولتهــا و رشکتهــای بــزرگ
بــا رصف هزینههــای بســیار زیــاد تجــارب
گرا نبهایــی را در حوزههــای مختلــف
تعریــف ،اجــرا و بهرهبــرداری از پروژههــای
زیربنایــی بــه دســت آورده انــد کــه از طریــق
مبــادالت بیناملللــی و بــا هزینــهای بــه
مراتــب کمــر از هزینــه اوله قابل دســتیابی
اســت.

عــاوه بــر تجربــه رشکتهــا و دولتهــا ،توجــه
بــه تجــارب موسســات بیناملللــی ماننــد بانــک
توســعه اســامی و بانــکجهانــی کــه بــه عنــوان
راهنــای عقــد قــرارداد موسســات و رشکتهــای
خصوصــی بــا دولتهــا عمــل میکننــد نیــز
زمینــه ســاز موفقیــت در اجــرای ایــن نــوع پروژهها
خواهــد بــود.
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در وب س ــایت رس ــمی اوپ ــک ،ای ــن س ــازمان اینگون ــه معرف ــی ش ــده اس ــت :اوپ ــک ی ــک س ــازمان می ــان دولت ــی دامئ ــی اس ــت ک ــه دوازده کش ــور (الجزای ــر ،آنگ ــوال،
آکــوادور ،ایــران ،عــراق ،کویــت ،لیبــی ،نیجریــه ،قطــر ،عربســتان ســعودی ،امــارات متحــده عربــی و ونزوئــا) در حــال توســعه صــادر کننــده نفــت عضــو آن هســتند.
ای ــن س ــازمان سیاســتهای نفت ــی کش ــورهای عض ــو خ ــود را هامهن ــگ من ــوده و یکپارچ ــه میس ــازد و ثب ــات بازاره ــای نفت ــی را تضمی ــن میمنای ــد ت ــا بتوان ــد عرض ــه
کارآم ــد ،اقتص ــادی و منظ ــم نف ــت ب ــه مش ــریان ،درآم ــد ثب ــات عرضهکنن ــدگان و ب ــازده مناس ــب و منصفان ــه ب ــرای رسمایهگ ــذاران را می ــر س ــازد .ب ــرای مث ــال ،اگ ــر
اوپ ــک تصمی ــم بگی ــرد تولی ــد را افزای ــش ده ــد ،قیم ــت نف ــت خ ــام ب ــه دلی ــل عرض ــه م ــازاد ب ــر نی ــاز ب ــازار کاه ــش مییاب ــد .در مقاب ــل ،اگ ــر اوپ ــک تصمی ــم بگی ــرد تولی ــد
را کاه ــش ده ــد ،قیم ــت ب ــاال خواه ــد رف ــت .اوپ ــک چن ــان تاثی ــر ش ــگرفی روی صنع ــت کش ــتیرانی دارد ک ــه آخری ــن گ ــزارش منت ــر ش ــده توس ــط موسس ــه لوی ــدز
آن را س ــومین عام ــل مه ــم و تاثیرگ ــذار ب ــر صنع ــت حم ــل و نق ــل دریای ــی ن ــام نه ــاده اس ــت.
نف ــت ِش ــیل ( )Shale Oilی ــک کش ــف نس ــبتاجدی ــد اس ــت و از طری ــق فراکین ــگ اس ــتخراج میش ــود .منظ ــور از فراکین ــگ ایج ــا ش ــکاف در صخرهه ــای زیرزمین ــی از
طری ــق تزری ــق مخلوط ــی از آب ،م ــواد ش ــیمیایی ،ش ــن و ماس ــه ب ــا فش ــار بس ــیار زی ــاد اس ــت .رون ــق ِش ــیل موج ــب ش ــده اس ــت ک ــه ای ــاالت متح ــده آمری ــکا ،عربس ــتان
س ــعودی را پشــترس بگ ــذارد .نف ــت ِش ــیل چن ــان پتانس ــیلی دارد ک ــه موج ــب ش ــده آمری ــکا ب ــه بزرگرتی ــن تولیدکنن ــده نف ــت تبدی ــل ش ــود و از عربس ــتان و روس ــیه
پیش ــی بگی ــرد .البت ــه نف ــت ِش ــیل ی ــک نقط ــه ضع ــف دارد و آن هزین ــه ب ــاالی اس ــتخراج نف ــت ِش ــیل در مقایس ــه ب ــا نف ــت معمول ــی اس ــت .ب ــه عن ــوان مث ــال ،اس ــتخراج
ی ــک بش ــکه نف ــت عربس ــتان س ــعودی در ح ــدود  5ت ــا  8دالر هزین ــه دارد ،ام ــا اس ــتخراج ی ــک بش ــکه ِش ــیل در ح ــدود  25دالر هزین ــه دارد.

دالیل احتاملی کاهش قیمت نفت خام

-1جغرافی ــای سیاس ــی :روس ــیه و ای ــران دو رقی ــب اصل ــی عربس ــتان س ــعودی
هســتند .اقتصــاد هــر دو ایــن کشــورها تقریبــا کامــا بــه درآمــد نفــت وابســته
اس ــت .در ماهه ــای اخی ــر آمری ــکا و س ــایر کش ــورهای غرب ــی از گ ــرم ش ــدن
رواب ــط خ ــود ب ــا ای ــن کش ــور خ ــر دادن ــد .نش ــانه بس ــیاری وج ــود دارد ک ــه
نشـــان میدهـــد تحریمهـــا علیـــه ایـــران بـــه زودی برداشـــته خواهـــد شـــد.
عربس ــتان س ــعودی در س ــالهای اخی ــر ش ــاهد نف ــوذ قاب ــل توج ــه ای ــران در
منطق ــه خلی ــج ف ــارس ب ــوده اس ــت .درگیریه ــای داع ــش در منطق ــه ،ای ــران
را ب ــه یک ــی از بازیگ ــران اصل ــی ای ــن منطق ــه تبدی ــل من ــوده اس ــت .عربس ــتان
س ــعودی ب ــرای خنث ــی من ــودن نف ــوذ ای ــران و حف ــظ س ــلطه خ ــود در منطق ــه،
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هرچـــه در تـــوان دارد انجـــام میدهـــد.
از بی ــن ب ــردن بنی ــه اقتص ــاد ای ــران بهرتی ــن راه اس ــت ک ــه ب ــدون درگی ــری
نظامــی نفــوذ ایــران در منطقــه را کاهــش داد .از ســوی دیگــر ،پــس از بحــران
اوکرای ــن ،کش ــور روس ــیه تحریمه ــای اقتص ــادی س ــنگینی را متحم ــل ش ــد.
عربس ــتان س ــعودی وضعی ــت فعل ــی روس ــیه را بهرتی ــن فرص ــت ب ــرای رضب ــه
زدن ب ــه حری ــف تلق ــی من ــوده اس ــت .ب ــه همی ــن دلی ــل عربس ــتان ک ــه کن ــرل
اوپ ــک را در دس ــت دارد ب ــه ش ــدت ب ــا کاه ــش تولی ــد ک ــه موج ــب افزای ــش
قیم ــت نف ــت خ ــام خواه ــد ش ــد ،مخالف ــت من ــود .اکن ــون س ــوال ای ــن اس ــت
ک ــه عربس ــتان چگون ــه قیم ــت پایی ــن نف ــت را ب ــرای خ ــود ثاب ــت ن ــگاه خواه ــد
داشــت .هــر چــه باشــد اقتصــاد کشــور عربســتان نیــز بــه طورکلــی بــه درآمــد

نف ــت وابس ــته اس ــت.
البتـــه ،عربســـتان میتوانـــد بـــه راحتـــی ایـــن نـــرخ را بـــرای چنـــد ســـال
آین ــده ثاب ــت ن ــگاه دارد .ای ــن کش ــور بی ــش از  9ه ــزار میلی ــارد دالر از مح ــل
درآم ــد نفت ــی پس ــانداز دارد .وزی ــر نف ــت عربس ــتان ،عل ــی النعیم ــی ،اع ــام
ک ــرد ک ــه کش ــور عربس ــتان اج ــازه منیده ــد اوپ ــک از می ــزان تولی ــد خ ــود
بکاه ــد ،حت ــی اگ ــر قیم ــت نف ــت ب ــه زی ــر بش ــکهای  20دالر س ــقوط کن ــد.
هم ــه ای ــن مس ــائل نش ــان میده ــد ک ــه عربس ــتان س ــعودی س ــعی دارد ب ــه
قیم ــت زمی ــن خ ــوردن س ــایر فع ــاالن ب ــازی را ب ــه نف ــع خ ــود ب ــه پای ــان ب ــرد.

.2افزایــش نــرخ حمــل بــار :شــناورهایی کــه در ســواحل فجیــره منتظــر دریافــت
ســفارش بودنــد اکنــون ناپدیــد شــدهاند .دیگــر مثــل قبــل شــاهد حرکــت آرام
شــناورها نیســتیم .بــا کاهــش قیمــت نفــت ،میــزان محــل یــار افزایــش یافته اســت.
بــا کاهــش قیمــت نفــت ،صنعــت کــم رونــق حمــل ونقــل نفتکشــی ناگهــانجــان
دوبــاره یافــت .رسمایهگــذاران ،بــورس بــازان و تجــار بــه شــدت مشــغول خریــد و
فــروش نفــت هســتند .در ضمــن ،افزایــش میــزانجابهجایــی بــار موجــب افزایــش
نرخ حمــل بــار شــده اســت .اپراتورهای کشــتی در حــال حــارض حجم عظیــم تقاضا
مواجــه هســتند و بــه همیــن دلیــل بــه تصمیــم گیرنــدگان اصلــی بــرای تعییــن نــرخ
حمــل بــار تبدیــل شــدهاند.
 -3تثبیــت موقعیــت :رشکتهــای کشــتیرانی بایــد در حیــن بهبــود ترازنامه و ســطح
درآمــد خود ،بهــرهوری را نیــز افزایــش دهنــد .درجهان کشــتیرانی ،بهبــود بهرهوری
بــا خریــد شــناورهای بیشــر و ارتقــای نــاوگان کشــتیرانی حاصــل میشــود .درآمــد
بیشــر حاصــل از قیمــت ســوخت و افزایــش نرخ حمــل بــار ،رشکتهای کشــتیرانی
را قــادر منــوده اســت که بودجــه قابــل توجهــی را رصف خرید شــناورهای نو و دســت
دوم مناینــد .در حــال حــارض بازار خریــد و فروش بســیارداغ اســت .رشکــت موقعیت
خــود را بــرای اثرگــذاری بیشــر و تثبیــت موقعیــت تنظیــم منودهانــد ،بــا توجــه بــه
ت یــورو نــاو نســبت بــه خریــد
قیمــت پاییــن ســوخت و نــرخ بــاالی حمــل بــار ،رشکـ 
کشــتیهای کانتیرنبــر فــوق بــزرگ اقــدام منــوده و میــزان ســود خــود را بــه باالترین
حــد ممکــن رســانده اســت.
به عــاوه ،این موضــوع رشکت یــورو نــاو را به یکــی از اپراتورهــای برتــر VLCCجهان
تبدیــل منــود ه اســت ،در حالــی کــه تــا یــک ســال پیــش کســی نامــی از ایــن رشکت
نشــنیده بــود .بــه همیــن ترتیــب ،مرســک تانکــرز بــه عنــوان یــک رشکــت متخصص
در حــوزه محصــوالت نفتکــش اســت و از نفت کثیــف فرآوردههــای پاک و متیــز تولید
میکنــد ،موقعیــت خــود را تثبیــت منــود ه اســت .در ســالهای آینــده ،ایــن گونــه
تصمیمهــای اســراتژیک کــه در یــک بــازار متیــز و ســامل اتخــاذ میگردنــد متضمن
آینــدهای خــوب و امیــد بخــش خواهنــد بــود .چندیــن اپراتــور دیگــر نظیــر (تیکی،
شــل ،فرونتالیــن) نیز در تالش هســتند تا موقعیــت خــود را تثبیت مناینــد و در این
صنعــت بــزرگ برای خــودجــا بــاز کننــد و موضــع خــود را تحکیــم منایند.

.1قیمـــت ســـوخت :بیشـــرین پولـــی کـــه رصف یـــک کشـــتی میشـــود بـــه
هزین ــه س ــوخت مرب ــوط اس ــت .اگ ــر ی ــک رشک ــت کش ــتیرانی بتوان ــد حت ــی
فق ــط روزی دو ت ــن در م ــرف س ــوخت خ ــود رصفهجوی ــی کن ــد ،ترازنام ــه آن
ب ــه ش ــدت تح ــت تاثی ــر خواه ــد گرف ــت .ح ــال ک ــه قیم ــت س ــوخت بی ــش از
 50درص ــد کاه ــش یافت ــه ،تص ــور کنی ــد رشکته ــای کش ــتیرانی چق ــدر در
هزینههـــای خـــود رصفهجویـــی خواهنـــد کـــرد.
ب ــرای اینک ــه ای ــن موض ــوع را به ــر درک کنی ــد ،در ادام ــه فهرس ــتی از قیم ــت
ســوخت در چهــار بنــدر ســوخت رســان برتــرجهــان در مــورخ  2فوریــه 2015
ارائ ــه ش ــده اس ــت.
بندر

سنگاپور
رتردام
هوستون
فجیره
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تاثیر قیمت نفت
روی صنعت کشتیرانی /نفتکشها

 -4احتــال افزایــش تعــداد نفتکشهــا 
ی ویــژه انبــارش :ایــن موضــوع در حــال حارض
درجریــان اســت .تجــار بســیاری بــه اجــاره نفتکشهــاجهــت انبــارش بلندمــدت
ذخایــر نفتــی روی آوردهانــد .ایــن گــروه از تجــار امیدوارنــد که قیمــت نفت بــه زودی
افزایــش خواهنــد یافــت و در نتیجــه از نفتــی کــه بــه قیمــت پاییــن خریدهانــد ســود
خواهنــد بــرد .اگــر کســی در روی نفتکــش کاری کنــد ممکــن اســت بــه زودی ناچار
شــود بــه نفتکشهــای ویــژه انبــارش نفــت ملحــق شــود ،پــس بهــر اســت بــرای
توقفهــای طوالنــی و خســته کننــده آمــاده باشــد.
اینکــه نفــت را طــای ســیاه مینامنــد بیدلیــل نیســت .واضــح اســت کــه نفــت
همچنــان منبــع اصلــی ســوخت و انرژی بــرای چنــد دهــه آینــده خواهد بــود .بدون
شــک کاهــش اخیــر قیمــت نفــت یــک پدیــده کوتــاه مــدت اســت و بــه زودی شــاهد
افزایــش ناگهانــی قیمــت نفــت و بحثهــای مربــوط بــه آن خواهیــم بود .بهرت اســت
تــا آن زمــان آرامــش خــود را حفــظ کنیــم و بیــش از انــدازه بــا اتومبیــل یا شــناورهای
خــود ســفر نکنیــم و در مــرف ســوخت رصفهجویــی کنیــم.
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-3اقتص ــاد ضعی ــف :تقاض ــا ب ــرای نف ــت آنق ــدر نب ــوده اس ــت ک ــه پ ــس از آغ ــاز
احی ــای اقتص ــادیجه ــان پیشبین ــی ش ــده ب ــود .پ ــس از تغیی ــرات دول ــت
یونـــان ،احیـــای اقتصـــادی اروپـــا هنـــوز بـــا شـــک و شـــبهه همـــراه اســـت.
بعض ــی از کش ــورهای توس ــعه یافت ــه ب ــه س ــوختهای پاکت ــر روی آوردن ــد.
اگرچ ــه هی ــچ نش ــانی از ک ــم ش ــدن فعالی ــت نیروگاهه ــای آس ــیا وج ــود ن ــدارد،
ام ــا می ــزان م ــرف نف ــت چی ــن و هن ــد ب ــه ان ــدازه پیشبین ــی ش ــده نیس ــت.
هم ــه ذخیرهکنن ــدگان نف ــت از ت ــرس ش ــیوع مج ــدد بح ــران اقتص ــادی ب ــا
احتی ــاط عم ــل میمناین ــد .هم ــه ای ــن مس ــائل ب ــه عرض ــه م ــازاد ب ــر نی ــاز در
ب ــازار نف ــت ش ــده و کاه ــش قیم ــت نف ــت خ ــام منج ــر ش ــدهاند.
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 -2نفـــت ِشـــیل :هامنطـــور کـــه پیشتـــر ذکـــر شـــد ،آمریـــکا بزرگرتیـــن
تولیدکننـــده نفـــت ِشـــیل اســـت .وســـعت صخرههـــای ِشـــیل در آمریـــکا
پی ــش از ه ــر کش ــور دیگ ــری اس ــت .ت ــاجای ــی ک ــه گفت ــه میش ــود ام ــکان
دارد آمری ــکا در آینـــده نزدیـــک واردات نف ــت را متوق ــف منای ــد .البت ــه ،یـــک
مش ــکل ب ــزرگ ب ــرای تولی ــد نف ــت ِش ــیل وج ــود دارد .اس ــتخراج نف ــت ِش ــیل
ی ــک فرآین ــد نس ــبتا پیچی ــده اس ــت و ب ــه همی ــن دلی ــل هزین ــه تولی ــد نف ــت
ِش ــیل از نف ــت معمول ــی خیل ــی بیش ــر اس ــت .بنابرای ــن فع ــاالن عرص ــه نف ــت
آمریــکا ناچارنــد بــرای تامیــن رسمایــه مــورد نیــاز بــرای اســتخراج نفــت ِشــیل
از بانکهـــا وام بگیرنـــد.
بانکه ــا نی ــز ب ــه خاط ــر ریس ــک ناش ــی از قیم ــت معمول ــی ،در ای ــن رابط ــه
احتیـــاط میکننـــد .چـــرا کـــه اگـــر قیمـــت نفـــت خـــام کاهـــش یابـــد ،وام
دادن ریس ــک بیش ــری ب ــرای بانکه ــا در پ ــی خواه ــد داش ــت .در نتیج ــه،
بانکهـــا اعطـــای وام را متوقـــف میمناینـــد و بـــه ایـــن ترتیـــب تولیـــد نفـــت
ِش ــیل نی ــز ب ــا مش ــکلج ــدی مواج ــه میش ــود .عربس ــتان س ــعودی س ــعی
دارد پیـــش از آنکـــه نفـــت ِشـــیل بـــه تهدیـــدی علیـــه برتـــری بـــازار ســـوخت
آنه ــا تبدی ــل ش ــود ،از رون ــق ب ــازار نف ــت ِش ــیل بکاه ــد .عربس ــتان س ــعی دارد
رسمایهگـــذاران بـــازار نفـــت آمریـــکا کـــه روی نفـــت ِشـــیل رسمایهگـــذاری
کردهانـــد را تحـــت فشـــار قـــرار دهـــد.

ظــرف یــک ســال گذشــته ،متوســط قیمــت سوختکشــی بیــش از  650دالر
تــن بــود .بــدون شــک ،ایــن بــه معنــای رصفهجویــی عظیــم بــرای رشکتهــای
کشــتیرانی خواهــد بــود.

380 IFO

289
246
269
293

قیمتهای فوق بر اساس درجه  380 IFOبوده و بر حسب دالر به ازای هر تن
محاسبه شده است .مأخذBunker World :
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ظرفیت تخلیه و بارگیری کانتیرن در بندر بوشهر ساالنه  430هزار کانتیرن  TEUاست که با ســاخت پایانه  500هزار  TEUکانتیرن درجزیره نگین بوشهر تا حدود
یک میلیون  TEUافزایش می یابد.
با طرح توســعه بندربوشــهر درجزیره نگین ،از بنبست همیشگی بندر بوشهر رها شــده و محدودیت دسرتسی پســکرانهای را که عاملی برای استفاده نابهینه از
ظرفیتهای دریایی قابل توجه این بندر است ،برطرف میشود.
در مجتمع بندری جزیره نگین بوشــهر بخش خصوصی رسمایهگذاری میکند ،بخش خصوصــی در احداث زیربناها ،روبناها و تامیــن تجهیزات رسمایهگذاری
میکند و به عنوان یک الگوی رسمایهگذاریجدید ،برای اولین بار در بنادر تجاری کشــور ،همه روبناها و تجهیزات پایانه کانتیرنی بندر بوشهر با همکاری بخش
خصوصی احداث و تامین میشود.
حمل و نقل کانتیرنی در حوزه دریا مشرتیان زیادی دارد ،به خاطر متایلی که مشرتیان و صاحبان کاال به حمل و نقل کانتیرنی دارند ،تالش شده است تا در مجتمع
بندریجزیره نگین بوشهر ،یک پایانه کانتیرنی مدرن ،با متام تسهیالت و امکانات مورد نیاز احداث شود.
در پسکرانه این مجتمع؛ لجســتیک پارک و صنایع ارزش افزوده ایجاد شده
که با اجرای طرح یاد شــده بندر بوشهر به یک بندر نسل سومی ارتقا یافته به
گونهای که بندر بوشهر رصفا محلی برای تخلیه و بارگیری کاال نباشد.
احداث پایانه واردات ،صــادرات و ترانزیت مواد فله مایــع دیگر از طرحهای
توسعهای در بندر بوشهراســت .اولویت مهم دیگر افزایش بهرهوری عملیات
بندری در پایانههای فعلی بندربوشهر اســت تا رقابت پذیری بندر بوشهر را
ارتقا داده و رضایت مشرتیان را بیش از پیشجلب کنیم.
بندر بوشهر نقش مهم و تاثیر گذاری در حمل و نقل دریایی کشور دارد که 49
درصدجابجایی کاالی دریایی در بندر بوشهر انجام میشود.

دیماه سال  1393این طرح توسعه به فرمان ریاست محرتمجمهور درجزیره نگین آغاز گردیده
است.
طرح توســعه بنــدر بوشــهر درجزیره نگین شــامل ایجــاد پایانه کانتیــری بــه ارزش  2هزار و
 800میلیارد ریال ،پایانه مواد فله مایع به ارزش  500میلیارد ریال ،پایانه چند منظوره به ارزش
 2000میلیارد ریال و در مجموع  5هزار و  300میلیارد ریال رسمایهگزاری میباشد.
با بهره گیری از مجتمع بندری نگین ظرفیت بندربوشهر به بیش از دو برابر افزایش پیدا میکند
و این امر تحولی عظیم را در استان بوشهر رقم خواهد زد.

بوشهر  -انتهای بزرگراه طالقانی  -برج بندر
تلفن077 - 33328051 - 7 :
فکس077 - 33320072:
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مدیر عامل رشکت ملی نفتکش ایران خرب داد:
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بندر و دریا :بیست و سومین هامیش ارگانهای دریایی در راستای اقتصاد مقاومتی و در چهار محور با تأکید بر سیاستهای
اقتصاد مقاومتی و نقش رسمایه انسانی در سند حملونقل دریایی برگزار میشود.
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مدیرعامل رشکت ملی نفتکش در ادامه اظهار داشــت :بیست و سومین هامیش ارگانهای دریایی با شعار «برنامههای
توسع ه کشور و اقتصاد مقاومتی در حوزه دریا» روزهای چهارم و پنجم خرداد امسال به میزبانی رشکت ملی نفتکش برگزار
میشود.
علی اکرب صفایی ادامه داد :این هامیش در راستای فرمایشات مقام معظم رهربی در خصوص اقتصاد مقاومتی در چهار
محور «ایمنی و محیط زیست دریایی ،الزامات و بسرتهای موردنیاز در اقتصاد مقاومتی»« ،الزامات ناوگان تجاری ،صیادی
و مسافری در بسرتهای توسعه و اقتصادی مقاومتی»« ،نقش بنادر ،لجستیک بندری و زنجیره تأمین در توسعه دریامحور
با تأکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی» و «نقش رسمایه انسانی در صنعت حمل و نقل دریایی با تأکید بر سیاستهای
اقتصاد مقاومتی» برگزار میشود .این هامیش روز  5خرداد با صدور قطعنامهای به کار خود پایان میدهد.
مدیرعامل رشکت ملی نفتکش در ادامه با اشــاره به اینکه سال  2008تا  ،2013ســال خوبی برای حملونقل دریایی
کشــور نبوده گفت :هم اکنون در بخشهای مختلف وضعیت متفاوت است ،پیشبینیها حاکی از آن است که در سال
 ،2015رشــد ناخالص داخلی  3.5و در ســال بعد از آن  3.7درصد خواهد بود که این عدد در مقایســه با سال گذشته
میالدی رشد داشته است ،کشــورهای آمریکا و اروپایی و هند در این رشد اقتصادیجلو رفتهاند اما چین با کاهش رشد
نرخ اقتصادی روبرو بوده است.
وی درباره تحریم رشکت ملی نفتکش گفت :یکی از دالیلی که باعث شد این رشکت تحریم شود به خاطر دولتی بودن آن
بود .ما بر اســاس مدارک و مســتنداتی که به دادگاه عمومی اروپا ارائه دادیم این رشکت به نوعی از لیست تحریم خارج
شد به طوری که در ســال  2014اعالم شد که رشکت ملی نفتکش ملی نیســت و خصوصی است .وی همچنین با بیان
اینکه رشکت ملی نفتکش از تحریم خسارتهای بسیار زیادی دیده است ،بیان کرد :اما با تالش همهجانبه توانستیم بر
مشکالت فائق شویم و از رشایط زیانده عبور کنیم.
وی با اشاره به انتظار بخشهای حمل و نقل دریایی برای دوران پس از تحریم ترصیح کرد :در این راستا مواردی که باید
در توافقنامه در بخش حمل و نقل دریایی ذکر شود کام ً
ال مشخص و شفاف است .این موارد احصا شده و دربرگیرنده رفع
متام تحریمهاست که آن را در قالب یک پاراگراف در اختیار مســئوالن قرار دادیم تا به این ترتیب بهشکلی در توافقنامه
قرار گیرد تا حمل و نقل دریایی از تحریمهای اروپایی و آمریکایی خارج شود.
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نگاهیبهتاریخچهبرگزاری
هامیشهایهامهنگیارگانهایدریاییکشور
در 23دورهگذشته
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برگـــزاری نشســـتها و هامیشهـــا همیشـــه بـــا شـــعارهایی در ارتبـــاط بـــا صنعـــت دریایـــی آغـــاز و در نهایـــت بـــه
قطعنامـــهای در ارتبـــاط بـــا هـــان شـــعارهای آغازیـــن نشســـت مزیـــن میشـــود.
از نشس ــت آغازی ــن ای ــن گردهامییه ــا ت ــا ای ــن روزه ــا ک ــه ارگانه ــای دریای ــی کش ــور ب ــرای نشس ــت بیس ــت و س ــوم
آم ــاده میش ــوند ،در نگاه ــی گ ــذرا ب ــه اه ــداف متام ــی ای ــن گردهامییه ــا چی ــزی ک ــه بی ــش از پی ــش ب ــه چش ــم
میآی ــد (توس ــعه دری ــا مح ــور) اس ــت ک ــه بهعن ــوان رک ــن اصل ــی اه ــداف م ــورد نظ ــر آنه ــا تعیی ــن ش ــده اس ــت .
در نگاهـــی کلینگـــر ،اینگونـــه تداعـــی میشـــود کـــه بـــر نامههـــای توســـعه کشـــور بـــدون بهرهگیـــری از مواهـــب
خ ــدادادی آبه ــای رسزمین ــی ،راه ــیج ــز ب ــه بیراه ــه رف ــن نیس ــت .متام ــی ش ــعارهای هامیشه ــا ب ــر نق ــش
کلی ــدی و مح ــوری دو آبراه اس ــراتژیک خلی ــج همیش ــه ف ــارس و گوه ــر خ ــزر تاکی ــد دارن ــد و در هامی ــش ف ــرارو ک ــه
ب ــه ش ــعار "اقتص ــاد مقاومت ــی" مزی ــن اس ــت ،اقتص ــاد دری ــا مح ــور بهعن ــوان راه چ ــاره اساس ــی در اقتص ــاد مقاومت ــی
مط ــرح ش ــده اس ــت.
نگاه ــی ب ــه برنامهه ــای پیش ــنهادی توس ــعه کش ــور در برههه ــای مختل ــف زمان ــی و در دولته ــای پیش ــین متام ــی
آنه ــا تداعیکنن ــده نق ــش اساس ــی اقتص ــادی اس ــت ک ــه دری ــا بهعن ــوان مح ــور و چ ــرخ اصل ــی گردون ــه آن محس ــوب
ش ــده اس ــت.
هف ــت اس ــتان کش ــور در ن ــوار س ــاحلی دو آب ــراه سوقالجیش ــی ق ــرار گرفتهان ــد و ص ــادرات ان ــرژی و نف ــت ک ــه بخ ــش
عظیم ــی از اقتص ــاد م ــا ب ـهآن وابس ــته اس ــت از طری ــق ای ــن دو آب ــراه ب ــه بازاره ــای م ــرف میرون ــد .اه ــل ف ــن ب ــر ای ــن
نکت ــه واقفان ــد ک ــه دری ــا و اقتص ــاد آن ب ــا زندگ ــی ای ــران و ایران ــی عجی ــن اس ــت .ل ــذا نق ــش مح ــوری آن در ت ــو س ــعه
کش ــور بهعن ــوان بازیگ ــر اصل ــی اقتص ــاد و امنی ــت مل ــی نقش ــی حس ــاس اس ــت ک ــه نادی ــده گرف ــن آن یعن ــی نف ــی
متام ــی ارزشه ــای اقتص ــادی و امنیت ــی کش ــور.
و ام ــروز ب ــا ش ــعار اقتص ــاد مقاومت ــی ب ــرای نشس ــتی آم ــاده میش ــویم ک ــه مقاوم ــت در براب ــر تحریمه ــای غیرعقالن ــی
اس ــتکبارجهان ــی ک ــه صنع ــت دریای ــی کش ــور را نش ــانه رفت ــه ب ــا ای ــن ش ــعار و عم ــل ب ــه راهکاره ــای برگرفت ــه از آن
چ ــون س ــدی خواه ــد ش ــد ب ــر ام ــواج ناخواس ــته زی ــاده خواهیه ــای اس ــتکبارجهان ــی.
امی ــد ک ــه دس ـتآورد ای ــن نشس ــت و بازت ــاب راهکاره ــای برگرفت ــه از اندیش ــه تئوریس ــینها و خ ــرگان ،مجال ــی فراه ــم
آورد ت ــا موجب ــات بهرهگی ــری هرچ ــه بیشت ــر از مواه ــب دریاه ــای رسزمین ــی را فراه ــم آورد.
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اول

اثرات مناطق تجاری بر اقتصاد کشور

منطقه آزاد کیش

بهمن1368

جزیره کیش

دوم

تالش برای حل مسائل مشرتک ارگانهای دریایی
کشور

رشکت ملی نفت ایران

خردادماه 1369

جزیره خارک

سوم

هامهنگی و برنامهریزی جهت توسعه امور دریایی

رشکت سهامی شیالت ایران

خردادماه 1370

زیبا کنار

چهارم

مشکالت حمل ونقل دریایی دردهه70

رشکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

اردیبهشت ماه
1372

دریای خزر

پنجم

بررسی زمینههای همکاری در ارتباط با دریای خزر

نیروی دریایی ارتش ج.ا.ا و سازمان بنادر

اردیبهشت ماه
1373

رشت

ششم

همکاری بخش خصوصی و دولتی در فعالیتهای
دریایی

رشکت کشتیرانی بنیاد مستضعفان و جانبازان

اردیبهشت ماه
1374

رامرس

هفتم

کنگره مشرتک ارگانهای دریایی و مراکز تحقیقاتی
عالی کشور

دانشگاه تربیت معلم و انجمن علوم وفنون دریایی

اردیبهشت ماه
1375

نور

هشتم

نقش صنایع دریایی در صنعت دریایی

رشکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)

تیرماه1376

نکا

نهم

توسعه اقتصادی -سیاسی در پهنه دریاها در سایه
هامهنگی و همکاری

سازمان بنادر و کشتیرانی

خرداد ماه 1379

کالرآباد
مازندران

دهم

چشم انداز توسعه امور دریایی در دهه 80

رشکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

اردیبهشت ماه
1380

جزیره کیش

یازدهم

فرهنگ دریایی و نقش دریانوردان در توسعه اقتصادی
و اقتدار ملی

دانشگاه صنعت نفت

خردادماه 1381

محمودآباد

دوازدهم

توسعه حملونقل دریایی ،رقابت و تضمین منافع ملی

رشکت کشتیرانی بنیاد مستضعفان و جانبازان

خرداد ماه 1382

رامرس

سیزدهم

برنامهها و فهالیتهای راهربدی توسعه دریایی در
برنامه چهارم

سازمان شیالت ایران

مرداد ماه 1384

رامرس

چهاردهم

ارتقای مدیریت هامهنگ حملونقل دریایی و
چشمانداز توسعه 30ساله

رشکت ملی نفتکش ایران

اردیبهشت ماه
1385

محمودآباد

پانزدهم

توسعه صنهت دریانوردی در خلیجفارس و دریانوردی
عامن :چالشها و راهکارها

رشکت کشتیرانی والفجر

اردیبهشت ماه
1386

بندرعباس

شانزدهم

توسعه منابع انسانی در صنعت دریانوردی کشور

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

اردیبهشت ماه
1387

چابهار

هفدهم

توسعه دریا محور

رشکت تایدواتر خاورمیانه

اردیبهشت ماه
1388

زیباکنار

هجدهم

ثروت انسانی احیاگر نقش محوری ایران در منطقه

رشکت نفت فالت قاره

اردیبهشت ماه
1389

جزیره کیش

نوزدهم

ط زیست دریایی در
ایمنی ،امنیت و حفاظت محی 
راستای توسعه دریا محور

سازمان حفاظت از محیط زیست

اردیبهشت ماه
1390

رامرس

بیستم

دریانوردی جهان پس از یکصد سال ،ایران ،حال
وآینده

سازمان بنادردریانوردی

اردیبهشت ماه
1391

جزیره کیش

بیست
ویکم

توسعه پایدار ،نقش ارگانهای دریایی

رشکت کشتیرانی دریای خزر

اردیبهشت ماه
1392

رامرس

بیست و
دوم

نقش اجرای موثر مقررات و آموزش در توسعه دریا
محور

موسسه اقیا نوس شناسی

تیر ماه 1393

تهران

بیست و
سوم

سیاست اقتصاد مقاومتی در توسعه دریا محور

رشکت ملی نفتکش

خردادماه 1394

محمودآباد
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گفتوگوباعلیرضاساطعی
رئیسکمیتهعلمی
بیستوسومین هامیش هامهنگی ارگانهای دریایی

خانواده دریایی ایران
زیر یک سقف
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روبهرشـــدی داشـــته اســـت .هرســـال موضوعـــات متنوعـــی
در حـــوزه دریـــا وجـــود دارد ،قوانیـــن و مقـــرات جدیـــد ،
کنوانســـیونهایجدیـــد ،موضوعـــات اقتصـــادی ،بنابرایـــن
هـــر ســـال مســـائل خـــاص خـــودش را دارد و همـــه ایـــن
هامیشهـــا هـــم در پایـــان منجـــر بـــه قطعنامـــهای میشـــود
کـــه هرچنـــد شـــاید ایـــن قطعنامههـــا در ســـالهای اول
رصف ــا ب ــه عن ــوان بیانی ـهای ب ــه مقام ــات و مس ــووالن ذیرب ــط
بـــوده ،امـــا در دورههـــای بعـــد مکانیزمـــی بـــرای پیگیـــری
پیـــدا کـــرده اســـت و ایـــن هـــان نشـــانهای اســـت کـــه
میگوییـــم ایـــن هامیـــش رشـــد کـــرده اســـت.

ارگانه ــای دریای ــی اس ــت و هامنطورک ــه گفتی ــد ت ــداوم آن
نشـــاندهنده رضورتـــی اســـت کـــه ایـــن هامیـــش براســـاس
آن شـــکل گرفتـــه اســـت .ارگانهـــای متعـــددی در ســـطوح
مختلـــف تاثیرگـــذاری در ارتبـــاط بـــا دریـــا در ایـــن هامیـــش
حضـــور پیـــدا میکننـــد .بیـــش از دو دهـــه پیـــش ،تصمیـــم
ب ــر ای ــن ش ــد ک ــه ب ــرای گردهامی ــی ارگانهای ــی ک ــه در ح ــوزه
دریای ــی فعالی ــت میکنن ــد ،تش ــکلی ش ــکل بگی ــرد و درب ــاره
موضوعـــات روز بـــا هـــم همفکـــری کننـــد تـــا خاســـتگاهها،
نیازهـــا و خواستههایشـــان را بـــا هـــم مطـــرح کننـــد.
بهنظ ــر م ــن رضورت آنق ــدر ب ــوده اس ــت ک ــه ای ــن مه ــم ،در
ط ــول دو ده ــه اس ــتمرار پی ــدا ک ــرده اس ــت و اش ــتیاقی ک ــه
ارگانهــای دریایــی بــرای حض ــور در ایــن هامیــش دارنــد ،در
کنـــار موضوعاتـــی کـــه در آنجـــا مطـــرح میشـــود ،فرصتـــی
بـــرای نشســـت و گفتوگـــو دربـــاره مســـائل و موضوعـــات روز
را بیـــن بخـــش خصوصـــی و دولتـــی ،دولتیهـــا بـــا هـــم و...
فراهـــم میشـــود کـــه ایـــن رضورتـــی اجتنابناپذیـــر اســـت.
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اشتیاقیکهارگانهای
دریایی برای حضور در
این هامیش دارند ،در
کنارموضوعاتیکهدر
آنجامطرحمیشود،
فرصتیبراینشستو
گفتوگودربارهمسائل
و موضوعات روز را بین
بخشخصوصیو
دولتی،دولتیهاباهم
و ...فراهم میشود

 :بی ــش از دو ده ــه از برگ ــزاری م ــداوم هامی ــش
هامهنگ ــی ارگانه ــای دریای ــی میگ ــذرد ،ب ــا توج ــه
ب ــه اینک ــه ش ــا از نخس ــتین دورهه ــای ای ــن هامی ــش
در آن حضـــور داشـــتهاید ،دربـــاره اهمیـــت و رضورت
برگ ــزاری آن ب ــرای م ــا توضی ــح دهی ــد.
س ــاطعی :بل ــه ،ای ــن بیس ــت و س ــومین هامی ــش هامهنگ ــی

ch

iv

eo

بیس ــت و س ــومین دوره هامی ــش هامهنگ ــی ارگانه ــای دریای ــی ،امس ــال ق ــرار
اس ــت س ــوم و چه ــارم خ ــرداد م ــاه در محمودآب ــاد ب ــه میزبان ــی رشک ــت مل ــی
نفتک ــش ای ــران برگ ــزار ش ــود .هامیش ــی کمنظی ــر ک ــه توانمن ــدی کاف ــی ب ــرای
گردهامیـــی منایندگانـــی از متامـــی ارگانهـــای دریایـــی ایـــران در زیـــر یـــک
س ــقف را دارد .ش ــعار امس ــال ای ــن هامی ــش «برنامهه ــای توس ــعه کش ــور و اقتص ــاد مقاومت ــی در
ح ــوزه دری ــا» اس ــت .ماهنام ــه "بن ــدر و دری ــا" ،ب ــا علیرض ــا س ــاطعی ،عض ــو هی ــات مدی ــره رشک ــت
ملی نفتکش ایران و رئیس کمیته علمی این هامیش به گفتوگو نشسته است.

 :وجـــه متایـــز هامیـــش امســـال نســـبت بـــه
ســـا لهای قبـــل چیســـت؟
س ــاطعی :ایـــن هامیـــش در طـــول  23ســـال گذشـــته ،رونـــد

 :جنابعالـــی بـــه محتـــوای ایـــن هامیـــش
پرداختید،اگـــر امـــکان دارد بیشتـــر دربـــاره نحـــوه
اجـــراوبرنامههـــایایـــنهامیـــشتوضیـــحدهیـــد.
ســـاطعی :فکـــر میکنـــم شـــعار محـــوری هامیـــش ،یکـــی

از وجـــوه متایـــز ایـــن هامیـــش باشـــد .ایـــن هامیـــش دو
موض ــوع مح ــوری را بهعن ــوان ت ــم هامی ــش دنب ــال میکن ــد،
کـــه ایـــن شـــعار محـــوری آن را از هامیشهـــای پیـــش
متامیـــز کـــرده اســـت .اهمیـــت شـــعاری کـــه بـــرای ایـــن
هامی ــش انتخ ــاب ش ــده اس ــت بای ــد مدنظ ــر باش ــد :اقتص ــاد
مقاومت ــی ،برنامهه ــای توس ــعه کش ــور و بح ــث در ح ــوزه دری ــا
بیـــش از یـــک ســـال از ابـــاغ سیاســـت اقتصـــاد مقاومتـــی
میگـــذرد .مطالبـــهای کـــه مقـــام معظـــم رهـــری از همـــه
دســـتاندرکاران و برنامهریـــزان و مســـووالن اجرایـــی کشـــور
دارد .کســـانی کـــه در اجـــرا مســـوولیت دارنـــد بایـــد بـــرای
پیادهکـــردن ایـــن سیاســـتها برنامهریـــزی کننـــد و ایـــن
سیاســتها را در قال ــب برنامهه ــای اجرای ــی بیاورن ــد .س ــال
گذشـــته بهدلیـــل اینکـــه هامیـــش از قبـــل برنامهریـــزی
شـــده بـــود ،فرصتـــی نبـــود کـــه بـــه ایـــن موضـــوع پرداختـــه

 :یعن ــی س ــخرنانیها در قال ــب کارگاه ی ــا پان ــل
برگ ــزار خواه ــد ش ــد؟

س ــاطعی :بل ــه .در هامی ــش امس ــال مش ــابه س ــالهای قب ــل،
چهـــار پنـــل تخصصـــی داریـــم .کارگروههایـــی بـــرای هـــر
پنـــل تشـــکیل شـــده اســـت .اعضـــای ایـــن کارگروههـــا از
ارگانهایـــی هســـتند کـــه در ارتبـــاط بـــا آن پنـــل ذیربـــط و
ذینف ــع هس ــتند .مناین ــدگان ای ــن نهاده ــا روی موضوع ــات
ایـــن پنـــل بحـــث میکننـــد و بـــا در نظـــر گرفـــن شـــعار
هامی ــش ک ــه اقتص ــاد مقاومت ــی اس ــت و برنامهه ــای توس ــعه
ب ــا ه ــم همفک ــری میکنن ــد .نهایت ــا در هامی ــش مناین ــدهای
از ای ــن کارگ ــروه در پن ــل ،نتیج ــه مذاک ــرات و تعام ــات ای ــن
کارگـــروه را ارائـــه میدهـــد .چالشهـــا ،خواســـتهها،
پیشـــنهادات دربـــاره بحثهـــای اجرایـــی و برنامـــه ششـــم از
ســـوی ذینفعـــان در پنـــل طـــرح موضـــوع میشـــود.
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شـــود .امـــا امســـال ایـــن فرصـــت کافـــی وجـــود داشـــت.
فرصتـــی کـــه بعـــد از یـــک ســـال و انـــدیجامعـــه دریایـــی
کش ــور ه ــم نس ــبت ب ــه ای ــن موض ــوع بررس ــی داش ــته باش ــند،
موقعی ــت خودش ــان را مش ــخص کنن ــد و برنامههای ــی ک ــه در
راســـتای اجـــرای ایـــن سیاســـتها دارنـــد را مطـــرح کننـــد.
از س ــویی دیگ ــر امس ــال ،س ــال تدوی ــن برنام ــه شش ــم توس ــعه
کشـــور اســـت .اینطـــور پیشبینـــی میشـــد کـــه تـــا پیـــش
از هامی ــش قس ــمت عم ــدهای از تدوی ــن ای ــن برنام ــه انج ــام
شـــده باشـــد ،بههمیـــن دلیـــل هـــم شـــاید در هامیـــش
بیشتـــر موضوعـــات ارائـــه شـــده در ایـــن برنامـــه ،بررســـی و
عنـــوان شـــود .امـــا بهدلیـــل اینکـــه ابـــاغ سیاســـتهای
کلـــی برنامـــه ششـــم در تشـــخیص مصلحـــت تـــا حـــدودی
زمانب ــر ب ــود ،ت ــازه ام ــروز در اخب ــار ( 13اردیبهش ــت) مط ــرح
شـــد کـــه بـــهزودی ایـــن سیاســـتها بـــه دولـــت میآیـــد و از
طریـــق دولـــت بـــه دســـتگاههای اجرایـــی ابـــاغ میشـــود.
طبیعت ــا فرص ــت خوب ــی ب ــرای هامی ــش اس ــت ک ــه نس ــبت ب ــه
ای ــن موض ــوع بح ــث و تب ــادل نظ ــر ص ــورت بگی ــرد .طبیعت ــا
بخـــش خصوصـــی و دســـتاندرکاران موضوعـــات حمـــل و
نقـــل دریایـــی بحثهایـــی در ایـــن زمینـــه دارنـــد کـــه بایـــد
مس ــووالنی ک ــه مرج ــع دریای ــی کش ــور هس ــتند و همچنی ــن
ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی کـــه متولـــی تدویـــن برنامـــه
ششـــم اســـت ،بـــه ایـــن موضوعـــات توجـــه کنـــد .بنابرایـــن
وج ــه متای ــزی را از نظ ــر محتوای ــی نس ــبت ب ــه دورهه ــای قب ــل
شـــاهد خواهیـــم بـــود.

ســـاطعی :در ایـــن دوره بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بحثهـــای
کاربـــردی مـــد نظـــر برگزارکننـــدگان بـــود ،بـــا هامهنگـــی
ک ــه از طری ــق دبیرخان ــه انج ــام دادی ــم ،ن ــوع ارائ ــه مق ــاالت و
اطالع ــات را تغیی ــر دادی ــم و ب ــه س ــمتی بردی ــم ک ــه بهج ــای
اینکـــه اعـــام عمومـــی بـــرای مقالهنویســـی باشـــد و
مقالهه ــای برت ــر در هامی ــش ارائ ــه ش ــوند ،موضوع ــات را ب ــه
س ــمت مس ــووالن مرتب ــط ب ــا ای ــن موضوع ــات بردی ــم ت ــا آنه ــا
از دیـــدگاه کالن صحبـــت کننـــد.

 :فرایند انتخاب شعار چگونه بوده است؟

eo

 :در نحـــوه برنامهریـــزی و اجـــرا ،ایـــن هامیـــش
چ ــه متای ــزی ب ــا دورهه ــای گذش ــته دارد؟
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ســاطعی :در بهمــن مــاه  1393ایــن موضــوع درجلســه قبلــی
رسان ارگانهـــای دریایـــی کـــه در رشکـــت ملـــی نفتکـــش
ایـــران برگـــزار شـــده بـــود ،مطـــرح شـــد .بحـــث و گفتوگـــو
ش ــد و نظ ــرجمع ــی ب ــر ای ــن ب ــود ک ــه ای ــن دو موض ــوع ب ــرای
محوره ــای هامی ــش در نظ ــر گرفت ــه ش ــوند و ش ــعار ه ــم ب ــر
همیناســـاس تدویـــن شـــود .البتـــه دربـــاره عنـــوان دقیـــق،
جلس ـهای متعاق ــب در کمیت ــه علم ــی دبیرخان ــه تش ــکیل ش ــد
و عن ــوان دقی ــق ای ــن ش ــعار ب ــا نظ ــر مس ــاعد رسان تصوی ــب
و اعـــام شـــد.

ch

 :در انتخـــاب ایـــن شـــعار چـــه افـــراد یـــا
گرو ههایـــی حضـــور داشـــتند؟

طـــرح موضـــوع میکننـــد .همچنیـــن هـــر پنـــل یـــک
ســـخرنان کلیـــدی دارد کـــه طبیعتـــا از مســـووالن تـــراز اول
مرتبـــط بـــا آن موضـــوع اســـت کـــه قطعـــا در راســـتای شـــعار
هامی ــش ط ــرح موض ــوع خواهدک ــرد و مطال ــب مهم ــی را در
قالـــب راهـــردی و کالن طـــرح میکنـــد.
یعنـــی پـــس از اینکـــه ســـخرنان کلیـــدی موضوعـــات
راهـــردی و کالن را در آن حـــوزه طـــرح کـــرد و دوســـتانی
کـــه در کارگروههـــا کار کردهانـــد ،موضوعـــات اجرایـــی را
در یـــک ســـطح پایینتـــر طـــرح موضـــوع خواهنـــد کـــرد.
بنابرای ــن ب ــه موضوع ــات پن ــل از دو زاوی ــه ن ــگاه ش ــده اس ــت:
نـــگاه راهـــردی و نـــگاه اجرایـــی و کاربـــردی افـــرادی بـــرای
حضـــور در پنـــل انتخـــاب شـــدهاند کـــه صاحبنظـــر حـــوزه
تخصصیشـــان هســـتند.
در پاســـخ بـــه ســـوال شـــا هـــم بایـــد بگویـــم کـــه مـــا بـــه
تواف ــق رس ــیدیم ت ــا نی ــم س ــاعت فرص ــت آزاد ب ــرای بح ــث و
گفتوگـــوی رشکتکننـــدگان در نظـــر بگیریـــم تـــا بهنحـــوی
ایـــن بحـــث و گفتوگـــو منجـــر بـــهجمعبنـــدی شـــود کـــه
خروجیهـــای آن قابـــل اســـتفاده در بحثهـــای اجرایـــی
تدویـــن برنامـــه ششـــم و همچنیـــن پیادهســـازی سیاســـت
کالن اقتصـــاد مقاومتـــی باشـــد.
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ســـاطعی :پیـــش از پاســـخ شـــا بایـــد یـــادآوری کنـــم کـــه
امســـال( )1394شـــعار«همدلی ،همزبانـــی ،دولـــت و
مل ــت» توس ــط مق ــام معظ ــم ره ــری اع ــام ش ــده اس ــت .ای ــن
هامی ــش یک ــی از ظرفهای ــی اس ــت ک ــه میتوان ــد بهخوب ــی
بــه ایــن شــعار بپــردازد .درجمــع ایــن هامیــش هــم دولتیهــا
هســتند ،هــم بخــش خصوصــی و متخصصــان .ایــن هامیــش
درس ــت ه ــان محل ــی اس ــت ک ــه میتوان ــد بح ــث همزبان ــی
دولـــت و ملـــت شـــکل بگیـــرد و تجلـــی پیـــدا کنـــد .قطعـــا
ســـایه ایـــن شـــعار بهصـــورت کالن ،روی هامیـــش خواهـــد
بـــود و انتظـــار مـــیرود گفتـــان بیـــن بخـــش خصوصـــی و
بخـــش دولتـــی بـــرای پیـــاده کـــردن سیاســـتهای اقتصـــاد
مقاومتـــی و تدویـــن برنامـــه ششـــم توســـعه بهخوبـــی شـــکل
بگی ــرد .م ــا امیدواری ــم ای ــن هامی ــش فرصت ــی ب ــرای بخ ــش
خصوصـــی باشـــد تـــا بهراحتـــی بتوانـــد خواســـتههایش را
ح ــول موضوعات ــی ک ــه در دس ــتور کار هامی ــش اس ــت مط ــرح
کنـــد و در ادامـــه ارتبـــاط بیـــن بخشهـــای خصوصـــی بـــا
ســـازمانها و دســـتگاههای دولتـــی در راســـتای سیاســـت و
شـــعار امســـال تقویـــت شـــود.

 :آیـــا ایـــن پنلهـــا بهصـــورت تعاملـــی برگـــزار
خواهـــد شـــد و زمانـــی هـــم بـــرای پرســـش و پاســـخ
دربـــاره موضوعـــات اختصـــاص داده شـــده اســـت
تـــا بخـــش خصوصـــی و نهادهـــای کوچکتـــر هـــم
فرصتـــیبـــرایارائـــهنظراتشـــانداشـــتهباشـــند؟
ســـاطعی :حتـــا .در بحثهـــای اجرایـــی دســـت انـــدرکاران

موضوعاقتصاد
مقاومتیبحثینیست
کهمربوطبهرشایط
تحریمیباشد.روح
کلیسیاستهاییکه
ابالغشده،میگوید
کهمابایدمتکیبهخود
باشیم،توانمندی
داخل کشور را باال
بربیم،پتانسیلهای
داخلیرابهخوبی
بشناسیموبرایارتقای
آنقدمهایمحکمی
برداریم.

 :میخواهـــم کمـــی بـــه عقـــب برگردیـــم؛
شـــعار هامیـــش .شـــاید اکرثیـــتجامعـــه دریایـــی
انتظ ــار داش ــتند ک ــه ت ــم هامی ــش امس ــال ی ــا قرابت ــی
ب ــا ش ــعار  IMOداش ــته باش ــد ک ــه در ح ــوزه آم ــوزش و
مهارته ــای دریان ــوردی اس ــت ی ــا ب ــه مباح ــث روز و
برداشتهشـــدن تحریمهـــا و فضـــایجدیـــد پیـــشرو
بپــردازد ،امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد .حــاال انتظــار مـیرود
ک ــه ش ــعار اصل ــی هامی ــش ،گوش ــه چش ــمی ه ــم ب ــه
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ایـــن موضـــوع روز اقتصـــاد کشـــور داشـــته باشـــد.
چط ــور ش ــد ک ــه از ای ــن موض ــوع چشمپوش ــی کردی ــد
و آی ــا ممک ــن اس ــت در پنله ــا ای ــنج ــای خال ــی پ ــر
شـــود ،یـــا خیـــر؟
ســـاطعی :از شـــعار  IMOچشمپوشـــی نشـــد؛ هامنطورکـــه
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در حال حارض هم
متخصصانیدرکشور
داریم که در عرصه
ناملللیصاحبنظر
بی 
هستندونظراتشان
در ارتباط با آموزشهای
دریاییدردنیاتاثیرگذار
است.

میدانی ــد عموم ــا در روزجهان ــی دریان ــوردی ب ــه ای ــن ش ــعار
پرداخت ــه خواه ــد ش ــد .ضم ــن اینک ــه در هامی ــش ی ــک پن ــل
نیـــروی انســـانی و آمـــوزش داریـــم .در آنجـــا صاحبنظـــران
آمـــوزش دریایـــی کشـــور حضـــور دارنـــد و ایـــن موضوعـــات
بحـــث میشـــود.
دربـــاره بحـــث تحریمهـــا و احتـــال برداشـــته شـــدن آن
هـــم بایـــد بگویـــم کـــه موضـــوع اقتصـــاد مقاومتـــی بحثـــی
نیس ــت ک ــه مرب ــوط ب ــه رشای ــط تحریم ــی باش ــد .روح کل ــی
سیاســـتهایی کـــه ابـــاغ شـــده ،میگویـــد کـــه مـــا بایـــد
متک ــی ب ــه خ ــود باش ــیم ،توانمن ــدی داخ ــل کش ــور را ب ــاال
بربیـــم ،پتانســـیلهای داخلـــی را بـــه خوبـــی بشناســـیم و
ب ــرای ارتق ــای آن قدمه ــای محکم ــی برداری ــم .معنای ــش ای ــن
نیس ــت ک ــه اگ ــر تحری ــم کن ــار ب ــرود ،م ــا اقتص ــاد مقاومت ــی
نخواهیـــم داشـــت.
 :میخواهـــم بدانـــم آیـــا جایـــی را بـــرای
پرداخ ــن ب ــه فرصته ــای پ ــس از تحری ــم ه ــم در نظ ــر
گرفتهایـــد؟

 :در ای ــن هامی ــش آی ــاجای ــی ب ــرای ای ــن بح ــث و
گفتوگوه ــا در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت؟
ســـاطعی :بهصورتـــی کـــه بهطـــور مســـتقیم بگوییـــم در ایـــن

هامی ــش فرصته ــای بع ــد از تحری ــم را بررس ــی کنی ــم ،خی ــر.
امـــا در رشکتهـــا و کشـــتیرانیها ســـناریوهای مختلفـــی
م ــورد توج ــه ق ــرار گرفت ــه اس ــت .در نفتک ــش ،در کش ــتیرانی،
در رشکته ــای دیگ ــر برنامهری ــزی ش ــده اس ــت و در رشای ــط
بعـــد از تحریـــم بـــرای خودشـــان راهربدهـــا و ســـناریوها را
مش ــخص کردهان ــد ک ــه در رشایط ــی ک ــه چ ــه اتفاق ــی بیفت ــد،
چ ــه بای ــد ک ــرد.
در ایـــن هامیـــش هـــم شـــاید نـــه بهصـــورت مســـتقیم بلکـــه
بهص ــورت غی ــر مس ــتقیم ای ــن موض ــوع از م ــواردی اس ــت ک ــه
ممک ــن اس ــت م ــورد بح ــث ق ــرار بگی ــرد .بهعن ــوان مث ــال در
پن ــل حم ــل و نق ــل ک ــه یک ــی از مهمتری ــن پنله ــای ماس ــت
و در پنــل مربــوط بــه ایمنــی کــه بــه اســتانداردها و موسســات
ردهبن ــدی بینامللل ــی میپ ــردازد ،قطع ــا ای ــن موض ــوع م ــورد
اش ــاره خواه ــد ب ــود و ب ــه آن توج ــه خواه ــد ش ــد.

ســاطعی :ع ــاوه ب ــر اقتص ــاد کالن ،در تحریمه ــا س ــه موض ــوع
اصل ــی مدنظ ــر ب ــود ت ــا کش ــور از نظ ــر اقتص ــادی م ــورد آس ــیب
قـــرار بگیـــرد و در مقابـــل خواســـتههای بیگانـــگان تســـلیم
ش ــود مس ــائل بانک ــی ،مس ــائل نفت ــی و موضوع ــات مرب ــوط
بـــه حمـــل و نقـــل دریایـــی .ایـــن ســـه موضـــوع بیشتریـــن
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 :بازه ــم میخواه ــم درب ــاره موض ــوع تحریمه ــا
از شـــا بپرســـم .فرصتـــی ایجـــاد شـــده اســـت کـــه
نهاده ــای دریای ــی چ ــه خصوص ــی و چ ــه دولت ــی دور
هـــمجمـــع شـــدهاند .ایـــن نیـــاز احســـاس میشـــود
کـــه بـــا توجـــه بـــه موضـــوع روز بـــه بحـــث تحریمهـــا
ه ــم پرداخت ــه ش ــود .تصمی ــم دبیرخان ــه درب ــاره ای ــن
موضـــوع چیســـت؟
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س ــاطعی :قطع ــا .برگردی ــم ب ــه بح ــث نی ــروی انس ــانی .ش ــا
میدانیـــد کـــه ایـــران یکـــی از کشـــورهایی اســـت کـــه در
بحـــث آموزشهـــای دریایـــی در دنیـــا صاحبنظـــر اســـت و
در بح ــث بازنگ ــری کنوانس ــیون  STCWای ــران نق ــش بس ــیار
تعیینکننـــدهای داشـــت.
در ح ــال ح ــارض ه ــم متخصصان ــی در کش ــور داری ــم ک ــه در
عرصـــه بیناملللـــی صاحبنظـــر هســـتند و نظراتشـــان در
ارتب ــاط ب ــا آموزشه ــای دریای ــی در دنی ــا تاثیرگ ــذار اس ــت.
بنابرایــن بــا توجــه بــه پتانســیلی کــه در داخــل کشــور داریــم،
قاعدت ــا موضوع ــی نیس ــت ک ــه مغف ــول مبان ــد و ب ــه آن توج ــه
نش ــود .م ــا دو رشک ــت ب ــزرگ کش ــتیرانی داری ــم .رشکته ــای
کوچ ــک خصوص ــی دریای ــی داری ــم و کش ــوری هس ــتیم ک ــه
دریایـــی محســـوب میشـــویم .بیـــش از  5800کیلومـــر
ســـاحل داریـــم و از شـــال وجنـــوب بـــا دریـــا در ارتبـــاط
هس ــتیم .دری ــا در کش ــور م ــورد توج ــه و حای ــز اهمی ــت اس ــت
و طبیع ــی اس ــت ک ــه رسمایهانس ــانی ه ــم م ــورد توج ــه باش ــد.
در سیاس ــت اقتص ــاد مقاومت ــی ب ــر رسمای ــه انس ــانی تاکی ــد
شـــده اســـت و یکـــی از پارامرتهـــای مهـــم در سیاســـتهای
اقتص ــاد مقاومت ــی توج ــه ب ــه رسمای ــه انس ــانی اس ــت .پ ــس م ــا
ه ــم ب ــرای تامی ــن رشکته ــای کش ــتیرانی خودم ــان و ه ــم در
موضوع ــات فراس ــاحل میدانی ــم ک ــه نی ــروی انس ــانی بای ــد
آمـــوزش ببینـــد ،بایـــد مســـوولیتها را قبـــول کنـــد ،قطعـــا
ای ــن موضوع ــات در ای ــن هامی ــش م ــورد توج ــه خواه ــد ب ــود.

حجـــم تحریمهـــا را تحمـــل کردنـــد ،بـــرای اینکـــه باالخـــره
بیشتریـــن آســـیب اقتصـــای بـــه کشـــور از همینجـــا وارد
شـــد .در کشـــور مـــا بیـــش از  90درصـــد تجـــارت از طریـــق
دریـــا انجـــام میشـــود .بـــا وجـــود متـــام فشـــارهایی کـــه
در دوران تحریـــم بـــه مـــا وارد شـــد ،رشکتهـــای ایـــران
میدانســـتند کـــه چطـــور در عرصـــه بیناملللـــی کار کننـــد
و ایـــن محدودیتهـــا را رفـــع کننـــد .بنابرایـــن بـــه نظـــر مـــن
رشکته ــای کش ــتیرانی م ــا ای ــن توانمن ــدی را در ای ــن دوره
س ــخت ب ــه دس ــت آوردن ــد ،بنابرای ــن اگ ــر ای ــن محدودیته ــا
برطـــرف شـــود ،قابلیتهـــای بیشتـــری پیـــدا کردهانـــد و در
حـــوزه بیناملللـــی فعالیـــت میکننـــد.
بنابرای ــن طبیع ــی اس ــت ک ــه بع ــد از رف ــع تحریمه ــا ،فرص ــت
بیشت ــری پیــشروی رشکته ــای م ــا ق ــرار خواه ــد گرف ــت و
ای ــن فرصته ــا را قطع ــا ق ــدر خواهن ــد ش ــناخت ،چراک ــه قب ــل
از تحریمهـــا بـــا محیطهـــای بیناملللـــی آشـــنا بودهانـــد و
در ای ــن محی ــط کار کردهان ــد و ب ــرای همی ــن ه ــم کام ــا ب ــا
ای ــن محی ــط و اس ــتانداردهای آن آش ــنا هس ــتند .رشکته ــای
مـــا ایـــن اســـتانداردها را دارنـــد و بهرسعـــت میتواننـــد
خودش ــان را ب ـهروز کنن ــد .از نظ ــر ظرفی ــت ه ــم م ــا در ن ــاوگان
رســمی و هــم در نــاوگان کاالهــای غیــر نفتــی ظرفیــت باالیــی
داری ــم و بهخاط ــر همی ــن ظرفیته ــا و رعای ــت اس ــتانداردها و
مق ــررات و قوانی ــن بینامللل ــی ،ظرفی ــت خوب ــی ب ــرای حض ــور
در مجامـــع بیناملللـــی داریـــم.
البتـــه وقتـــی وارد بـــازار بیناملللـــی میشـــوید ،رقابـــت
ســـختی وجـــود دارد ،امـــا چـــون مـــا توانمنـــدی داریـــم و
مشـــریان قدیمـــی مـــا هـــم ایـــن توامننـــدی را داشـــتند،
امیدواری ــم ک ــه بهراحت ــی بتوانی ــم ب ــه رشای ــط قب ــل برگردی ــم
و خودمـــان را در بـــازار بیناملللـــی تثبیـــت کنیـــم.

 :یکـــی دیگـــر از وجـــه متایزهایـــی کـــه بـــه
آن پرداختیـــد،برگـــزاری پنلهـــا بـــود .پنلهـــای
تخصصـــی کـــه بـــا مدیریـــت کارگروههـــا شـــکل
میگیـــرد .چـــه کارگروههایـــی بـــرای ایـــن منظـــور
تشـــکیل شـــده اســـت؟
س ــاطعی :کارگروهه ــای «ایمن ــی و محی ــط زیس ــت دریای ــی،

الزام ــات و بس ــرهای م ــورد نی ــاز قانون ــی»« ،ن ــاوگان تج ــاری،
مســـافری ،صیـــادی و حمـــل و نقـــل دریایـــی»« ،بنـــادر،
لجس ــتیک بن ــدری و زنجی ــره تامی ــن» و «رسمای ــه انس ــانی در
صنعـــت حمـــل و نقـــل» تشـــکیل شـــدهاند.
کارگ ــروه حم ــل و نق ــل و ن ــاوگان دریای ــی ک ــه ش ــامل ن ــاوگان
کشـــتیرانیجمهـــوری اســـامی ایـــران ،نفتکـــش و نـــاوگان
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صیــادی ماســت ،در ایــن کارگــروه الزامــات نــاوگان در برنامــه
شش ــم توس ــعه در مس ــیر اقتص ــاد مقاومت ــی ،برنام ــه آین ــده و
وضعی ــت فعل ــی م ــورد توج ــه ق ــرار میگی ــرد.
در پنـــل ایمنـــی و محیـــط زیســـت و امنیـــت دریانـــوردی،
بحثهـــای قوانیـــن و مقـــررات و اســـتانداردها و الزامـــات
مطـــرح میشـــود.
کارگ ــروه موضوع ــات بن ــدری و لجس ــتیک ،کارگروه ــی اس ــت
ک ــه محوری ــت آن ب ــا س ــازمان بن ــادر اس ــت و منایندگان ــی از
بخ ــش خصوص ــی در ای ــن پن ــل حض ــور دارن ــد،رشکته ــای
ترمینـــال اپراتـــور و همچنیـــن اتحادیـــه پایانـــهداران در ایـــن
پن ــل و در کارگ ــروه حض ــور دارن ــد.
کارگـــروه منابـــع انســـانی و آمـــوزش کـــه ســـازمان بنـــادر
بهدلی ــل اینک ــه مرج ــع دریای ــی اس ــت و موضوع ــات مرب ــوط
بـــه صـــدور گواهینامههـــا و آموزشهـــای دریانـــوردی را
دارد ،در آن حضـــور دارد .رشکتهـــای کشـــتیرانیجمهـــوری
اســـامی ایـــران و نفتکـــش بـــا توجـــه بـــه اینکـــه موسســـه
آموزشـــی دارنـــد ،دانشـــگاه دریایـــی چابهـــار،بهعنـــوان
نخس ــتین و قدیمیتری ــن دانش ــگاه دریای ــی کش ــور  ،اتحادی ــه
مالـــکان ،احتـــاال منایندگانـــی از وزارت علـــوم و ...در ایـــن
کارگـــروه حضـــور دارنـــد.

س ــاطعی :بل ــه ،همینط ــور اس ــت .س ــالهای قب ــل فراخ ــوان
داش ــتیم ،مق ــاالت ه ــم ارائ ــه میش ــد و ه ــم چ ــاپ میش ــد،
امـــا امســـال مقـــاالت در ســـایت قـــرار میگیرنـــد و در قالـــب
پوســـر منتـــر میشـــوند.
 :هرچن ــد ک ــه ای ــن هامی ــش ،ی ــک گردهامی ــی
ملـــی اســـت ،امـــا میخواهـــم بدانـــم بـــا توجـــه بـــه
گردهامیــی بــزرگ تصمیمگیــران ایــن حــوزه ،آیــا ایــن
هامی ــش بازت ــاب ی ــا تاثی ــری ه ــم در ح ــوزه بیناملل ــل
خواهـــد داشـــت؟ آیـــا قطعنامـــه هامیـــش میتوانـــد
راهگشـــایی بـــرای اتفاقـــات برونمـــرزی باشـــد؟
ســـاطعی :طبیعـــی اســـت کـــه ایـــن یـــک هامیـــش داخلـــی

اســـت و مـــا تاثیـــرات آن را در داخـــل میبینیـــم امـــا ممکـــن
اســـت خیلـــی از موضوعاتـــی کـــه مـــورد بحـــث و بررســـی
قـــرار بگیـــرد ،مـــورد اســـتفاده رشکتکنندگانـــی باشـــد کـــه
بس ــیاری از آنه ــا در س ــطوح بینامللل ــی کار میکنن ــد .ام ــا
اینکـــه بگوییـــم بهصـــورت مســـتقیم هامیـــش بیناملللـــی و
تاثیرگ ــذاری اس ــت ،خی ــر .اینط ــور نیس ــت .هامی ــش مل ــی
اس ــت .در درج ــه اول موضوع ــات مل ــی و کش ــوری م ــورد توج ــه
هســـتند ،امـــا بهدلیـــل اینکـــه حـــارضان در ایـــن هامیـــش،
جـــزو بازیگـــران عرصـــه بیناملللـــی هســـتند ،بهطـــور غیـــر
مس ــتقیم تاثی ــر خ ــودش را خواه ــد گذاش ــت ،صحبتهای ــی
کـــه انجـــام میشـــود ،البیهایـــی کـــه صـــورت میگیـــرد،
هرچقـــدر مـــا بـــر اثـــر ایـــن نشســـتها تـــوان داخلیمـــان را
ب ــرای حض ــور در عرص ــه بینامللل ــی ق ــوی کنی ــم ،تاثیرگ ــذار
خواهیـــم بـــود و رشکتهـــای مـــا بـــه صـــورت قویتـــر و
توانمندتـــری در عرصـــه بیناملللـــی حضـــور خواهنـــد
داشـــت.
از س ــوی دیگ ــر هنگام ــی ک ــه م ــا اینج ــا ب ــا ه ــم هامهن ــگ
و هــمدل هس ــتیم .موان ــع را ازجل ــوی راه ه ــم ب ــر میداری ــم
و کارهـــا آســـانتر ،راحتتـــر و زودتـــر انجـــام میشـــود ،ایـــن
بازیگرانـــی کـــه در عرصـــه بیناملللـــی حضـــور دارنـــد ،در
آنجـــا توانمندتـــر خواهنـــد بـــود.

ایمنـــی و امنیـــت ،مناینـــدگان نیـــروی دریایـــی ســـپاه و
نی ــروی دریای ــی ارت ــش ه ــم حض ــور خواهن ــد داش ــت .بخ ــش
خصوص ــی ،ش ــیالت ،محی ــط زیس ــت ،رشکته ــای حم ــل و
نقـــل و لجســـتیکی میتوانـــم بگویـــم کـــه حـــدود  400نفـــر
مدعـــو داریـــم.

شـــد امـــا ایـــن فراخـــوان بـــرای ایـــن نبـــود کـــه مقـــاالت در
هامیـــش بهصـــورت شـــفاهی ارائـــه شـــود ،بلکـــه بـــرای ایـــن
ب ــوده ک ــه اگ ــر حولوح ــوش موضوع ــات هامی ــش مقالــهای
بـــه دســـتامن رســـید ،روی ســـایت هامیـــش ارائـــه شـــود و
بهصـــورت پوســـر هـــم چـــاپ میشـــود.
 :پـــس فکـــر میکنـــم ایـــن هـــم یکـــی دیگـــر
از وجـــه متایزهـــای ایـــن هامیـــش بـــا دورههـــای
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 :یکـــی از تفاوتهـــای اجرایـــی ایـــن هامیـــش
نح ــوه فراخ ــوان و ارائ ــه مق ــاالت تخصص ــی اس ــت.
ســـاطعی :فراخـــوان مقالـــه ماننـــد ســـالهای پیـــش انجـــام
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اس ــت .ح ــدودا هفتــهای ی ــکجلس ــه را داش ــتند،جلس ــات
تشـــکیل شـــده و مشـــغول بررســـی هســـتند .همچنیـــن
قـــرار اســـت هفتـــهای یـــک بـــار خروجـــی کارشـــان را بـــه
دبیرخان ــه تحوی ــل بدهن ــد ،بع ــد ای ــن خروج ــی ب ــا مناین ــدگان
کارگروههـــا مـــرور میشـــود و آنچهکـــه میخواهنـــد در
هامی ــش ارائ ــه ش ــود ،ی ــک ب ــار در کمیت ــه علم ــی دبیرخان ــه
بررســـی خواهـــد شـــد.

بعدازرفعتحریمها،
فرصتبیشتری
پیشرویرشکتهای
ما قرار خواهد گرفتو
اینفرصتهاراقطعا
قدرخواهندشناخت،
چراکهقبلازتحریمها
بامحیطهایبیناملللی
آشنا بودهاند و در این
محیطکارکردهاند
وبرایهمینهم
کامالبااینمحیطو
استانداردهایآنآشنا
هستند.

 :آیــا امــکان دارد کــه در قطعنامــه پایانــی هامیــش
مـــواردی مطـــرح شـــود کـــه چشـــمانداز مـــا را پـــس از
تحریمهـــا در عرصـــه بیناملللـــی سیاســـتگذاری
کنـــد؟
ســـاطعی :بایـــد ببینیـــم چـــه میشـــود .بیانیـــه پایانـــی یـــا
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 :اینطورکـــه از صحبتهـــای جنابعالـــی
برداشـــت کـــردم ،ایـــن کارگروههـــای تخصصـــی،
پیـــش از هامیـــش کار خـــود را آغـــاز کردهانـــد و قـــرار
اســـت نتایـــج بررســـیهای خـــود را در پنلهـــا ارائـــه
کننـــد .کارگروههـــای تخصصـــی از چـــه زمانـــی آغـــاز
بـــه فعالیـــت کردنـــد؟
س ــاطعی :ای ــن کارگروهه ــا از اس ــفندماه  1393اب ــاغ ش ــده
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 :ب ــا توج ــه ب ــه صحبته ــای ش ــا ،متخصص ــان
زی ــادی از ارگانه ــای دریای ــی رسارس کش ــور در ای ــن
هامیـــش حضـــور خواهنـــد داشـــت .بـــرآورد شـــا
از تعـــداد ایـــن ذینفعـــان حـــارض در پنلهـــا چـــه
میزانـــی اســـت؟
ســـاطعی :تعـــداد زیـــاد اســـت .بـــه احتـــال زیـــاد در پنـــل

قبـــل اســـت؛ شـــا از ظرفیتهـــای فضـــای فنـــاوری
اطالعـــات بهـــره گرفتهایـــد.

قطعنامـــه از کارگروههـــای چهارگانـــه بیـــرون میآیـــد .ایـــن
کارگروههـــا پیشنویسهایـــی را تهیـــه میکننـــد کـــه
براســـاس بحثهـــا و موضوعـــات مطـــرح شـــده در هامیـــش
اس ــت و قاعدت ــا در آنج ــا چیزهای ــی ب ــه آن اضاف ــه میش ــود،
چیزهایـــی کـــم میشـــود ،بایـــد باهـــم بـــه اجـــاع و توافـــق
برســـند و قطعنامـــه پایانـــی اجامعـــی اســـت کـــه همـــه
ارگانهـــای دریایـــی آن را پذیرفتهانـــد.
 :بهعنـــوان آخریـــن ســـوال برایمـــان بگوییـــد
چطـــور شـــد کـــه رشکـــت ملـــی نفتکـــش بهعنـــوان
برگزارکننـــده انتخـــاب شـــد؟

ســاطعی :هــر ســال یکــی از ارگانهــای دریایــی میزبــان ایــن
هامی ــش هس ــتند .ای ــن س ــومینبار اس ــت ک ــه رشک ــت مل ــی
نفتکــش ایــران ،میزبانــی ایــن رویــداد را برعهــده گرفتــه اســت
ک ــه افتخ ــاری ب ــرای رشک ــت مل ــی نفتک ــش اس ــت .امیدواری ــم
ی ــک هامی ــش خ ــوب و موف ــق و موث ــری داش ــته باش ــیم.
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مسوولیتپذیریاجتامعیسازمانی:

حمید ودادی

پژوهشگرمطالعاتاجتامعیـفرهنگی
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مبنایمسوولیتپذیریاجتامعیسازمانی)CorporateSocialResponsibility(CSRعبارتاستازمتایلیک
ســازمان به مدنظر قرار دادن مالحظات اخالقی ،اجتامعی و زیســت محیطی در تصمیمگیریهای سازمانی و
پاسخگویی نســبت به تاثیر فعالیتها و تصمیامت خود برجامعه و محیط زیســت .مطابق این مفهوم ،فقط
سازمانهاییکهتوجهخودرابهنیازهایمشرتیانمبذولمیدارندوماموریتهاودورمنایراهربدیاشانرابر
اساسخواستههایبرشدوستانهوزیستسازگارانهتدوینمیکنندمیتوانندجایگاهخودرادرجامعهارتقادادهوبهعنوانیک
عنرصاصلیدرحفظوپایداری(امرتوسعه)مطرحشوند.دراینرویکرد،سازمانهاییکهپیشتروبراساسسودوزیان،عملکرد
خودراارزیابیمیکردند،تحتفشارافکارعمومی،نهادهایمردمیحامیمحیطزیستوسازمانهایمشابه،سطحیفراتراز
افقیاجتامعیترازمنافعرصفسازمانراتجربهخواهندکرد.
تاجتامعیومالحظاتاخالقی
بهطورکلی؛سازمانهاساختهانسانهاهستندوبرانسانهاستکهدرایجادسازمانها،مسوولی 
وزیستمحیطیرادرنظرداشتهباشند.
1
ریشههایتفکرمسوولیتاجتامعیسازمانبهدهه 1920میالدیبرمیگرددولیباچاپکتاب«مسوولیتاجتامعیتاجر»
در سال 1953توســط بوئن ( ) Bowenو نظریات نهادگراییجدید بر اهمیت انتظارات اجتامعی و توصیههای
ماتسوشیتا(سوکوماتسوشیتاـ،)1894-1989بنیانگذارگروهصنعتیماتسوشیتاالکرتیکـناسیونالو
پانوسونیکدرکتاب«نخستانسان،سپسکاال»باطرحنظریهمسوولیتاجتامعیبارویکردیدرتاکیدبر
پرورشوتوسعهمنابعانسانی،2همچنیننظریه«همتکاملی» 3محتواوکاربردیعمومیتر،کلیتروحتیدر
برخیموارد(بهویژهزیستمحیطی)پیداکرد.4
به این ترتیب وجدای از مباحث نظری ،اصولی خاص تحت عنوان راهربدهای پایدار مسوولیتپذیری اجتامعی
سازمانهاتبیینشدندتابهواسطهیآنهاگفتهشودکهراهربدهاوبرنامههایمسوولیتپذیریاجتامعیسازمانها
گرداگردچهاقدامهاییبایدصورتگیرد.

رشحموضوع
آنگونهکهتبیینشد،رفتارمسووالنهاجتامعی،عبارتاستازمتایلیکسازماندرپرداخنتبهمالحظاتاخالقی،اجتامعیوزیست
محیطیدر«تصمیمگیری»سازمانیو«پاسخگویی»نسبتبهتاثیرفعالیتهاوتصمیمهایخودبر«جامعه»و«محیطزیست»اینگزاره،دو
مقوله«شفافیت»و«رفتاراخالقی»رادرچشماندازخودداشتهوآنهارابهعنوانرکنیازارکانتوسعهپایدار،بهشامرمیآورد.رفتار«شفاف»و
«اخالقی»،بهآنچهازرفتارمندیگفتهمیشودکهبا«قوانین»موجودمطابقتوبا«هنجار»هایاجتامعیـرفتاری،سازگارباشد.
درتابعیتازاینموضوع؛گسرتهودامنهیرفتاراخالقیرامیتوانشاملرفتاراخالقمحورانهنسبتبهمحیط(اعمازمحیطاجتامعی،محیط
زیست،محیطهایانسانساختوبهفضاهایاجتامعیوشهریوجامعهایـمشرتیانومخاطبان)نیزبهشامرآورد.
به طور قطع و در این میان ،مراد از «مســوولیت اجتامعی» در «فرهنگ» و «رفتار» ســازمانی ،چیزی نیســت به جز «پذیرش»« ،درک» و «جاری سازی»
«مسوولیتپذیری»دررسارسسازمانو«روابطسازمان»بادیگران.دیگرانیکهشاملاینمصداقهامیشود:ذینفعانومشرتیان،کارکنان،پیامنکارانوزنجیره
تامین،مالکان،سایرگروههایاجتامعیواشخاصبااهمیتومحیطزیست.
سازمانهابرآنندتاضمنتوجهبه«اهداف»و«وظایف»خود،بهلحاظاهمیتوجایگاهارزشیوارزشمحورانه«رفتارمسووالنه»ومسوولیتپذیری«سازمانی»و«اجتامعی»تالش
دارندکهباهدفتحصیلتوسعهپایدارو«کسباعتامدوحسننیت»جامعه،رویکردبهمسوولیتپذیریسازمانیراجدیوامریقطعیتلقیمنودهوهمواره تاکیدسازندتابهحقوق
شهروندیاحرتامگزارده،مطابقوهمراهباقوانینومقرراتملیوبیناملللیعملمنودهوعملیاتکسبوکارخودرابراساساستانداردهایباالیاخالقیمدیریتمنایند.
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تاجتامعی،گفتامنیاستبرایاندیشیدنوعملدرخصوصتعهداتیکسازمان،یایکرشکتویایککسبوکارنسبتبهجامعهیبالفصلآن.دراینفضامتایالتسازمان،
بنابراینامرمسوولی 
دارایرویکردیفراسازمانیوفراوظیفهایوبهطورکاملاختیاریتلقیمیشود.بهمفهومدیگر،چنانچهسلسلهمراتبمسوولیتاجتامعیسازمان(یارشکت،یاکسبوکارو)...راشامل«مسوولیت
اقتصادی»(کسبسودازطریقسازوکارهایاقتصادیدردوبخشتولیدکاالویاتولیدخدمت)«،مسوولیتهایقانونی»(بهاینمعناکهانجامپارهایازفعالیتهایسازمانیجزومسوولیتقانونی
سازمانموردنظرمیباشدوکامالدارایجنبهیتکلیفیاست)ودرسومینمرتبه،مسوولیتاخالقی(نوعیمسوولیتکهبرآناساسبایدازرساندنهرگونهزیانبهذینفعانخودودرونمحیطی
کهدرآنفعالیتمیکند،پرهیزکند)بدانیم،آخرینفرایند(نوعچهارم)«مسوولیتهایاختیاری»استکهدقیق ًاجایگاهمسوولیتپذیریاجتامعیسازمانیراتبیینمیکند.
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بهاینترتیبمالحظهمیشود:
مسوولیتپذیریاجتامعیویابهطورکلیمسوولیتپذیریاجتامعیسازمانیمفهومیاستبرایشکلدادنبهمجموعهتعهداتیککسبوکارازمنظراخالقوشفافیتنسبتبهجامعه
ومحیط.وقتیصحبتازوجودمسوولیت اجتامعیدرفرهنگورفتارسازمانیبهمیانمیآید،هدفچیزینیستجز؛«تنیدهشدنمسوولیتاجتامعیدررسارسسازمان،درروابط
سازمانبادیگرانوهمچنیندرنظرگرفنتمنافعذینفعان»(امیدوار،علیرضا.)1393
افزونبراین،مسوولیتپذیریاجتامعیسازمانیمفهومیپویابودهوپابهپای«انتظاراتفرهنگی»بهرشدخودادامهمیدهد(کاوسی،احمدودیگران،)1393،اینگزارهروشن
میسازدکههمپایتعادلبین«نیازهایاجتامعی»و«رشداقتصادی»مسوولیتاجتامعیسازمانینیزبایدبهبسط،توسعهوپهنهافزاییخودبیفزاید.چنیناقدامی،
حکایتازرضورتپویابودنمسوولیتپذیریاجتامعیرابیانمیدارد.ازاینروی،سازمانهاپدیدارشدهاندتابهکارکردهایمثبتیشکلدهندوازجملهکارکردهای
تاخالقیدرپاسخگوییبهپیآمدهایفعالیتهایشاناستکه
مثبتآنان،همسوییوسازگارسازیخودبامحیطازیکسو،وازسویدیگراحساسمسوولی 
جامعهومحیط(ازآنجملهمحیطزیست،فضاهایشهری،ذینفعانوزندگیروزمره)راتحتتاثیرقرارمیدهد.
دوسویهبودنودوطرفهبودنرابطهی«سازمانوجامعه»نشاندهندهوجودیککنشمتقابلبینسازمانوجامعهاست.کنشیدالبراینمعناکهجامعهو
محیطقابلیتهاوداشتههایخودرادراختیارسازمانقرارمیدهدوبهاینترتیببه«نیازهایسازمان»پاسخمیدهدوازسویدیگر،اینانتظارمتقابل
رانیزازسازمانداردکهدربرابرمحیطوجامعه نهفقطکارکردوپیآمدمنفینداشتهباشدبلکه،بانگرشورویکردیبرندهـبرنده،جامعهومحیطرادر
رسیدنبه«تعالی»و«تکامل»ــبههامنسانکهجامعهومحیط،داشتههایخودرادراختیارسازمانقراردادهاستـیاریرساند.برایناساس
فلسفهیوجودیمسوولیتاجتامعیسازماندربرابرجامعه،داشنتحساسیتنسبتبهاشتغال،کاهشفقر،حذفتبعیض،جلوگیری
ازآلودگیوحفظمحیطزیست،گسرتشدامنهنظماجتامعی،توامنندسازیکارکناندرونسازمانی،بسطعدالتاجتامعی،تثبیت
اقتصادیوبهبودوضعیتفرهنگیـاجتامعیاست.اتفاقحاصلوبرآمدهاز«کنشوتعامل»دوسویهفوق،بهدستآوردنیک«رسمایهی
اجتامعی»مشرتکبین«سازمان»و«جامعهومحیط»استکههردورابهیک«همتکاملی»و«همافزایی»میرساند.مقولهایکهمحصول
آنرشدمتناسبوهماندام«سازمان»و«جامعهومحیط»است.انتظاربلندمدتازامرمسوولیتپذیریاجتامعیسازمانی،تحققهمین
همتکاملیوهمافزاییوهماندامیاست.چیزیکهمانعغنیشدنیکی(سازمان)دربرابرنابودیوگسیختگیدیگری(محیطوجامعه)است.

1. Social responsibility of businessman
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نتیجهآنکه:
مسوولیتپذیریاجتامعیسازمانی،ابزاریبرایتحققاینهمتکاملیوفرایندیبرایایجادانسجام،همبستگیوهمکاریبین«جامعهومحیط»و«سازمان»
است.فرایندیکهضامنتوسعهپایدارومحوریبرایتوسیعوبسط«عدالتاجتامعی»وفرایندیبرایپیشگیریازتبعیضوزیانآفرینیبرای«جامعهومحیط»
است.همتکاملیوهمافزاییحاصلاز«کنشوتعاملدوسویه»فوق،زمینهرابرایشکلگیری«توسعهپایدار»و«رسمایهاجتامعی»تدارکخواهدساخت.
وجودرویکردونگرشبردـبردکهپیشتربهآناشارهشد،مانعیجدیدربرابررشدیکسویهسازمانهاوتخریبمحیطزیستوقابلیتهایجامعهایاست.
باتوجهبهدادههایفوق،مقولهمسوولیتپذیریاجتامعیسازمانی،داالنیبرایدستیابیبهتوسعهیپایداروهمتکاملیوهمافزایینهادههایسازمانی
واجتامعیاست.

.2جملهمعروفاوبهکارکنانشایناست،کهاگرازشامسووالشدچهتولیدمیکنید،پاسخدهید:رشکتماانسانمیسازد،البتهکاالهایالکرتیکیهمتولیدمیکند.

Ar

.3همتکاملیعبارتاستازتغییرتکاملیمتقابلبیندویاچندنوعیاجمعیت.ازایننظریهبرایسازمانهانیزاستفادهشدهاستودراینخصوصگفتهمیشودکهچگونه
سازمانهامیتواننددرتعاملبایکدیگرزمینههایالزمبرایرشدخود،رشدمحیطاجتامعیومحیطهاینهادیوبهطورکلیمحیططبیعیـمحیطزیستوزیستبومها
ـرافراهمآورند،صورتومحتواوکاربردعمومیتروکلیترایجادکرد.
.4تاریخچه و ســوابق دیرینهی مســوولیت اجتامعی به 1760ســال قبل از میالد باز میگــردد .در آن عهــد ،حمورابی (
)Hammurabiمنشورحامیتوحفاظتازکودکان،زنانواقشارضعیفجامعهرابرایحکومتشصادر
کرد .در زمان لویی پادشاه فرانســه ،قوانینی برای حفاظت ازجنگلهای آن کشور
ارایهشد.

سال سی ام شامره  220خـــــرداد 37 1394

www.SID.ir

www.SID.ir

ID

fS

eo

iv

ch

Ar

www.SID.ir

ID

fS

eo

iv

ch

Ar

ID
fS
eo

میزگرد تخصصی ارزیابی آموزش و مهارتهای دریانوردی در ارگانهای دریایی

iv

صنعتمنتظردانشگاهمنیماند
عاطفه نامداری
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شــعار  IMOدر ســال « 2015آمــوزش مهارتهــای دریانــوردی» اســت .صنعــت دریانــوردی بــدون بهرهمنــدی از نیروهــای
ماهــر ،آموزشدیــده و بــا انگیــزه منیتوانــد بــه حیــات خــود ادامــه دهــد ،چراکــه نیــروی کار بهعنــوان یــک عنــر
حیاتــی بــرای تــداوم پایــدار و مســتمر ایــن حــوزه مهــم اقتصــادی دنیــا حایــز اهمیــت اســت .شــاید بههمیــن خاطــر باشــد
کــه  IMOایــن شــعار را بــا محوریــت آمــوزش بــرای ســال  2015برگزیــده اســت .میزگــرد تخصصــی آمــوزش و مهارتهــای
دریانــوردی ،بــا حضــور کاپیتــان تیمورتــاش دبیــرکل اتحادیــه مالــکان کشــتی ،کاپیتــان شــهبا دبیــر کمیتــه توســعه دریایــی و ارتقــای بنــدر،
حســین میرزایــی مدیــر کل امــور دریانــوردان و محمودرضــا حقدوســتی رییــس موسســه آموزشــی کشــتیرانی و کاپیتــان حســن ســوری،
متخصصــان ایــن حــوزه در دفــر ماهنامــه "بنــدر و دریــا" برگــزار شــد .هــدف از برپایــی ایــن میزگــرد تخصصــیآسیبشناســی وضعیــت
کنونــی آمــوزش و همچنیــن بهبــود و ارتقــای مهارتهــای دریانــوردی در کشــور اســت ،چراکــه هنــوز هــم بــرای رســیدن بــه چش ـمانداز
 1404خالهای زیادی در این زمینه وجود دارد.

 :بـــرای رشوع از شـــا میخواهیـــم وضعیـــت
کنونـــی آمـــوزش علـــوم و مهارتهـــای دریانـــوردی در
کش ــور را ارزیاب ــی کنی ــد .اینک ــه وضعی ــت م ــا در ح ــال
ح ــارض چگون ــه اس ــت و بای ــد ب ــه کج ــا برس ــد؟
تیمورتـــاش :همـــه برنامهریزیهـــای مـــا بایـــد براســـاس

فرمای ــش مق ــام معظ ــم ره ــری ب ــا سیاس ــت اقتص ــاد مقاومت ــی
انطب ــاق و هامهنگ ــی داش ــته باش ــد .ایش ــان فرمودن ــد در اف ــق
 1404بایــد یکــی از ده کشــور برتــر دنیــا باشــیم .در کشــورهای
منطقـــه در حـــال حـــارض ترکیـــه مقـــام چهـــارم را در تامیـــن
نی ــروی انس ــانی دریان ــورد ب ــه خ ــود اختص ــاص داده اس ــت .اگ ــر
بــه بحــث اقتصــاد مقاومتــی ورود پیــدا کنیــم ،یکــی از راههایــی
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ک ــه میتوان ــد م ــا را از وابس ــتگی ب ــه نف ــت نج ــات ده ــد ،تربی ــت
نیـــروی انســـانی دریانـــورد اســـت .البتـــه مـــا چـــون دریانـــورد
هس ــتیم ،میگویی ــم دریان ــورد ،ش ــاید متخصص ــان حوزهه ــای
دیگ ــر ه ــم درب ــاره رش ــته خودش ــان ای ــن نظ ــر را داش ــته باش ــند
کـــه تربیـــت نیـــروی انســـانی متخصـــص ،تامیـــن نیازهـــای
داخل ــی و در ادام ــه حض ــور ای ــن نیروه ــا در بازاره ــایجهان ــی
خ ــارج از کش ــور اس ــت.
ام ــا اول بای ــد نی ــاز خودم ــان را تامی ــن کنی ــم .بهخاط ــر دارم در
یــک ســال گذشــته تــاش زیــادی بــرای تامیــن نیــروی انســانی
در بخشه ــای مختل ــف انج ــام ش ــد ام ــا حقیق ــت ای ــن اس ــت
کـــه وضعیـــت مـــا بعـــد از ســـال  1390بـــرای تامیـــن نیـــروی

علـــوم همچنـــان بایـــد بـــه وظیفـــه اصلـــی خودشـــان عمـــل
کننـــد .برابـــر بـــا قانـــون اساســـی بایـــد وزارت علـــوم نیـــروی
متخصـــص را تربیـــت کنـــد و در اختیـــار صنعـــت وجامعـــه
بگ ــذارد ک ــه ب ــه اعتق ــاد م ــن وزارت عل ــوم ب ــه ای ــن نکت ــه ک ــم
توجـــه بـــوده اســـت.
مثالـــی میزنـــم ،شـــا یـــک آگهـــی کوچـــک در ماهنامـــه
بزنی ــد ک ــه لیس ــانس فیزی ــک دری ــا میخواهی ــد300-200 ،
نف ــر ص ــف میکش ــند ت ــا در مصاحب ــه و آزم ــون رشک ــت کنن ــد.
ام ــا ش ــا ن ــه فق ــط ی ــک اطالعی ــه بلک ــه ده اطالعی ــه بدهی ــد
کـــه دریانـــورد میخواهیـــم ،آن وقـــت خواهیـــد دیـــد کـــه
دریان ــورد بی ــکار نداری ــم.
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ه ــم انش ــاا ...بتوانی ــم پاس ـخگو باش ــیم .در ابت ــدا بای ــد بخش ــی
از صحبتهـــای قبلـــی را اصـــاح کنـــم .آمـــوزش دریانـــوردی
از چابهـــار بهعنـــوان مرکـــز آمـــوزش و وابســـته بـــه دانشـــگاه
انگلســـتان بـــرای تربیـــت نیـــروی انســـانی دریانـــوردی رشوع
شـــد .در آن زمـــان بحـــث کنوانســـیون  STCWخیلـــیجـــدی
نبـــود .دانشـــگاه چابهـــار چـــون خـــوب درخشـــید ،بهعنـــوان
مرجـــع آمـــوزش دریانـــوردی شـــناخته شـــد .بـــا رشـــد صنعـــت
و حوزههـــای دریانـــوردی ،نیـــاز ایـــن صنعـــت بـــه دریانـــورد
افزای ــش پی ــدا ک ــرد .بههمی ــن دلی ــل ه ــم کش ــتیرانیجمه ــوری
اس ــامی ،ی ــک موسس ــه آموزش ــی تاس ــیس ک ــرد .رشک ــت مل ــی
نفتک ــش ه ــم دورههای ــی ب ــرای خ ــودش تعری ــف ک ــرده ب ــود ک ــه
کــم کــم ایــن مجموعــه بــه یــک موسســه آموزشــی تبدیــل شــد.
م ــا ه ــم ای ــن نگران ــی را داری ــم ک ــه دانش ــگاه چابه ــار و وزارت

در ای ــران آغ ــاز رش ــتهها ب ــا بورس ــیه ی ــا پذی ــرش نیم ــه متمرک ــز
آغـــاز شـــد کـــه دریانـــوردی هـــم از ایـــن قاعـــدهجـــدا نبـــود.
در ایـــران دو کشـــتیرانی ملـــی داشـــتیم ،یکـــی کشـــتیرانی
جمه ــوری اس ــامی ای ــران و دیگ ــری نفتک ــش .ای ــن دو س ــعی
میکردن ــد نیروه ــای م ــورد نیازش ــان را ب ــرای آم ــوزش ی ــا ب ــه
خ ــارج از کش ــور بفرس ــتند ی ــا از خ ــارج نی ــروج ــذب کنن ــد .راه
دیگ ــر کم ــک گرف ــن از نیروه ــای بوم ــی ب ــود ،کنوانس ــیونی
در آن زمـــان نبـــود و نیروهـــای بومـــی و ســـنتی بـــدون کارت و
آم ــوزش ب ــرای ش ــناورهای زی ــر  ۵۰۰ت ــن ب ــه دری ــا میرفتن ــد.
پـــس از مدتـــی ،کشـــور متوجـــه عملکـــرد خـــوب دانشـــگاهها
ش ــد و در نتیج ــه ب ــورس را ح ــذف ک ــرد .ام ــا وزارت علومیه ــا
و موسســـات بـــهجـــذب نیمـــه متمرکـــز دانشـــجو عـــادت
کردهان ــد ،چ ــون نیم ــه متمرک ــز ب ــرای دانش ــگاه س ــود دارد و
درآمـــد ایجـــاد میکنـــد .دانشـــجو هـــم خـــر نـــدارد ،کنکـــور
میدهـــد ،رشکـــت میکنـــد و قبـــول میشـــود .مـــا بـــه
وزارت عل ــوم پیش ــنهاد دادی ــم ک ــه از ای ــن حال ــت خ ــارج ش ــود
و پذیـــرش متمرکـــز و نیمـــه متمرکـــز داشـــته باشـــد .یعنـــی
هرک ــس خواس ــت بورس ــیه ش ــود و هرک ــس نخواس ــت بهط ــور
معمـــول تحصیـــل کنـــد ،چـــون وظیفـــه اصلـــی وزارت علـــوم
تربیـــت دانشـــجو اســـت.
همچنیـــن بایـــد بخشـــی از صحبتهـــای آقـــای تیمورتـــاش
را اصـــاح کنـــم کـــه گفتنـــد مـــا نگرانیـــم و دریانـــورد خیلـــی
ک ــم اس ــت .بناب ــر قان ــون پنج ــم توس ــعه م ــا بای ــد پن ــج ه ــزار
دریانـــورد تربیـــت میکردیـــم کـــه موفـــق شـــدیم  26هـــزار
دریان ــورد تربی ــت کنی ــم .البت ــه در آنج ــا نگفتن ــد دریان ــورد چ ــه
جایگاهــی داشــته باشــد ،کاپیتــان باشــد یــا مهنــدس کشــتی
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 :بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره کردیـــد کـــه تربیـــت
دریان ــورد متناس ــب ب ــا نیازه ــای صنع ــت در کش ــور م ــا
نیســـت .از ســـوی دیگـــر آمـــار مشـــخصی از دورههـــا و
ریـــز اطالعـــات نیروهـــا نداریـــم .اســـتنباط مـــن ایـــن
اس ــت ک ــه پیون ــد بی ــن دانش ــگاه و صنع ــت همچن ــان
مث ــل س ــایر بخشه ــای اقتص ــادی م ــا ضعی ــف اس ــت و
در بخـــش دریانـــوردی تقویـــت نشـــده اســـت.
میرزای ــی :کمبوده ــا را بای ــد ب ــه نق ــد و بررس ــی بگذاری ــد و م ــا
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دریان ــوردی تعریف ــی نداش ــت و ش ــاهد س ــیر نزول ــی بودی ــم.
در ح ــال ح ــارض تنه ــا  15دانش ــجوی دریان ــوردی در دانش ــگاه
چابهـــار داریـــم .مـــا ایـــن موضـــوع را در اتـــاق فکـــر ســـازمان
مط ــرح کردی ــم و خ ــود آق ــای س ــعیدنژاد ب ــر ح ــل ای ــن مس ــاله
تاکی ــد کردن ــد .یک ــی از مس ــائلی ک ــه س ــد راه م ــا ب ــود ،بح ــث
نظ ــام وظیف ــه ب ــود ،م ــا بای ــد ب ــرای دریان ــوردان انگی ــزه ایج ــاد
کنی ــم .دریان ــوردان م ــا بای ــد بهرتی ــن انگی ــزه را در بحثه ــای
دریانـــوردی داشـــته باشـــند.
دانشـــگاههای مـــا بایـــد دانشـــگاههای تخصصـــی باشـــند،
سیاس ــت دول ــت ه ــم همی ــن اس ــت .درآخری ــنجلســهای ک ــه
در کارگـــروه توســـعه منابـــع انســـانی داشـــتیم ،رشح وظایـــف
کارگروههـــا و عملکردهایـــی کـــه بایـــد داشـــته باشـــند ،
مشـــخص شـــد تـــا بتوانیـــم از ســـال  1394دانشـــگاه چابهـــار
را گس ــرش دهی ــم .هفت ــه آین ــده ه ــم ق ــرار اس ــت از دانش ــگاه
امـــام خمینـــی(ره) و دانشـــگاه نیـــروی دریایـــی دیـــدار کنیـــم
تـــا رشایـــط آنهـــا را بررســـی و ارزیابـــی کنیـــم .یعنـــی برنامـــه
م ــا ای ــن اس ــت ک ــه ارزیاب ــی مختلف ــی از دانش ــگاهها داش ــته
باشـــیم تـــا ببینیـــم هرکـــدام در چـــهجایگاهـــی قـــرار دارنـــد؟
دانشــگاه خــارک ،چابهــار ،بوشــهر ،شــال و رشیــف و امیرکبیــر
هم ــه دانش ــگاههای دریای ــی هس ــتند ام ــا بای ــد ببینی ــم ک ــدام
دانش ــگاه در چ ــه زمینــهای میتوان ــد کار کن ــد .م ــا در ت ــاش
هســـتیم ایـــن اطالعـــات را دریافـــت کنیـــم و در نهایـــت بـــه
ســازمان بنــادر اعــام کنیــم کــه هــر دانشــگاه یــا موسس ـهای در
چ ــه زمینــهای توانای ــی آموزش ــی دارد .دانش ــگاههای دریای ــی
بایـــد مدیریتـــیجامـــع داشـــته باشـــند کـــه بتوانـــد مشـــخص
کن ــد ک ــدام مرک ــز چ ــه رش ــتهای را تدری ــس کن ــد ام ــا یک ــی از
مشـــکالت مـــا همیـــن نداشـــن مدیریـــتجامـــع اســـت.
خانواد ههـــا هـــم انگیـــزهای بـــرای تحصیـــل و آمـــوزش
جوانانشـــان در ایـــن رشـــته ندارنـــد .مـــا بایـــد بـــرای آنهـــا
انگیـــزه ایجـــاد کنیـــم .اگـــر در گذشـــته هـــر خانـــواده چهـــار
ی ــا پن ــج فرزن ــد داش ــت ،ممک ــن ب ــود ی ــک نف ــر ه ــم ب ــه رساغ
رش ــتههای دریای ــی ب ــرود ام ــا در االن ه ــر خان ــواده ی ــک ی ــا دو
فرزنـــد بیشتـــر نـــدارد در نتیجـــه بایـــد انگیـــزه باالیـــی وجـــود
داش ــته باش ــد ک ــه ای ــن خانوادهه ــا ب ــه بخ ــش دریای ــی گرای ــش
پیـــدا کننـــد.
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 :پـــس در واقـــع از منظـــر ســـازمان بنـــادر و
دریانـــوردی میـــان موسســـههای بخـــش خصوصـــی
و دولت ــی ،مراک ــز آموزش ــی و دانش ــگاه ب ــرای تربی ــت
دریانـــورد هیـــچ تفاوتـــی وجـــود نـــدارد.
میرزایـــی :بلـــه .فرقـــی منیکنـــد امـــا مـــا بهعنـــوان ناظـــر

 :کاپیتـــان شـــهبا چالشهـــای فـــراروی نظـــام
آموزشـــی در رشـــته دریانـــوردی از دیـــدگاه شـــا
چیســت؟ آیــا بــه بــاور شــا کیفیــت تربیــت دریانــورد
در دانشـــگاههابـــا موسســـات خصوصـــی و مراکـــز
آموزشـــی برابـــری میکنـــد؟

شـــهبا :میخواهـــم از نـــگاه باالتـــر ایـــن موضـــوع را ببینیـــم.
ب ــا وج ــود اینک ــه  30س ــال ه ــم رشکته ــا ،ه ــم وزارت عل ــوم
و ه ــم س ــازمان بن ــادر ب ــرای تامی ــن نی ــروی دریان ــورد ت ــاش
کردنــد ،مــا هنــوز هــم بــه نتیجــه مطلــوب و مقبــول نرســیدیم.
نـــگاه مـــا بـــه موضـــوع آمـــوزش و تربیـــت نیـــروی متخصـــص
اش ــکال دارد .ن ــگاه م ــا ب ــه نی ــروی انس ــانی اش ــکال دارد م ــا
بای ــد ب ــه ای ــن اف ــراد بهعن ــوان ی ــک نی ــروی انس ــانی رسمای ــه
کـــه میخواهـــد  70ســـال زندگـــی کنـــد ،نـــگاه کنیـــم نـــه
فقـــط در یـــکجایـــگاه ســـازمانی کـــه میخواهـــد 30-20
ســال بــرای مــا کار کنــد .ایــن موضــوع در کل نظــام آموزشــی
وجـــود دارد امـــا در اینجـــا شـــدیدتر اســـت.
م ــا وقت ــی میخواهی ــم برنامهری ــزی کنی ــم ،در ی ــک مجموع ــه
ســـازمانی نـــگاه میکنیـــم و روی آن مترکـــز میکنیـــم
درنتیجـــه مشـــکالتی بـــرای مـــا ایجـــاد میشـــود  ،چـــون
بخواهی ــم ی ــا نخواهی ــم نی ــروی م ــا عض ــوی ازجامع ــه اس ــت،
بایـــد زندگـــی کنـــد و همیشـــه منیتوانـــد در ســـازمان یـــا
دری ــا باش ــد .بای ــد بتوان ــد ب ــا دیگ ــران تعام ــل کن ــد ،اگ ــر در
زندگــیاش موف ــق نباش ــد ،دچ ــار معضالت ــی میش ــود پ ــس
نیـــروی مـــا عـــاوه بـــر آن پســـت ،در حلقـــه اول ،یـــک عضـــو
جامع ــه اس ــت ک ــه ب ــرای اینک ــه بتوان ــد عض ــو مفی ــدجامع ــه
باشـــد بایـــد خصوصیاتـــی داشـــته باشـــد .اینجاســـت کـــه
موضـــوع تربیـــت مطـــرح میشـــود و مـــا میگوییـــم آمـــوزش
و تربیـــت چراکـــه رصف آمـــوزش منیتوانـــد کارســـاز باشـــد.
واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه مـــا از تربیـــت غافـــل شـــدهایم .از
خودم ــان بپرس ــیم ک ــه ب ــا چ ــه اف ــق و اس ــکوپ و دامن ـهای ب ــه
نیـــروی انســـانی نـــگاه میکنیـــم کـــه منیتوانیـــمجذبـــش
کنی ــم؟ و اگ ــر ه ــمج ــذب کردی ــم ،منیتوانی ــم ب ــه درس ــتی
از دانـــش و تجربـــهاش بهـــره بگیریـــم و در ادامـــه از پویایـــی
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بایـــد همـــه مشـــکالت را ببینیـــم .مگـــر فقـــط همیـــن دو
رشکت ــی ک ــه ب ــرای خودش ــان موسس ــه آموزش ــی دارن ــد عض ــو
اتحادی ــه مال ــکان هس ــتند؟ تکلی ــف بقی ــه چیس ــت؟ نی ــروی
کارشـــان را از کجـــا تامیـــن کننـــد؟ شـــاید مـــا بگوییـــم کـــه
مراک ــز آموزش ــی م ــورد تایی ــد س ــازمان بن ــادر میتوانن ــد ب ــرای
شـــا نیـــرو تامیـــن کننـــد امـــا مشـــکل دیگـــری وجـــود دارد.
س ــازمان بن ــادر منیتوان ــد دانش ــجوی ب ــورس بگی ــرد ،چ ــون
قان ــون خدم ــات آموزش ــی کش ــور اج ــازه منیده ــد .دانش ــگاه
دولتـــی هـــم لیسانســـی بـــا ایـــن عنـــوان منیدهـــد کـــه مـــا
بتوانی ــم لیس ــانس دریان ــوردی اس ــتخدام کنی ــم .نیروهای ــی
کـــه در ایـــن مراکـــز آمـــوزش میبیننـــد ،از دیـــد مـــا افـــر
خواهنـــد شـــد .موسســـه کشـــتیرانی هـــم ترجیـــح میدهـــد
ای ــن اف ــراد اف ــر ش ــوند ،چ ــون منیتوانن ــد در ه ــر ارگان ــی
اســـتخدام شـــوند.
پـــس مـــا بایـــد بحـــث پذیـــرش دانشـــجوی نیمـــه متمرکـــز و
متمرکـــز را مـــورد توجـــه قـــرار دهیـــم .وظیفـــه اصلـــی وزارت
علـــوم تربیـــت دریانـــورد در هـــر دو پایـــه اســـت .از طرفـــی
هـــم کنوانســـون میگویـــد ایـــن آمـــوزش بایـــد از ابتـــدا تـــا
انته ــا ب ــا نظ ــارت و مج ــوز س ــازمان بن ــادر باش ــد .یعن ــی اگ ــر
ی ــک دریان ــورد در دانش ــگاه قب ــول ش ــود و درس بخوان ــد ام ــا
نظارتـــی وجـــود نداشـــته باشـــد ،بـــرای مـــا پذیرفتـــه شـــده
نیســـت .بههمیـــن دلیـــل اســـت کـــه دانشـــگاه خرمشـــهر
از دی ــد م ــا ی ــک دانش ــگاه دریای ــی نیس ــت چراک ــه مج ــوزی
از ســـازمان بنـــادر نـــدارد و دانشـــجوهای فارغالتحصیـــل آن
بــدون تاییــد کنوانســیون اجــازه دریانــوردی نخواهنــد داشــت.
کنوانســـیون میگویـــد کســـی کـــه میخواهـــد دانشـــجوی
دریان ــوردی باش ــد ،نخس ــت بای ــد گواه ــی س ــامت پزش ــکی
بگی ــرد .ش ــاید کوررن ــگ باش ــد و مش ــکالتی داش ــته باش ــد ک ــه
اصـــا نتوانـــد وارد دریـــا بشـــود.
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مش ــخص نب ــود .م ــا ه ــم ب ــه وظیف ــهخودم ــان عم ــل کردی ــم.
مـــا امـــروز  62مرکـــز آموزشـــی دریانـــوردی داریـــم .البتـــه در
ای ــن آم ــار دانش ــگاه ب ــا ی ــک مرک ــز آموزش ــی ی ــا موسس ــه ب ــرای
م ــا هی ــچ فرق ــی منیکن ــد .ه ــر موسســهای ک ــه از م ــا مج ــوز
میگی ــرد ،بهعن ــوان مراک ــز آموزش ــی ب ــرای م ــا م ــورد قب ــول
اســـت.این موسســـات بایـــد بـــر اســـاس  STCWدانشـــجو
تربی ــت کنن ــد.

پـــس دانشـــگاهها هـــم از دیـــدگاه مـــا جزیـــی از مراکـــز
آموزش ــی هس ــتند .امس ــال وقت ــی دیدی ــم چابه ــار دانش ــجو
منیگیـــرد ،بهطـــور آزمایشـــی بـــه بخـــش خصوصـــی مجـــوز
دادی ــم .طبیع ــی اس ــت ک ــه م ــا منتظ ــر دانش ــگاه منیمانی ــم.
مث ــا آق ــای حقدوس ــتی میگوی ــد م ــن چه ــار س ــال منتظ ــر
منیش ــوم .م ــن نی ــاز دارم ی ــک نف ــر اف ــر ش ــود ک ــه ب ــرای
اینکـــه افـــر دریـــا شـــود بایـــد تـــا  1600ســـاعت درس
بخوان ــد .ام ــا دانش ــگاه میگوی ــد  1600س ــاعت ب ــرای ش ــا،
ام ــا م ــن هن ــوز ب ــا دانش ــجو کار دارم ،مع ــارف و ورزش و ...ه ــم
هســـت کـــه بیشتـــر از ایـــن طـــول میکشـــد .موسســـههای
آموزشـــی از ایـــن نظـــر بـــه درد کشـــتیرانی میخـــورد کـــه
میگویـــد مـــن افـــر میخواهـــم نـــه لیســـانس .مـــا اگـــر
ام ــروز ت ــاش کنی ــم ،میتوانی ــم چن ــدی بع ــد نی ــروی انس ــانی
متخصـــص را در حـــوزه دریانـــوردی صـــادر کنیـــم .دریانـــورد
تنه ــا نیروی ــی اس ــت ک ــه هم ــه دنی ــا کمب ــود دارن ــد و همی ــن
شـــعار  IMOهـــم نشـــان میدهـــد کـــه دریانـــوردان انـــدک
هســـتند .مـــا ایـــن همـــهجـــوان بیـــکار داریـــم و دانشـــگاه
میتوانـــد بهجـــای اینکـــه در رشـــتههایی کـــه اشـــباع
شـــدهاند ،دانشـــجو تربیـــت کنـــد ،رشـــتههای دریانـــوردی
ایج ــاد کن ــد .ه ــزار نف ــر ف ــارغ التحصی ــل رش ــته فیزی ــک دری ــا
نیـــاز صـــد ســـال آینـــده مـــا را تامیـــن میکنـــد ،امـــا شـــا
ی ــک میلی ــون دریان ــورد آم ــوزش بدهی ــد ،م ــا در ای ــران و دنی ــا
اســـتفاده میکنیـــم.

پیـــش در هامیـــش ارگانهـــای دریایـــی بـــه صـــورت یـــک
پیشـــنهاد مطـــرح کردیـــم و پاورپوینـــت ارائـــه دادیـــم کـــه
دانش ــگاه مت ــام رش ــتهها را ب ــه ه ــم لین ــک بزن ــد ت ــا نی ــروی
حرف ـهای داش ــته باش ــیم ن ــه نیروی ــی ک ــه واحده ــای عموم ــی
بیفایـــده زیـــادی را گذرانـــده و وقـــت هـــدر داده اســـت.
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س ــوری :جن ــاب میرزای ــی 62 ،مرک ــز آموزش ــی ک ــه میگویی ــد
ه ــم ش ــامل دانش ــگاه هاس ــت و ه ــم ش ــامل مراک ــز آموزش ــی
خصوصـــی و موسســـهها؟
میرزای ــی :بل ــه ،منظ ــورم مت ــام مراک ــز آموزش ــی اس ــت ک ــه از
م ــا مج ــوز دارن ــد .ش ــاید ی ــک مج ــوز داش ــته باش ــد ،ش ــاید ده
ت ــا .مث ــا ممک ــن اس ــت یک ــی فق ــط ب ــرای ملوان ــی زی ــر 500
مج ــوز داش ــته باش ــد.
ســـوری :دربـــاره کیفیـــت آموزشـــی در مراکـــز دانشـــگاهی و
موسســههای خصوص ــی ک ــه موض ــوع س ــوال آق ــای غربال ــی
ب ــود ،میخواه ــم مق ــداری ب ــه عق ــب بازگ ــردم .س ــال 1358
مـــا از انگلســـتان بـــه ایـــران آمدیـــم و بـــه کشـــتی خودمـــان
رفتیـــم .در اولیـــن کشـــتی ایرانـــی کـــه در آن مشـــغول بـــه
کار بـــودم ،متوجـــه شـــدم کـــه افـــران و مهندســـان ایرانـــی
در اقلیـــت هســـتند ،کاپیتـــان انگلیســـی و بقیـــه هنـــدی
و پاکســـتانی بودنـــد و مـــا شـــاید ســـه چهـــار نفـــر ایرانـــی
بودی ــم .ای ــن موض ــوع ب ــرای م ــن ک ــه ت ــازه ب ــه ای ــران آم ــده
ب ــودم نگرانکنن ــده ب ــود .دههه ــای بع ــدی ک ــه زم ــانجل ــو
میرفـــت  ،بعـــد ازجنـــگ و دهـــه  70کشـــتیهایی متوجـــه
رونـــد کاهشـــی تعـــداد هندیهـــا و پاکســـتانیها بودیـــم و
خوش ــبختانه رش ــد ایرانیه ــا و اف ــران ایران ــی در کش ــتیها
بیشت ــر ش ــده ب ــود ،ای ــن رشای ــط ت ــا اواخ ــر ده ــه  80ادام ــه
داشـــت.
در ایـــن دوره آمـــوزش دریانـــوردی بخـــش خصوصـــی هـــم
کمکـــم مطـــرح میشـــد امـــا بایـــد بپذیریـــم کـــه در مـــواردی
واقعـــا آمـــوزش دولتـــی واقعـــا الزم اســـت .مـــا در کالـــج
ســـامتتون بودیـــم کـــه چهارشـــنبهها بـــه کالـــج ورســـاش
میرفتیـــم.جایـــی بـــود کـــه کاپیتـــان را بـــرای کشـــتیهای
تجـــاری آمـــوزش میدادنـــد امـــا همـــه چیـــز مثـــل یـــک

اصل 30قانوناساسی،
تکلیفکردهاستکه
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 :نـــگاه کاپیتـــان شـــهبا بـــه ایـــن موضـــوع،
نگاهـــی کامـــا سیســـتامتیک اســـت .کاپیتـــان
ش ــهبا ن ــکات خوب ــی را مط ــرح کردن ــد ام ــا همچن ــان
ارزیاب ــی نش ــد آی ــا آم ــوزش دریان ــوردی در موسس ــات

 :واقعـــا زمـــان آن گذشـــته اســـت کـــه یـــک
دانش ــجو چه ــار س ــال درس بخوان ــد ،چ ــون صنع ــت
منتظـــر منیمانـــد .دیگـــر دوره دورههـــای تخصصـــی
بـــه یـــک ســـال و دو ســـال رســـیده اســـت یعنـــی
فـــرده و مباحـــث مـــورد نیـــاز.
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خصوصـــی بـــا آمـــوزش دانشـــگا هها ،کیفیـــت
مشـــابهی دارنـــد؟
میرزایـــی :مـــا هـــم صحبتهـــای کاپیتـــان را چهـــار ســـال
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آن اس ــتفاده کنی ــم .ش ــاید ای ــن ح ــرف خیلیه ــا باش ــد ک ــه
مـــن درس میخوانـــم امـــا منیتوانـــم در رشـــتهام کار کنـــم ،
مـــیروم بســـاز بفـــروش میشـــوم .ایـــن یعنـــی مـــا متـــام
رسمایـــه تخصصیمـــان را دور ریختهایـــم و ایـــن اســـت کـــه
رسمایـــه نظـــام و مملکـــت هـــدر میشـــود.
بههمیـــن دلیـــل اســـت کـــه بحـــث روی افزایـــش بهـــرهوری
اســـت نـــه توســـعه کمـــی .شـــاید مـــا از لحـــاظ امکانـــات
ســـختافزاری و تعـــداد نیروهـــا مشـــکلی نداشـــته باشـــیم.
البتـــه صحبـــت آقـــای میرزایـــی هـــم درســـت اســـت مـــا
 143هـــزار دریانـــورد تربیـــت کردهایـــم امـــا چـــرا در کالن
منیتوانی ــم در ای ــن مملک ــت ث ــروت بس ــازیم؟ مناب ــع داری ــم،
نیـــروی انســـانی داریـــم ،چیـــزی کـــم نداریـــم .چـــرا ثـــروت
آفرینـــی مـــا تـــا ایـــن حـــد پاییـــن اســـت؟ مـــن اعتقـــاد دارم
بای ــد دیدم ــان را ع ــوض کنی ــم و پوی ــا باش ــیم .دریان ــورد تنه ــا
یک ــی از حلقهه ــای صنع ــت دریای ــی ی ــا دریان ــوردی اس ــت.
عملیــات بنــدری ،کشتیســازی ،فراســاحل ،بیمــه ،بازرگانــی
و ...اینه ــا زمان ــی خ ــوب خواه ــد چرخی ــد ک ــه ای ــن حلقهه ــا
بتوانن ــد همدیگ ــر را پش ــتیبانی کنن ــد .ش ــا خیل ــی دریان ــورد
خوب ــی ه ــم داش ــته باش ــید اگ ــر پش ــتیبانی درس ــتی نداش ــته
باشـــد ،منیتوانـــد بهینـــه کار کنـــد.
س ــومین موض ــوع ای ــن اس ــت ک ــه دریان ــوردی ی ــک صنع ــت
بیناملللـــی اســـت .بـــهجـــز دریانـــوردی ،فراســـاحل ،بیمـــه
و همیـــن بازرگانـــی همـــه بیناملللـــی هســـتند .پـــس مـــا
بای ــد ب ــه ای ــن موض ــوع توج ــه کنی ــم ک ــه میخواهی ــم ف ــردی
تربیتـــی کنیـــم کـــه هـــم درجامعـــه موفـــق باشـــد ،هـــم بـــا
باوره ــای دین ــی و اجتامع ــی و فرهنگ ــی م ــا تطاب ــق داش ــته
باشـــد و هـــم اینکـــه بتوانـــد در بـــازار بیناملللـــی کار و
تعام ــل کن ــد .صنع ــت دریان ــوردی ه ــم بس ــیار پیرشفت ــه ش ــده
اس ــت و مث ــل قدی ــم نیس ــت .در دوره م ــا ،دریان ــوردی س ــادهتر
بـــود بـــرای اینکـــه مســـائل بازرگانـــی و فنـــی اینقـــدر
پیچیـــده نبـــود .مـــا راحـــت بـــا چهـــار کالس از پـــس آن بـــر
میآمدیـــم امـــا االن منیشـــود .االن همـــه چیـــز پیرشفـــت
کـــرده اســـت کـــه بـــه ســـادگی منیشـــود بـــه آن دســـت
پی ــدا ک ــرد .ب ــا چه ــار ت ــا کالس منیش ــود ،پ ــس ش ــا بای ــد
فرهنگ ــی بس ــازید و ق ــدم ق ــدم آن را ب ــاال بربی ــد ت ــا بتوانی ــد
در ای ــن فض ــای پیچی ــده بینامللل ــی و پیرشفت ــه و ضوابط ــی
کـــه بـــه نیابـــت از ســـازمان بنـــادر از طریـــق دنیـــا گذاشـــته
میشـــود ،موفـــق باشـــد.
مشـــکالت داخلـــی هـــم بحـــث دیگـــری اســـت .آقـــای
تیمورتـــاش درســـت میگوینـــد کـــه اصـــل  30قانـــون
اساس ــی ،تکلی ــف ک ــرده اس ــت ک ــه دول ــت بای ــد ب ــه ان ــدازه
نیـــاز صنایـــع بهصـــورت رایـــگان نیـــروی متخصـــص آمـــوزش
بده ــد .صنع ــت دریان ــوردی ه ــم ،صنعت ــی اس ــت ک ــه بیم ــه
و مالیات ــش را میده ــد ام ــا چ ــرا ب ــرای آم ــوزش بای ــد ب ــورس
کنـــد و نیـــم متمرکـــز باشـــد؟
هامنطورک ــه میبینی ــد چالشه ــای م ــا چن ــد وجه ــی ش ــده
اس ــت .بای ــد فک ــر کنی ــم .م ــا دریان ــورد مفی ــد میخواهی ــم ن ــه
اینک ــه ب ــا پ ــول دول ــت درس بخوان ــد ام ــا نتوان ــد در دری ــا کار
کن ــد و بع ــد بهدنب ــال کار دیگ ــری ب ــرود .م ــا دنب ــال آم ــوزش
ب ــه رصف آم ــوزش نیس ــتیم .م ــا میخواهی ــم نی ــاز صنع ــت را
تامی ــن کنی ــم .ای ــن راه دارد و ش ــدنی اس ــت .دنی ــا ای ــن کار
را کـــرده اســـت و نتیجـــه گرفتـــه اســـت .ثـــروت آفرینـــی هـــر
نفـــر آنهـــا بـــه انـــدازه ده نفـــر ماســـت پـــس یـــکجـــای کار
م ــا ،گی ــر دارد.
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بهطورکلینیروهای
دریارو در متام دنیا کم
شدهاند ،بهطوریکه در
سال 2012مدیرعامل
 IMOگفتهاست«به
دریابروید».یعنیدنیا
باکمبودنیرویدریایی
مواجه شده است ،اما
مابازهموضعبدتری
داریم.

کال ــج نظام ــی ب ــود در ح ــدی ک ــه م ــا پایم ــان را ک ــه آنج ــا
میگذاش ــتیم ب ــه چ ــپ چ ــپ ب ــه راس ــت راس ــت میکردی ــم.
یک ــی از ای ــن اس ــتادان ب ــه م ــن گف ــت ک ــه م ــن ب ــرای چابه ــار
کاندی ــد ش ــدهام .یعن ــی ق ــرار ب ــود ک ــه ی ــک برنام ــه آموزش ــی
بســیار بســیار عظیمــی در چابهــار پیــاده شــود و ایــن اســاتید
ب ــه ای ــران بیاین ــد ت ــا مت ــام برنامــهای ک ــه در کال ــج ورس ــاش
و همب ــل ب ــود ،ب ــه داخ ــل ای ــران منتق ــل ش ــود ک ــه انق ــاب و
پـــس از آن هـــمجنـــگ شـــد.
بعـــد اســـاتید هنـــدی آمدنـــد و بازهـــم رشایـــط رو بـــه بهبـــود
بـــود .امـــا االن وضعیـــت دریایـــی را ببینیـــد ،البتـــه بهطـــور
کلـــی نیروهـــای دریـــارو در متـــام دنیـــا کـــم شـــدهاند،
بهطوریکـــه در ســـال  2012مدیرعامـــل  IMOگفتـــه اســـت
«ب ــه دری ــا بروی ــد» .یعن ــی دنی ــا دارد ب ــا کمب ــود نی ــرو مواج ــه
میشـــود امـــا مـــا بازهـــم وضعـــان مقـــداری بدتـــر اســـت.
دلیل ــش ه ــم ای ــن اس ــت ک ــه نظ ــم و دیس ــیپلین س ــابق دیگ ــر
دیـــده منیشـــود .زمانـــی بـــود کـــه مـــا پیـــش از کاپیتـــان
دســـت بـــه غـــذا منیزدیـــم .اینطـــور تربیـــت شـــده بودیـــم
امـــا االن در برخـــی کشـــتیها کـــه بازدیـــد میکردیـــم،
ملوانه ــا ب ــا دمپای ــی در کش ــتی ت ــردد میکردن ــد .انضب ــاط
(دیســـیپلین) آموزشـــی مـــا مشـــکلزا شـــده اســـت .ایـــن
س ــوال ب ــرای م ــن مط ــرح اس ــت ک ــهآی ــا ملوان ــی ک ــه فق ــط
 STCWمیآمـــوزد ،انضبـــاط و نظـــم هـــم یـــاد میگیـــرد؟
بایـــد توجـــه بیشتـــری بـــه ایـــن مهارتهـــا در سیســـتم
آموزش ــی م ــا وج ــود داش ــته باش ــد .م ــن فک ــر میکن ــم ای ــن
بیانضباطیهـــا ،روی مهارتهـــای دیگـــر دریانـــوردان هـــم
اثرگـــذار باشـــد.
میرازی ــی :آق ــای س ــوری بای ــد موضوع ــی را درب ــارهجایگزین ــی
نیروهـــای بومـــی بـــا نیروهـــای خارجـــی مطـــرح کنـــم .بعـــد
سیاس ــی م ــا اج ــازه منیده ــد ک ــه هم ــه کارکن ــان کش ــتی را
ایران ــی کنی ــم وگرن ــه توانای ــی ایــنکار را داری ــم.
دربـــاره انضبـــاط هـــم تـــا حـــدودی قبـــول دارم امـــا مـــن
منیتوان ــم ناظ ــر ای ــن موض ــوع باش ــم چ ــون در کنوانس ــیون
بـــه آن اشـــارهای نشـــده اســـت .کنوانســـیون نگفتـــه اســـت
ک ــه دانش ــجو بای ــد نظ ــم را رعای ــت کن ــد ام ــا میگوی ــد بای ــد
گواهینام ــه س ــامت پزش ــکی داش ــته باش ــد .م ــا میتوانی ــم
ح ــرف بزنی ــم ی ــا موضوع ــی را مط ــرح کنی ــم ک ــه م ــاده و تب ــره
قانون ــی داش ــته باش ــد ی ــا در کنوانس ــیون مط ــرح ش ــده باش ــد.
در غیـــر اینصـــورت منیتوانـــم بـــه دانشـــگاه اجبـــار کنـــم.
ح ــق دوس ــتی :ارزیاب ــی م ــن از وضعی ــت آموزش ــی دریان ــوردی
از دیـــد موسســـه آموزشـــی کشـــتیرانی اســـت کـــه  25ســـال
اســـت در ایـــن زمینـــه فعالیـــت میکنـــد .شـــخصی کـــه

میخواه ــد دریان ــورد ش ــود ه ــم بای ــد آم ــوزش ببین ــد و ه ــم
نیازمنـــد مهـــارت اســـت .اول یـــک دوره آموزشـــی تئـــوری
میخواهـــد ،بعـــد فـــاز دریایـــی و عملـــی را میخواهـــد،
بع ــد بای ــد در امتح ــان س ــازمان بن ــادر پذیرفت ــه ش ــود ،بع ــد
بهعنـــوان افـــر کار پیـــدا کنـــد و کار انجـــام دهـــد و بعـــد از
اینکـــه از دریـــا خســـته شـــد ،در بخـــش خشـــکی کار کنـــد.
ب ــرای ارزیاب ــی بای ــد نق ــش دانش ــگاه را در ای ــن فرآین ــد پی ــدا
کنیـــم.
آی ــا غی ــراز ای ــن اس ــت ک ــه دانش ــگاه میتوان ــد دو ی ــا س ــه دوره
تخصصـــی بـــرای مـــا برگزارکنـــد؟ مثـــا دوره افـــر دومـــی،
مهن ــدس س ــومی و اف ــر الکرتونی ــک .در سیس ــتم آموزش ــی
دریانــوردی بــاالی  60دوره آموزشــی داریــم ،دانشــگاه اگرهــم
بخواهـــد در ایـــن حـــوزه وارد شـــود ،منیتوانـــد .ســـه حـــوزه
م ــا را ب ــه خوب ــی پوش ــش داده اس ــت .بقی ــه چ ــی؟ بنابرای ــن
ابتـــدا بایـــد اثربخشـــی هـــر دانشـــگاه را ببینیـــم .حوزههـــا
را مشـــخص کنیـــم و بعـــد بـــرای نظـــام آموزشـــی کشـــور
تصمیمگیـــری کنیـــم.
دانشـــگاههای مـــا چـــرا تـــا االن موفـــق نبودهانـــد؟ چـــون
ش ــاید از ای ــن مس ــیر ده الی ــه ،ی ــک الی ــه را انج ــام میدهن ــد.
ی ــکج ــوان  18س ــاله وقت ــی میخواه ــد وارد دانش ــگاه ش ــود،
میگوی ــد آق ــا امتح ــان ب ــده و وارد ش ــو .بع ــد فارغالتحصی ــل
شـــو .دانشـــجو میپرســـد آینـــده شـــغلی چـــه؟ دانشـــگاه
میگویـــد بایـــد خـــودت بـــروی کار پیـــدا کنـــی .کارورزی در
دری ــا چ ــی؟ کش ــتی آموزش ــی نداری ــم .م ــن چ ــه کار کن ــم؟
دوبـــاره صنعـــت .افـــر میشـــوم؟ خـــدا میدانـــد .امتحـــان
قب ــول میش ــوی؟ دری ــا را دوس ــت داری؟ آین ــده در آین ــده در
کشـــتیرانی کار میکنـــم؟ منیدانـــم!
ام ــا برگردی ــم ببینی ــم چ ــرا آم ــوزش دریان ــوردی در کش ــور م ــا
بس ــیار موف ــق ب ــوده اس ــت و بس ــیار عال ــی نق ــش ب ــازی ک ــرده
اس ــت .م ــن چ ــون  17س ــال اس ــت ب ــدون وقف ــه در موسس ــه
آموزش ــی هس ــتم،روی مجموع ــه دیگ ــری ادع ــا ن ــدارم.
موسســـه آموزشـــی کشـــتیرانی در ســـال  1368تاســـیس
شـــد .در آن زمـــان کســـی بـــاور منیکـــرد کـــه روزی بتوانیـــم
دورههـــای آموزشـــی را در کشـــور خودمـــان برگـــزار کنیـــم.
درم ــدت پن ــج س ــال موسس ــه کش ــتیرانیجمه ــوری اس ــامی
ایـــران و کشـــور مـــا از اینکـــه دانشـــجو بـــه خـــارج از کشـــور
بفرســـتند ،بینیـــاز شـــدند .و مـــا در مـــدت پنـــج ســـال از
وابســـتگی متـــام بـــه خـــارج بـــه عـــدم وابســـتگی رســـیدیم.
چ ــرا ای ــن را بهعن ــوان ی ــک نقط ــه ق ــوت نبینی ــم؟ م ــا حت ــی
اس ــتاد دریای ــی نداش ــتیم .مراک ــز آموزش ــی در کش ــور م ــا را ب ــا
کش ــورهای پیــشرو مث ــل انگلس ــتان مقایس ــه کنی ــد .آنه ــا
چنــد ســال ســابقه داشــتند و مــا چقــدر داشــتیم .مــا از ســال
 68آمـــوزش را رشوع کردیـــم .درســـت اســـت کـــه دانشـــگاه
چابهـــار از ســـال  63-62دانشـــجو میگرفـــت امـــا منظـــورم
آموزشهـــای تخصصـــی و مهارتهاســـت.
آی ــا م ــا هیچج ــا ای ــن موفقی ــت را من ــود دادی ــم؟ ب ــه نظ ــر م ــن
آمـــوزش دریانـــوردی در کشـــور بـــا شـــیب بســـیار خوبـــی در
جری ــان اس ــت و ای ــن ن ــه تبلی ــغ اس ــت و ن ــه اغ ــراق .در م ــدت
کوتاهـــی متـــام دورههـــا در کشـــور برنامهریـــزی شـــد ،اجـــرا
ش ــد،دریان ــوردان ایران ــی ش ــدند و ح ــاال ه ــم چی ــزی ح ــدود
 10تـــا  15درصـــد خارجیهـــا روی کشـــتیهای کشـــتیرانی
جمهـــوری اســـامی ایـــران هســـتند و بقیـــه نیروهـــا ایرانـــی
هس ــتند .حض ــور خارجیه ــا روی کش ــتی ه ــم ب ــه خاط ــر ای ــن
اس ــت ک ــه مش ــکل وی ــزا و مس ــائل اینچنین ــی پی ــش نیای ــد
وگرن ــه نی ــرویجایگزی ــن داری ــم.
امـــا چـــرا دانشـــگاهها تـــا االن در تربیـــت دریانـــورد موفـــق
نبودن ــد؟ دانش ــگاهی ک ــه خ ــودش بای ــد قب ــول کن ــد از ای ــن
ده ت ــا ق ــدم یک ــی را دارد و  9ق ــدم دیگ ــر ب ــه صنع ــت وابس ــته
اس ــت .چ ــرا موسس ــات آموزش ــی م ــا موف ــق بودن ــد؟ بهخاط ــر

توسعهشـــان چگونـــه اســـت؟ دانشـــگاه و نظـــام آموزشـــی
تربیــت کنــد و در ایــن صــورت ،تضمیــن شــغل هــم بــا صنعــت
اس ــت .بنابرای ــن اتحادی ــه مال ــکان میتوان ــد واس ــطه خوب ــی
بـــرای صنعـــت و دانشـــگاه باشـــد .دوســـتی و آشـــتی بیـــن
دانش ــگاه و صنع ــت مهمتری ــن چال ــش س ــالهای پیــشروی
مـــا اســـت .دانشـــگاه علـــم و صنعـــت بـــرای همیـــن منظـــور
تش ــکیل ش ــد ام ــا نتیج ــه چندان ــی نداش ــت.
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اینک ــه صنع ــت را در کن ــار دستش ــان داش ــتند .ورودیه ــا
را نـــگاه کنیـــم .دانشـــجویی امـــروز بیایـــد ،مـــا مجـــوز همـــه
دورههـــا را داریـــم .مـــا امســـال مثـــا میخواهیـــم دانشـــجو
بگیریـــم .میپرســـد آینـــده شـــغلی مـــن چیســـت؟ کامـــا
ج ــواب مش ــخص اس ــت .ت ــا  30س ــال بع ــد برنام ــه مش ــخص
اســـت .آینـــدهای کـــه بـــرای دانشـــجوی  18ســـاله متصـــور
میشـــویم ،هرآنچـــه میگوییـــم پیـــاده میشـــود.
از نظـــر کیفیـــت آمـــوزش هـــم ،آنچـــه کـــه مـــا میبینیـــم،
رضایتبخـــش اســـت .مـــا اســـاتید را صـــادر کردهایـــم.
اســـتادهای موسســـه مـــا همیـــن االن در دانشـــگاههای
انگلســـتان و کانـــادا مشـــغول تدریـــس هســـتند .بنابرایـــن
اســـتا دهای مـــا توا نمنـــدی اســـاتید بیناملللـــی را
دارنـــد .چـــه آنهایـــی کـــه رفتهانـــد و چـــه اینهایـــی کـــه
ماندهانـــد .دریانوردهـــای مـــا هـــم در دنیـــا همیشـــه خـــوش
درخش ــیدهاند .ه ــر دریان ــورد ایران ــی ک ــه ب ــه خ ــارج از کش ــور
رفتـــه ،خـــوش درخشـــیده اســـت .مـــا االن روی کشـــورهای
آملانـــی ،اســـرالیایی ،کانادایـــی دریانـــورد داریـــم.
نق ــاط ضع ــف وج ــای بهب ــود همیش ــه هس ــت ام ــا ب ــه نظ ــرم
وضعی ــت آم ــوزش دریان ــوردی در کش ــور م ــا ق ــوام الزم را پی ــدا
ک ــرده اس ــت .خودب ــاوری در هم ــه و حت ــی دانش ــجوهای م ــا
بهوجـــود آمـــده اســـت .اینهـــا میتواننـــد و کار را انجـــام
دادهان ــد .فک ــر میکن ــم اگ ــر دانش ــگاه ارتباط ــش ب ــا صنع ــت
را ق ــوی کن ــد ،اوض ــاع به ــر ه ــم خواه ــد ش ــد.
کار ب ــزرگ از ق ــدم اول رشوع میش ــود .ق ــدم اول ای ــن اس ــت
ک ــه دانش ــگاه بدان ــد ،صنع ــت در انتظ ــار دانش ــگاه منیمان ــد.
اگ ــر م ــاده  9نظ ــام وظیف ــه امس ــال ح ــل بش ــود و دانش ــگاه
چابهـــار ،دانشـــجو نگیـــرد ،مـــا در مهرمـــاه  90دانشـــجو
میگیریـــم و بـــرای ایـــن کارمصـــوب هـــم داریـــم.
امـــا اگـــر ســـازمان بنـــادر تاییـــد کنـــد کـــه آمـــوزش پایـــه در
دانشـــگاهها خـــوب اســـت ،اصـــا وارد آن قســـمت نخواهیـــم
ش ــد ،بلک ــه میروی ــم در  60رش ــته تخصص ــی ک ــه دانش ــگاه
منیتوان ــد برگ ــزار کن ــد ،فعالی ــت میکنی ــم .ام ــا منیتوان ــم
صـــر کنیـــم تـــا دانشـــگاه چابهـــار بـــرای مـــن در ســـال 30
دانشـــجو بگیـــرد .بنابرایـــن صنعـــت هیچوقـــت منتظـــر
دانش ــگاهها منان ــده و مراک ــز آموزش ــی را ه ــم بههمی ــن عل ــت
تاســـیس کـــرده اســـت .بنابرایـــن بهنظـــر میرســـد صنعـــت
کشـــتیرانی هـــم خیلـــی نیـــازی بـــه آمـــوزش دانشـــگاهها
احســـاس نکـــرده اســـت چـــرا کـــه دانشـــگاهها دورههـــای
تخصص ــی برگ ــزار منیکنن ــد ،ام ــا اعتق ــاد داری ــم ک ــه وزارت
علــوم بایــد دانشــجوی پایــه را آمــوزش بدهــد ،یــا هزینــه وزارت
عل ــوم لیس ــانس ه ــم بده ــد ،ام ــا تضمی ــن آین ــده ش ــغلیاش
در ارتبـــاط بـــا دانشـــگاه و صنعـــت مشـــخص میشـــود .مـــا
میتوانیـــم بـــا دانشـــگاهها تفاهمنامـــه داشـــته باشـــیم .از
ایـــن ده قســـمت ،یـــک قســـمت را دانشـــگاه انجـــام داده9 ،
قســـمت را مـــا یعنـــی صنعـــت انجـــام میدهیـــم .مـــروط
بـــه اینکـــه دانشـــگاه پـــا پیـــش بگـــذارد .در حـــال حـــارض
دانشـــگاه مســـیر خـــودش را مـــیرود ،صنعـــت هـــم مســـیر
خـــودش را مـــیرود.
کشـــتیرانیجمهـــوری اســـامی بـــرای مدیریـــت و توســـعه
کشـــتیهایش در آینـــده برنامهریـــزی میکنـــد و موسســـه
آموزشـــی بـــرای آن برنامهریـــزی میکنـــد .مـــا فقـــط دربـــاره
کشـــتیرانی صحبـــت میکنیـــم .اگـــر قـــرار باشـــد ده
کش ــتی س ــال دیگ ــر وارد ن ــاوگان ش ــود ،م ــا در ای ــن فاصل ــه
برنامهریزیهایـــان را میکنیـــم و نیـــرو را تامیـــن خواهیـــم
کـــرد.
ش ــاید اتحادی ــه مال ــکان کش ــتی بتوان ــد ب ــا  110عض ــو ،ای ــن
نق ــش را ک ــه مرب ــوط ب ــه صنع ــت اس ــت ،تضمی ــن کن ــد .اول
بای ــد نیازه ــا مش ــخص ش ــود ،کش ــتیرانی ،نفتک ــش و خط ــوط
دیگـــر بایـــد مشـــخص کننـــد چقـــدر نیـــرو میخواهنـــد؟

سابقه آموزش دریانوردی در ایران به سال  49بازمیگردد
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 :آقـــای حـــق دوســـتی شـــا اشـــاره کردیـــد
ک ــه نخس ــتین مرک ــز آموزش ــی دریان ــوردی ،در س ــال
 1368در کشـــتیرانی تاســـیس شـــد ،امـــا براســـاس
اســـناد موجـــود مرکـــز آموزشـــی تئـــوری در بنـــدر
کیاشـــهر در ســـال  1349وجـــود داشـــته اســـت و
در ایـــن ســـال ســـازمان بنـــادر تصمیـــم میگیـــرد
بـــا همـــکاری نیـــروی دریایـــی دانشـــجویان را بـــرای
آمـــوزش عملـــی بـــه بنـــادر خلیـــج فـــارس بفرســـتد.
ش ــواهد دیگ ــری ه ــم وج ــود دارد ک ــه در س ــال 1354
فرمان ــی ب ــرای تربی ــت دریان ــورد در انزل ــی ص ــادر ش ــد
ت ــا عملی ــات راهنامی ــی کش ــتیها در بن ــدر خرمش ــهر
را از دس ــت عراقیه ــا بگیرن ــد .منظ ــور ای ــن اس ــت ک ــه
س ــابقه و دغدغ ــه آم ــوزش دریان ــورد در کش ــور وج ــود
داش ــته اس ــت ک ــه البت ــه ای ــن موض ــوع از ارزشه ــای
کشـــتیرانیجمهـــوری اســـامی ایـــران ،چیـــزی کـــم
نکـــرده اســـت.
آنچ ــه از ای ــن مباح ــث برداش ــت میش ــود ای ــن اس ــت
ک ــه ظاه ــرا مش ــکلی از نظ ــر تعلی ــم نی ــروی انس ــانی
دریانـــورد نداریـــم ،در حالیکـــه بارهـــا از کاپیتـــان
تیمورتـــاش و اتحادیـــه مالـــکان کـــه ذینفـــع اصلـــی
قضیـــه اســـت شـــنیدهایم یکـــی از مشـــکالت بخـــش
دریانـــوردی کشـــور ،تامیـــن دریانـــورد اســـت.
تیمورتــاش :س ــازمان بن ــادر و دریانــوردی میگویــد 143هــزار

اگر امسال ماده9
نظاموظیفهحلشود
ودانشگاهچابهار،
دانشجونگیرد،مادر
مهرماه 90دانشجو
میگیریموبرایاین
کارمصوبهمداریم.
امااگرسازمانبنادر
تاییدکندکهآموزش
پایهدردانشگاههاخوب
است ،اصال وارد آن
قسمتنخواهیمشد.

نف ــر دریان ــورد ب ــا گواهینام ــه فع ــال و معت ــر دارد .ام ــا از ای ــن
تعـــداد تنهـــا حـــدود یـــازده هـــزار نفـــر اجـــازه ســـفرهای دور
دارنـــد 96 .هـــزار نفـــر فقـــط میتواننـــد ســـفرهای نزدیـــک
را انجـــام دهنـــد .ســـازمان بنـــادر میگویـــد مـــا  30هـــزار
نفـــر صیـــاد داریـــم .ایـــن آمـــاری اســـت کـــه ســـازمان بنـــادر
میدهـــد .بعـــد بـــه رساغ شـــیالت میرویـــم ،در ســـازمان
شـــیالت آقـــای مجاهـــدی پاورپوینـــت ارائـــه میدهنـــد و
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ح ــق دوس ــتی :ص ــر کنی ــد مرحل ــه ب ــه مرحل ــه پی ــش بروی ــم.
م ــن روی هم ــه صحبته ــای ش ــا ،بح ــث دارم .اینک ــه ش ــا
میگوییـــد آمارهـــا بـــا هـــم منیخوانـــد ،شـــاید بـــه خاطـــر
تعریفهـــای متفـــاوت اســـت .اگـــر  143هـــزار دریانـــورد
داری ــم بای ــد بررس ــی کنی ــم ک ــه چ ــرا کار منیکنن ــد و ب ــه دری ــا
منیرونـــد ،بایـــد ببینیـــم کجـــا هســـتند.
میرزایـــی :نـــه ،ایـــن  143هـــزار گواهینامـــه نیســـت ،بلکـــه
 143ه ــزار نف ــر اس ــت .م ــا  143ه ــزار نف ــر دریان ــورد فع ــال
گواهینامــهدار داری ــم ک ــه ممک ــن اس ــت هرک ــدام از آنه ــا
چنـــد گواهینامـــه داشـــته باشـــند.
هرنستانهای دریایی تعطیل شدند
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مامخالفایننیستیم
کهکشتیرانیونفتکش
موسسهآموزشی
داشتهباشند.سازمان
بهعنوانناظرایران
موظفاستبحث
آموزش را کنرتل کند،
وزارت علوم هم باید بر
اساس اصل 30قانون
اساسی آموزش را
کنرتلکردهونیروی
کار ارائه بدهد.

میگوینـــد مـــن 143هـــزار نفـــر صیـــاد دارم .میخواهـــم
بگویـــم کـــه اختـــاف آمـــاری وجـــود دارد .آمـــار ســـازمان
را میبینیـــم تعـــداد واحدهـــای دریایـــی موجـــود را مثـــا
میگوینـــد  22هـــزار مـــورد .شـــیالت میگویـــد  11هـــزار و
 717تـــا مثـــا آمارهـــا بـــا هـــم منیخوانـــد .ســـازمان بنـــادر
میگوین ــد ح ــدود  7ه ــزار لن ــج صی ــادی ،ش ــیالت میگوی ــد
 3ه ــزار و  163لن ــج داری ــم .درب ــاره قای ــق ه ــم وض ــع همی ــن
اســـت .آمـــار ســـازمان بنـــادر میگویـــد بـــه طـــور کلـــی 8
هـــزار قایـــق و آمـــار شـــیالت میگویـــد فقـــط  8هـــزار و 500
قایـــق صیـــادی دارم .آمارهـــای موجـــود در رسزمیـــن مـــا بـــا
ه ــم همخوان ــی ن ــدارد .یعن ــی ه ــر س ــازمانی در ارگانه ــای
دریایـــی آمارهـــای خـــاص خـــودش را دارد کـــه بـــا نهادهـــای
دیگـــر همخوانـــی نـــدارد.
م ــن میدان ــم ک ــه آم ــار س ــازمان بن ــادر صحی ــح اس ــت ،ام ــا
میگویـــم ایـــن آمارهـــا بـــا هـــم مغایـــرت دارد .میگویـــم در
کشـــور یـــک آمـــار درســـت و یکپارچـــه وجـــود نـــدارد .ایـــن
حقیقتـــی اســـت کـــه وجـــود دارد .مـــا منیخواهیـــم چیـــزی
را ثابـــت کنیـــم .امـــا یکـــی از معضالتـــی کـــه داریـــم ،آمـــار
غل ــط اس ــت .آم ــار صحی ــح و یکس ــان وج ــود ن ــدارد .یک ــی از
بحثهایـــی کـــه در آمـــوزش دریانـــوردی داشـــتیم ،همیـــن
موضـــوع هرنســـتانهای دریانـــوردی بـــود .همـــه شـــا
حضـــور داشـــتید .از  43هـــزار هرنســـتان آمـــوزش و پـــرورش
فق ــط  9هرنس ــتان دریای ــی داری ــم .هم ــه ش ــا درجلســهای
حضـــور داشـــتید کـــه میگفتنـــد مـــا دانشآمـــوزان ایـــن
هرنســـتانها کـــه فـــارغ التحصیـــل شـــده بودنـــد را ارزیابـــی
کردی ــم و متوج ــه ش ــدیم هیچک ــدام دان ــش و س ــواد دریای ــی
نداشـــتند .در کشـــور چقـــدر هزینـــه شـــده اســـت کـــه ایـــن
نوجوان ــان در هرنس ــتانها ،آم ــوزش عل ــوم و مه ــارت دریای ــی
ببیننـــد؟ بعـــد نتیجـــه چـــه بـــوده؟ ســـازمان میخواهـــد
ایـــن افـــراد راجـــذب کنـــد ،بعـــد هامنطورکـــه درجلســـه
میگفتنـــد اول بایـــد تـــاش زیـــادی کننـــد تـــا اطالعـــات
غل ــط از ذه ــن ای ــن دانشآم ــوزان بی ــرون بیای ــد ،بع ــد دوب ــاره
ب ــه آنه ــا آم ــوزش دهن ــد .چ ــه کس ــی مس ــوول اس ــت؟ چ ــه
کســـی بایـــد ایـــن آموزشهـــا را کنـــرل کنـــد؟ چـــرا اســـاتید
مـــا در ایـــن حـــوزه در بیـــرون از ایـــران بهعنـــوان بهرتیـــن
اســـاتید دنیـــا هســـتند بعـــد وضـــع خودمـــان اینطـــور
اســـت؟ چـــراجوانـــان مـــا را رهـــا کردهانـــد؟ در ایـــن رشایـــط
کـــه صـــدور دریانـــورد بـــه خـــارج از کشـــور میتوانـــد یکـــی
از راهکاره ــای اقتص ــاد مقاومت ــی باش ــد ،م ــا از ای ــن ام ــکان
محـــروم شـــدهایم .چـــرا مـــا حتـــی دریانـــورد مـــازاد هـــم
نداریـــم؟

تیمورتـــاش :مـــا مخالـــف ایـــن نیســـتیم کـــه کشـــتیرانی و
نفتکـــش موسســـه آموزشـــی داشـــته باشـــند .مـــن میگویـــم
کالن قضیـــه را در کشـــور ببینیـــد .قـــرار نیســـت بـــا کلـــات
بـــازی کنیـــم .میخواهیـــم بدانیـــم کـــه راه حـــل چیســـت.
س ــازمان بهعن ــوان ناظ ــر ای ــران موظ ــف اس ــت بح ــث آم ــوزش
را کنـــرل کنـــد ،وزارت علـــوم هـــم بایـــد بـــر اســـاس اصـــل
 30قانـــون اساســـی آمـــوزش را کنـــرل کـــرده و نیـــروی کار
ارائ ــه بده ــد .پ ــس هم ــه م ــا موظ ــف هس ــتیم .منیخواهی ــم
بگوییـــم چـــه کســـی چـــه کار کـــرده اســـت .بایـــد بعـــد کالن
قضیـــه را ببینیـــم .همـــه کار خودشـــان را میکننـــد .داریـــم
راجــع بــه کشــور و اقتصــاد مقاومتــی و برنامــه ششــم صحبــت
میکنیـــم .اینطـــور میخواهیـــم دریانـــورد صـــادر کنیـــم؟
مـــا منیتوانیـــم خودمـــان را هـــم تامیـــن کنیـــم .بحـــث مـــن
ای ــن اس ــت ک ــهجوان ــان م ــا باه ــوش و ش ــجاع هس ــتند .چ ــه
ایـــرادی داردجوانـــان مـــا برونـــد روی شـــناور انگلیســـی کار
کننـــد ،روی شـــناور روســـی کار کننـــد ،خیلـــی هـــم خـــوب
اس ــت ام ــا م ــا هن ــوز نی ــاز خودم ــان را ه ــم تامی ــن نکردهای ــم.
ح ــق دوس ــتی :م ــن س ــوال کل ــی داری ــم .چن ــد س ــال پی ــش
اع ــام ش ــد ک ــه چشــمانداز آم ــوزش دریان ــوردی  1404بای ــد
پن ــج ه ــزار نف ــر نی ــروی دریان ــورد باش ــد .ای ــن ه ــم رس ــانهای
شــد امــا هیچکــس بــه مــا نگفــت ایــن پنــج هــزار نفــر را بــرای
چـــه میخواهیـــم؟ مـــن نتوانســـتم متوجـــه بشـــوم کـــه ایـــن
پنــج هــزار نفــر بــرای کجاســت؟ از کجــا آمــده؟ شــا یــادآوری
کردیـــد کـــه آمارهـــا صحیـــح و یکپارچـــه نیســـت .عـــاوه بـــر
آن نیازه ــا و اع ــام نیازهای ــان ه ــم اش ــکال دارد .االن ش ــا
میفرماییـــد  800کشـــتی داریـــم ،بـــه مـــا میگوییـــد نیـــاز
واقعـــی شـــا چقـــدر اســـت آقـــای تیمورتـــاش؟ تـــا بـــرای آن
راه ــکار پی ــدا کنی ــم .اول نی ــاز فعلیم ــان را در بیاری ــم .ش ــا
میگوییـــد دریانـــورد خارجـــی داریـــم ،مـــا هـــم میگوییـــم
 143هـــزار نفـــر دریانـــورد داریـــم .پـــس یـــکجـــای کار
میلنگ ــد .ش ــاید آماره ــای م ــا واقع ــی نیس ــت.این مباح ــث
بهخاط ــر ای ــن اس ــت ک ــه بدانی ــم نیازمن ــد نی ــرو هس ــتیم ی ــا
بینیازیـــم .بایـــد آمـــار دقیـــق داشـــته باشـــیم تـــا بتوانیـــم
بررســـی کنیـــم.
دریا،جایی در آموزش فنی و حرفهای ندارد

ش ــهبا :اص ــا ای ــن نی ــاز چیس ــت؟ م ــن ابت ــدا گفت ــم ش ــاید
دی ــدگاه ش ــا ب ــا عقی ــده م ــن متف ــاوت اس ــت .م ــن نی ــاز را در
ای ــن میبین ــم ک ــه م ــا یـــک انس ــان تربی ــت کنی ــم ،ف ــارغ از
اینک ــه ش ــغلش چیس ــت و چ ــه خواه ــد ب ــود .ای ــن عض ــوی از
جامع ــه اس ــت و بای ــد بتوان ــد درجامع ــه عض ــوی مفی ــد باش ــد.
اگـــر ایـــن را حـــل کنیـــم و بعـــد برویـــم آمـــوزش تخصصـــی
بدهیـــم ،آن وقـــت داســـتان کامـــا عـــوض میشـــود .ایـــن

فراس ــاحل آم ــوزش داری ــم؟ کج ــا دوره مهندس ــی فراس ــاحل
داریـــم؟ ایـــن همـــه ســـکو داریـــم ،میلیـــارد میلیـــارد خـــرج
میکنیـــم امـــا کجـــا نیـــروی متخصـــص تربیـــت میکنـــد؟
پ ــس ای ــن برمیگ ــردد ک ــه م ــا ن ــگاه کالن ــی داش ــته باش ــیم.
همـــه را درگیـــر بـــازی کنیـــم.
مثـــا موسســـه کشـــتیرانی بـــرای تامیـــن نیـــاز خـــودش،
موسس ــه آموزش ــی میزن ــد .بقی ــه را چ ــه کار کنی ــم؟ صنع ــت
تعمیـــرات مـــا اگـــر بخواهـــد راه بیفتـــد کـــه دارد راه میفتـــد،
آمـــوزش منیخواهـــد؟ صنعـــت کشتیســـازی را میلیـــارد
میلیـــارد خـــرج کردهایـــم چـــرا منیتوانـــد ازجـــای خـــودش
بلنـــد شـــود؟ نیـــرو میخواهـــد دیگـــر .آمـــوزش میخواهـــد.
ایـــن را هـــم کـــه قـــرار نیســـت موسســـه کشـــتیرانی پـــرورش
ده ــد .آن ه ــم ک ــه ق ــرار نیس ــت ب ــرود ب ــرای خ ــودش موسس ــه
بزنـــد .آخـــر منیشـــود کـــه هـــر صنعتـــی بـــرای خـــودش
موسســـه آموزشـــی بزنـــد.
بعـــد همـــه ایـــن مشـــکالت کـــه حـــل شـــود ،تـــازه بحـــث
ضوابـــط میشـــود کـــه خـــودش مقولـــه دیگـــری اســـت .االن
اگـــر بخواهیـــم دریانـــورد ایرانـــی را نگـــه داریـــم عـــاوه بـــر
آم ــوزش و حق ــوق ،بای ــد ارتب ــاط تامی ــن اجتامع ــی و کار را ب ــا
کارفرم ــا تنظی ــم کنی ــم ک ــه ب ــا سیس ــتم م ــا منیخوان ــد .م ــن
میخواهـــم بـــا یـــک سیســـتم دولتـــی یـــا قانـــون کار بیایـــم
و بـــا دریانـــورد قـــرارداد ببنـــدم امـــا او اصـــا منیپذیـــرد.
اینهـــا همـــه بایـــد باهـــم نـــگاه شـــود تـــا یـــک آدم بتوانـــد
بیایـــد کار کنـــد.

فنی و حرفه ای،
سازمانیبابودجههای
عظیماست.این
سازمانبرنامهآموزش
مهارتوشایستگی
شغلیتعریفمیکند.
درصنعت 2500شغل
تعریفکردهاستکه
فقط 29شغلدریایی
استیعنیکمتراز
یک درصد .در خدمات
 795شغلتعریف
کرده است کهبهطور
کلی دریانوردی ندارد.
یعنیکشتیسازیو
فراساحل ،بیمه و  ...را
اصالندیدهاست.
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اع ــداد و ارق ــام واردجزیی ــات میش ــود و اص ــا مه ــم نیس ــت.
دو بحـــث در اینجـــا وجـــود دارد.
آی ــا م ــا در بح ــث آم ــوزش ب ــه عدال ــت مح ــوری اعتق ــاد داری ــم
یـــا نداریـــم؟ یعنـــی مـــن بهعنـــوان یـــک ایرانـــی ،حـــق دارم
مث ــل کس ــی ک ــه رای ــگان در رش ــته ب ــرق تحصی ــل ک ــرده ،در
دریای ــی تحصی ــل کن ــم؟ یعن ــی م ــا اول بای ــد روی ش ــاخصها
بـــه توافـــق برســـیم ،بعـــد وارد بحـــث اجـــرا شـــویم .اینکـــه
موسس ــه کش ــتیرانی اج ــرا کن ــد ی ــا س ــازمان بن ــادر ی ــا وزارت
عل ــوم ی ــا آم ــوزش و پ ــرورش ف ــرق چندان ــی ن ــدارد.
یکـــی میگویـــد موسســـه اجـــرا کنـــد ،درســـت هـــم هســـت
ک ــه موسس ــه از روز اول ای ــن کار را بهعن ــوان صنع ــت ،انج ــام
داده اس ــت .ام ــا صنع ــت ه ــم ناراض ــی اس ــت ک ــه م ــن چ ــرا
بای ــد در مقایس ــه ب ــا بقی ــه صنای ــع ،ب ــار مال ــی ای ــن آموزشه ــا
را بـــه دوش بگیـــرم؟ در صورتـــی کـــه در بـــازار رقابتـــی هـــم
مملک ــت ب ــه م ــن امتی ــازی منیده ــد .ای ــن ناعادالن ــه اس ــت.
یـــک آمـــوزش  80-70میلیـــون هزینـــه دارد .چـــرا مـــن بایـــد
 80میلیـــون ازجیـــب بدهـــم .مگـــر مـــن ایرانـــی نیســـتم تـــا
مث ــل بقی ــه کس ــانی ک ــه در صنای ــع دیگ ــر هس ــتند ،نی ــروی
کار داشـــته باشـــم؟ بحـــث اینجاســـت کـــه اگـــر مـــا از اول
ای ــن ن ــگاه را داش ــته باش ــیم ک ــه ببینی ــم چال ــش کجاس ــت،
اینط ــور منیش ــود .موسس ــه واقع ــا کار بزرگ ــی ک ــرده اس ــت
ام ــا ماموریت ــش چی ــز دیگ ــری ب ــوده ،آم ــوزش وظیف ــه وزارت
عل ــوم اس ــت .وزارت عل ــوم کار دیگ ــری ک ــرده؟ پ ــس در ای ــن
س ــالها چط ــور بودج ــه میگرفت ــه؟ ای ــن ماموری ــت تعری ــف
شـــده اســـت ،از نظـــر مـــا عملکـــرد اشـــکال دارد و بایـــد آن را
درس ــت کنی ــم .هم ــه وظای ــف متفاوت ــی داش ــتهاند .بس ــتگی
دارد م ــا ب ــا چ ــه عینک ــی ن ــگاه کنی ــم؟ یک ــی را قب ــول داری ــم،
یکـــی را نداریـــم .یکـــی را بهـــر میدانیـــم یکـــی را بدتـــر.
امـــا آســـیب اصلـــی از دوجـــا نشـــات گرفتـــه اســـت :یکـــی
اینکـــه بایـــد فـــرد را بهعنـــوان یـــک عضـــوجامعـــه بینیـــم
و تخصـــص ،بعـــد از علـــوم و مهارتهـــای انســـانی در نظـــر
گرفتـــه شـــود تـــا ایـــن فـــرد بتوانـــد درجامعـــه و خانـــواده
خ ــودش را وق ــف بده ــد و نق ــش مفی ــد داش ــته باش ــد .دیگ ــر
اینکـــه ســـاختار آموزشـــی کـــه مـــا بـــرای آن پیشبینـــی
میکنیـــم بایـــد درازمـــدت باشـــد .االن مـــا همـــه وقتمـــان
را روی دریانـــورد گذاشـــتیم .امـــا دریانـــورد در ایـــن صنعـــت،
تنهـــا یـــک بخـــش اســـت .مـــا ایـــن بحثهـــا را در بیمـــه،
کشتیس ــازی ،فراس ــاحل و ...ه ــم داری ــم .پ ــس م ــا اگ ــر در
کل زنجی ــره ب ــه موض ــوع ن ــگاه نکنی ــم ،دیدگاهم ــان را مح ــدود
کردهایـــم .مـــن اعتقـــاد دارم بایـــد دیدمـــان را بازتـــر کنیـــم.
افـــق را بایـــد بـــاز کـــرد و وارد مصداقهـــایجزیـــی نشـــد.
صنعـــت نیـــاز داشـــته ،موسســـه آموزشـــی زده و ایـــن نیـــاز را
برط ــرف ک ــرده اس ــت .دوس ــتان درس ــت میگوین ــد صنع ــت
منیتوان ــد منتظ ــر دانش ــگاه مبان ــد .صنع ــت ،س ــالها پی ــش
ب ــه دانش ــگاه چابه ــار کم ــک ک ــرد ،ام ــا خروج ــی نگرف ــت .چ ــه
کار بای ــد ک ــرد ت ــا ای ــن مش ــکل ح ــل ش ــود.
دوم اینکـــه مـــا آموزشهایـــان فقـــط بـــه دانشـــگاه ختـــم
منیشـــود .مـــا دو نـــوع آمـــوزش بهصـــورت کالن داریـــم.
یک ــی آم ــوزش عال ــی اس ــت ک ــه ب ــر دوش دانش ــگاه اس ــت و
یک ــی آم ــوزش مهارت ــی داری ــم ک ــه س ــازمان فن ــی و حرفــهای
ب ــرای آن تش ــکیل ش ــده اس ــت .فن ــی و حرف ــه ای ،س ــازمانی
ب ــا بودجهه ــای عظی ــم اس ــت .ای ــن س ــازمان برنام ــه آم ــوزش
مهـــارت و شایســـتگی شـــغلی تعریـــف میکنـــد .در صنعـــت
 2500شـــغل تعریـــف کـــرده اســـت کـــه فقـــط  29شـــغل
دریای ــی اس ــت یعن ــی کمت ــر از ی ــک درص ــد .در خدم ــات 795
شـــغل تعریـــف کـــرده اســـت کـــه بهطـــور کلـــی دریانـــوردی
ن ــدارد .یعن ــی کشتیس ــازی و فراس ــاحل ،بیم ــه و  ...را اص ــا
ندیـــده اســـت.
مملک ــت م ــا از فراس ــاحل درآم ــد خوب ــی دارد ام ــا چق ــدر در

 :البتـــه همـــه کارشناســـان حـــارض در ایـــن
میزگ ــرد ،ن ــگاه کالن ــی ب ــه ای ــن موض ــوع دارن ــد .عل ــت
اینکـــه مـــا بـــه آمـــوزش دریانـــوردی مترکـــز کـــرده
ای ــم ای ــن اس ــت ک ــه بخش ــی از ای ــن مش ــکل را کالب ــد
شـــکافی کنیـــم ،ضمـــن اینکـــه میدانیـــم در قالـــب
ایـــن زنجیـــره بایـــد بـــه متامـــی ابعـــاد پرداختـــه شـــود.

میرزای ــی :االن کش ــتیرانیهای م ــا برنام ــه مش ــخصی ندارن ــد.
شـــاید یـــک علـــت هـــم همیـــن وضعیـــت فعلـــی اســـت کـــه
در بـــرزخ هســـتند .منیداننـــد کـــه باالخـــره گاز کریـــر وارد
خواهندکـــرد؟ در شـــیمیایی وارد خواهنـــد شـــد؟ منیداننـــد
کـــه برنامهریـــزی کننـــد .االن بزرگتریـــن مشـــکل مـــا همیـــن
بیبرنامهگـــی اســـت .مـــا در آموزشهـــای کوتا همـــدت
مشـــکلی نداریـــم .ولـــی دوره چهارســـاله را منیتوانیـــم
بفرس ــتیم ،چ ــون اگ ــر ب ــه موسس ــه فرس ــتادیم و ش ــا لیس ــانس
ندادی ــد ،منیتوانی ــم اس ــتخدام کنی ــم ،چ ــون دولت ــی هس ــتیم.
حـــق دوســـتی :بنابرایـــن تـــا حـــدود واقعـــی نداشـــته باشـــیم،
منیتوانیـــم بـــرای آن برنامهریـــزی کنیـــم.
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شــهبا :اگ ــر از آق ــای میرزای ــی بپرس ــید ک ــه ای ــن پن ــج ه ــزار نی ــرو
چیســت ،میگویــد مــن ایــن پنــج هــزار نفــر را در کل نیــاز دارم و
ح ــاال ه ــم بیشت ــر از آن تربی ــت ک ــردهام ک ــه البت ــه ای ــن ه ــم در
برنام ــه پن ــج س ــاله چه ــارم ب ــود ک ــه مت ــام ش ــده اس ــت.
میرزایــی :بلــه مــا قــرار بــود پنــج هــزار نیــرو تحویــل بدهیــم کــه
 26هــزار تــا تربیــت کردیــم .درســت هــم هســت.
تیمورتـــاش :امـــا کســـی منیگویـــد ایـــن پنـــج هـــزار تـــا در
چـــه ردههایـــی هســـتند .بـــرای چنـــد وقـــت هســـت؟ کیفیـــت
آن چیســـت؟

هامهنگی در هامیش فراموش شده است

میرزایــی داریــم کــه ایــن مباحــث را مطــرح میکنــد .مــا هرچــه
در ســـمینارها بگوییـــم نهایتـــا بـــه قطعنامـــه منجـــر میشـــود.
ام ــا بای ــد بدانی ــم ک ــه ای ــن هامی ــش ه ــان دو س ــه روز نیس ــت
و بایـــد از قبـــل پیگیـــری کنیـــم.
در مجل ــس پیگی ــری ک ــردهام .هم ــه م ــا ب ــرای م ــاده  9ت ــاش
ک ــرده بودی ــم ام ــا مجلســیها ،در ی ــکجلس ــه هم ــه را خ ــراب
کردنـــد .مـــن هفتـــه پیـــش بـــا رسدار کاملـــی دیـــدار کـــردم.
گفتن ــد آق ــای الریجان ــی ب ــه م ــا گفتن ــد تب ــره دو  52را ببندی ــد
همی ــن ام ــروز .گفتن ــد ی ــکجای ــی نش ــینید ک ــه دوربی ــن ش ــا
را بگیـــرد .بنشـــینید زیـــر پلـــه .گفـــت مـــا رفتیـــم بحـــث شـــد
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 :بـــه نظـــر میرســـد کـــه بهطـــور یکپارچـــه
برنامـــهای بـــرای بخـــش حمـــل و نقـــل دریایـــی مبنـــی
ب ــر تامی ــن دریان ــورد م ــورد نی ــاز نداری ــم ام ــا هرک ــدام
از بخشه ــا خودش ــان ب ــه ص ــورت م ــوردی و متناس ــب
بـــا نیـــاز خودشـــان برنامهریـــزی و تامیـــن میکننـــد.
وارد محـــور بعـــدی میشـــویم ،بیستوســـومین
هامیـــش هامهنگـــی ارگانهـــای دریایـــی در حـــال
برگ ــزاری اس ــت .نق ــش ارگانه ــای دریای ــی در ارتق ــای
ســـطح کیفـــی آموزشهـــای دریانـــوردی را چگونـــه
ارزیابـــی میکنیـــد.
تیمورت ــاش :مـــا در ایـــن هامیـــش پنلـــی تحـــت نظـــارت آقـــای
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 :م ــا بای ــد بدانی ــم ای ــن پن ــج ه ــزار نی ــروی اع ــام
نیـــاز شـــده از کجـــا آمـــده اســـت .اگـــر نیـــاز مـــا واقعـــا
هـــان پنـــج هـــزار تـــا بـــوده و بـــرای رســـیدن بـــه آن
هدفگـــذاری کردهایـــم ،کـــه ایـــن تعـــداد تامیـــن
ش ــده اس ــت .پ ــس راه ــرد م ــا ب ــرای رس ــیدن ب ــه آنج ــا
کجاســـت.

کم ــی اضاف ــه کردی ــم ،کم ــی ح ــذف ش ــد ای ــن وس ــط م ــاده 9
ش ــا ه ــم خ ــراب ش ــد .ح ــاال بعض ــی از مناین ــدگان میگوین ــد
از ســـال  1363اصـــل مـــاده  9کـــه نوشـــته کشـــتیرانی مجـــاز
اس ــت ،وج ــود دارد ،بع ــد ه ــم در س ــال  1366نوش ــته نفتک ــش
و ســـازمان بنـــادر مجـــاز هســـتند کـــه عـــاوه بـــر کشـــتیرانی
دانش ــجو بگیرن ــد .ده منون ــه نام ــه از منایندهه ــای مجل ــس دارم
کـــه هرکـــس یـــک نظـــر داده اســـت .شـــا بـــا ایـــن وضعیـــت
چطـــور میخواهیـــد بـــه نتیجـــه برســـید؟ منیرســـیم دیگـــر.
بح ــث دانش ــجو ص ــادر ک ــردن ک ــه نیس ــت .بح ــث ای ــن اس ــت
ک ــه ارگانیس ــمی ،حس ــابی ،کتاب ــی بای ــد وج ــود داش ــته باش ــد.
و م ــن ت ــاش دارم ای ــن م ــوارد در قطعنام ــه هامی ــش گنجان ــده
شـــود.
حـــق دوســـتی :بحثـــی کـــه در ســـالهای قبـــل انجـــام نشـــده
اســـت ،روی کمیتـــی اســـت کـــه نیـــاز داریـــم .کمیـــت نیـــاز
فعل ــی را بای ــد ح ــدودی مش ــخص کنی ــم ،بع ــد س ــازمان بن ــادر
و اتحادی ــه بای ــد مدیری ــت کنن ــد ک ــه س ــهم هرک ــدام از مراک ــز
آموزش ــی چق ــدر خواه ــد ب ــود .مراک ــز آموزش ــی و دانش ــگاهها
از ش ــا میپرس ــند ک ــه چق ــدر نی ــرو نی ــاز داری ــد .بنابرای ــن در
هامیـــش ارگانهـــای دریایـــی بایـــد نیـــاز فعلـــی را مشـــخص
کنی ــم ت ــا تکلی ــف م ــا مراک ــز آموزش ــی مش ــخص ش ــود .البت ــه
نیـــاز کیفـــی هـــم بایـــد اعـــام شـــود .صنعـــت نقـــاط ضعـــف
دریان ــوردی را اع ــام کن ــد ت ــا برنامهری ــزی ش ــود .دانش ــگاهها
االن لیســـانس تربیـــت میکننـــد مـــا صحبتمـــان بـــر روی
لیســانس نیســت بلکــه بســته دریانــوردی اســت .دانشــگاه االن
ب ــه ش ــا نی ــرو بده ــد ،دیپل ــم میگی ــرد ،لیس ــانس میده ــد.
ش ــا بای ــد نیازه ــا را در بیاری ــد ک ــه دقیق ــا چ ــه نیروی ــی نی ــاز
داریـــد.
ش ــهبا :ب ــه نظ ــر م ــن بهرتی ــن و مهمتری ــن کاری ک ــه هامی ــش
ارگانه ــای دریای ــی بای ــد انج ــام ده ــد ای ــن اس ــت ک ــه ه ــدف
اولـــش را دنبـــال کنـــد کـــه االن از آن غافـــل شـــده اســـت:
هامهنگـــی .در ســـالهای اول ایـــن هامهنگیهـــا انجـــام
میشـــد و نتیجـــه مـــیداد .بعـــد شـــعاری شـــد .هامهنگـــی را
کنـــار گذاشـــتند و هامهنگـــی اتفـــاق منیافتـــد فقـــط حـــرف
میزنیـــم و شـــعار میدهیـــم.
اگ ــر ش ــش م ــاه قب ــل از هامی ــش بحثهای ــی در همی ــن ح ــوزه
آم ــوزش ب ــا وزارت عل ــوم ب ــا صنع ــت و بخشه ــای مرتب ــط مط ــرح
ش ــد و ب ــه نتیج ــه رس ــید ،هامی ــش ب ــرونداد خواه ــد داش ــت
امـــا اگـــر یـــک مـــاه قبـــل از هامیـــش دوجلســـه گذاشـــتید،
فایـــدهای نـــدارد.
ســـوری :ارگانهـــای دریایـــی بهرتیـــنجایـــی هســـتند کـــه
میتواننـــد نیازهـــا را تشـــخیص دهنـــد .بایـــد پیـــش از ایـــن
هامی ــش مناین ــدگانجم ــع ش ــوند ،نیازه ــا را یکپارچ ــه ک ــرده
و نتیجهگیـــری کننـــد و براســـاس آن برنامهریـــزی کننـــد.
بع ــد ه ــم در ی ــک نشس ــت هامهن ــگ ک ــه هم ــه دور ه ــمجم ــع
میشـــوند ،نیازهـــا داخـــل یـــک کانـــال بیایـــد تـــا بـــرای آن
چارهاندیشـــی شـــود.
میرزایـــی :هـــر مرکـــز آموزشـــی ظرفیتـــی دارد و وظیفـــه دارد
ظرفی ــت خ ــود را پ ــر کن ــد .موسس ــات آموزش ــی م ــا ه ــم همی ــن
وظیف ــه را دارن ــد .اگ ــر از م ــن بپرس ــند چق ــدر نی ــرو؟ میگوی ــم
بای ــد ظرفی ــت را پ ــر کنی ــد و ب ــا مت ــام ظرفی ــت کار کنی ــد .ام ــروز
مت ــام بحثه ــای م ــا ای ــن اس ــت ک ــه نی ــرویج ــوان داری ــم ام ــا
چن ــد س ــال دیگ ــر ت ــک فرزن ــدی ش ــود و م ــا دریان ــورد نخواهی ــم
داش ــت .ام ــروز موسس ــات آموزش ــی بای ــد بهرتینه ــا راج ــذب
کننـــد .دریانـــوردی بـــا توجـــه بـــه دوری و ســـختی کار شـــاید
مخاطـــب کمـــری داشـــته باشـــد ،هامنطورکـــه انگلیســـیها
وقتـــی بـــه رفـــاه رســـیدند دیگـــر بـــه دریـــا نیامدنـــد .پـــس از
دی ــدگاه م ــن س ــهم ه ــر موسس ــه ف ــول ظرفی ــت اس ــت .بای ــد
نی ــروی متخص ــص دریان ــوردی تربی ــت کنی ــد آن ه ــم ب ــا مت ــام
ظرفیـــت.
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در راسـتای اجـرای آییننامه بررسـی سـوانح دریایی سـازمان بیناملللـی دریانوردی ،بازرسـان بررسـی سـوانح دریایی اقدام به بررسـی ایمنی محور سـوانح
دریایی کشـور ،به دور از شناسـایی مقرص و یا تعیین مسـوولیت سـانحه ،رصفا بهمنظور ارتقای سـطح ایمنی دریانـوردی و پیشگیری از وقوع سـوانح دریایی
مشـابه در آینده میمنایند تاکید میشـود که این گزارش برای محاکم قضایـی کاربرد ندارد و رصفا برای آگاهی و افزایش موارد ایمنی در شـناورها ،تهیه شـده
است.
تجزیـه و تحلیـل دقیق سـوانح منجـر به آگاهـی هر چه بیشتـر از علـل وقوع سـوانح دریایـی میشـود .از ایـنرو در گـزارش حارض آمـار دریافتی از سـوانح بـه وقوع پیوسـته در
شـناورهای تحـت پرچـم و نیـز سـوانحی کـه در آبهای تحـت حاکمیت بهوقوع پیوسـته اسـت گـردآوری شـده و تالش شـده اسـت تا سـوانح به نوعـی طبقهبندی شـوند.
در ارزیابی سـوانح به وقوع پیوسـته ،بارزترین موضوع برای طبقهبندی سـوانح ،نوع شـناور از نظر بدنه اسـت .زیرا بیشترین سوانح مربوط به شـناورهای سنتی بوده که عمدتا
بدنه آنها چوبی اسـت ،و مهمترین علت سـوانح ،آب گرفتگی در اثر نفوذ آب ناشـی از بدنه چوبی اسـت.
* بـا توجه گزارش تحلیلی فوق معاونت امـور دریایی ،اقدام به تنظیم توصیههای ایمنـی و راهکارهای پیشگیرانه برای سـتاد ،بنادر تابعه و کلیه ذینفعان خارج سـازمانی منوده
و بهصورت رسـمیجهت اجرا ابلاغ خواهد منود.
تعـاریف:

تعاریف حــارض برگرفته از آییننامه بررســی ســوانح دریایی مصوب ســازمان
بیناملللی دریانوردی IMOاست .در این گزارش مفاهیم بهکار رفته در تعاریف
مد نظر است.
سانحه دریایی ( :)Marine casualtyرویداد و یا زنجیرهای از رویدادها در رابطه
با عملیات دریایی مربوط به شناورها وتجهیزات و تاسیسات که حاصل و نتیجه
آن میتواند هریک از موارد ذیل باشد:
الف) مرگ و یا مصدومیتجدی و وخیم فرد؛
ب) از دسترفنت فرد (مانند آدم به دریا)؛
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ج) غرقشدن ،از دسترفنت و یا ترک شناور توسط خدمه؛
د) هر گونه خسارت ساختاری به شناور بهگونهای که:
اثر قابل توجه بر متامیت شــناوری؛ کارآیی و ویژگیهای عملیاتی شناور و یا
تاسیسات و تجهیزات داشته باشد؛
نیازمند تعمیرات اساسی و یا تعویض بخش یا بخشهای مهم از ساختار بوده؛
منجر به تخریب و انهدام شناور و یا تاسیسات و تجهیزات گردد.
ه) برخورد ،بهگل نشسنت ،تصادم و از کار افتادگی شناور؛
و) هر گونه خسارت وارده به ساختار خارجی و داخلی شناور بهگونهای که ایمنی
شناور و یا شناورهای اطراف و افراد را بهصورتجدی به مخاطره بیندازد؛

سوانح دریایی بسیار شــدید ،بههمراه دیگر سوانح دریایی گزارش شده در 12
ماهه ســال  1393تعداد  98مورد سانحه بوده اســت که بیشترین تعداد این
سوانح دریایی به ترتیب به آبگرفتگی ،آتشسوزی و سانحه شغلی مربوط است.
تعداد کل سوانح گزارش شده
تعداد سوانح بسیار شدید
تعداد شناورهای درگیر
تعداد تلفات

تعداد مجروحان

 98مورد
 23مورد
 110مورد
 29نفر
 16نفر
 28فروند

تعداد شناور غرق شده
جدول شامره ( )2؛ آمار سوانح 12ماهه  1393براساس نوع و تعداد سوانح

ID

ز) خسارت جدی بهصورت بالفعل و یا بالقوه به محیط زیست که حاصل صدمه
به یک و یا چند شــناور بوده و یا نتیجه به آب انداخنت کاالهای خطرناک شناور
سانحه دیده باشد.
ســوانح دریایی بســیار شــدید ( :)Very Serious Casualtyبه ســوانحی گفته
میشود که منجر به از دست رفنت شناور(ها) ،تلفاتجانی و یا باعث صدمههای
شدید محیط زیست دریایی شود.
ســوانح دریایی ( :)Less Serious Casualtyبه ســوانحی گفته میشود که جزو
سوانح بسیار شدید بهشامر منیآیند و عبارتاند از :حریق ،انفجار ،تصادف ،به
گل نشسنت ،تصادم ،مصدومیت شدید انسانی ،خسارت ناشی از هوای طوفانی
و رشایط بد دریا ،خسارت ناشی از برخورد با توده یخ ،ایجاد ترک یا شکاف و نقص
در بدنه شناور یا در شناور که منجر به صدمات ساختاری شود و همچنین قابلیت
دریانوردی خود را از دســت بدهد ،مانند نفوذ آب در بدنه ،از دســت دادن نیرو
محرکه ،وارد آمدن خسارات عمده به محل اقامت کارکنان شناور و آلودگی محیط
زیســت (رصفنظر از مقدار آلودگی) ،آلودگی و خطرات ناشی از به آب افتادن
کاالهای خطرناک از شناور سانحه دیده ،نیاز به یدککش و سایر موارد مشابه.
صدمه شدید به محیط زیست دریایی :شامل صدماتی هستند که اثر مخرب
بر محیط زیست داشته و میزان آلودگی و صدمه به محیط زیست بسیار
زیانآور ارزیابی شده است.
مصدومیت شدید انسانی :عبارت اســت از هر گونه مصدومیت که باعث از کار
افتادگی و عدم توانایی فرد در انجام وظایف محوله به مدت زمان بیشتر از 72
ساعت گردد.

سوانح دریایی دوازده ماهه سال 1393

fS

دستهبندی انواع سوانح دریایی

طبق بخشنامه  4.Circ/3.MSC-MEPCمورخ  28اوت  2013انواع سوانح
دریایی در دستهبندیهای ذیل قرار میگیرند:

Grounding
بهگلنشسنت

Hull failure
شکستگیبدنه

Ship/ equipment
 damageآسیب به
تجهیزات

Capsize/ Listing
واژگونی /کجی

Flooding/
Foundering
آبگرفتگی

Ship missing
مفقودشدنکشتی

Occupational
accident
سانحهشغلی
Other

سوانح انفجار یا آتشسوزی را شامل میشود
شامل حوادثی است که بر اثر خرابی بدنه یا نقصان در مقاومت
سازه کشتی رخ میدهد

شامل حوادثی اســت از قبیل به دریا افتادن /ریخته شدن بار،
وسایل ،سوخت و دیگر محتویات کشتی؛
از دست دادن کنرتلجهت حرکت کشتی (سیستم سکان)؛
از دست دادن برق کشتی؛
از دست دادن سیستم رانش (نیروی پیش برنده) کشتی
عبارت است ازسوانحی که طی آن به سازه کشتی یا تجهیزات آن
آسیبمیرسد

طبق گزارشهای دریافت شده از سوانح دریایی به وقوع پیوسته در دوازده ماهه
سال  ،1393استانهای هرمزگان و خوزستان بیشترین میزان رخداد دریایی
را داشتهاند که با حجم باالی تردد شناورها در این استانها متناسب میباشد.
(نیازمند به تدبیر و راهکارهایجهت کاهش سوانح دریایی هستند)

Ar

Loss of control
از دست دادن
کنرتل

عبارت است از برخورد با اشیا ثابت ،شناور ،یا در حال پرواز

آمار سوانح دریایی بر اساس استان محل وقوع

ch

Fire/ explosion
آتشسوزی /انفجار

عبارت است از به گل نشسنت کشتی در اثر کشیده شدن لنگر یا
درحینحرکت کشتی

منودار شامره ( )1؛ طبقهبندی سوانح دریایی سال  1393براساس نوع سانحه

iv

Contact
برخورد

eo

Collision
تصادف

عبارت است از برخورد با یک یا چند کشتی

عبارت است ازسوانحی که طی آن کشتی کج یا واژگون میشود
شامل سوانح آب گرفتگی یا غرق شدن کشتی است
بهمعنیمفقودشدنکشتیاست
حادثهجراحتشکستگیاعضایبدن،برقگرفتگی،سوختگی
با بخار ،لیز خوردن ،افتادن ،افتادن آدم به دریا ،خشونت ،دعوا و
موارد مشابه اینها را شامل میشود
موارد غیر از دستهبندیهای فوق

نامشخص
Unknown
جدول شامره ()1؛ طبقهبندی انواع سانحه دریایی سازمان بیناملللی دریانوردی
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آتش سوزی

تصادف /برخورد

به ِگل نشسنت

آبگرفتگی

آسیب بدنه

سانحه شغلی

واژگونی /کجشدگی

لنج

6

2

0

14

2

6

5

1

34

الیروب

1

1

0

0

4

1

0

0

7

قایق صیادی /تفریحی

1

5

0

1

1

2

0

1

13

کاالبر عمومی/کانتیرنی/فلهبر

2

1

4

1

0

3

0

2

13

لندینگ کرافت

0

0

0

0

0

1

1

0

2

مسافری

1

0

1

2

0

0

0

0

4

0

1

1

0

0

1

0

1

4

3

1

3

1

0

1

0

0

9

2

3

1

3

0

1

1

1

12

16

14

10

22

7

16

7

6

98

نوع سانحه
نوع شناور

ID

تانکر

یدک کش

fS

بارج

جمعا

جمعا

از دست رفنت کنرتل

آمار سوانح دریایی  12ماهه  93بر اساس نوع شناورها و نوع سانحه

eo
با

رج:

%12

iv

کک
ید

ها:
%35

ch

لنج

ش:

%9

تانکر%4 :

و
می

Ar

ال
یرو
ب:

%7

قایق صیادی/تفریحی%14 :

ک
االب

ر
عم

م

ل

/ک
انت

ند
ینگ

ی
رنی

/ف
لهب

ر

سافری%4 :

کراف

ت%2 :

3:

%1

منــودار شــاره( )2؛ ســوانح دریایی12
ماهه سال  1393بر حسب نوع شناور

طبقجدول شامره ( )3و منودار شامره
( ،)2حدود نیمی از سوانح دریایی به
وقوع پیوسته در  12ماهه سال 1393
مربــوط به لنجها اســت و عمدهترین
نوع سانحه در لنجها هامنند ده ماهه
مشابه در سال گذشــته آب گرفتگی
بوده است.
 56سال سی ام شامره  220خـــــرداد 1394

www.SID.ir

جدول شامره ( )5؛ سوانح دریایی 12ماهه  93به تفکیک ماه وقوع و نوع سانحه

فروردین

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

اردیبهشت

1

1

0

1

1

0

0

2

0

6

خرداد

0

0

1

2

0

0

1

0

0

5

تیر

1

1

1

2

0

3

1

0

1

10

مرداد

2

2

1

3

0

2

1

0

1

11

شهریور

2

0

1

6

0

3

0

1

0

13

مهر

3

0

1

0

2

2

1

0

1

10

آبان

2

3

3

3

0

0

1

1

0

13

آذر

2

4

1

2

0

0

0

1

1

11

دی

1

2

0

3

0

1

0

0

1

8

بهمن

0

0

0

0

2

2

1

0

0

5

اسفند

1

0

1

0

0

0

2

0

0

4

جمعا

15

13

10

22

5

12

8

5

5

98

eo

fS

ID

ماه

آتشسوزی

تصادف  /برخورد

به گل نشسنت

آب گرفتگی

آسیب بدنه

سانحه شغلی

واژگونی  /کج شدگی

از دست رفنت کنرتل

سایر

نوع سانحه

تعداد

جمع

Ar

ch

iv

منودار سوانح دریایی دوازده ماهه سال  93به تفکیک ماههای سال

منودار شامره ( )4؛ روند وقوع سوانح دریایی در سال 93

نتیجهگیری

با توجه به منودار شــاره ( )4مالحظه میشــود بیشترین ســوانح در ماههای
آخر تابســتان و اواســط فصل پاییز (آبان ماه) اتفاق افتاده اســت و تعداد قابل
مالحظهای از ســوانح اتفاق افتاده از نوع آبگرفتگی و ســانحه شغلی (عمدتا
در لنجهای چوبی) بوده اســت که میبایست در امر آموزش خدمه و استاندارد
منودن شناورهای فوقالذکر باجدیت بیشتری اقدام منود .
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سوانحدریاییبسیارشدید
در ده ماهه1393
نوعسانحه

نوعشناور
درگیر
لنجباری

واژگونی
(5مورد)

لنجصیادی

غرق+مرگ 3نفر

لندینگکرافت

غرق

قایقصیادی

غرق+مرگ 2نفر

لنجباری

غرق

بارج

دردریایطوفانیدرحال 
یکهبامحمولهآهن(ورقآالت)درمسیرخودحرکتمیکردبهدلیلرشایطنامساعدجویومتالطمشدندریاومتعاقبآنرولوپیچ
شدیدتعادلخودراازدستمیدهدوبهطورکاملغرقمیگردد.
یکفروندقایقصیادیدرهنگامشببراثرطوفاندچارواژگونیشدهوسببمرگدونفروغرققایقگردید.

بهعلتضعفبدنهدردریایطوفانیدچارآبگرفتگیودرحوالیجزیرهکیشغرقشد
بهعلتضعفبدنهدردریایطوفانیدچارآبگرفتگیودردهانهاروندغرقشد

بهعلتضعفبدنهدردریایطوفانیدچارآبگرفتگیودر 30مایلیجنوبجزیرهکیشغرقشد
بهعلتضعفبدنهدردریایطوفانیدچارآبگرفتگیودر 11مایلیغربجزیرهکیشغرقشد؛

غرق

بهعلتنامعلومدچارآبگرفتگیوبینجزایرهرمزوالرکغرقشد.

غرق

بارجآبرسان

غرق

بهعلتضعفبدنهدربندرامام(ره)بهزیرآبرفت

لنجباری

غرق

علتآبگرفتگیوغرقگزارشنشدهاست.

بارجآبرسان

غرق

لنجباری

غرق

غرق

بهدلیلبارگیرینامناسبومواجهشدنبارشایطنامساعدجویومتالطمشدندریادچارآبگرفتگیونهایتاغرقشد.
قایقموتوریدرحوالیجزیرهالرکدچارآبگرفتگیونهایتاغرقشدونفراتآنتوسطدریابانینجاتدادهمیشوند.

لنجتوقیفشدهوبدونخدمهدربندررهاشدهبودکهدچارآبگرفتگیوغرقشد.

علتآبگرفتگیوغرقگزارشنشدهاست.

eo

قایقموتوری

بهعلتضعفبدنهدربندربوشهربهزیرآبرفت

fS

غرق

غرق

لنجباری

لنجصیادیبراثرشکستهشدنسکاندچارآبگرفتگیشدهوغرقشد

لنجصیادی

غرق

کشتیباری

مرگ 1نفر

لنجهایباری

غرق

لنجهایباری

غرق

لنجصیادی

غرق+مرگ 2نفر

کشتیصیادی

غرق

لنجهایباری

ازبینرفته

چهارفروندلنجباریدرخوربندرقدیمالفتدچارحریقشدهوازبینرفتند

لنجباری

ازبینرفته

آتشسوزیدرقسمتموتورخانهرشوعوبهمتامقسمتهایشناوررسایتمنود.بهگفتهخدمه،پمپغیراستانداردکهبرایتخلیهآباستفادهمیشدعمل
وقوعحریقبودهاست.

لنجصیادی

ازبینرفته 7+نفر
فوتشدن

لنجصیادیبههمراه 9نفردرساعت 11:00خدمهعازمدریاشدند،کهبهعلتنامعلومیدچارحریقشدهکهمتاسفانه 7نفرازخدمهفوتمنودنو 2نفر
باقیامندهجهتمداوابهبیامرستانمنتقلشدند

لنجباری

1شناورغرق+
2شناورنیمهمغروقه

مرکزکنرتلترافیکبندربامشاهدهآتشسوزیدریکلنجباری،رسیعابامرکزآتشنشانیمتاسگرفتهولیمتاسفانهآتشبهدولنجدیگررسایتمنودهوبا
جداکردنآنهایکلنجغرقودومورددیگرنیمهمغروقشدند.

قایقتفریحی

مرگ 2نفر

قایقتفریحیدرتاالبانزلیباپایهپلبرخوردمنودکهمنجربهمرگدونفرازرسنشینانشد.

قایقموتوری

مرگ 1نفر

قایقبهعلترسعتزیادوناتوانیدرمهارقایق،بهدوبهایکهدراسکلهپهلوگرفتهبود،برخوردمنود

قایقصیادی

مرگ 1نفر

دوقایقماهیگیریبایکدیگربرخوردکردهوملوانقایقغرقشدهوناخداهمازناحیهکتفدچارشکستگیشد

فلهبر

غرق+مرگحداقل
2نفر

یدککش

مرگ 1نفر

لنجصیادی

مفقودی 1نفر

لنجباری

غرق

بهعلتضعفبدنهدردریایطوفانیدچارشکستگیبدنهونهایتاغرقشد

لنجباری

غرق

بهعلتضعفبدنهدردریایطوفانیدچارشکستگیبدنهونهایتاغرقشد

در 13مایلیجنوبجزیرهسیریدچارآتشسوزیشدکهمنجربهمرگیکیازخدمهوسوختگیشدیدیکیدیگرازآنانگردید
دوفروندلنجباریکهدریکسانحهآتشسوزیدراروندکنارهردوازبینرفتند.

iv

سهفروندلنجباریدرسانحهآتشسوزیدچارحریقشدندکهیکیازآنهاکامالازبینرفتودوفروندلنجدیگردرحالتنیمهغرققرارگرفتند.
بهعلتنامعلومشناوردچارحریقگردیدودونفرازخدمهبرمفقودشدهواثرازآنهاپیدانشد.

ch

کشتیدرلنگرگاهدرتوقفبود.هنگامغروبآشپزخانهکشتیدچارحریقشدوبهدیگرقسمتهارسایتمنودتامنجربهغرقکشتیگردید

Ar

شکستگی
بدنه
( 2مورد)

غرق

غرق

لنجباری

سانحه
شغلی(2
مورد)

غرق

در 45مایلیجنوبابوموسیکهدرهواینامساعدودریایطوفانیغرقشد.

ID

لنجباری

تصادف
( 3مورد)

تلفات

بهدلیلبارگیرینامناسبومواجهشدنبادریایطوفانیواژگونوغرقشد 3.نفرازخدمهمفقودشدهواثریازآنهاپیدانشد.

لنجباری

برخورد
( 1مورد)

رشحسانحه

غرق+مرگ 7نفر

لنجباری

آتشسوزی
( 9مورد)

جدول شامره ( )2؛ سوانح دریایی بسیار شدید در سال 93

در 17مایلیجنوبجاسکبهعلتبدچیدنباروعدمتعادللنج،دردریایطوفانیغرقشدومنجربهمرگ 7نفرگردید؛

لنجباری

آبگرفتگی
( 12مورد)

کشتیایرانیباقایقصیادیبرخوردمنودهومنجربهغرقشناورصیادیومرگ 2نفرومفقودشدن 3نفرازخدمهآنشد.
حدودساعت 16:30ملواندرحالیکهیدککشدرکناراسکلهپهلوگرفتهبودبهعلتنامعلومدرآبافتاد.ساعتیبعدپیکراوکهرویآبشناوربودرویت
شد.
حدودساعت 01:00ملوانلنجصیادیجهتجمعآوریماهیاقدامبهکشیدنتورمیمنایدکهبهعلتطوفانیبودنهوابهدریاافتادهوعملیاتجهتپیدا
کردنملوانناموفقبودهاست.
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در شش ماهه نخست سال  93گزارشات دریافت شده توسط دفرت سازمانهای
تخصصی و بیناملللی حاکی از  11مورد سانحه دریایی بسیار شدید بوده است
که منجر به از بین رفنت  9شناور و مرگ  10نفر گردیده است .این سوانح دریایی
بسیار شدید عبارت بودنداز:

تحلیلسانحه
واژگونیلنجباریفرس

فاجعهبارترینسانحهدر 6ماهنخستسال 93مربوطبهواژگونیلنجباریفرسدر17
مایلیجنوبجاسک بود که بهعلت بد چیدن بار و عدم تعادل لنج ،در دریای طوفانی
غرق شد و منجر به مرگ 7نفر گردید.

رشح سانحه:

ID

لنج باری فرس به شــاره ثبت  11455در تاریخ 93/04/07اقدام به بارگیری 175
عدد پالت سنگ به وزن 5/167تن میمناید .روز بعد( ،در تاریخ )93/04/08ساعت
 17:30این شناور با  10خدمه ،بندرجاسک را به سمت کشور عامن (مسقط) ترک
میکند .حدود ساعت 20:00ناخدای لنج ،سکان را به یکی از خدمه که تجربه کمی
در هدایت لنج داشت میسپارد .دریا مواج و نگهداشنت تعادل لنج بهخاطر بار زیادی
کهرویعرشهچیدهشدهنسبتاسختبود.دراثربرخوردناگهانییکموجبزرگبالنج،
تعادل آن به هم خورد و بالفاصله غرقشد.
در تاریخ( 93/04/09روز بعد ،حدود 20ساعت پس از سانحه) یک کشتی خارجی دو
نفر از خدمه لنج را بر روی تخته چوبی در دریا دیده و آنها را از آب میگیرد .در تاریخ
( 93/04/10دو روز بعد از سانحه) یک لنج صیادی یکی دیگر از خدمه لنج را در دریا
دیده و وی را از آب میگیرد .طی روزهای بعد ،دوجســد متعلق به خدمه لنج توســط
تیمهایجستوجو و نجات در دریا یافته شده است .از رسنوشت  5نفر خدمه مفقود
لنج باری فرس تاکنون اطالعی بهدست نیامده است.

fS

تحلیلسانحه

ch

iv

eo

بارگیری (پالتهای ســنگ) بر روی عرشه ،ارتفاع مرکز گرانش لنج را بیش از حد
باال میبرد .به این حالت شناور اصطالحا ( )Tenderگفته میشود .در این رشایط
ارتفاع متاســنرتیک ( )GMو متعاقبا پایداری شــناور کاهش مییابد و احتامل
واژگونی شناور بیشتر میشود .یک شــناور  tenderراحتتر به طرفین متامیل
میشود و دشوارتر به حالت قائم برمیگردد : M( .نقطه متاسنرت  : Gمرکز گرانش

 : Bمرکز شناوری)
.1در صورتی که بار (پالتهای سنگ) به خوبی مهار نشده باشد ،در اثر غلتشهای
لنج در دریای مواج ،امکانجابهجاشدن بار و از بین رفنت تعادل لنج باال میرود.
.2از عوامل غیر مستقیم موثر در این سانحه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
عدم آشنایی کافی ناخدا و خدمه با بحث تعادل شناور؛
عدم آشنایی خدمه با چگونگی بارگیری کاالهای مختلف ؛
عدم اســتفاده صحیح از تجهیزات ایمنی در زمان حادثه ( Life Raftشــناور با
طناب بسته شده بود لذا به موقع آزاد نگردید)؛
عدم کنرتل و نظارت سازمان بنادر بر ایمنی شناورها در آن منطقه (ازجمله عدم
تامین نیروی انسانی کافی در بندرجاسک)؛
عدم وجود دستورالعمل تخلیه و بارگیری ایمن شناورهای سنتی؛
عدم کسب مجوز فعالیت رشکت تعاونی لنج دارانجاسک از سوی سازمان.
اقدامات اصالحی صورت پذیرفته
در پیگیری علل وقوع این ســانحه اقداماتیجهت رفع مشــکالت ایمنی بندر
جاسک صورت گرفته است تا در حد امکان از وقوع سوانح مشابهجلوگیری شود.
ازجمله این اقدامات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
.1الزام ناخدای لنجها در بارگیری یک ســوم بار در خن لنج و اطمینان از تعادل
لنج برای دریانوردی .رشکت تخلیه و بارگیری سمندبارجاسک موظف گردید در
این مورد با ناخدای لنج همکاری مناید.
.2تهیه دستورالعمل چیدمان بار در لنجها با تایید موسسه ردهبندی
.3اعالم لیست بارهای مجاز و غیرمجازجهت حمل با شناورهای سنتی
.4الزام بیمه نامههای دریایی (بیمه بار ،بیمه مسوولیت ،بیمه شناور)
.5مقرر گردید تعاونی لنجداران نسبت به معرفی افرادی با دانش مناسبجهت
نظارت بر بارگیری و امورات لنجها به بندرجاسک اقدام مناید
.6طیجلســات برگزار شــده با حضور صاحبان کاال ،منایندگان رشکت تخلیه و
بارگیری و تعاونی لنج داران ،متهیداتی برایجلوگیری از مراجعه مستقیم صاحبان
کاال به مالکان یا فرماندهان شناور صورت گرفت تا هرگونه حمل کاال توسط لنجها
تحت نظارت تعاونی انجام گیرد.
 .7استقرار مامور کنرتل و بازرسی ( )PSCبه صورت دایم در بندرجاسک
اثر بخشی این اقدامات بهطور مستمر مورد ارزیابی و پیگیری قرار میگیرد.

Ar

شکل شامره ( )1؛ افزایش ارتفاع مرکز گرانش ( )Gدر پی بارگیری روی عرشه لنج

tender

شکل شامره ( )2؛ مقایسه دامنه نوسان غلتش ( )rollingدر حالت  Tenderدر اثر بارگیری بیش از حد روی عرشه

شکل شامره ( )3؛جابهجایی بار در اثر عدم مهار مناسب
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عکس :مجتبی بحیرایی

ID

گفتوگویاختصاصیبا
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست

fS

محیطزیستخزری
امین خالقپرست

eo

کارشناسیارشدزیستشناسیژنتیک
دانشگاهآزاداسالمی،واحدعلوموتحقیقاتتهران

iv

«هیاتمذاکرهکننده
ایران»زمانیکهمتوجه
شدکهکشورهای
منطقهآمادگیپذیرش
ایرانبهعنوانمیزبان
را ندارند ،تالش منود
تا«دبیرخانهبرنامه
 » CEPبهطور ثابت در
آذربایجانباقیمناند.

برنامه محیط زیســت دریای خزر ،برنامه همکاری پنج کشــور
حاشــیه دریای خزر در مســائل زیســتمحیطی بــود .تا قبل
از فروپاشــی اتحادجامهیر شــوروی ،برنامه همــکاری محیط
زیســتی در منطقه نداشــتیم .البته ،معاهدات منطقهای بین
شوروی سابق و ایران وجود داشــت؛ اما این معاهدات بیشتر
در زمینه ماهیگیری و تردد در دریا بود .حتی زمانیکه درباره
ماهیگیری در این معاهدات صحبت میشد ،مساله مدیریت
منابع زیســتی مطــرح نبود و بحــث حفاظت از تنوع زیســتی
در این معاهــدات اهمیت نداشــت .در آن زمــان ،بیشتر این
موضوع مطرح بود که هر کشــور تا کجا میتواند در دریای خزر
پیش رود ،چــه مقدار ماهی میتواند بگیرد و در زمینه مســائل
ماهیگیری چگونه با ایجاد رشکتهای مشــرک میتوانند با
همدیگر همکاری کنند .بعد از فروپاشی اتحادجامهیر شوروی،
کشــورهای تازه اســتقاللیافته بهدلیل اقتصاد ناپایداری که
داشتند ،بهسوی توسعه بسیار شتابزدهای حرکت کردند .این
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«:برنامه محیط زیست دریای خزر» چطور شکل
گرفت؟

«:برنامه محیط زیســت دریای خــزر» چطور در
ایران شکل گرفت و چطور شــا همکاری خود را با این
برنامه آغاز کردید؟

از ســال  1997دقیقــا از زمانیکــه ســازمان حفاظت محیط
زیســت میخواســت در این زمینــه رشوع به همــکاری کند و
رشایط میزبانی «کنفرانــس رامرس» را فراهم کنــد ،درگیر این
داســتان بودم .اســاس و بنیان این همکاریها از زمان «دفرت
محیط زیست دریایی» بود .در آن زمان «معاونت محیط زیست
دریایی» وجود نداشت و «دفرت محیط زیست دریایی» بهعنوان
مرجع ملی ایجاد چنین همــکاری در منطقه مطرح بود« .دفرت
محیط زیســت دریایی» در ســال  2004تا  2005به «معاونت
محیط زیست دریایی» تبدیل شد .اما از هامن زمان که معاونت
دریایی بهصــورت دفرت دریایــی در «ســازمان حفاظت محیط
زیســت» مطرح بود ،مســوولیتهایی که در ارتبــاط با مناطق
دریایی ،استانهای ساحلی و کشورهای منطقه وجود داشت،
از طرف دفرت دریایی انجام میشــد .البته اختیــارات معاونت
دریایی خیلی بیشتر از دفرت دریایی است .دفرت سازمان ملل
در تهران به ما خیلی کمک کرد تا ایران آمادگی الزم برای چنین
همکاری را داشته باشد .همچنین ،ما از متخصصین دانشگاهی
برای ایجاد این بسرت همکاری خیلی کمک گرفتیم« .وزارت امور
خارجه» نیز بهعنوان یک نهاد اصلی دولتی در روابط منطقهای و
بیناملللی ،با حامیت از این برنامه محیط زیست دریایی نقش
خیلی مهمی داشت تا سازمان محیط زیســت بهعنوان مرجع
ملی بتواند در این بخش همکاری کند.
از آنجاییکه در همه این پنج کشور حاشیه دریای خزر ،بخش
محیط زیســت هر کشــور در این برنامه بهعنوان مرجع ملی در

Ar

پس از فروپاشـی اتحادجامهیر شوروی و با تشکیل کشـورهای تازه استقاللیافته
آذربایجـان ،روسـیه ،قزاقسـتان و ترکمنسـتان ،دریـای خـزر بـا مشـکالت
زیسـتمحیطی زیـادی مواجه شـده اسـت .آلودگیهـای میکروبـی ناشـی از ورود
فاضالب شـهری و روستایی و آلودگیهای ناشی از ورود کودهای شیمیایی ،سموم
کشاورزی و مشـتقات نفتی به دریای خزر ،نهتنها موجب مرگ و میر گسرتده آبزیان ارزشمند دریای
خزر شـده است ،بلکه سالمت مردم نواحی سـاحلی این دریاچه را بهشدت تهدید میکند .با افزایش
آلودگیهای دریای خزر ،قطعا کشـورهای حاشـیه دریای خزر در آینده با چالشهای بیشتری روبهرو
خواهنـد شـد .بهمنظـور آشـنایی بـا برخـی اقدامـات بیناملللـی کـه بـرای ارزیابـی مشـکالت
زیسـتمحیطی دریای خزر در در دهههای گذشـته انجام شـده اسـت ،با عضو هیات علمی دانشگاه
آزاد اسلامی و معاون محیط زیسـت دریایی سـازمان حفاظت محیط زیسـت ،دکرت «پروین فرشچی»
کـه در زمینه برنامه منطقهای محیط زیسـت دریای خزر( )CEPبیش از ده سـال سـابقه فعالیـت دارد،
گفتوگو کردیم.

توسعه شتابزده شامل رسمایهگذاریهای متعدد رشکتهای
مختلف ،ســازمانهای بیناملللــی و کنرسســیومهای بزرگ
نفتــی در زمینــه بهرهبــرداری از منابــع طبیعی دریــای خزر،
بهخصوص منابع نفت و گاز میشــد .در نتیجــه ،نگرانیهای
کشــورهای منطقــه در رابطه با مســائل زیســتمحیطی ،بعد
از ســال  1991خیلــی زیاد شــد .همچنین ،جامعــه جهانی
نیز نگرانی زیادی در این زمینه داشــت .ایــن نگرانیها منجر
شــد که یک گروه از ســازمانهای تخصصی بیناملللی شامل
بانکجهانی( ،)WBGاتحادیــه اروپا( ،)EUبرنامه عمران ملل
متحد( )UNDPو برنامه محیط زیست ملل متحد( )UNEPدر
سال  1995به منطقه بیایند تا خواست سیاسی کشورها را برای
همکاریهای زیستمحیطی محک بزنند .اتحادیه اروپا با یک
رویکرد چند جانبه ،برای رسمایهگذاریهایی که میخواســت
در زمینههای مختلف در دریای خزر در آینــده انجام دهد ،در
منطقه حضور یافت؛ از یکســو ،میخواست در بهرهبرداری از
نفت دریای خزر رشکت داشته باشد و از سوی دیگر میخواست
به پتانســیل کشــورهای تازه اســتقاللیافته پی بربد .بخشی
از اتحادیــه اروپا کــه با ما همــکاری میکرد ،کمیســیون اروپا
( )EuropianCommissionدر برنامــه کمکهــای فنــی به
کشــورهای تازه اســتقالل یافته (Technical Assistance to
)Commonwealth of Independent States Programme
بود که بهاختصار ( )EC/TACIS programmeنامیده میشد.
همچنین ،از ســال  1992تا  ،1996هر سال اجالسهایی در
کشــورهای منطقه برگزار میشــد که در آن بهمســائل مختلف
محیط زیست ،بهصورت کلی یا با مترکز بر تنوع زیستی پرداخته
میشــد .در نهایت ،در ســال  1998در رامرس ،یک همکاری
زیستمحیطی منطقهای با عنوان «برنامه محیط زیست دریای
خزر»( )CEPبهطور رســمی آغاز شــد .در منطقه سه فاز برنامه
محیط زیست دریای خزر اجرا شد .بین هر فاز CEPیک تا یک
و ســال و نیم فاصله بود .فاز یــک  CEPدر آذربایجان(باکو) از
سال  1998تا  ،2002فاز دو  CEPدر «جمهوری اسالمی ایران»
از ســال  2003تا  2007و فاز ســه  CEPدر قزاقستان از سال
 2009تا  2012انجام شد.

:چــرا دبیرخانه کنوانســیون تهــران بهصورت
چرخشی بین کشورهای منطقه برگزار میشود؟
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پــس از آغاز «فاز یــک» برنامه محیط زیســت دریــای خزر ،در
ســال  2000با مــرگ و میر گســرده تنهــا پســتاندار دریای
خزر(فکخزر) مواجه شدیم .جمعیت فکهای دریای خزر در
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:درباره کارهــای مهمی که در «فــاز یک» برنامه
محیط زیست دریای خزر انجام شد ،توضیح دهید؟
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 CEPمنجر به شکلگیری «کنوانسیون تهران» شده .در ابتدا،
الزم بــود «دبیرخانــه برنامــه » CEPکه مســوولیت هامهنگی
فعالیتهای کشورها را بهعهده داشت ،مشخص شود .میزبانی
«فاز یک» برنامه محیط زیســت دریای خــزر ()1998-2002
در هامن «جلسه رامرس» تعیین شــد .ایران سابقه همکاری با
کشورهای تازه اســتقالل یافته در منطقه را نداشت .بنابراین،
این کشورها خیلی مشتاق نبودند که ایران میزبانی را بهعهده
بگیرد .با وجود اینکه مســوولین ایران خیلــی مایل بودند که
میزبانی را بهعهــده بگیرند ،اما بهخاطر اینکــه ایران حامیت
چهار کشور حاشیه دریای خزر را برای گرفنت میزبانی نداشت
و سازمانهای بیناملللی نیز از آذربایجان برای گرفنت میزبانی
حامیت میکردند ،در یک مذاکره طوالنی تصمیم گرفته شــد
که «دبیرخانه برنامه » CEPدر آذربایجان تاسیس شود« .هیات
مذاکرهکننده ایران» زمانیکه متوجه شد که کشورهای منطقه
آمادگی پذیرش ایران بهعنــوان میزبان را ندارند ،تالش منود تا
«دبیرخانه برنامه » CEPبهطور ثابت در آذربایجان باقی مناند.
این تالشها موجب شــد که دبیرخانه بهصورت چرخشی میان
کشورهای منطقه برگزار شود .بودجه این برنامه توسط «صندوق
تسهیالت محیط زیستجهانی» ( )GEFتامین میشد .براساس
حروف الفبای انگلیسی ،یکی از کشورهای حاشیه دریای خزر
هر چهار ســال میزبانی برنامه را بهعهــده میگرفت .بنابراین،
بعد از امتام این دوره چهارســاله ،دبیرخانه برنامه از آذربایجان
به ایران منتقل میشــد و بعد از ایــران در صورتیکه «صندوق
تسهیالت محیط زیســت جهانی» فازهای بعدی هم برای این
برنامه داشت ،برگزاری دبیرخانه در روسیه و ترکمنستان ادامه
مییافت.
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نظر گرفته شده بود ،منیشد مسوول برنامه را از سازمان شیالت
انتخاب کرد .البته در ســایر کشــورها «وزارت محیط زیســت»
وجود داشت اما در ایران فقط «سازمان محیط زیست» داشتیم.
همچنیــن ،از آنجایی که ایــن همکاری در ارتباط با مســائل
محیط زیســت دریایی بود ،الزم بود این مسوول از دفرت محیط
زیست دریایی در سازمان انتخاب شود .البته در آن زمان سمت
سازمانی نداشــتم؛ خانم دکرت «معصومه ابتکار» همکاری خود
را در «سازمان حفاظت محیط زیست» از اواخر سال  1996آغاز
کرد و بنده بعد از ایشان در تیرماه  1997بهعنوان «مشاور ارشد
سازمان محیط زیست در مســائل دریایی» در سازمان رشوع به
همکاری کردم .بنابراین ،از آنجاییکه تجربه کاری من در زمینه
مدیریت سواحل و دریا بود ،در سال  1998در سازمان حفاظت
محیط زیست تصمیم گرفتهشد به عنوان «هامهنگکننده ملی»
در مسائل مربوط به «برنامه محیط زیست دریای خزر» ()CEP
در منطقــه کار کنم .مســوولیتهای مختلفی در این ســالها
داشتم؛ در ابتدا ،بهعنوان «هامهنگکننده ملی» در «فاز یک»
و «فاز دو» برنامه محیط زیست دریای خزر بودم .زمانیکه مدیر
برنامه محیط زیســت دریای خزر ،دکرت «حمیدرضا غفارزاده»
بازنشسته شد ،صندوق تسهیالت محیط زیستجهانی()GEF
اعالم کرد که به یک مدیر پروژه برای برنامه نیاز دارد .بنابراین،
افراد زیادی از همه دنیا در این فراخــوان رشکت کردند و بنده
نیز برای این سمت شغلی تقاضا دادم .در نهایت ،پس از بررسی
رزومه و انجام مصاحبه ،براساس سابقه فعالیتهایم در منطقه
بهعنوان جایگزین آقای دکرت «غفارزاده» و مدیر پروژه «فاز سه»
برنامه محیط زیست دریای خزر پذیرفته شدم.

دهه  ،90یک میلیون قالده برآورد میشد ،در حالیکه هماکنون
به صد هزار قالده رســیده اســت .در نتیجه ،حدود نهصد هزار
فک خزر در ایــن فاصله زمانی کوتــاه از بین رفتهانــد .یکی از
رویکردهای  CEPبهعنوان یک برنامه همکاری مشــرک میان
کشورهای ساحلی منطقه ،پاسخ به این سوال بود که چرا مرگ
و میر دســتهجمعی فکها یــک دفعه در دریای خــزر رخ داده
است؟ در  CEPکمیتههایی در زمینه آلودگی ،مدیریت سواحل،
مطالعه گونههای غیر بومی داشتیم اما برای یافنت علت مرگ و
میر فکهای دریای خزر نیز یک کارگروه از متخصصین(Task
 )forceتشکیل شد .همکاران «سازمان حفاظت محیط زیست»
و «موسسه تحقیقات شیالت ایران» برای تشکیل این کارگروه در
 CEPبه ما خیلی کمک کردند .یک از ویژگیهای خوب برنامه
محیط زیســت دریای خزر این بود که بیشتــر متخصصین از
منطقه انتخاب شدند .به این منظور ،متخصصین از کشورهای
ساحلی دریای خزر شناسایی شده و توسط مرجع ملی (بخش
محیط زیست هر کشور) به  CEPمعرفی میشدند .این کارگروه
متشــکل از منایندگان بخش شــیالت و بخش محیط زیســت
هر کشــور بود و فقــط درباره فک خــزر کار منیکــرد .وظایف
«کارگروه آبزیان دریای خزر» در سه بخش «ماهیان استخوانی»،
«ماهیانخاویــاری» و «فــک دریای خــزر» تعریف شــده بود.
بنابراین ،کارشناسان معرفی شده از سازمان شیالت و سازمان
محیط زیســت موظــف بودند در این ســه بخــش کار کنند .از
آنجاییکه ژاپنیها هم مشکالت زیستمحیطی داشتند و برای
پستانداران دریایی منطقه خود کارهای مشابهی کرده بودند،
بانــکجهانی از یک رشکت ژاپنی درخواســت منــود تا به این
پروژه کمک مالی کنــد .بنابراین ،این رشکت ژاپنی برای انجام
مطالعات در زمینه فک خــزر حدود یک میلیــون دالر به پروژه
کمک کــرد .در حقیقت ،بانک جهانی ،رشکــت ژاپنی و برنامه
 CEPایــن کارگروه را بهوجود آوردند تا مســاله فک خزر را مورد
بررسی قرار دهند .در هامن زمانیکه کارگروهی از متخصصین
منطقه توسط بانکجهانی ایجاد شد ،در CEPاز  Sue Wilsonو
همکارانش در دانشگاه لیدز ( )University of Leedsدعوت به
همکاری شد .در آن زمان Sue Wilson ،بهعنوان یک دانشمند
برجســته که اطالعات زیــادی درباره فک خزر داشــت ،خیلی
مطرح بود .ما میخواســتیم نهادهای بیناملللــی ما را هم به
لحاظ مالی و هم به لحاظ فنی حامیت کنند .دانشگاه لیدز یکی
از نهادهایی بود که هم از طرف ما و هم از طرف رشکتهای نفتی
منطقه به آن ماموریت داده شده بود که درباره فک خزر کار کند.
پس از انجــام تحقیقات میدانــی ،برای مرگ و میــر فکها در
دریای خزر چندین دلیل مشخص شد .یکی از این علل ،بیامری
ویروسی( )Canine Distemper Virusبود که قبال نیز فکها
را در نقاط دیگر دنیا درگیر کرده بود .اما همچنین ،ما طی این
تحقیقات متوجه شدیم آلودگیها نیز روی کاهشجمعیت فک
خزر تاثیر گذاشــته اســت .آلودگیها در پروژه فک خزر در سه
مبحث آلودگی نفتی ،آلودگی فلزات سنگین و آلودگی ناشی از
کودهای شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این مطالعات
خربهای خوبــی در زمینــه وضعیــت زیســتمحیطی منطقه
نداشــت .با وجود اینکه علت اصلی مرگ و میر فکها بیامری
ویروسی بود اما زمانیکه منونه بافت فکهای خزر مورد بررسی
قرار گرفت ،نتایج آزمایشــگاهی نشــان داد که در بافت فکها
عالوه بــر هیدروکربنهای نفتــی و فلزات ســنگین DDT ،نیز
وجود دارد .با مشــاهده  DDTدر بافت فکها این سوال مطرح
شد که اگر اســتفاده از  DDTدر دنیا از سی سال قبل منسوخ
شــده ،چطور این ســموم با منشــاجدید در بافت فکها یافت
میشود؟ بنابراین ،ما کشــف کردیم که نه تنها آلودگی مرتبط
با فعالیتهای کشاورزی در منطقه داریم ،بلکه  DDTبه میزان
زیاد در منطقه هنوز اســتفاده میشــود .از سموم کلره و DDT
به غیر از صنعت کشــاورزی ،در هیچ صنعت دیگری اســتفاده
منیشود .بهخاطر اینکه بیشتر ترکمنستان از بیابان تشکیل
شده ،این کشور در آن زمان کشاورزی نداشت .کشاورزی را فقط
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زمانیکه وجودDDT
دربافتفکهااثبات
شد،متوجهشدیم
کهآلودگیهایناشی
ازفعالیتکشاورزی
میتواندتاثیرقابل
توجهیرویسالمت
محیطزیستو
خصوصاسالمت
آبزیانداشتهباشد.

در بخشهایــی از رودخانه ولگا در روســیه و در نواحیجنوبی
دریای خزر(ایران و آذربایجان) داشــتیم .این مســاله بهخاطر
اینکه تا آن زمان روی فک خزر مطالعات گســرده دانشگاهی
نشــده بود و وجود ســموم کلره و  DDTدر بافتجانوران اعالم
نشــده بود ،از نظرها پنهان مانده بود .بنابراین ،زمانیکه وجود
 DDTدر بافت فکها اثبات شد ،متوجه شدیم که آلودگیهای
ناشــی از فعالیت کشــاورزی میتواند تاثیر قابل توجهی روی
سالمت محیط زیست و خصوصا ســامت آبزیان داشته باشد.
با توجه به اینکه متخصصین منطقه به کمک International
 Union for Conservation of Natureاین مطالعات را انجام
داده بودند و پژوهشگــری از بیرون از منطقــه نیامده بود این
آزمایش را انجام دهد ،کسی منیتوانست به نتایج این تحقیق
تردید کند یا ما را بهخاطر آشکار کردن مساله استفاده از DDT
توســط کشــاورزان به «تالش برای بدنام کــردن منطقه» متهم
بکند .برنامه محیط زیست دریای خزر نه تنها توانست زیستگاه
فکها را در دریای خزر به کمک تصویربرداری هوایی مشخص
کند ،جمعیت فکهــا را تعیین بکند و صحت ســامت آنها را
بررسی کند ،بلکه توانســت برای نخســتین بار در تاریخ ،روی
رفتارشناسی فک خزر در سطح منطقهای مطالعه کند .البته در
روسیه و قزاقستان ،ســابقه پژوهش ملی درباره فک خزر خیلی
بیشتر از  CEPبود.
با توجه به آمار علمی که در سالهای ،1394 ،1393 ،1392
داشــتیم ،حدود یک میلیون فک در دریای خزر وجود داشت.
اماجمعیت فکها در آمار علمی منترش شــده در سال ،2012
هزار و صد قالده اعالم شد که براساس اطالعات مجموعههای
بیناملللی و کشورهای ســاحلی ،فقط صد هزار قالده فک در
دریای خزر هماکنون باقی مانده است.

:چرا رشکتهای نفتی به «برنامه محیط زیست
دریای خزر» برای انجام تحقیقات علمی در زمینه فک
خزر کمک مالی میکردند؟

در زمستان ،شامل دریای خزر(نواحی نزدیک به رودخانه ولگا
تا ســواحل قزاقســتان) یخ میزند .اما فعالیتهــای نفتی در
زمستان متوقف منیشود .تانکرهای نفتی که نفت را از روسیه
و قزاقستان استخراج میکنند ،الزم اســت از این منطقه یخی
عبور کنند .بنابراین ،درجلوی این تانکرها یک کشتی یخشکن
قرار میگیرد تا تانکرهای نفتی را یدک بکشد .این یخشکنها
با شکافنت یخهای منطقه ،راه را برای عبور تانکرهای نفتی باز
میکنند .امــا این منطقه یخی محل تولید مثل فکها اســت.
فک مادر که تازه زایامن کــرده ،به توله خود توجه خاصی دارد.
فک مادر به توله خود شیر میدهد و همراه توله فک در مناطق
یخزده میماند .بنابراین ،با عبور یخشکنها از منطقه یخی ،هر
ساله تعداد زیادی از تولهها در این مسیر کشته میشوند.جامعه
جهانی به کنرسســیومهای نفتی اعرتاض میکــرد که یکی از
دالیل اصلی مرگ و میر توله فکها در زمستان تردد کشتیهای
یخشــکن در منطقه اســت .بنابراین ،رشکتهــای نفتی برای
اینکه از خودشان در برابر این اتهام دفاع کنند از Sue Wilson
و همکارانش در دانشگاه لیدز خواستند که این تحقیقات علمی
را در قالب یک برنامه بیناملللی در منطقه انجام دهند و نتایج
این مطالعه را منترش کنند تا مشخص شود سهم کنرسسیومهای
نفتــی در مرگ و میــر فکها چند درصد اســت .آنهــا معتقد
بودند که کشــورهای منطقه معموال مســائل دیگر که مرتبط با
این مساله اســت را پنهان میکنند .قزاقستان و سپس روسیه
بیشترینجمعیت فک خزر را دارند .اما این کشورها در دریای
خزر تا ده هزار قالده فک در سال سهمیه صید ( )Quotaدارند.
با وجود اینکه «اتحادیه بیناملللی حفاظت از محیط زیست»
( )IUCNدر ســال  2008فک خزر را بهعنــوان گونه در خطر
انقراض ( )Endangered speciesمطرح کرد ،هنوز این کشورها
بیاعتنا به این مساله ،سهمیه صید فک خزر را دارند .بنابراین،
طبیعتا این کشــورها مســائلی همچون صید بیرویه فکها را
پنهان میکنند .هنوز هم فعالیتهای گروه «ســو ویلسون» در
روســیه ادامه دارد و این گروه برای کنرسسیومهای نفتی هنوز
هم اطالعات در زمینه فک خزر جمعآوری میکند .البته برای
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روســیه بهعنوان یک کشــور قدرتمند،جهت انجام تحقیقات
بهطور مرتــب فکهای دریای خزر را پایــش میکرد .بنابراین،
تعداد زیــادی مقاله از این تحقیقات منترش شــده بــود .اما از
آنجاییکــه بیشتر ایــن مطالعات به زبان روســی بــود ،این
اطالعات دســت نیافتنی اســت .زبان روســی بــرای مطالعه
پژوهشگــران در بخشهــای مختلف کشــور پهناور شــوروی
کافی بود و انگیزهای وجود نداشــت کــه روسها هزینه ترجمه
مقاالت روســی را به زبان انگلیســی بــرای پژوهشگران دیگر
کشورها بهعهده بگیرند .یکی از دســتآوردهای برنامه محیط
زیســت دریای خــزر این بود که مــا اطالعــات و دادههایی که
برای شناخنت وضعیت محیط زیست دریای خزر نیاز داشتیم،
بهدســت آوردیم .با این کار اطالعات مربوط به محیط زیســت
دریــای خزر از انحصار روســیه خارج شــد .البته فقط مســاله
ترجمه مقاالت روسی مطرح نبود .از آنجاییکه میان کشورهای
مختلف همیشــه توافق برای نحوه تحقیق وجود ندارد ،ترجمه
مقاالت روســی فایده چندانی نداشــت .ممکن اســت شــیوه
تحقیــق ،روش منونهگیری ،فصــل و زمان انتخاب شــده برای
انجام مطالعات و تفسیر دادههای پژوهشگران یک کشور مورد
قبول پژوهشگران کشور دیگر نباشد .یکی از مشکالتی که در
همکاریهای زیســتمحیطی منطقهای با آن مواجه هستیم،
یکســانکردن روش تحقیق ،طرز تفکر و رویکرد پژوهشگران
به مساله و متقاعد کردن پژوهشگران کشورهای مختلف برای
انتخاب یک روش خــاص در تحقیقات ،پیروی از ترتیب مراحل
یک روش خاص و آنالیز دادهها به یک روش خاصجهت رسیدن
به نتیجه اســت .ما در  CEPمیخواســتیم همکاری منطقهای
را گســرش دهیم .بنابراین ،از مطالعات قبلی به عنوان منبع
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:پژوهشگــران روســی مقــاالت زیــادی درباره
فکها در گذشته منترش کرده بودند ،اما تعداد اندکی
از آنهــا در منابع مقاالت منترش شــده توســط گروه
 Sue Wilsonو همکاران ،بهچشم میخورد .علت این
موضوع چیست؟

تحقیقــات  CEPاســتفاده کردیم؛ امــا برای اینکــه پایههای
تصمیمگیــری در آینده ،اطالعات علمی باشــد که مورد توافق
میان همه کشــورها اســت ،خودمان این اطالعات را بهدســت
آوردیم .یکی از رویکردهای «صندوق تسهیالتجهانی» ()GEF
برای بررسی ریشهای و سیستامتیک مشکالت زیستمحیطی
در مناطق دریایی ،گــزارش (Transboundary Diagnostic
 )Analysisاســت .از آنجاییکــه برنامه  CEPتوســط GEF
حامیت مالی میشد ،ما هم برای  CEPگزارش «آنالیز تشخیص
مشــکالت زیســتمحیطی فرامرزی» فراهم کردیم .در TDA
پس ازجمعآوری گزارشــات علمی و فنی مربــوط به منطقه ،با
گــردآوری متخصصین منطقه از آنها خواســته میشــود تا در
ارتباط با این اطالعات به توافق برســند .برای مثال ،در دریای
خزر با کاهش ماهیــان خاویاری بهخاطر صیــد بیرویه ،صید
قاچاق ،آلودگیها ،ایجاد ســدها و تخریب زیســتگاهها مواجه
هستیم .بنابراین ،از متخصصین خواسته میشود در زمینه علل
ریشهای کاهش تنوع زیستی ،کاهش ماهیان خاویاری ،آلودگی
دریایی ،آلودگی نفتی و هجوم گونههای غیر بومی به یک نتیجه
واحد برسند .زمانیکه علت ریشهای را یافتیم ،میتوانیم منشا
این اتفاقات را بررســی کرده و به این سوال که چرا این اتفاقات
رخ داده ،پاسخ دهیم .ســپس با در نظر گرفنت بودجه محدود
 ،GEFمحدودیت زمانی ،تعداد متخصصین در منطقه ،در زمینه
فعالیتهای دارای الویت که باید در منطقه در دستور کار برای
چند سال آینده قرار گیرند ،بهطور منطقهای به تفاهم میرسیم.

مدتی به این گروه در روســیه بیاعتنایی شــد و روسها سعی
کردند با آنها همــکاری نکنند زیرا که این گروه خیلی ســعی
داشــت روی این مســاله تاکید کند که علت تلفات فکها تنها
یخشــکنها نیســتند و آلودگی آب و صید فکها توسط توسط
روسها در مرگ و میر فکها بیشتر نقش دارد .اما کسی آنها
را از روســیه اخراج نکرد .به طور کلی در فاز یک CEPاطالعات
بهدست آوردیم (فک خزر شناســایی شد ،زیستگاههای جانور
مطالعه شد) ،این اطالعات را آنالیز کردیم ،یافتههای حاصل از
آنالیز را چاپ منودیم و کارگاه آموزشی برای مردم برگزار کردیم.
:درباره «فــاز دوم» برنامه محیط زیســت دریای
خزر توضیح دهید؟
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شــکل  )2نقشــه کشــور
قزاقستان .پایتخت کشور
قزاقستان( )Astanaپس از
پایتخت مغولستان(آوالن
باتور) ،رسدترین پایتخت
دنیا محســوب میشــود.
کشــور قزاقســتان کــه
بیشتریــن جمعیت فک
خــزر را دارد ،از طریــق
دو اســتان «آتیرائــو» و
«مانغیستاو» با دریای خزر
در ارتبــاط اســت .دهانه
«رودخانه اورال» که یکی
از بزرگرتین منابع تامین
کننــده آب دریــای خــزر
پــس از «رودخانــه ولگا»
روسیه اســت ،در استان
«آتیرائــو» قزاقســتان
قــرار دارد .کشــورهای
قزا قســتا ن و روســیه
تنها کشــورهای حاشــیه
دریــای خزر هســتند که
هنوز برای شکار فک خزر
بهطــور قانونــی ســهمیه
صید( )Quotaدارند.

Ar

 CaspEcoهــان فاز ســوم برنامه محیط زیســت دریای خزر
اســت ،اما بهخاطر اینکه به برنامه یک بخــش مدیریت آبزیان
نیز اضاف شــده بود ،برنامه  CEPبــه  CaspEcoتغییر نام داد.
یک سال و نیم پس از فاز دوم  ،CEPفاز سوم  CEPدر قزاقستان
رشوع شد .در اکترب  ،2009بنده از ایران به قزاقستان مهاجرت
کردم و کارم را بهعنوان مدیر پروژه «فاز سه» برنامه محیط زیست
دریای خزر آغاز منودم .پایتخت قزاقستان ( )Astanaخیلی رسد
است و دمای آن تا منفی پنجاه و پنج درجه هم میرسید .تفاوت
دمایی میان دوره گرم و دوره رسد قزاقســتان خیلی زیاد است.
دوره گرم قزاقستان فقط در ماه  Julyاست که دما در این یک ماه
به چهل درجه میرسد .زمانیکه  CaspEcoدر قزاقستان رشوع
شد ،دوباره پروژه فک خزر یکی از فعالیتهای مهم برنامه بود.
ما ســعی کردیم با تعیین منطقهای از قزاقستان که بیشترین
جمعیت فک خــزر را دارد ،یک منطقه اختصاصــی فقط برای
حفاظت از فکها داشــته باشــیم Sue Wilson .و همکارانش
برای رســیدن به این هدف به ما کمک میکردند و عکسهای
هوایی مورد نیاز واطالعات مربوط به زیستگاه وجمعیت فکها
را تهیه میمنودند .ما روی گروه شــیالت و گروه محیط زیست
قزاقســتان خیلی کار کردیم تا بتوانیم آنها را تشویق کنیم که
این مکانهــا را بهعنوان منطقه حفاظت شــده فک خزر اعالم
کنند .حتی با کارشناســان قزاقســتان قرارداد بستیم که این
مطالعه را خودشــان انجام دهند .البته خیلی مشکل است که
یک کشــوری که برای شــکار فک خزر  Quotaدارد را تشــویق
کرد که جزایری که ما بهعنوان بهرتین محل برای حفاظت فک
تشخیص دادیم را بهعنوان منطقه حفاظت شده اعالم کند .ما با

یک نســخه برای همه کشــورها جــواب منیدهد .بــا توجه به
جمعیتــی از فکها که به ســواحل ایــران میآینــد و محدوده
زیســتگاهی که در اینجا توســط فکهــا مورد اســتفاده قرار
میگیرد ،لزومی نــدارد منطقه حفاظت شــدهای را فقط برای
فک خزر در ایران در نظــر بگیریم .در ایران برای کمک به گروه
امداد و نجات دکرت امیر صیاد شــیرازی ،الزم است که از طریق
اطالعرسانی مردم را درباره حفاظت از فکها آگاه سازیم.
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:جایــگاه  CaspEcoدر برنامــه محیــط زیســت
دریای خزر کجاست؟

:برای کمک به گروه امداد و نجات فک خزر ،چرا
ســازمان محیط زیســت تاکنون منطقهای را در ایران
بهعنوان منطقه حفاظت شــده برای فــک خزر اعالم
نکرده است؟
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در فاز دوم برنامه محیط زیســت دریای خزر نیز کارگروه آبزیان
تشکیل شد و به فعالیتهایش ادامه داد .در فاز دوم  ،CEPیک
برنامه اجرایی برای حفاظت از فک خزر(Seal Conservation
 )Action and Management Planیــا بهاختصــار SCAMP
تدویــن شــد .کارگروهها در فــاز دوم برنامــه  CEPاطالعات را
در زمینههای گوناگــون (مدیریت ســواحل ،آلودگی دریایی،
کاهش تنوع زیســتی ،گونههــای غیر بومــی و )...جمعآوری
کرده ،ریشهها را دریافته و اقدامات الویتدار را پیداکردند .در
نهایت هم براساس این یافتهها کارهای مربوط به این اقدامات
در برنامه منطقهجای خــودش را پیدا کرد(Strategic Action
 .)Programmeهمزمان با تدوین «برنامه اجرایی اسرتاتژیک»
( )SAPبرای منطقه ،هر کشوری برای خودش یک برنامه اجرایی
( )National Caspian Action Planتدوین کرد .برای اجرای
 ،NCAPمرجع ملی هر کشور(سازمان حفاظت محیط زیست)
نهادهای مرتبط با مســاله را دعوت کرد و هامن سلسله مراتب
را برای نهادهای داخلی تکرار منود تا آنها بتوانند مشکالت را
شناخته ،علل ریشــهای را پیدا کرده ،فعالیتهای الویتدار را
معلوم ساخته و با مشخص کردن محدوده زمانی ،میزان بودجه
را تعیین منایند.

بودجه کمی که  GEFدر اختیارمان گذاشته بود ،توانستیم یک
برنامه اقدام مدیریتی ( )Action Planدر زمینه مناطق حفاظت
شــده فک خزر برای قزاقســتان تهیه کنیم؛ امــا تعهدی برای
اجراییکردن این برنامه مدیریتی در قزاقستان نداشتیمGEF .
در دنیا هیچگاه اجرای برنامه اقدام مدیریتی را خودش بهعهده
منیگیرد .بلکه  GEFکمک میکند با بهکارگیری کارشناسان
کشــور ،آوردن مشــاور ،تخصص الزم فراهم شــود تا یک برنامه
مدیریتی نوشته شود .البته ما چنین پیشنهادی را به آذربایجان
هم دادیم و از آنها خواســتیم در مناطق حفاظت شــده کشور
بخشی را بهعنوان منطقه حفاظت شده فک خزر در نظر بگیرند.
البته ،آذربایجان در این زمینه تفاوتهایی با قزاقستان دارد .اوال
جمعیت فکها در آذربایجان خیلی زیاد نیست و دوما فکها را
در آذربایجان شــکار منیکنند .با وجود تالشهای ما در چهار
کشور استقاللیافته حاشــیه دریای خزر ،اراده سیاسی برای
اینکه یک منطقهای در هر یک از این کشورها بهعنوان منطقه
حفاظت شده فک اعالم شود ،تاکنون وجود نداشته است .اگر
اراده سیاسی وجود داشت ،این کشورها میتوانستند برای این
هدف از کنرسســیوم نفتی یا بخش خصوصــی پول بگیرند .از
آنجاییکه  GEFبه ما سه سال برای  CaspEcoفرصت داده بود
و فقط برای همین مدت بودجه در نظر گرفته بود ،مجبور بودیم
با امتام بودجه ،همــکاری با گــروه  Sue Wilsonرا نیز متوقف
کنیم .رسانجام ،مــا در ماه  Marchســال  2012با دکرت Sue
 Wilsonو همکارش از دانشگاه لیدز ،دکرت Simon Goodman
آخرینجلسه را برگزار کردیم و پرونده برنامه  CaspEcoرا در 31
ماه Mayسال  2012بستیم.
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تصمیامتجدیدسازمانبیناملللیدریانوردی
درارتباطباپیشگیریومقابلهباآلودگی
رویا عمیدی
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کارشناسمعاهداتجلوگیریازآلودگی
سازمان بنادر و دریانوردی

Ar

سـازمان بیناملللـی دریانـوردی ( )IMO1تصمیماتجدیـدی را در ارتبـاط بـا پیشگیـری و مقابلـه بـا آلودگی دریا توسـط کشـتیها اتخـاذ منوده اسـت  .این
تصمیمات در پی برگزاری دومین اجالس کمیته فرعی پیشگیری و مقابله بـا آلودگی که با حضور منایندگان دولتهای عضو از تاریخ  19تـا  23ژانویه 2015
مطابـق  29دی تـا  3بهمـن مـاه 1393در لندن برگـزار گردید ،گرفته شـد .با توجه بهاینکـه سـازمان بیناملللی دریانـوردی باالترین مرجـع بیناملللیجهت
تصمیمگیری در خصوص موضوعات علمی و فنی و همچنین وضع قوانین و مقررات بیناملللی در ارتباط با پیشگیری و مقابله با آلودگی ناشـی از کشـتیها
در صنعت کشتیرانی میباشـد و از آنجاکه دامنه تصمیامت متخذه توسط این کمیته فرعی محدود به کشتیها نبوده بلکه الزامات و مقرراتی را نیز برای بنادر وضع میمناید،
بههمین دلیل تصمیامت اخذ شـده توسـط کمیته مذکور ،اثرات مسـتقیمی بر صنعت ،اقتصاد و محیط زیسـت کشـورها داشـته که بهمهمترین تصمیمات و اقدامات متخذه
بهترتیب طرح در این اجالس ،پرداخته میشود .

تجدید نظر
راهنامی فهرست مواد خطرناک
کنفرانســی دیپلامتیک جهــت تصویب منت کنوانســیونی در زمینــه بازیافت
کشتیها در چین و به میزبانی هنگ کنک برگزار گردید و منت نهایی کنوانسیون
را باعنوان "کنوانسیون هنگ کنگ برای بازیافت ایمن و سازگار با محیط زیست
کشتیها" به تصویب رساند که این معاهده در سال  2009میالدی به تصویب
رســید ( . )2009 SRC2یکی از الزامات مهم این کنوانســیون ،فهرست مواد
خطرناک اســت که در جلســه دوم کمیته فرعی پیشگیری و مقابله با آلودگی
( ،)PPR3توافق گردیــد و پیشنویس راهنــای  2015برای ارائــه به کمیته
حفاظت محیط زیست دریایی ( )MEPC4را به تصویب رساند.
اصالحات مورد اعامل در دستورالعمل  2011شامل بهروزرسانی مقادیر آستانه
برای آزبست ،بیفنیلهای پلی کلرینه ( ،)PCB5بیفنیلهای پلی برومینات
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( ،)PBB6نفتالینهای پلــی کلرینه ( )PCN7و مــواد رادیواکتیو ،و همچنین
موارد استثناو غیره میباشد.
هنگامی که کنوانســیون هنگ کنــگ الزماالجرا گردد ،کشــتیهایی که برای
بازیافت ارسال خواهند شد ملزم به حمل فهرست مواد خطرناک براساس لیستی
خواهند بود که خاص هر کشتی خواهد بود.
سه کشــور نروژ ،جمهوری کنگو و فرانســه تاکنون کنوانســیون هنگ کنگ را
تصویب منوده یا به آن ملحق شدهاند.
طبق ماده هفدهم کنوانســیون  ،این معاهده بیست و چهار ماه پس از تاریخی
بهاجرا در خواهد آمد که:
اوال حداقل پانزده کشور بهعضویت آن در آمده باشند ،دوماجمع ناوگان تجاری
دولتهای عضــو از چهل درصد تناژ ناخالص کشــتیرانی تجاریجهانی کمتر
نباشد و ســوما حداکرث مجموع حجم بازیافت کشتی سالیانه دولتهای عضو
در طول ده سال گذشــته کمتر از ســه درصد مجموع تناژ ناخالص کشتیرانی
تجاری این دولتها نباشد.

اصالحات آئیننامه2008 NOx
در خصوص آزمایش
موتورهای گاز سوز و دوگانهسوز

پیشنهاد تعریف
کربن سیاه

سطح

تاریخ

دور کمرت از
rpm ۱۳۰

دور بین 130
تا rpm 2000

دور بیشرت از
rpm 2000

سطح I

2000

17

45

9/8

سطح II

2011

14/4

44

7/7

2016

3/4

9

1/96
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محدودیت میزان انتشار NOxدر ضمیمه 6مارپل ( اصالحات )2008 ,Marpol Annex VI
محدودیت انتشار NOx ، g/kWh

سطح III

در منطق کنرتل انتشار ( NOxدر خارح از ECAها استاندارد سطح  IIاعامل میشود).
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کمیته فرعی با اصالحــات پیشنویس آییننامه فنــی  ، 2008 NOXدر مورد
تجدید نظر در آزمایش موتورهای گازســوز و دوگانهسوز بهعنوان راهربد اجرای
 Tier IIIآییننامه ، NOXبرای ارائه به جلســه شــصت و هشتم محیط زیست
دریایی ،با هدف تایید و تصویب پس از آن ،موافقت منود.
در ادامه با ارسال پیشنویس بخشنامه کمیته حفاظت محیط زیست دریایی در
خصوص کاربری مقرره  13ضمیمه ششم مارپل و الزامات  Tier IIIدر خصوص
موتورهای گازسوز و دوگانه سوزجهت تصویب درجلسه شصت و هشتم محیط
زیســت دریایی موافقت منود که این راهنام با هدف کمک به کاربرد یکســان
مقرره  13ضمیمه ششم مارپل و الزامات  Tier IIIدر خصوص موتورهای گازسوز
و دوگانه سوز تهیه شده است ،از جمله در زمانی که این موتورها برای انطباق با
هر دو الزامات Tire IIو Tier IIIمورد تصدیق قرار میگیرند.

Ar

کمیتــه فرعــی با ایــن تعریــف گــروه کاری کــه توصیــف «بانــد و همــکاران» برای
«کربــن ســیاه» بــود موافقــت منــود تــا بهعنــوان تعریــف کربــن ســیاه بــرای
کشــتیرانی بیناملللــی بــه کمیتــه حفاظــت محیــط زیســت دریایــی جهــت
تصویــب ارائــه شــود ،چــرا کــه ایــن تعریــف بســتگی بــه روشهــای اندازهگیــری
نــدارد و بهطــور گســردهای توســطجامعــه علمــی پشــتیبانی میشــود.
بانــد و همــکاران ،کربــن ســیاه را بهعنــوان «یــک نــوع مشــخص از مــواد
کرب ـندار» تعریــف میکنــد کــه تنهــا در شــعلههای آتــش در هنــگام احــراق
ســوختهای پایــه کربنــی ،تشــکیل میگــردد .ایــن کربــن از دیگــر اشــکال
ترکیبــات کربنــی و کربــن موجــود در ذرات معلــق درجــو متامیــز اســت و دلیل
ایــن متایــز ترکیــب منحــر بــه فــرد خــواص فیزیکــی آن بــه رشح زیــر اســت:
 .1نــور مرئــی بــا مقطــعجــذب تــوده حداقــل  1-m2g 5در طــول مــوج 550
نانومــر راجــذب میکنــد.
 .2مقــاوم اســت .یعنــی ،شــکل اصلــی خــودرا در دمــای بســیار بــاال حفــظ
میکنــد و در درجــه حرارتــی نزدیــک بــه چهــار هــزار درجــه کلویــن تبخیــر
میشــود.
 .3در آب و حــال هــای آلــی ازجملــه متانــول و اســتون و دیگــر اجــزای ذرات
معلــق درجــو نیــز نامحلــول اســت.
 .4به صورت مجموعهای از گویچههای کربنی کوچک وجود دارد.
(منبــع :بانــد ،تــی ســی .و همــکاران ( )2013محــدوده نقــش کربــن ســیاه در
سیســتم آب و هوایــی ارزیابــی علمــی ،مجلــه پژوهــش ژئوفیزیــک:جــو،118 ،
)50171.JGRD / 10.1002 .:DOI ،5552-5380
کمیتــه فرعــی ســپس بــه ایــن موضــوع توجــه منــود کــه نیــاز اســت مطالعــات
اندازهگیــری انتشــار کربــن ســیاه انجــام شــود و در ایــن مرحلــه ،مترکــز بایــد
بــر روی اســتفاده از تعریــف مــورد توافــق بــرای حامیــت ازجم ـعآوری دادههــا
و شناســایی مناســبترین روش اندازهگیــری توســط کشــتیرانی بیناملللــی
باشــد.
ســپس کمیتــه فرعــی خاطــر نشــان کــرد کــه نیــاز بــه مطالعــات اندازهگیــری
بـهآن معنــی اســت کــه در ایــن مرحلــه بررســی اقدامــات کنرتلــی بــرای کاهش
اثــرات انتشــار کربــن ســیاه در قطــب ناشــی از کشــتیرانی بیناملللــی ممکــن
نیســت.

متعاقب الزماالجرا شدن ضمیمه ششــم مارپل در  19ماه می 2005میالدی،
در کمیته حفاظت محیط زیســت دریایی توافق بر این شد که بازنگری ضمیمه
ششــم مارپل و آییننامه فنی اکســیدهای نیرتوژن با هدف اهمیت به تقویت
محدودیتهای انتشــار با توجه به بهبود فنآوریها و تجربه اجرایی بهدســت
آمده صورت پذیرد،و در همین راستا به کمیته فرعی مایعات فله و گازها (کمیته
پیشگیری و مقابلــه با آلودگی فعلی) پیشنویس اصالحات به ضمیمه شــش
مارپل و کدفنی اکسیدهای نیرتوژن تهیه و ابالغ شد و در نتیجه در اجالس پنجاه
و هشتم کمیته حفاظت محیط زیست دریایی این پیشنویس تصویب گردید .در
اکترب  2008آیمو بازنگری ضمیمه شش مارپل و کد فنی ضمیمه شش مارپل و
کد فنی  NOX8را تصویب و از اولجوالی  2010الزماالجرا گردید که در مناطق
 ECA9محدودیت و ممنوعیت بیشتری داراست.
این ضمیمــه محدودیتهایــی را برای گازهای خروجی از کشــتیها شــامل
اکسیدهای نیرتوژن (( ،NOXدی اکسید ســولفور (( SOX10و ترکیبات آلی
فرار در نظر میگیرد.

بازنگری دستورالعمل
سامانههای پاککننده گازهای خروجی
کمیتــه فرعــی پیشنویــس اصالحــات بــرای بهروزرســانی دســتورالعمل
ســال  2009بــرای ســامانه پاککننــده گاز خروجــی توســط قطعنامــه ()59
 184.MEPCراجهــت تصویــب توســط شــصت و هشــتمینجلســه کمیتــه
حفاظــت محیــط زیســت دریایــی مــورد موافقــت قــرار داد ایــن بازنگــری
دســتورالعمل را در زمینــه اندازهگیــری  SO2 ،CO2و میــزان PHتخلیه در دریا
در موقعیــت کنــرل تخلیــه از روی کشــتی بــهروز میمنایــد.
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پیشنویس اصالحات به دستورالعمل موتورهای
دیزل دریایی مجهز به سیستمهای کاهش
کاتالیستی گزینشی ()SCR

fS

تصویب پیشنویس اصالحات در خصوص دستورالعمل موتورهای دیزلی دریایی
که مجهز به  SCR10یا سیســتمهای کاهش کاتالیستی گزینشــی و به الزامات
خاص مربوط به موتورهای دیزل دریایی مجهز به سیستمهای کاهش کاتالیستی
گزینشی ( ،)selective catalytic reduction systemبرای ارائه بهجلسه شصت و
هشتم محیط زیست دریایی ،میپردازد .در این اصالحات ،پاراگرافجدیدی تحت
روش آزمون نوع Bمربوط به محاسبه انتشارات گازی را به پیشنویس اضافه گردید.

تشکیل مجدد کارگروه تهیه پیشنویس آییننامه
حمل و مدیریت مواد خطرناک مایع سمی (در
مقادیر کم) و بهصورت فله در شناورهای پشتیبانی
فراساحلی()OSV12
کمیته فرعی بهکار خود بــرای تدوین یک پیشنویسجهت حمــل وجابهجایی
مواد خطرناک مایع سمی (در مقادیر کم) و بهصورت فله در شناورهای پشتیبانی
فراساحلی ادامه داد و یک گروه مکاتبهای برای نهاییمنودن منت ایجاد منود.
هدف ،تدوین چارچــوب نظاممند و یکپارچهجهت حمل و نقل مقدار محدودی از
مواد مایع خطرناک و مرض بهصورت فلهای در کشــتیهای پشتیبانی فراساحل با
متهید یک گواهینامه مجزا ،با توجه به طراحی منحرصبهفــرد و ویژگی اینگونه
شناورهاتهیهمیباشد.

یکی از روشهای مقابله با آلودگی دریا وجلوگیری از آلودهشــدن محیط زیســت
دریایی ،استفاده از مواد شیمیایی دیسپرســنت بهمنظورجلوگیری از پراکندگی
آلودگیهای نفتی میباشد .از اولین استفاده در سطح وسیع که در سانحه توری
کانیون  1967اتفاق افتاد اســتفاده از دیسپرســنتها بهعنوان یک روش مقابله
وجود داشته و برخی از متخصصین پاکسازی آلودگی نفتی با این مواد را بهعنوان
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پیشنویس بخش سوم دستورالعمل دیسپرسنت

IMO=International Maritime Organization
SRC= Selective Catalytic Reduction
PRP= Pollution Prevention and Response
MEPC= Marine Environment Protection Committee
PCB = Polychlorinated Biphenyls
PBB = Polybrominated Biphenyls
PCN = Polychlorinated Naphthalenes
Nox= Nitrogen Oxides
ECA =Emission Control Area
Sox= Sulphur Oxides
OPRC-HNS=Oil Pollution Preparedness,Response and Cooperation
Hazardous And Noxioud Materials
OSV= Offshore Support Vessels

Ar

کمیته فرعی ،پیشنویس دستورالعمل نحوه برخورد با پیشنهادات بیناملللی در
خصوص کمک در مواقع وقوع آلودگی نفتیجهت تایید و انتشــار بعدی بهجلسه
شصت و هشتم محیط زیست دریایی ارائه داد.
این دستورالعمل ،در پی فوران چاه Deepwater Horizonدر خلیج مکزیک که در
آوریل  2010در آمریکا به وقوع پیوست ،ابتدا از طریق گروه فنی قبلی 11OPRC-
 HNSپایهگذاری گردید و بعداز آن توســط یک گروه مکاتبهای ،تدوین گردید .در
واقعوسعتایننشتنفتیکهکمکبیناملللیرابرایمقابلهباآنمیطلبید،نشان
داد که خالهایی در مدیریت مقابله با نشتهای نفتی بزرگ که منابع و کمکهای
بیناملللیبرایمقابلهباآنموردنیازاستودرمواردیکهمقابلهبانشتنفتیخارج
از وســع و توانایی کشور حادثه دیده اســت ،وجود دارد و انتخاب تجهیزات و روش
ارزیابی و چگونگی پذیرش و پیشنهادات واصله برای کمک انتخاب گردد که برای
رشایط پیش آمده بهرتین باشد.
این دستورالعمل حاوی عنارص کلیدی اســت کهجهت ایجاد مکانیزم و مدیریت
مسائلی از قبیل :ارتباط بین دولتها و سازمانهای بیناملللی و منطقهای ،نحوه
هامهنگی کلی پیشنهادها و درخواســتهای کمکرسانی ،ارزیابی پیشنهادات
واصله و مدیریت دریافت اینگونه پیشــنهادات ،نحوه انتقال تجهیزات از کشــور
پیشنهاددهنده ،مسائل تامین مالی و بودجه ،مسائل گمرکیجهت ورود تجهیزات
به کشور حادثه دیده در دستورالعمل مربوطه را شامل میشود که مقرر شدجهت
تایید بهجلسه شصت و هشتم محیط زیست دریایی ارائه شود.
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پیشنویس دستورالعمل نحوه برخورد با
پیشنهادات بیناملللی در خصوص کمک در مواقع
وقوع آلودگی نفتی

موثرتریــن روشجهت ریزش نفت میدانند  .بههرحال ،بهکارگیری و اســتفاده از
مواد دیسپرسنت نیز محدودیت خاص خود را داشته و باید کامال در کنرتل باشد.
دستورالعملی در  4فصل کامال مستقلجهت استفاده از این مواد تهیه گردیده که
عناوین چهار فصل عبارتاند از:
• قسمت اول  -اطالعات عمومی در خصوص دیسپرسنتها و کاربرد آنها
• قسمت دوم  -منای کلی برای یک سیاست ملی در استفاده از دیسپرسنت :الگوی
پیشنهادی برای سیاست ملی برای استفاده از دیسپرسنت
• قسمت سوم – طرحهای عملیاتی و فنی برای کاربرد سطحی دیسپرسنتها
• قســمت چهارم  -کاربرد دیسپرسنتها زیر دریا (تهیه پیشنویس در حال انجام
است)
در این اجالس کمیته فرعی بخش ســوم دســتورالعمل دیسپرسنت ،در خصوص
اطالعات عملیاتی و فنی برای کاربرد سطحی دیسپرسنت (Surface application
،)of dispersantجهت کاربران عملیاتی با هدف ارائه دانش مورد نیاز برای کاربرد
آن ،تدوین منود.
بخش سوم این دستورالعمل ،همراه با بخش اول و دوم دستورالعمل دیسپرسنت
که قبال توسطجلسه شصت و پنجم محیط زیست دریایی تایید شده است،جهت
تصویبوانتشاربهجلسهشصتوهشتممحیطزیستدریاییارائهخواهدشد.تهیه
منت پیشنویس بخش چهارم نیز به گروه مکاتبهای محول شد.
همچنینگروهمکاتبهایبخشدومدستورالعملآلودگینفتی–طرحریزیاقتضایی
را که بازنگری هم شده نهایی خواهد منود .
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انزلی؛ بندری که حدود دو سده است آغوش خود
را به روی کشتیهای کوچک و بزرگ گشوده است.
دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه برای تهیه گزارشی
از این بندر ،راهی انزلی شــدیم .در این سفر چهار
روزه  ،از فرآیند ورود و خروج کاال  ،عملیات بندری،
بخشهای مختلف اســکله ،کشــتیهای تجاری،
نفتکش ،یدککش ،شــناور پایلوت ،الیروب ،برج
 ،VTSپاتوق بازنشستههای سازمان ،مرداب انزلی،
پل غازیان،بلوار انزلی و ...دیار کردیم که حاصل آن
گزارشی است که در ادامه آمده است.
میزبان اصلی ما اداره کل بنادر و دریانوردی استان
گیالن بود که قبل از هر چیز الزم است از اقدامات و
هامهنگیهایصورتگرفتهتوسطآقایسیدعلی
نعیمی ،مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان گیالن
سپاسگذاری کنیم .بنا بر روال ماهنامه بنا را بر این
داشــتیم که همه هامهنگیها از طریــق اداره کل
روابط عمومی صورت گیرد اما گویا به دلیل وجود
گرفتاریهای ِ
خاص رئیــس روابط عمومی بندر در
زمان حضور ما ،این امکان فراهم نشــد و در نتیجه
تصمیم گرفتیــم که بــرای یافنت اطالعــات مورد
نظرمان به واحدهای دیگر سازمان مراجعه کنیم.
دراینجستجوبرخیازواحدهایسازمانهمکاری
قابلتقدیریداشتند.آقایانحسینچراغیمعاون
دریایی و بندری  ،حسین صبحی رئیس اداره امور
بندری ،محمد صــادق بلند کیــش ،فرزند مرحوم
فرخ بلند کیش مســئول روابط عمومــی اداره کل
بنادر انزلی در دهه ،50محمدرضا رحیمزاده ،واحد
فنی و مهندســی اداره مهندسی عمران و شیرین
زبان افــرادی بودند که اطالعات و راهنامییشــان
برای تهیه گزارش و برخی تصاویر قدیمی که در این
گزارش میبینید ،کارساز بود .
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سید کامل هاشمی یکی از مدیران کل بندر انزلی است که با پیشنهاد سعیدیکیا در فاصله سالهای
 1370تا 1373مدیریتاینبندررابرعهدهداشت.اماایننخستینتجربههاشمیبرایحضوردرانزلی
نبود؛ او در سال 1361نیز معاون فرماندار انزلی بود .او که حاال مشاور مدیرعامل رشکت رسمایهگذاری
امین در امور رسمایهگذاری است و خاطرات پرفراز و نشیبی از آن دوران به یاد دارد.
به باور هاشمی ،سابقه تاریخی انزلی یکی از نقاط قوت این بندر است که سبب شده هنوز هم مشرتیان
زیادی این بندر را برای صادرات و واردات کاالی خود برگزینند« :انزلی یکی از بنادر قدیمی ما است که
بیشرتاز 200سالقدمتدارد.اینبندردرگذشتهبهعنواندریچهاروپاشناختهمیشدچراکهبسیاری
ازکسانیکهمیخواستندبهخارجازکشورواروپابروند،راهدریاازطریقبندرانزلیراانتخابمیکردند».
اوباتاکیدبراینکهکشورهایشاملیدریایخزرازدیربازمراوداتبسیاریبااینبندرداشتند،میگوید:
«به خاطر همین سبقه تاریخی ،بندر انزلی هنوز هم یکی از بنادر مهم حوزه دریای خزر است .هرچند
که پس از انقالب سازمان ،بنادر دیگری احداث و تاسیس کرد ،اما هیچکدام هنوز نتوانستهاند با بندر
انزلی رقابت کنند».
یکی دیگر از دالیل توفیق این بندر در مقایسه با بنادر شاملی دیگر  ،موقعیتجغرافیایی آن است که
هاشمیدربارهآنتوضیحمیدهد«:بندرانزلیبهشاهراههایخوبیبرایارتباطبامرکزکشوروشهرهای
بزرگ و مهم دسرتسی دارد .از سوی دیگر تجربه و تخصص پرسنل بندر انزلی ،گمرک و حتی رشکتهای
ِ
صاحب کاال بندر انزلی را برای تخلیه یا صادرات بار به بنادر
کارگزاری سبب شده است که در اکرث مواقع
دیگر ترجیح دهد».
یکیازدغدغههایاصلیهاشمیدردورانمدیرکلیاش،رسیدگیومدیریتوضعیتپیرشویآبدریا
به ساحل بود« :پیرشوی آب در ساحل در آن سالها بسیار سخت و نگرانکننده بود.خانههای حاشیهای
دریای خزر درجنوب آماج امواج سهمگین دریا شده بود .پیرشوی آب دریا خیلی از واحدهای مسکونی را
تخریب کرده بود .نیروی دریایی آسیب بسیار فراوانی دید .موجشکنهایی که 80سال قدمت داشتند،
در معرض تخریب قرار گرفت .اسکلههای ما دقیقا لب به لب با آب بود و امکان تخلیه و بارگیری کشتی
وجود نداشت».
با این حال او تاکید میکند« :تخلیه و بارگیری در این اسکلهها خطرات بسیار بسیار زیادی داشت اما
همکارانمادربندرانزلیمتامسعیوتالششاناینبودکهنگذارندوقفهایدرتخلیهوبارگیریکشتیها
ایجاد شود .همکاران ما در انزلی پتانسیل خوبی داشتند و واقعا در آن دوره ،بندر انزلی در مقایسه با سایر
بنادر دریای خزر مثل نوشهر ،حرف اول را می زد».
هاشمی با یادآوری دوران مدیر کلیاش در انزلی ،میگوید« :هر کس که بخواهد خدمت کند ،هر روزش
خاطره است .ازجداشدن کشتی و تصادف با تنها پل انزلی بگویم؟ از آبگرفتگی اسکلهها؟ از تخریب
موجشکنهابگویم؟آنچهبرایمخیلیخیلیشیریناست،زمانیبودکهاختالفیبینبندروسازماندرباره
طرح ترفیع اسکلههای پیش آمده بود».
اومیگویدهمهچیزبرایترفیعاسکلههاآمادهبوداماسازمانبنادرارصارداشتکهکاررابهزماندیگری،
یعنییکزمانمناسبموکولکنند«:مهندسانمشاوروکارشناسانجایکاتشخیصدادندکهاگرامروز
اسکلههای بندر انزلی ترفیع نشوند ،فردا دیر خواهد بود .اعتبار این کار هم پایدار شده بود .خیلی تالش
شد که متام گرفتاریهایی که در راستایجلوگیری از ترفیع اسکلهها وجود داشت ،برداشته شود و در
نهایتترفیعاسکلههارابدونهامهنگیباسازمانآغازکردیم.البتهاینطرحقبالبهتصویبرسیدهبود،
اما زمان اجرا تعیین نشده بود».
هاشمی در ادامه میگوید« :فرصت را مغتنم شمردیم .خاطرم هست که اولین شمع را در روز شهادت
حرضت زهرا(س) کوبیدیم ،خیلیها اعرتاض کردند که آیا منیتوانستید یک روز دیگر صرب کنید و بعد
از شهادت رشوع کنید؟ من توضیح دادم که برای عمران و آبادانی حتی یک روز تاخیر هم مجاز نیست.
ما در کشور اسالمی کار میکنیم و آبادی مملکت هیچ ربطی به بیحرمتی به این روز نخواهد داشت».
و خالصه حدود چهار سال بعد یعنی در سال  1376این تالش به مثر نشست« :در رشایط بسیار بسیار
بدی آغاز ترفیع اسکلهها رشوع شده بود و اما چند سال بعد یعنی در سال 1376افتتاح آن با والدت یکی
از امئه مصادف شد .با اجرای این طرح به خودم و همکارانم افتخار کردم .حاال هم هنوز پایه طرحی را که
ما در بندر مصوب کردیم ،روی میز مدیران کل بندر انزلی است و آن را دنبال میکنند».

حسن نجفی از سال  1374تا سال  1379سکان اداره کل بنادر و
دریانوردی استان گیالن را به دست گرفته بود .او که پیش از انزلی،
مدیر کل بندر امام خمینی (ره) بود ،بعد از انزلی برای ادامه تحصیل
در رشته مدیریت بندری به سوئد رفت و دوباره به ایران بازگشت.
نجفیکهحاالدربخشخصوصیفعالیتمیکند،دربارهمزیتهای
بندر انزلی میگوید« :نخستین مزیت بندر انزلی نزدیکی به شهر
است .این بندر امکانات خوب رفاهی برای کسانی دارد که کاالی
خود را وارد یا صادر میکنند .از سوی دیگر کامیونداران و متامی
مراجعان بندر از امکانات رفاهی بهرتی نسبت به بنادر دیگر دارند که
همین ویژگی انزلی را از سایر بنادر مثل امیرآباد متامیز کرده است».
بهگفتهاوویژگیبعدیبندرانزلیموقعیتجغرافیاییاینبندراست:
«نزدیکی بندر انزلی به مرکز کشور ،موقعیت ویژهای است .این بندر
به مراکز مرصف به ویژه به تهران ارتباط دارد و از قزوین با شامل غرب
کشور در ارتباط است».
اوباتوجهبهویژگیهایاجتامعیبندرانزلی،اعتقادداردکههمهاین
عوامل در موفقیت بندر انزلی سهم دارند« :انزلی یکی از شهرهایی
است که بیشرتینجمعیت باسواد و کمرتینجمعیت بیسواد را در
شهرهای کشور دارد که سبب شده است که کیفیت بدنه کار و نیروی
انسانی در داخل بندر و نیروهای مرتبط در رسویسهای مختلف
بندر باال باشد».
مدیر کل سابق بندر انزلی با یادآوری اینکه خصوصیسازی کامل
عملیاتبندریبراینخستینباردراینبندرشکلگرفت،میگوید:
«حدود سال  1375بود که پایهگذاری خصوصیسازی در بنادر
کشور به شکل واگذاری ترمینال کانتیرنی برای نخستین بار در بندر
انزلی ،در دوران خود من اتفاق افتاد».
نجفی در ادامه توضیح میهد« :ما در بندر انزلی ترمینال بندر را به
شکلکلییعنی[کلعملیاتتخلیهوبارگیری] رابهبخشخصوصی
واگذار کردیم .در آن زمان ،تاید واتر توامنندی این کار را داشت البته
هرچند که تاید واتر در بنادرجنوب کار میکرد یا در بنادر شامل در
حدهدایتکشتیهافعالیتداشتاماشایدایننحوازواگذاریبرای
خود تاید واتر هم اولین تجربه بود».
او توضیح میدهد« :در بنادر شامل کشور ،خنکاری بر عکس بنادر
جنوبی،بر عهده سازمان بنادر است چون اکرث کشتیهایی که به
بنادر شاملی میآیند ،خودشان تجهیزات تخلیه و بارگیری [روی
کشتی] ندارند و از جرثقیلهای ساحلی استفاده میکنند .این
کار را خود سازمان بنادر در بناد شاملی انجام میداد و ما از همین
موضوعاستفادهکردیموکلکارراباهمینفرآیندبهبخشخصوصی
واگذار کردیم».
نجفی درباره سختیهایی این تجربه میگوید« :در ابتدا کار سختی
بود،امانتیجهآنموفقیتآمیزبودوباعثشد،خصوصیسازیآرامآرام
دربنادرایرانشکلبگیرد.مابهرهبرداریازتجهیزات،تعمیرتجهیزات
و نیروی انسانی را در قالب یک قرارداد به تاید واتر واگذار کردیم.
سازمان بنادر هزینههایش کم شد ،درآمد بیشرت شد و هم راندمان
کار باال رفت .،از سوی دیگر در بخش خصوصی کسانی که کاال وارد
یا خارج میکردند ،کارشان روانتر شد».
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دکرت هادی حقشناس از سال  1379تا  1382مدیرکل بندر انزلی بود و در سال
 1382هم بهخاطر منایندگی مجلس استعفا داد و به مجلس رفت .او که حاال معاون
امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی است ،درباره دلیل اقبال و اهمیت بندر انزلی
در مقایسه با بنادر شاملی کشور،میگوید« :علت اینکه انزلی نسبت به بقیه بنادر
دریایخزررونقبیشتریداشته ،این است که همهنهادهای موردنیازبندر همچون
گمرک ،پایانه،جاده ،فرودگاه و ...را در کنار هم دارد ،برای همین هم صاحبان کاال
اولمیگویندانزلیوبعداگرظرفیتبندرتکمیلباشدبهرساغبندربعدیمیروند».
امااینطورکهحقشناسمیگویدایناتفاقدریکفرآیندطوالنیشکلگرفتهاستو
صحبتامروزودیروزنیست«:تاریخوقدمتیدرسابقهبندرانزلیاست.یکیازدالیل
اقبال این بندر ،قدمت زیاد آن است.کشورهای آسیای میانه به خوبی بندر انزلی را
میشناسند .سالیان سال بندر انزلی فعال بوده ،یعنی زمانیکه بقیه بنادر در دریای
خزر نبودند ،این بندر شناخته شده بود».
به گفته او همین قدمت ،سبب شده است که نهادهای مورد نیاز مراودات تجاری و
بندری در انزلی شکل بگیرد و بسرتی برای فعالیتهای بندری ایجاد شود« :مثال
پایانه انزلی تقریباجزو 20پایانه اول کشور است ،یعنی صاحبان کاال هیچ وقت برای
ترخیص بار در انزلی،با کمبود کامیون مواجه نخواهند شد .صاحب کاال هیچوقت
نگرانیاینرانداردکهفرودگاهرشتپروازنداشتهباشد،هیچوقتجادهرشت،قزوین،
تهران یا آزادراهی که درست شده ،بسته نیست .اینها آرامش خاطری به صاحبان
کاالمیدهد.دیگرآنکهگمرکانزلی،یکیازقدیمیترینگمرکهایایراناست».
او با یادآوری یکی از اتفاقات تاریخساز این بندر از سفر پادشاهان برایمان میگوید
کهبررویناماینشهرهمبیتاثیرنبودهاست«:نخستینبارپادشاهانقاجارازانزلی
به اروپا رفتند .این تردد از ایران به اروپا از مسیر انزلی منجر به این شده است که این
بندر،اعتباروتاریخداشتهباشد.شایدشامندانیدکهنامدیگروقدیمیانزلی«انشان
شامل» به معنی دروازه اروپا است».
حقشناس دوران کودکیاش را هم در انزلی سپری کرده است ،او بعد از اینکه به
سمت مدیرکلی این بندر انتصاب میشود ،پیش از هر اقدامی دیگری ،به رساغ حل
مشکلیمیرودکهازکودکیشاهدآنبوده«:همیشهازآنزمانکهدرانزلیدانشآموز
و دانشجو بودم ،همیشه ماشینهایی را میدیدم که از بندر بیرون میآمدند و از وسط
پل قاضیان عبور میکردند .برایم غیرقابل قبول بود که باید پشت تریلیهای بندر
منتظر مبانیم .آن زمان شاید روزی 100تریلی هم به بندر منیآمد ،اما حاال بعضی از
روزها نزدیک به هزار تریلی هم در بندر تردد دارد .پس به فکر چاره افتادم».
حقشناسبرایرفعاینمشکلتصمیمبهاحداثبزرگراهیگرفتکهپلغازیانرااز
چرخهای سنگین تریلیها رها میکرد« :بلوار اطبا را احداث کردیم .این اولین بار بود
که سازمان بنادر به بیرون از بندر آمده بود و فعالیت میکرد .ما بیرون بندر انزلی یک
اتوباناختصاصیبرایبندرساختیمتاماشینهایبندربهجایعبورازداخلشهر،
یکجاده اختصاصی داشته باشند ».اتفاق افتاد و منجر به این شد
نتیجهآنکههمانزلیازبنبستترافیکینجاتپیداکردوهمفرصتیبرایارائهطرح
جامع توسعه بندر انزلی پیش آمد .البته این مدیرکل بومی ،برای اجرای طرح توسعه
بندر هم با مشکالتی روبهرو بود« :تقریبا هامن روزی که حکم انتصاب من در بندر
انزلی آمد ،به همکاران گفتم که کار طرح توسعه که شامل پنج پست اسکلهجدید
بندر انزلی بود ،باید اجرا شود .اما نیروهای نظامی معتقد بودند ،که بخش مورد نظر
ما ،حریم نظامی است .خالصه آنکه با این نیروها درگیری فیزیکی ایجاد شد و در
نهایت منجر به آن شد که اکیپی از تهران بیایند و ما توانستیم آش را باجاش بخریم».

فرهاد منترص کوهساری ،از سال [ 1382پس از حقشناس] ،تا سال  1393یعنی
یازده سال مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن در بندر انزلی بود .او پیش از آنکه
برای مدیرکلی این بندر انتصاب شود ،در پستهایی همچون رییس اداره تعمیرات دریا
و خشکی و معاونت فنی و مهندسی اداره بندر مشغول بهکار بود .او حاال به تهران آمده
است و مشاور عالی معاونت بندری سازمان بنادر و دریانوری است.
اینطورکهمنترصکوهساریمیگویدهنگامیکهدراینسمتمنصوبشد،بندرانزلی،
بندری سنتی و قدیمی بود اما حاال این بندر به بندری به روز و مدرن تبدیل شده است:
«انزلی حاال بندری بهروز است که در دریای خزر یکی از توانمندترین و اسرتاتژیکترین
بنادر شامل است .چون درجایگاه ویژه و فوقالعادهای قرار گرفته است که هم به مرکز و
پایتختنزدیکاست،بهجمعیتیبزرگیدسرتسیداردوازسویدیگرهمدرغربکشور
میتواندخدماتارائهکندوهمچنینموقعیتخوبیبرایدسرتسیبهکشورهاییمثل
عراق و ترکیه دارد و میتواند در بحثهای ترازیتی خیلی موفق باشد».
او با یادآوری بازسازیهای انجام شده در این بندر از وضعیت فعلی آن رضایت دارد و
میگوید« :بندر انزلی در حال حارض زیرساختهای بسیار خوبی دارد که میشود از آن
در بحث واردات ،صادرات و ترانزیت استفاده کرد .بندر انزلی یک بندر سنتی بود .هم در
بعدتجهیزاتیوهمدربعدموجشکن،هم ترافیکداخلیبندرباچالشجدیمواجهبود
اما االن میشود بهدرستی از آن استفاده کرد».
او همچنین توانست طی یک سال  2022فروند کشتی در بندرانزلی پهلودهی وتناژ
6میلیون و 802هزار تن تخلیه و بارگیری کاال را در بندر انزلی به ثبت برساند.
ن بندر توانستیم به مدت  40ماه حدود  6کیلومرت موجشکن و
با همت وتالش همکارا 
دایک و 52هکتار زمین از دریا را استحصال کنیم و همچنین حوضچه بندر از 40هکتار
به  120هکتار و محوطههای بندر از  35هکتار به  120هکتار در بندرانزلی را افزایش
دهیم که در تاریخ بندرانزلی چنین ساخت و سازی اتفاق نیفتاده است.
همچنین موفق شدیم در سال  1382که تعداد کشتی  700فروند و رسویستایم 5/2
س تایم  1/2روز کاهش
روزبود را در سال  1389به تعداد کشتی  2022فروند با رسوی 
دهیم که نشان از افزایش کارائی و بهرهوری در بندرانزلی بوده است .جای تقدیرو
تشکردارد از همه مدیران قبلی ،بندرانزلی و مدیران عامل سازمان واعضای هیاتعامل
که برای توسعه این بندر گام برداشتهاندکه امروز بندرانزلی در ارائه خدمات به کشورمان
از لحاظ زیرساختی و روساختی و سیستمهای الکرتونیکی حرف اول را میزند.

یکی از خاطرات عملیاتی و اجرائی کوهساری در بندرانزلی

مدیرعامل وقتجناب مهندس صدر از من سوال پرسیدند ظرفیت بندر در سال چقدر
است و با این امکانات چقدر میتوانید تخلیه و بارگیری کنید .به ایشان گفتم اگر پاداش
خوب به همکاران بدهید با توجه به اینکه کشتیهای زیادی در مسیر هستند میتوانیم
آن ها راجذب کرده و بهصورت عملیاتی توان و ظرفیت واقعی بندر را به دست آوریم و با
همین امکانات از هشتصد تا یک میلیون تن در ماه تخلیه و بارگیری داشته باشیم که
فراتر از استانداردهای معمولجهانی است .ایشان گفتند اگر شام بتوانید 800هزار تن
تخلیه وبارگیری در ماهداشته باشید ،من  80میلیون تومان پاداش به بندر خواهم داد.
من با ایجاد یک تیم کاری و به همت وتالش همکاران توانستیم در طول یک ماه 202
فروند کشتی را در بندر پهلودهی وتناژ  806هزار تن کاال را تخلیه و بارگیری منائیم که
کار بزرگ عملیاتی بود و در بنادر کشور ثبت شد .این عملکرد با خالقیت و نوآوری و با
پشتکار اتفاق افتاده بوده و مورد توجه مدیرعامل وقت قرار گرفت و پاداشی که قول داده
بود به همکاران پرداخت منود.
پسنتیجهمیگیریمبندرتوانآنرادارد طیسال 9/67میلیونتنتخلیهوبارگیریمناید.

سیدعلینعیمی:

زندگیمردمانزلی
بابندرعجینشدهاست
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سیدعلینعیمیمدیرکل 53سالهبندرانزلیاست.اوکهیکیازمدیرانپرتوانوفعالاستان
گیالنمحسوبمیشود،کارشناسیوکارشناسیارشدخودرادررشتهمهندسیعمران
بهپایانرسانده وحاالدانشجویدکرتیدررشته DBAاست.نعیمیکارخودرابااشتغال
در اداره کل راه استان مازندران آغاز کرد و در مدت کوتاهی به معاونت راهسازی اداره کل راه
استانمازندرانرسید.درسال 1381بهادارهبنادرودریانوردیاستانمازندرانوگلستان
رفت و حدود هفت سال به عنوان معاون فنی و نگهداری آن اداره کل فعالیت کرد .در سال
 1388به سمت مدیرکلی بندر امیرآباد منصوب شد و حدود 5سال در آنجا ماند .بعد از آن
به بندر انزلی آمد و سکان هدایت این بندر را به دست گرفت .نعیمی درباره آغاز همکاری با
بندرامیرآبادمیگوید«:بندرامیرآباددرآنزمانحدود800هزارتنتخلیهوبارگیریداشت
که این میزان پنجسالبعد،یعنیزمانی که امیرآبادراترک میکردمبهحدود 4میلیونتن
رسید.همچنیندرهمیندورانموفقبهجذب 900میلیاردتومانرسمایهگذاریخصوصی
برایاینبندرشدیم».
اوکهازفعالیتدربندرانزلیرضایتدارد،دربارهفرهنگغالببراینبندرمیگوید«:دربندر
انزلیهمهپرسنلباعشقوتواندرحالکارهستند،چوناینبندرداخلشهراستواقتصاد
شهربهاینبندرمتصلشدهاست.اگرروزیاسکل هخالیباشد،مردمازماسوالمیکنندکه
چهشدهاستکهکشتینیامدهوتعصبخاصیرویبندردارند».
مدیرکلبندرانزلیخاطرهایهمازنخستینروزهایفعالیتشدراینبندردارد«:هفتهاولی
بودکهمدیرکلانزلیشدهبودم،هرروزساعتششونیمصبحکارمرارشوعمیکنم.بندر
انزلیمنایندگانیداردکهبادوچرخهاسکلهرابازدیدمیکنندکهاکرثامسنهستندوکارهای
مربوطبهتعمیرونگهداریراانجاممیدهد.یکیازانهاحدودساعتهفتصبحمرادید
وبعدازسالمواحوالپرسیگفتیکخواهشدارم،شاممیتوانیدسوتکشتیهارابیشرت
کنید؟»نعیمیکهازاینخواهشمتعجبشدهبود،توضیحمیدهد«:گفتمشامکههامن
حقوق را میگیرید چه یک کشتی آمده باشد و چه ده کشتی .گفت حارضم کار بیشرتی
کنم،حقوقمهامنباشدامااقتصادشهرپیرشفتکند.ایننشانمیدهداکرثمردمانزلی
میخواهندبهشامکمککنندورودوصدورکاالبیشرتشود.همهبایدبیشازپیشسوت
کشتیهارابیشرتکنیمتاانزلیبهجایگاهاصلیخودشبرسد».
اوباتوضیحاینکهبندرانزلیبیشرتاز 110سالبهعنوانبندرقدمتدارد،میگوید«:این
بندردرابتدابهعنوانپایلوتکریدورشامل-جنوبشناختهمیشود.باتوجهبهاینکهاکرث
رشکتهای تاجر حاشیه دریای خزر با این بندر تبادل کاال کردهاند ،بسیاری ازکشورهای
حاشیهخزراینبندررابهعنوانبندرشامرهیکشاملیکشورایرانمیشناسند».
اودرارزیابیرشایطفعلیاینبندرمیگوید«:امروزهاینبندردرزمینهتبادلکاالهایوارداتی
وصادراتیوسوختیفعالیتمیکندوبرخیهمترانزیتیاست.درحالحارضکاالهایی
مانندتخته،آهنآالتوغالتوهمچنینمقداریازکاالهایصنعتیازطریقاینبندروارد
میشوند.همچنینبهخاطرداشنتپستاسکلهمجهزسوختی،کاالهایسوختیهمبه
بندرواردمیشودوهمازبندرترانزیتمیشوند».
اوبابیاناینکهبهکارخانجاتورسمایهگذارانیادآوریکردیمکهبندرانزلیبامتامتواندر
کنار آنهاست،میگوید« :تجارت سنگ آهن از خلخال و زنجان به ترکمنباشی همچنان
ادامه دارد .این خط راه افتاده است و به کار خود ادامه میدهد .همچنین کاالیی که از
کشورهایدیگرمیآید،اگربخواهدبهعراقوترکیهبرسد ،بایدازمرزماعبورکندچراکهما
نزدیکرتینبندربهآنهاهستیم».نعیمیدربارهپتانسیلهایاینبندرمیگوید«:بندرانزلی
امروزهدراقتصاداستانگیالننقشبسزاییدارد.مامیتوانیمبسیاریازکاالهاومحصوالتی
کهدرایناستانتولیدمیشوندراصادرکنیمکهازانجملهمیتوانبهمحصوالتکشاورزی،
گل و گیاه ومرکبات اشاره کرد ».او درباره انتقال مواد معدنی از این بندر توضح میدهد:
«حدود دو ماه پیش ،سنگ آهن را از معادن زنجان و خلخال وارد بندر کردیم و بعد به بندر
ترکمنباشیصادرشد.همینطورسیامنوموادغذاییکهمختصاستانگیالننبود».
غالتوخودروموارددیگریهستندکهازاینبندرترانزیتمیشود«:سالیانسالاستکه
خودروازطریقکشورهایحاشیهخزروارداینبندرمیشودوازاینجابهکشورهایدیگر
اعزام میشود.جدیدا غالت را بیش از سالهای قبل ترانزیت میکنیم به طوریکه در سال
 93نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 21درصد افزایش کاال داشتیم و به طور خاص
در غالت نسبت به سال قبل حدود 153درصد پیرشفت داشت که این معادل 410هزار
تنغالتاست».

یکیازمشکالتبندرانزلی،ناکافیبودنرسمایهگذاریبخشخصوصیاستکهنعیمی
دربارهآنمیگوید«:امیدواریمدرسهماهآیندهبتوانیمچهاریاپنجقراردادرسمایهگذاریدر
بندرانزلیمنعقدکنیم.مقدماتاینقراردادهاانجامشدهاست واگربهرسانجامبرسد،بندر
رامتحولخواهدکرد».
نعیمیبابیاناینکهانزلی،بندرامینهفتاستانایراناست،توضیحمیدهد«:مابهاتاق
بازرگانیواستانداریهفتاستانالربز،قم،زنجان،قزوین،آذربایجان،اردبیلوتهراننامه
نوشتیم،نامهنگاریکردیمکهمابندرمعینشامهستیم.ازآنهاخواستیمحداقلسالییک
بار در شورای اداری رشکت کنیم .به زودی به زنجان خواهیم رفت و در شورای اداری و اتاق
بازرگانیرشکتخواهیمکرد».
اومیگویدکهبندرانزلیفقطمحدودبهاستانگیالننیستوبهمتقاضیانیازرسارسکشور
ایرانخدماتخواهدداد«:بندرانزلیرابرندمیکنیموازآنهامیپرسیمکهشامچهچیزی
ازمامیخواهدبرایاینکهازبندراستفادهکنید.باکارخانههاارتباطمیگیریموبندررابه
آنهامعرفیمیکنیماماماهمبایدرسویسمناسبیبدهیموتعاملبیرشیداشتهباشیم.
امیدوارماینتعاملبتواندبیشازپیشدرتوسهعبندرمفیدباشد».
او درباره توسعه همکاری های بندر انزلی با کشورهای  CISمعتقد است« :تبادل کاال و
بازاریابیدوهدفماهستند.بنابراینالزماستبازارهدفهمدیگررابشناسیموجلسات
چندگانه و دوگانه داشته باشیم .پتانسیلها و نیازهای هم را بشناسیم و بر اساس آن
برنامهریزی کنیم .مطالعات زیادی انجام شده و نشان میدهد آنها عالقمند به رشد کار
باایرانهستند،کاالهایایرانبرایآنهاکاالهایخوبیاستوقیمتمناسبیدارد.باید
برندسازی کنیم .مثال مرکبات را بدون برند فرستاد و اگر ایرادی باشد باید از کجا پیگیری
کنند».اومیافزاید«:یکیازخصوصیاتبارزارتباطاتبندربابندراست.درباکواظهارمتایل
کردهاندکههمکاریمسافریداشتهباشیم.االنخطمسافریباکو-آستاراخاندرجریان
است و اعالم کردند که میتوانند خط مسافری انزلی-باکو را هم راهاندازی کنند ».نعیمی
میگوید که یکی از اولویتهای او اهمیت دادن به موضوع محیط زیست است« :موضوع
دیگراینکهمادرجاییبهنامبندرانزلیودراستانیبهناماستانگیالنخدمتمیکنیمکه
بسیارزیبااست.مادرشهرانزلیدرشهریباتاالبافسونگروزیباییانزلیکارمیکنیم».
اومیگوید«:ماهمبهدستورمهندسسعیدنژادرعایتاصولزیستمحیطیرادررسلوحه
کارقراردادیم.بهاعتقادماکلبندربایدایناصولرارعایتکنندواحرتامبهمحیطزیست
رابهعنوانیکاصلپذیراباشیم».
اودربارهتجهیزاتبندرانزلیمیگوید«:دربندرانزلیمجهزترینترمینالمسافریحاشیه
خزرراداریم،اسکلهمسافریخاصداریمکههیچبندرشاملیدیگریندارد.سازمانواستان
عالقمندندکهکارهایتفریحیومسافریهمدراینبندررشوعشود».
مدیرکل بندر انزلی توضیح میدهد« :ما از همینجا اعالم میکنیم با توجه به امکانات
موجود،هررسمایهگذاربخشخصوصیکهشناورمسافریخریداریکندودراینپایانهبه
کاربگیرد،سازماندرصدیازخریدآنشناورراازوجوهادارهشدهباکمرتینبهرهوامخواهد
داد».نعیمیبابیاناینمطلبکهدرفکرراهاندازیپایانهمحصوالتکشاورزیدربندرانزلی
هستیم،گفت«:ازطریقبخشخصوصیوارداینکارشدهایم،مذاکرهکردهایموامیدواریم
بندرباورودبخشخصوصیبهاینبخش،رشدکند ».مدیرکلبندرانزلیمیگویدبههیچ
وجهقصدرقابتبابنادرشاملیایرانرانداردوبرنامهاشتوسعهفعالیتهایبندریوافزایش
کیفیعملکرداست«:سیاستسازمانبنادرودریانوردیایناستکهبابنادربیرونییعنی
خارج از کشور رقابت کند اما با بنادر شاملی خودمان رقابتی نداریم و مانند رفیق و همکار
فعالیت میکنیم.همه سود و درآمد بنادر به سازمان میرود و سازمان به نسبت تقسیم و
برنامهریزی میکند ».او تاکید میکند« :ما با بنادر شامل رقابت نخواهیم کرد ،بلکه رابطه
ما رابطه همکاری است .باید همدیگر را کمک کنیم چون کاال از کشور ما خارج میشود
و به نامجمهوری اسالمی است نه یک بندر خاص .با این حال ما در انزلی تالش میکنیم
رسویسمناسبرتبدهیم».ازسویدیگرنعیمیمعتقداستکهمیتوانبهایجادیامدیریت
بنادر تخصصی هم اندیشید« :دوم اینکه میتوان بنادر را به صورت تخصصی هم دید .ما
میتوانیمکاالهایتخصصیداشتهباشیم.اگردربحثصادراتفعالشویم،میتوانیممتام
محصوالتشاملراصادرکنیم.دراینرشایطقادریمرسویسمناسبرتبدهیم،تجهیزات
مدرنترداشتهباشیمو»...
اودرادامهمیگوید«:درانزلیحوضچهوموجشکنعظیمیساختهشدهاستوپنجپست
اسکلهبهآناضافهخواهدشد.درمنطقهنیزبندرآکتائودرقزاقستان،بندرترکمنباشیدر
ترکمنستانوبندرباکودرآذربایجانبنادرجدیدیهستندکهباآبخور7مرتساختهمیشوند.
البته ما این امکان را در نوشهر داریم و در امیرآباد و انزلی هم در حال ساخت و برنامهریزی
است ».او این اقدام را به موقع میداند و معتقد است که سازمان بنادر و دریانوردی تحوالت
بنادر منطقه را زیر نظر دارد« :سازمان بنادر به کشورهای خزر توجه خاص دارد و در همین
جهتهمبرایبنادرشاملایرانزیرساختهایمناسبیمیسازد».
مدیرکلبندرانزلیدرپایاناینمصاحبهمیگوید«:بههرکدامازکشورهایحاشیهدریای
خزر که بروید  ،اگر نام بندر انزلی را بربید ،به احرتام این بندر میایستند و کاله از رس بر
میدارند».
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برج ساعت یا مناره بندر
انزلی به دستور خرسو خان
گرجی حاکم آن زمان گیالن
ساخته شده است .هدف از
ساخت این برج دیدهبانی از
منزله فانوس

دریا بوده و به
دریایی هم از آن استفاده
میشده است .این برج 28
مرت ارتفاع دارد.

روسها قرارداد پاکسازی
مرداب و ساخنت
موجشکنها را با دولت ایران
امضا میکنند .بر اساس
این قرارداد اجازه پاک کردن
مرداب و گود کردن آن به
کمپانی راه شوسه انزلی و
قزوین داده شده بود .قرارداد
تأسیس بندر و موجشکنها
بین نارصالدینشاه و
روسها منعقد شد .به این
ترتیب کار بنای موجشکن
غازیان به طول  750مرت
و موجشکن انزلی به طول
 520مرت رشوع و در سال
 1293شمسی پروژه احداث
موجشکنها پایان یافت.
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تردد کشتیها به انزلی
را میتوان از زمان صدور
ابریشم از رشت به بادکوبه
و هشرتخان و یا سایر بنادر
نزدیک به روسیه در سواحل
شاملی دریای خزر دانست
که احتامال در زمان شاه
عباس بوده است.

سال  1220شمسی

سال  1274شمسی

سال 1179شمسی
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سال  1252شمسی

سال  1184شمسی

«ژان یونیر» ،فرانسوی
نویسنده وقایع جنگهای
ایران و روس در کتاب خود
از وجود راهنامیان کشتی
در بندر انزلی خرب میدهد.

کشتی نارصالدینشاه
هنگام بازگشت از سفر اروپا
در بندر انزلی گرفتار طوفان
و کوالک میشود که یک
کرجی با دوازده نفر داوطلب
پاروکشان خود را به این
کشتی میرسانند تا او را
نجات دهند و به خشکی
برساند اما نارصالدینشاه به
خاطر رشایط بد جوی قبول
منیکند سوار کرجی شود.
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ساختامن اداره بندر و
محوطه آن پس از چندین
سال تأخیر توسط روسیه به
ایران تحویل داده شد .تا
قبل از تحویل ،اداره بندر
و کشتیرانی زیر نظر دولت
روسیه اداره میشد و بندر
انزلی بیشرت به عنوان یک
بندر روسی شناخته میشد
تا ایرانی .روسها با وجود
اینکه بر اساس معاهدهای
که در سال  1299شمسی
با ایران منعقد کرده بودند
باید این بندر و تأسیسات را
به ایران تحویل میدادند،
به بهانههای مختلف از
واگذاری بندرانزلی به ایران
طفره میرفتند .بعد از
تحویل بندر ،نگهداری و
بهرهبرداری از آن به اداره راه
واگذار شد.

iv

در آغاز قرن نوزدهم ،فتحعلی شاه
قاجار ،انزلی را به صورت بندری
به سبکجدید درآورد و نخستین
تأسیسات بندری را در انزلی
به سبکجدید در کرانه ایرانی
دریای خزر پدید آورد.

سال  1306شمسی

سال  1318شمسی

در بندر سه اسکله آهنی
گمرک ،یک اسکله چوبی
کشتیرانی شوروی ،یک
اسکله چوبی بنگاه نفت،
یک اسکله چوبی شیالت
و یک اسکله بتونی متعلق
به اداره بندر وجود داشت.
سه بارانداز و شش انبار،
دو جرثقیل موتوری ،هشت
جرثقیل دستی ،چهار
جرثقیل متفرقه که متعلق به
گمرک بود ،موجودی بندر
را تشکیل میداد .شوروی
سابق هم چند جرثقیل در
این بندر داشت .اداره بندر
هم یک جرثقیل مواج دریایی
سی تنی و یک جرثقیل مواج
دستی چوبی به قدرت هفت
تن و دو جرثقیل یکی زمینی
و دیگری بخاری در بندر
مستقر کرده بود.

سال  1308شمسی

سال  1301شمسی

آملانیها اولین کشتی را از
اروپا به انزلی وارد کردند؛

اداره بندر در هنگام تحویل
از چندین ساختامن کوچک
چوبی تشکیل شده بود و
محوطه آن دارای پستی و
بلندیهای زیاد و درختان
مختلف جنگلی بود که
ساختامنهای جدیدی در
آن ساخته شد و به تدریج
تأسیسات دیگر در آن به
وجود آمد.

سال  1322شمسی

اداره گمرک اقدام به ساخت
یک رشته خط آهن کوچک
بین گمرک و کشتیرانی
کرده که در سال  1323به
بهرهبرداری رسید.

سال  1323شمسی

اداره گمرک یک اسکله
آهنی به درازای  77مرت که
انتهای آن به پل متحرک
غازیان متصل میشد،
احداث کرد.

سال  1342شمسی

انبارهای گذشته تخریب و
به جای آنها دو انبار با اصول
صحیح احداث شد .یک
انبار با وسعت  10هزار مرت
مربع و با سه دهانه و انبار
دیگری با وسعت  9830مرت
مربع ساخته شد .در آن زمان
یک انبار صادراتی به وسعت
 2500مرت مربع نیز ساخته
شد .در آن سالها ،دو کشتی
الیروب هم در بندر مشغول
به فعالیت بودند.

بندر انزلی به عنوان منطقه ویژه
اقتصادی اعالم شد.

ظرفیت عملکردی بندر
انزلی از ظرفیت اسمی
بندر عبور کرده و با توجه
به ترافیک کاال و کشتی به
میزان بیش از  800هزار تن
کاال در ماه تخلیه و بارگیری
شده است.

iv
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موافقت ترانزیتی برای
استفاده از راه آبی خزر
بالتیک بین دولت ایران و
کشور شوروی سابق به امضا
رسید .طبق این موافقتنامه
مؤسسات بازرگانی ایران
میتوانستند در مدت کوتاه
و با نرخ پایین کاالهای
صادراتی خود را به بازارهای
بیناملللی برسانند و از طرف
دیگر کشتیهای شوروی
هم متقابالً از حمل و نقل
کاالهای ترانزیتی ایران
استفاده میکردند.

سال  1355شمسی

سال  1375شمسی

سال  1389شمسی

سال  1355شمسی

طرح ایجاد اولین منطقه
آزاد تجاری  -صنعتی
شامل کشور در بندرانزلی
به تصویب مجلس شورای
اسالمی و شورای نگهبان
رسید .منطقه آزاد تجاری
 صنعتی در این بندرشامل محدوده وسیعی
از شهرستان بندر انزلی
به مساحت  ۳۲۰۰هکتار
خشکی و  ۴۰کیلومرت مربع
آبی بود که منطقه ویژه
اقتصادی سابق ،شهرک
زیبای صنعتی حسن رود
و محدوده بندری اداره کل
بنادر وکشتیرانی گیالن را
نیز دربرمی گرفت.

Ar

سال  1328شمسی

بنگاه کل بنادر و کشتیرانی
در وزارت راه تشکیل شد
ولی در آغاز سال 1332
این بنگاه دوباره به اداره کل
بنادر تبدیل و اداره امور آن
به اداره کل گمرک و راهآهن
واگذار شد .این اداره کل
در سال  1338به وزارت
گمرکات و انحصارات منتقل
شد و وقتی در سال 1340
وزارت گمرکات منحل شد
جزء وزارت بازرگانی درآمد.

سال  1382شمسی

ch

سال  1348شمسی

پنج جرثقیل بزرگ با بازوان
بلند و کاربرد زیاد وارد بندر
شد .این جرثقیلها از دولت
شوروی سابق خریداری
شد .سال  1348تا
 1351مونتاژ آنها به وسیله
متخصصان شوروی انجام
گرفت در نتیجه در سال
 1350سه جرثقیل و سال
 1351دو جرثقیل در خط
بهرهبرداری قرار گرفت .این
جرثقیلها از نوع معمولی
بودند و روی ریل حرکت
میکردند که دو جرثقیل
با قدرت بارگیری  16تن و
سه جرثقیل با ظرفیت 10
تن بودند.

بندر دارای  5پست اسکله
برای پذیرش کشتیهایی با
آبخور  4/5مرت بود.

سال  1373شمسی

با باال آمدن آب دریای خزر
در این سال ،ساخت 6
اسکله جدید در بندر انزلی
آغاز شد.

سال  1394شمسی

بهرهبرداری از موجشکنهای
جدید بندر انزلی در این
سال آغاز میشود.

تصاویـــر مـــورد اســـتفاده در ایـــن گـــزارش
برگرفتـــه از آرشـــیو بـــه یادگارمانـــده از
زندهیـــاد رسدار حـــاج فـــرخ بلندکیـــش،
رئی ــس روابطعموم ــی بن ــدر انزل ــی اس ــت.
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گزارش اختصاصی بندر دریا از وضعیت اجتامعی و اقتصادی بندر انزلی

روزگارکهن بندرشاملی

روزنامهنگاری هر چقدر هم که دردرس داشته باشد ،یک حسن بزرگ دارد آن هم اینکه همیشه تجربههایجدید و تازه در انتظارت است .یک روزنامهنگار این فرصت
را دارد که بهجاهایی برود و از مکانهایی بازدید کند که مردم عادی منیتوانند به آن وارد شوند .وقتی روزنامهنگار باشی درهای نیمه باز به رویت باز میشود و این بار
در بندر انزلی به رویم گشاده شده است و من کنجکاو وارد شدهام تا ببینم در محوطه بندری چه خرب است و یک بندر تجاری چه شکلی است و چگونه کار میکند.
وارد محوطه بندری میشوم .آن قدر بزرگ است که منیتوان در آن پیاده قدم زد.جرثقیلهای بزرگ ابهت خاصی به بندر دادهاند .در همهجا ورقههای آهن و چوب
بهچشممیخورد.سیلوهایبزرگنگهداریگندمرامیبینموکشتیهایبزرگیکهدرکناراسکلههاپهلوگرفتهاند.باماشینیکهروابطعمومیبندردراختیارمقراردادهاست،گشتی
در بندر میزنم و بخشهای مختلف را از نزدیک میبینم .بندر  10پست اسکله دارد که یکی از آنها مخصوص کشتیهای نفتکش است 8،اسکله برای کاالهای عمومی مورد استفاده
قرار میگیرد و یک اسکله هم خدماتی است .تصمیم میگیرم کارم را با کشتی نفتکش رشوع کنم.
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کشتی نکا ،ساخت رشکت صنعتی صدرا است .این
کشتی در سال  1995میالدی در بندر نکا ساخته
شده است .مالک اول آن رشکت ملی نفتکش بوده
که بهدالیلی آن را به رشکت دیگری فروخته است.
بعد از آن این کشتی دست به دست چرخیده
است و مدتی هم بالاستفاده مانده است .در حال
حارض رشکت حملونقل بیناملللی سیرود شبکه
که یک رشکت فعال در حملونقل فرآورد ههای
نفتی است این کشتی را خریده است .سوپروایزر
کشتی میگوید« :این کشتی  20سال سن دارد
البته فراموش نکنیم که عمر کشتی به تعمیرات و
نگهداری آن بستگی دارد .اگر کشتی را خوب تعمیر
و نگهداری کنند تا  30سال هم راحت میتواند کار
کند .این کشتی مدتی در بندر نکا بالاستفاده بود
ولی با تالشهای انجام شده و تعمیرات زیاد ،کشتی
در رشایط خیلی خوبی قرار گرفت ولی هنوز مسائلی
و مشکالتی دارد که باید برطرف شود».
به گفته او ،این کشتی از زمان تعمیر تابهحال  7سفر
دریایی داشته است .این کشتی محصوالت نفتی را
از بندر ترکمن باشی ترکمنستان به بندر انزلی ایران
میآورد و تخلیه میکند و هر سفرش بهطور متوسط
 20روز تا یک ماه به طول میانجامد.
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کشتی نفتکش ایران نکا در کنار اسکله پهلو گرفته
ی را تخلیه کرده و
است .بارش بنزین است که بخش 
در انتظار است تا بتواند بقیه را تخلیه کند و به سمت
آذربایجان حرکت کند .فرصت خوبی است که
بتوانیم وارد کشتی شویم و با خدمه آن صحبت کنیم.
کاپیتان کشتی ،اکراینی است .بهسختی میتواند
انگلیسی صحبت کند ،بنابراین چارهای ندارم جز
اینکه به رساغ اردشیر مقدس جعفری ،سوپروایزر
کشتی برویم .او سوپروایزر کشتیهایی با ظرفیت
نامحدود است.
جعفری میگوید که ظرفیت کشتی نفتکش ایران
نکا باالی سه هزار تن است ،بههمینجهت میتواند
سفرهای نامحدود برود [کشتیهای زیر سه هزار
تن کوچک هستند و فقط برای سفرهای نزدیک به
ساحل مورد استفاده قرار میگیرند ].اما این کشتی
فقط مجاز به جابهجایی فرآوردههای نفتی است و
منیتواندنفتخامجابهجاکند«:طبققوانینجدید
سازمان بیناملللی دریانوردی فقط کشتیهایی
میتوانند نفت خام حمل کنند که بدنهشان دو
جداره باشد ،اما چون این کشتی دو جداره نیست
سازمان بنادر و دریانوردی اجازه منیدهد محصوالت
نفتیجابهجا کند».
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جعفری بر روی همه نوع کشتی کار کرده است ،گاهی
در کشتیهای باری بوده و گاهی نفتکشها و تانکرها.
او باتجربهای که بهدست آورده به این نتیجه رسیده
است که کار در کشتیهای نفتکش از بقیه کشتیها
سختتر است« :کار کردن روی کشتیهای نفتکش
خیلی سخت است ،البته کار کردن در کشتیای که
بارش گاز باشد از همه سختتر است .در این کشتیها
بایدخیلیبهایمنیتوجهکرد.اینکشتیهامانندیک
مبببالقوههستندواگرکوچکترینخطاییازخدمه
کشتی رسبزند ،منفجر میشوند».
او در رابطه با تخلیه بار کشتیهای نفتکش
میگوید« :در همهجای دنیا شیوه کار به این صورت
است که در خشکی یک تانک یا مخزن بزرگ وجود
دارد و کشتی بارش را از طریق لولهای که به تانک
متصل است تخلیه میکند؛ یعنی بار کشتی به
مخزن پمپ میشود اما مشکلی که در بندر انزلی
وجود دارد این است که چنین سیستمی برای
تخلیه وجود ندارد و ما مجبور هستیم بارمان را که
بنزین است در کامیونها تخلیه کنیم .شیوه کار
هم اینگونه است که بنزین از طریق لولهای به
خارج از بندر میرود و در آنجا بهوسیله  10دوش در
کامیونها تخلیه میشود .این شیوه تخلیه مدت
زمان تخلیه را طوالنی میکند .البته ناگفته مناند
که برای تخلیه حتام باید به تعداد الزم کامیون
وجود داشته باشد که این خودش داستانی دارد؛
مثال ما دیشب بخشی از بارمان را تخلیه کردیم اما
به خاطر نبود کامیون به اندازه کافی مجبور شدیم
که منتظر مبانیم تا امشب شاید کامیون به تعداد
کافی بیاید اگر نیاید باید باز هم منتظر مبانیم .این
مشکل از نظر اقتصادی هم برای ما مقرون به رصفه
نیست ،چون به تعداد روزهایی که در بندر میمانیم
باید پول پرداخت کنیم و هر چه تعداد توقف بیشرت
شود باید هزینه بیشرتی بپردازیم در حالی که این
مشکل لجستیک بندر است .هر چند گفته میشود
بندر طرحی در دست اقدام دارد که با راهاندازی آن
این مشکل رفع خواهد شد .مشکل دیگری که وجود
دارد مساله ایمنی است .این شیوه تخلیه بار اصال
مناسب نیست .کشتیای که بارش بنزین است
بهرت است هر چه زودتر بارش را خالی کند و بندر را
ترک کند چون اگر کوچکترین بیاحتیاطی صورت
بگیردممکناستصدماتجربانناپذیریبهکشتی
و خدمه و بندر وارد شود .در بنادر پیرشفته دنیا ،حتی
اجازه منیدهند کشتیهایی که محصوالت نفتی یا
گاز دارند ،وارد اسکله شوند .حدود یک مایل دورتر
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شنا و ر تجسس و
نجات ،سار نام دارد و
کاپیتانجعفرجابری،
فرما ند ه تجسس و
نجا ت بند ر ا نزلی
است .او چند سال
مربیشنابوده،اکنون
مدرس نجات غریقی
ا ست و د ورهها ی
امدادگری را هم گذرانده است .به نظر میرسد که
انتخاب خوبی برای فرماندهی این شناور باشد .از او
میخواهم در مورد کارش توضیح بدهد ،میگوید« :اگر
حادثهای در دریا اتفاق بیفتد یعنی قایقها ،لنجها یا
کشتیها دچار حادثه شوند و یا کسی در دریا حالش
بد شود ،یا دستوپایش بشکند کار ما آغاز میشود .در
چنین رشایطی باید در کمرتین زمان ممکن خود را به
محلحادثهبرسانیموعملیاتراآغازکنیم.اگرکسیدر
دریاغرقشودهموظیفهپیداکردناوبرعهدهماست».
شـناور سـار ،یـک فرمانـده ،یـک مدیر ماشـین ،یک
موتوریسـت و یـک ملـوان دارد .یـک قایـق کوچـک
هـم در این شـناور وجـود دارد که برای انجـام برخی
از ماموریتهـا از آن اسـتفاده میکننـد .بـه گفتـه
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از بندر گوی شناور ( )spmوجود دارد که کشتیها
از طریق لوله در دریا بارشان را تخلیه میکنند تا اگر
اتفاقی هم افتاد اسکله و بندر دچار حادثه نشود».
به گفته او حداقل خدمهای که برای کشتیای مانند
نکا تعریف شده است  10نفر است اما با این وجود
همیشه تالش شده است تعداد خدمه این کشتی از
 15نفرکمرتنباشد.کشتیدوبخشاصلیدارد.یکی
عرشه و دیگری موتورخانه .در عرشه کاپیتان ،افرس
اول ،افرس دوم و افرس سوم حضور دارند .افرادی هم
در بخش مخابرات ،آشپزخانه و سالن کشتی حضور
دارند که زیر نظر عرشه کار میکنند .در موتورخانه هم
رسمهندس ،مهندس دوم و دو نفر موتوریست فعالیت
میکنند .یک رسملوان ،یک ملوان و یک پمپچی
هم در کشتی حضور دارند .او در مورد مشکالت
کشتی نکا میگوید« :با وجود اینکه رشکت سیرود
شبکه خیلی تالش کرده است که مشکالت کشتی را
برطرف کند ،اما هنوز اشکاالتی وجود دارد که بخشی
مربوط به مسائل فنی میشود و بخشی هم به ایمنی
بازمیگردد .البته با توجه به این که ایران تحریم
است ،کمرت کشتی را میتوانیم پیدا کنیم که مشکلی
نداشته باشد .برای تهیه قطعات مشکل داریم و هر
قطعهای که سفارش داده میشود با چند برابر قیمت
واقعی بعد از چند ماه به دست ما میرسد».
نقی اوالدی ،مناینده مالک کشتی نکا هم که در
کشتی حضور دارد در این باره میگوید« :کشتی به
قطعه کوچکی نیاز داشت که در ایران پیدا منیشد،
سفارش دادیم از هلند بیاورند اما برای انتقال پول
مشکل داشتیم مجبور شدیم از طریق رصافیها
این کار را انجام دهیم ».او در مورد وضعیت اسکله
نفتی بندر هم میگوید« :این اسکله فندرهای خیلی
خوبی دارد .در بندر ترکمن باشی وضعیت فندرها
افتضاح است طوری که ما همیشه برای پهلوگیری
در آن اسکله مشکل داریم .من همیشه تعجب

میکنم از اینکه چرا باوجود اینکه حداقل روزانه
 4کشتی در آنجا بارگیری میکند ،این مشکل را
حل منیکنند».
اوالدی از پایلوتهای بندر انزلی هم تعریف میکند
و میگوید« :راهنامهای کشتی این بندر واقعا
کارشان را خوب بلدند و ما هیچگاه هنگام ورود به
این بندر ترسی از اینکه اتفاقی بیفتد نداشتهایم
اما در بندر ترکمن باشی در این زمینه مشکالتی
وجود دارد».
سوید محسنی نسب یکی از خدمههای کشتی نکا
است که مسوول تخلیه و بارگیری است .او  50سال
سن دارد و حدود  24سال بر روی کشتی کار کرده
است .از او در مورد سختیهای کار بر روی کشتی
سوال میکنم ،میگوید« :ما سه ماه بر روی دریا
هستیم و بعد  45روز اسرتاحت داریم .سختی کار
در کشتی برای من مهم نیست تنها مشکلم دوری از
خانواده است».محمد پورعیسی رس ملوان کشتی
نکا است 54 ،سال سن دارد و  26سال بر روی
کشتی کار کرده است .از او میپرسم چطور شد
راهت به دریا افتاد؟ میگوید« :بیکار بودم ،دنبال
کار میگشتم ،دوستی داشتم که من را به رشکت
ملی نفتکش معرفی کرد .آن موقع که آمدم دریا 26
سامل بود و آن قدر ماندم که بازنشسته شدم .بعد از

بازنشستگی هم نتوانستم خانه مبانم .گفتم هنوز
که ناتوان نیستم پس بهرت است باز هم شغلی برای
خود انتخاب کنم .مدتی راننده تاکسی شدم ،دیدم
منیتوانم .انگار هر کسی را برای کاری ساختهاند
این بود که دوباره برگشتم دریا».
از او میپرسم اگر به گذشته بازمیگشتی و
میتوانستی تصمیم بگیری که چهکاره شوی باز هم
همین شغل را انتخاب میکردی ،نگاهم میکند
و میگوید« :نه .من همیشه دوست داشتم تکاور و
رنجر باشم این بار که نشد و رس از دریا در آوردم اما
اگر فرصتی دوباره به من داده شود سعی میکنم
بروم دنبال عالقهام .بعد هم میخندد و میگوید
تو میتوانی من را به گذشته بازگردانی؟» میگویم
کار در دریا هم هیجان کم ندارد ،به خصوص اینکه
شام در کشتی نفتکش کار میکنید ،این هیجانها
برایتانجای هیجان تکاوری را پر نکرده است .پاسخ
میدهد« :نه اشتباه نکن .در چنین کشتیای باید
خیلی حواسجمع باشی و همیشه آرامشت را حفظ
کنی .کوچکترین اشتباه میتواند ،فاجعهای به بار
بیاورد .اگر هم اتفاقی بیفتد ،همه باید تالش کنند که
مشکل را حل کنند وسط دریا کسی نیست که به آدم
کمک کند .امنترینجا هم خود کشتی است حتی
اگر آتش گرفته باشد بنابراین در چنین رشایطی همه
باید همکاری کنند تا کشتی را نجات دهند چون در
غیر این صورت همهجانشان را از دست میدهند».
از کشتی نفتکش پیاده میشوم با این هدف که
به کشتیهای کاالی عمومی یا جرنال کارگو بروم
اما متاسفانه هیچ کشتی ایرانی در بندر نیست
و حراست بندر اجازه سوار شدن به کشتیهای
خارجی را به من منیدهد .مقصد دیگری برای خود
تعریف میکنم و به سمت اسکله خدماتی میروم
تا با شناورهایی که به کشتیها خدمات میدهند،
آشنا شوم.

جابـری ،سـار یکـی از مجهزتریـن شـناورهای بنـدر
انزلـی اسـت« :سـار سـاخت کشـور نـروژ اسـت و بـر
خلاف بیشتر شـناورها کـه از آهـن و فـوالد سـاخته
شـدهاند ،از آلیـاژ آلومینیـوم درسـت شـده اسـت تـا
هـم زنگزدگـی نداشـته باشـد و هـم رسعتـش بـاال
باشـد .رسعـت مـا حـدود  70کیلومتر در سـاعت
اسـت .طراحـی ایـن شـناور بهگونهای اسـت کـه در

امـواج  5تـا  6متر هـم میتوانـد بـه دریـا بـرود و اگر
همـه دریچههـای شـناور بسـته باشـد ،هیـچ وقـت
غـرق منیشـود ،یعنـی حتـی اگـر واژگـون شـود
دوبـاره بـه حالـت اولیـه بازمیگـردد .البتـه مشـکل
ما این اسـت که بـه خاطـر تحریمهـا ،قطعاتش گیر
منیآیـد ،بهخاطـر همین سـعی میکنیـم خیلی از
آن مراقبـت کنیم .در این شـناور وسـایل و تجهیزات
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امـدادی ماننـد شـوکر بـرای بیامرانـی کـه ناراحتی
قلبـی دارنـد ،ساکشـن بـرای بیامرانـی کـه زیـر آب
رفتهانـد و ریهشـان پـر از آب شـده اسـت ،آتـل بـرای
انـواع شکسـتگیها ،کپسـولهای اکسـیژن و دیگر
تجهیـزات مـورد نیاز بـرای خدمات اورژانسـی وجود
دارد ».از او میپرسـم پـس چـرا تکنسـین اورژانـس
نداریـد؟ میگویـد« :ظاهـرا مشـکل کمبـود بودجه
اسـت اما در قراردادجدید آمده اسـت کـه یک نفر از
واحد اورژانس در کانکسهای نزدیک سـار مسـتقر
شـود کـه در صـورت بـروز حادثـهجـدی بـا سـار بـه
محـل حادثه بیایـد یـا در کنار اسـکله منتظـر مباند
تا مصدومـان را بـه اینجـا منتقل کنیـم .البتـه هنوز
کـه این اتفـاق نیفتاده اسـت و بهانه هم که همیشـه
کمبـود بودجه بـوده اسـت».
او از بیتوجهـی بـه کارکنـان شـناور سـار ناخرسـند
اسـت« :بـا وجـود اینکـه تجسـس و نجـات یکـی
از مهمتریـن و رضوریتریـن واحدهایـی اسـت کـه
هـر بنـدری بـه آن نیـاز دارد و اگـر نباشـد بـر اسـاس
کنوانسـیونهای بیناملللـی کشـتیها بـه آن بنـدر
رفـت و آمـد منیکننـد امـا بـا وجـود ایـن متاسـفانه
بـه ایـن واحـد خیلـی توجـه منیشـود .حقوقهـای
پرسـنل این واحد بسـیار اندک اسـت و هیـچ مزایایی
بـه ما تعلق منیگیـرد .میتوانـم بگویم خیلـی به کار
مـا اهمیـت منیدهنـد در حالی که مـا انتظـار داریم
به ما احترام بگذارنـد و عادالنهتـر با من رفتـار کنند.
وقتی هم شـکایت میکنیم ،میگویند چون رشکتی
هسـتید ،رشایط ایـن طـور اسـت».جابـری از اینکه
فرمانده سـار اسـت و  12سال هم سـابقه کار دارد اما
حقوقش کمتر از یک ملـوان اداره بندر اسـت ،گالیه
دارد« :مـن وقتـی در واحدهـای دیگـر کار میکـردم،
حقـوق بیشتری میگرفتـم امـا چـون مهارتهایـی
کـه داشـتم ،برای ایـن واحد مناسـبتر بود ،مـن را به
اینجا فرسـتادند البته خودم هم رضایت داشتم چون
میدانسـتم که از پس این کار خیلی خوب برمیآیم.
ولـی وقتـی ایـن قـدر حقـوق پرداختـی کـم اسـت
انگیـزهای بـرای کار کـردن منیمانـد .مـن منیدانم
چطـور باید از پرسـنلم بخواهم که با انگیـزه کار کنند
وقتی کسـی بـه آنها توجـه منیکنـد و اصال بـه فکر
مشـکالت آنها نیسـت .االن نزدیک به دو سال است
که مشـکل حقوق داریم و مدام به مـا وعده میدهند
کـه این مشـکل حـل خواهـد شـد اما هنـوز کـه هیچ
اتفاقـی نیفتاده اسـت».
میپرسـم در دریای خزر حوادث دریایی زیاد اسـت،
میگویـد« :نه .آخرین حادثهجدی مربوط به اسـفند
ماه اسـت .حادثه مربـوط به دو نفر از رسنشـینان یک
هواپیامی تفریحی بـود که در دریا سـقوط کرده بود،
غرق شـده بودنـد و ما مامـور شـدیم که اجسـاد آنها
را پیـدا کنیم».
او در مورد تعداد شـناورهای امـداد و نجات میگوید:
«در کل اسـتان گیلان فقـط یـک شـناور تجسـس و
نجات وجود دارد .میتوان گفت سـار واحد تجسـس
و نجات مادر اسـت و در بنادر دیگر مانند آستارا و کیا
از قایقهـای کوچـک بـرای امـداد و نجـات اسـتفاده
میشـود البتـه اگـر حادثـهجـدی در ایـن بنـادر هـم
اتفـاق بیفتـد ،مـا بـه آنهـا کمـک میکنیـم .ناگفته
منانـد با وجـود رسعت بـاالی سـار ،حدود دو سـاعت
و نیـم تا سـه سـاعت طـول میکشـد تا بـه ایـن بنادر
برسـیم بنابراین مشخص اسـت برای موارد اورژانسی
مـا منیتوانیـم به آنهـا کمـک کنیم».
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طهمورث ارکانی ،از ســال  1353در سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان
موتوریست در کشتیهای الیروب استخدام شده و از سال  1359به عنوان
فرمانده در کشتیهای خدمت کرده است .او میگوید تاکنون بر روی انواع
الیروبها کار کرده و تجربهاش درزمینه الیروبی در بنادر شــالی کشور اســت« :اولین الیروبی که روی آن
کار کردم ،الیروب خزر بود که سیســتم اش مکنده بود و اصطالح ًا به آن هاپر ساکشن میگفتند .اکنون هم
مدت  10سال است که با مدرنترین الیروب سازمان بنادر و دریانوردی کار میکنم که الیروب یاسین است
که این الیروب هم هاپر ساکشــن است ».او  8سال اســت که خودش را بازخرید کرده و اکنون با یک رشکت
خصوصی همکاری میکند.
او درباره انواع الیروب میگوید« :الیروبها یکی از وظایف مهمشــان حفظ و نگهداری بســر بندر اســت.
کارهای کاتر متههایی دارند که کارشان تراشیدن ،خراشیدن و کندن بسرتهای سخت و سنگی است که این
مواد کندهشده توسط آب و پمپهایی که در الیروبها تعبیه شده است مکش میشود و در محل دپو تخلیه
میشود .در الیروبهای هاپر ساکشــن ،هم مواد الیروبی شده بعد ازجدا شدن از بسرت به همراه آب داخل
مخزنی در کشتی وارد میشود که مواد به خاطر اینکه سنگینتر از آب است در داخل مخزن تهنشین میشود
و بعد از تهنشین شدن در محل موردنظر تخلیه میشود .الیروبهای کاتر دیگری هم هستند که مواد الیروبی
شده از طریق لوله به محل دپو منتقل میشود».
او درباره الیروب یاسین میگوید« :این الیروب 70مرت و 30سانتیمرت طول و 14مرت عرض دارد .آبخورش حداکرث
 4مرت و  20سانتیمرت و حداقل  2مرت و  40سانتیمرت و ظرفیت اش هزار و  8مرتمکعب و ظرفیت جابهجایی
پمپش  4هزار و  85مرتمکعب در ساعت است .این الیروب توسط رشکت نگین سبز مازندران راهربی میشود».
به گفته ارکانی در حال حارض در بنادر شاملی کشور 3 ،الیروب هاپر کاتر و  3الیروب هاپر ساکشن وجود دارد
که خزر ،ارس و یاسین اسامی الیروبهای هاپر ساکشن است« :بهجز یاسین دو الیروب هاپر ساکشن دیگر
بسیار قدیمی هستند و باید از رده خارج شــوند چون هم مقرون به رصفه نیستند و هم از نظر محیط زیستی
استانداردهای الزم را ندارند اما به دلیل اینکه ایران تحریم است امکان خرید الیروبهایجدید وجود ندارد.
امیدوارم با برداشته شدن تحریمها امکان خرید الیروبهایجدید فراهم شود .با وجودجوانان تحصیل کرده
و بااستعدادی هم که داریم کار با الیروبهایجدید هم بهراحتی امکانپذیر خواهد بود».
به گفته او بیش از  10نفر در هر شیفت کاری در الیروب یاســین مشغول به کار هستند« :یک فرمانده ،یک
افرس راهربی ،یک افرس الیروبی ،دو موتوریست ،یک مدیر ماشین 4 ،ملوان و یک آشپز پرسنل الیروب یاسین
را تشکیل میدهند».
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وظیفه شناور پایلوت این است که یک کاپیتان با تجربه را به کشتیهایی که
میخواهندبهبندرواردشوندبرساند.همچنینکاپیتانیراکههدایتکشتیای
را بر عهده گرفته و آن را از بندر خارج کرده است به اسکله بازگرداند .کاپیتانی
که کار راهنامیی کشتیها را بر عهده میگیرد ،باید با موقعیت بندر ،عمق آب،
جریانهای آبی و رشایطجوی و مسائل فنی بندر به خوبی آشنا باشد تا بتواند
کشتیها را بدون اینکه دچار مشکلی شوند به بندر وارد یا از آن خارج کند.
کیاوش میری ،فرمانده شناور راهنامبر قیام  1در مورد شناور پایلوت میگوید:
«این شناور  18سال عمر دارد و بدنهاش آهنی و بسیار مقاوم است .حداقل
نیرویی که برای این شناور پایلوت تعریف شده است  4نفر است یعنی پایلوت
یک کاپیتان ،یک مدیر ماشین ،یک موتوریست و یک ملوان دارد».
او در رابطه با اینکه چرا نیاز است یک راهنام در هنگام ورود یا خروج کشتیها هدایت آنها را بر عهده بگیرد،
میگوید« :مسائلجوی و رشایط محیطی در هدایت کشتیها بسیار اثرگذار است و کشتیهایی که از کشورهای
دیگر به بندر میآیند ،به علت ناآگاهی از وضعیت بندر منیتوانند کشتی را هدایت کنند و سامل به اسکله برسانند
یا از بندر خارج کنند بنابراین نیاز است که یک کاپیتان آشنا به رشایط آنها را راهنامیی کند .یک راهنام باید با
انواع کشتی و چگونگی مانور آنها هم آشنایی داشته باشد و بتواند به زبان محلی کشتی که به آن وارد میشود یا
انگلیسیبهخوبیصحبتکند».
وقتی طوفان میشود و رشایطجوی نامناسب است ،کار پایلوتها از همیشه سختتر است .البته به گفته میری،
شناورهای پایلوت بهگونهای طراحی شدهاند که امکان واژگون شدن ندارند و میتوانند با وجود موجهایی تا پنج
مرت و نیم ایمن در دریا حرکت کند.
به گفته او رسعت این واحدها در حد 13یا 14نات است که با توجه به رسعت کشتیها مناسب است چون حداکرث
رسعت یک کشتی در بندر بیشرت از 7یا 8نات نیست.
میری مدرک مهندسی کشاورزی دارد و قرار بوده در خشکی کار کند اما یک اتفاق او را به دریا کشانده است .او
گواهینامه پایهیکبرای هدایتجرثقیلداشتهوبهبندر میآید تاباجرثقیل کار کند امادر آنزمانشناوریدربندر
موجود بوده کهجرثقیل داشته و از آنجایی که او گواهینامه ملوانی و موتوریستی هم داشته او را به عنوان فرمانده آن
شناورانتخابمیکنندوبااینتصمیماویکشبهزندگیاشتغییرمیکندوازخشکیبهدریامیرود.اواکنونکارش
را دوست دارد و از اینکه با دریا رسوکار دارد خوشحال است .او میگوید« :دریا هم قشنگ است و هم آرامش دارد».

مترکز قدرت عملیاتی در شناور یدککش

مســووالن بندر باید
بتواننــد از کاالهــا به
خوبــی محافظــت
کننــد و اجنــاس را
صحیــح و ســامل بــه
صاحبانشان تحویل
دهنــد .بنابرایــن
بایــد ســازوکاری
وجــود داشــته باشــد کــه ایــن هــدف تامیــن شــود.
آتشنشــانی یکــی از بخشهــای بنــدر اســت کــه
در ایــن زمینــه نقــش مهمــی دارد .اداره ایمنــی و
آتشنشــانی بایــد هــم از کاالهــا بــه خوبــی مراقبــت
کنــد و هــم مراقبــت باشــد حادث ـهای اتفــاق نیفتــد
کــه زیرســاختهای بنــدر کــه رسمایــه ملــی اســت
دچــار مشــکل شــود یــا از بیــن بــرود.
ســیدجــال گلپیــرا ،کارشــناس مســوول اداره
ایمنــی و آتشنشــانی اداره کل بنــادر و دریانــوردی
اســتان گیــان میگویــد« :بســیاری گــان
میکننــد کــه وظیفــه آتشنشــانی خامــوش
کــردن آتــش اســت در حالــی کــه  80درصــد کار
آتشنشــانی پیشــگیری از وقــوع حادثــه اســت.
کشــتیها بســیار بــزرگ و گرانقیمــت هســتند و
کاالهــا هــم بســیار بــاارزش .اگــر آتشســوزی اتفاق
بیفتــد کاال دیگــر بــه درد صاحبــش منیخــورد
بنابرایــن پیشــگیری بســیار مهــم اســت .پیشــگیری
میتوانــد هــم در تدویــن دســتورالعملهای
اجرایــی و آییننامههــای ایمنــی کار باشــد و هــم
بهوســیله قــرار دادن تجهیزاتــی در بنــدر باشــد کــه
بــا کمتریــن خســارت حریــق احتاملــی را خامــوش
کنــد».
بــه گفتــه او هرگونــه مجــوز کارهــای گــرم ماننــد
جوشــکاریها یــا کارهــای رسد مثــل گودبرداریهــا
و تخریبهــا بایــد بــا ا جــازه آتشنشــانی و
نظــارت تیــم ایــن اداره انجــام شــود .همچنیــن
ســوختگیری کشــتیهایی کــه در کنــار اســکله
پهلــو میگیرنــد و بارگیــری و تخلیــه آنهــا هــم بــا
نظــارت آتشنشــانی انجــام میشــود .گــزارش
نشــتی کشــتیها بــه واحــد محیطزیســت بنــدر هم
توســط آتشنشــانی انجــام میشــود .آتشنشــانی
همچنیــن بــر عملکــرد کشــتیها نظــارت دارد کــه
کنوانســیون بیناملللــی جلوگیــری از آلودگــی
ناشــی از کشــتیها (مارپــل) ( )MARPOLرا
رعایــت کننــد و روغــن یــا مــواد زائــد خــود را در دریــا
نریزنــد .ایــن واحــد ضایعــات را از کشــتیها تحویل
میگیــرد و بــه تصفیهخانــه انتقــال میدهــد و بــا
ایــن اقدامــات بــر مســائل زیســت محیطــی هــم
نظــارت میکنــد.
کشــتیها بایــد فهرســت بارهایــی را کــه حمــل
میکننــد قبــل از ورود بــه بنــدر بــه آتشنشــانی
اطــاع دهنــد ایــن مســاله زمانــیجدیتر میشــود
کــه قــرار باشــد بارهــای خطرنــاک کــه احتــال
حریــق در آنهــا وجــود دارد وارد بندر شــود« :ممکن
اســت بــاری وارد بنــدر شــود کــه مــا اطــاع نداشــته
باشــیم خاموش کننــده حریق آن چیســت ،بنابراین
بایــد از ورود هــر نــوع کاالیــی به بنــدر مطلع باشــیم
و اگــر کاالیجدیــدی قــرار اســت وارد شــود ،قبــل
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کار ش ــناور یدکک ــش ،پهل ــو دادن وج ــدا ک ــردن کش ــتیها از اس ــکله اس ــت.
بعـــد از اینکـــه راهنـــا داخـــل کشـــتی میشـــود ،یدککشهـــا کشـــتی را
ت ــا کن ــار اس ــکله ی ــا ت ــا هن ــگام خ ــروج از بن ــدر اس ــکورت میکنن ــد .وظیف ــه
دیگـــر یدککشهـــا ،کشـــیدن بارجهـــا اســـت چـــون بارجهـــا موتـــور
ندارن ــد بنابرای ــن آنه ــا بارجه ــا را ب ــه مح ــل تخلی ــه ب ــار میبرن ــد و ب ــه اس ــکله
بازمیگرداننـــد.
محســـن نیاکانـــی ،فرمانـــده یدککـــش والعـــر توضیـــح میدهـــد کـــه در
یدکک ــش  7نف ــر یعن ــی ،ی ــک فرمان ــده ،ی ــک مدی ــر ماش ــین ،دو موتوریس ــت و
دو مل ــوان بای ــد حض ــور داش ــته باش ــند ام ــا در ای ــن یدکک ــش  5نف ــر مش ــغول
ب ــه کار هس ــتند چ ــون ب ــهج ــای دو نف ــر ی ــک نف ــر موتوریس ــت و مل ــوان در یدکک ــش مش ــغول ب ــه کار هس ــتند.
او ه ــم ب ــه تف ــاوت حق ــوق و مزای ــای بی ــن کارمن ــدان رشکت ــی و س ــازمانی اع ــراض دارد« :تف ــاوت حقوقه ــای
دریافت ــی واقع ــا زی ــاد اس ــت .فک ــر کنی ــد دو نف ــر ی ــک کار مش ــابه انج ــام بدهن ــد ،یک ــی  2میلی ــون حق ــوق بگی ــرد،
دیگ ــری بی ــش از  5میلی ــون .ای ــن منصفان ــه ب ــه نظ ــر منیرس ــد .خصوصیس ــازی باع ــث ش ــده ب ــه کارمن ــدان
رشکت ــی اجح ــاف ش ــود».
واحده ــای دیگ ــری ه ــم در بن ــدر وج ــود دارن ــد ک ــه کار آنه ــا محافظ ــت از بن ــدر وجلوگی ــری از وق ــوع ح ــوادث
اس ــت .ب ــه رساغ آنه ــا مــیروم ت ــا ب ــا عملک ــرد آنه ــا آش ــنا ش ــوم.

آتشنشانی
و پیشگیری از وقوع حادثه
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کا ال هــا بعــد ا ز
تخلیــه بــرای مدتــی
در انبارهــا محوطــه
بنــدری نگهــداری میشــوند .بنابرایــن طبیعــی
اســت کــه بایــد از ایــن کاالهــا محافظــت شــود.
گارد بنــدر وظیفــه حفاظــت از ایــن کاال را بــر عهــده
دارد .احمــد غفــار زاده ،فرمانــده گارد بنــادر اســتان
گیــان میگویــد« :گارد پرجمعیتتریــن اداره بنــدر
اســت و حــدود  120نفــر نیــرو در ایــن مجموعــه کار
میکننــد » .
گارد بــه عنــوان ضابــط دادگســری در بنــدر حضــور
دارد و وظایــف مختلفــی بــر عهــده دارد .یــک بخــش
از وظایــف آنهــا بــه کنــرل پــاس کشــتیها و تــردد
افــراد خارجــی و ایرانــی در بندر مربوط اســت .بخش
دیگــر مربــوط بــه دوربینهــای مدار بســته اســت .در
بنــدر حــدود  60دوربیــن مــدار بســته وجــود دارد که
گارد بنــدر بهوســیله آنهــا میتوانــد متــام محوطــه
بنــدری را زیــر نظــر داشــته باشــد« :اگرجرمــی اتفاق
بیفتــد یــا نــزاع ،درگیــری یــا رسقتــی رخ دهــد و یــا
حادث ـهای بــرای کشــتیها یــا بنــدر پیــش بیایــد مــا
رسیــع از آن مطلــع میشــویم و ســعی میکنیــم
مشــکل را مدیریــت و حــل کنیــم».
بــه گفتــه او اتومبیلهــای گارد بــه صورت  24ســاعته
در بنــدر در حــال گشــت زنــی هســتند و ایــن واحــد
همچنیــن ورود و خــروج متــام افــراد و اتومبیلهــا را
تحــت نظــارت دارد و رفتوآمــد حــدود  2هــزار نفــر
پرســنل اداره و رشکتهــای پیامنــکار را کنــرل
میکنــد .نگهبانــی بنــدر هــم تحــت نظــارت گارد
اســت کــه بــه صــورت  24ســاعته و بــدون هیــچ
تعطیلــی در همــه روزهــای ســال فعالیــت میکنــد.
غفــارزاده توضیــح میدهــد کــه گروهــی هــم در گارد
کارهــای ســتادی و روزانه مانند تهیــه آمارهــا و صدور
مجوزهــا را انجــام میدهنــد .افــرادی هم کــه در بندر
دچــار تخلف میشــوند بــا هامهنگــی مدیــرکل بندر
توســط گارد بــه دایــره قضایی ارجــاع داده میشــوند:
«در ایــن بنــدرجرایــم مرتبــط بــا مرشوبــات الکلــی،
رسقــت و مــواد مخــدر بیشــرین مــوارد ارجــاع بــه
مراجــع قضایــی را دارد».
غفــارزاده میگوید کــه گارد دو اســراتژی در بنــدر را
در پیــش گرفتــه اســت کــه یکــی پیشــگیری از وقــوع
جــرم اســت و دیگــری برخــورد بــاجرائــم .او بــر ایــن
اعتقــاد اســت کــه پیشــگیری از وقــوعجــرم بســیار
اهمیــت دارد و گارد تــاش کــرده رشایطــی را در بندر
ایجــاد کنــد که کســی نتوانــد حاشــیهای امنــی برای
خــود ایجــاد کنــد و مرتکــبجــرم شــود.
او از تجهیزاتــی کــه در اداره گارد وجــود دارد ،رضایت
دارد و میگویــد دوربینهــای مداربســتهای کــه
در محوطــه بنــدری کار گذاشــته شــده اســت در
شناســاییجــرم بــه آنهــا بســیار کمــک میکنــد:
«ایــن دوربینهــا قابلیــت زوم باالیــی دارنــد و در
صــورت نیــاز میتوانیــم آنهــا را از مرکــز کنــرل
بــه اطــراف بچرخانیــم .وقتــی بــه چیــزی مشــکوک
میشــویم ایــن دوربینهــا مــا را در کشــف حقیقــت
یــاری میکننــد».

Ar

از ورود تحقیــق کنیــم کــه خاموشکننــده حریــق
احتاملــی چنیــن کاالیــی چیســت و خــود را بــرای
رشایــط اضطــراری آمــاده کنیــم».
آمــوزش پرســنل اداری و رشکتهــا هــم وظیفــه
آتشنشــانی اســت .نیروهــای عملیاتــی رشکتهــا
بایــد نحــوه خامــوش کــردن آتــش را آمــوزش ببیننــد
تــا در صــورت نیــاز بتواننــد وارد عمــل شــوند .ایــن
نیروهــا بایــد حریــق را بشناســند و بداننــد کــه بــرای
هــر آتشــی از چــه خامــوش کننــدهای باید اســتفاده
کننــد و اینکــه چگونــه بایــد یــک آتشســوزی را بــه
آتشنشــانی اطالعرســانی کننــد.
آتشنشــانی بنــدر ،ســه ماشــین ســنگین فوماتیــک
دارد کــه داخلش فــوم و آب اســت .از این ماشــینها
بــرای خامــوش کــردن حریقهــای ســنگین
اســتفاده میشــود .آتشنشــانی یــک ماشــین
امــداد و نجــات هــم دارد و دو ماشــین دیگــر کــه
یکــی پیــرو و دیگــری عملیاتــی اســت« :وقتــی
حریــق اتفــاق میافتــد ایــن دو ماشــین خــود را بــه
رسعــت بــه محــل حریــق میرســانند .وظیفــه ایــن
ماشــینها شناســایی حادثــه اســت و فرمانــده برای
انجــام اقدامــات اولیــه بــا یکــی از ایــن ماشــینها
خــود را زودتــر بــه محــل حادثــه میرســاند .بــا
ایــن راهــکار وقتــی تیمهــای عملیاتــی بــه محــل
میرســند دیگــر بالتکلیــف نیســتند و دســتور کار
بــرای آنهــا صــادر میشــود .مــا یــک آمبوالنــس
آمــاده بــه کار هــم داریــم کــه خدمــات رسپایــی
را ارائــه میکنــد و وضعیــت مصــدوم را کنــرل
میکنــد تــا بــه بیامرســتان منتقــل شــود».
آتشنشــانی یــک ایســتگاه اصلــی و یــک ایســتگاه
فرعــی در بنــدر دارد کــه  81نفر در دو شــیفت کاری
در آنهــا مشــغول بــه کار هســتند .ایســتگاه مرکزی
در قلــب بنــدر اســت و ایســتگاه فرعــی در نزدیکــی
اســکلهای اســت کــه محصــوالت ســوختی را تخلیــه
میکنــد کــه در صــورت بــروز حادثــه بــه رسعــت وارد
عمــل شــود« :تخلیه محصــوالت کشــتیهای حامل
انــرژی بــا نظــارت آتشنشــانی انجــام میشــود.
یــک تیــم از آتشنشــانی در هنــگام تخلیــه بــار در
کنــار اســکله حضــور دارنــد و در هنــگام تخلیــه عبور
و مــرور افــراد بــه منطقــه ممنــوع میشــود .در کنــار
تانکرهایــی هــم کــه محصــوالت نفتــی را بارگیــری
میکننــد یــک تیــم آتشنشــانی حضــور دارد و بــر
کار آنهــا نظــارت دارد».
بــه گفتــه گلپیــرا ،گارد انتظامــات بنــدر همــکاری
خوبــی بــا آتشنشــانی دارد و در زمینــه گزارشدهــی
تخلفهــا بســیار بــه ایــن واحــد کمــک میکنــد« :در
همــهجــای بنــدر دوربینهایــی کار گذاشــته شــده
اســت و گارد بنــدر بــا ایــن دوربینها محوطــه بندری
را بــه خوبــی زیــر نظــر دارد ،همچنیــن گشــتهای
گارد بــه صــورت مــداوم در محوطــه در رفتوآمــد
هســتند ،بــه همیــنجهــت نظــارت بســیار خوبــی بر
بنــدر دارنــد .آنهــا اگــر متوجــه شــوند کــه فعالیتــی
در حــال انجــام اســت کــه احتــال وقــوع حادثــه در
آن وجــود دارد و نیازمنــد اجازه از آتشنشــانی اســت،
بــه رساغشــان میرونــد و از آنهــا میخواهنــد
کــه مجــوز آتشنشــانی را ارائــه کننــد .اگــر مجــوز
داشــتند کــه یعنــی کار دارد قانونــی انجــام میشــود
در غیــر ایــن صــورت کار را متوقــف میکننــد ،افــراد
متخلــف بازداشــت میشــوند و لــوازم کار هــم ضبــط
میشــود .اگــر مشــخص شــود کــه افــراد اولیــن بــار

اســت کــه تخلــف کردهانــد از آنهــا تعهــد گرفتــه
میشــود و بعــد آزاد میشــوند و از آنهــا خواســته
میشــود کــه بــه واحــد آتشنشــانی مراجعــه کننــد و
مجــوز بگیرنــد امــا در صورتــی کــه ایــن افــراد بــاز هــم
تخلــف کننــد دیگــر بــه آنهــا اجــازه داده منیشــود
کــه در بنــدر فعالیــت کننــد».
گل پیــرا ،آتشنشــانی را یــک علــم میدانــد
و معتقــد ا ســت کــه بــرا ی عملکــرد بهــر
آتشنشــانها هــم بایــد دانــش کافــی داشــته
باشــند و هــم تجهیــزات مناســب و بـهروز .بــه اعتقاد
او از زمانیکــه آتشنشــانی از حالــت رشکتــی خــارج
شــده و به صــورت قــرارداد مســتقیم ســازمان درآمده
اســت ،ســازمان نتوانســته اســت بــه قــدر کفایــت
تجهیــزاتجدیــد بــرای ایــن واحد بخــرد« :بســیاری
از تجهیــزات و وســایل مــا قدیمــی اســت .البتــه بــا
کمــک مدیــر کل قبلــی و مدیــر کل فعلــی برخــی از
ماشــینها و تجهیــزات نــو شــده اســت امــا لــوازم و
تجهیــزاتجدیــد و ب ـهروز کــم داریــم و بایــد حتــا
خریــداری شــود .واقعیــت این اســت که ما بســیاری
از وســایل حداقلــی را هــم کــه بایــد حتــا داشــته
باشــیم ،نداریــم؛ مثــا پمپهــای ســیار نداریــم.
اگــر درجایــی مجبــور باشــیم کــه کار رلــه پمــپ را
انجــام دهیــم و آب را بهجــای دیگری انتقــال دهیم،
منیتوانیــم .سیســتمهای جدیــد اطفــا حریــق
کولهپشــتی هــم کــه بســیار مفیــد هســتند و بــه کار
رسعــت میدهنــد را هــم نداریــم .دســتگاههای
تنفســی بایــد بــه تعــداد زیــاد داشــته باشــیم چــون
در عــرض  10دقیقــه تخلیــه میشــود و دوبــاره
بایــد آنهــا را پــر کنیــم امــا تعــداد کمــی داریــم و
اگــر یــک عملیــات طوالنــی مــدت باشــد بــا کمبــود
دســتگاههای تنفســی مواجــه میشــویم .اگــر
خدایــی نکــرده یــک حریــق بــزرگ اتفــاق بیفتــد مــا
تجهیــزات کافــی نداریــم کــه مثــا بــرای  5ســاعت
پشــت رس هــم عملیــات را ادامــه بدهیــم .ذخیــره
فــوم کــم اســت و شــلنگها در مــدت زمــان طوالنــی
پــاره میشــوند .حتــی لبــاس آتشنشــانی هــم
کــم داریــم .بایــد حداقــل  20دســت لبــاس اضافــه
داشــته باشــیم کــه نداریــم .بایــد دو دســتگاه بزرگ
تهویــه داشــته باشــیم کــه اگــر عملیاتــی اتفــاق
افتــاد کــه گاز ســمی در محــل حادثــه بــود ،گاز بــه
رسعــت تخلیــه شــود و نفــرات وارد عمــل شــوند کــه
ایــن دســتگاهها هــم در آتشنشــانی وجــود نــدارد».
او توضیــح میدهــد کــه بــا وجــود همــه کمبودهــا،
آتشنشــانی تاکنــون کارش را بــه بهرتیــن شــکل
ممکــن انجــام داده اســت« :مــا میدانیــم کــه بــا
ایــن تجهیــزات کارهــا بســیار بهــر انجــام میشــود
امــا بــدون ایــن تجهیــزات هــم ضعیــف نیســتیم .در
اســتان گیــان حــرف اول را میزنیــم».
از او دربــاره حــوادث بنــدر ســوال میکنــم،
میگو یــد  « :خو شــبختا نه بــا کنرتلهــا و
پیشــگیریها حادثــه بــزرگ در بنــدر نداشــتهایم.
حــوادث مثــا در حــد اتصالــی یــک کابــل بــوده
کــه خطــرجــدی ایجــاد نکــرده اســت .ولــی دوم
اردیبهشــت امســال یکــی از کابینهــای کشــتیای
کــه در کنــار اســکله پهلــو گرفتــه بــود دچــار حریــق
شــد کــه خوشــبختانه تیــم مــا در کمــر از یــک
دقیقــه بــه آنجــا رســید و حریــق را کنــرل کــرد .اگــر
ایــن حریــق کنــرل منیشــد حادثــه هولناکــی
میتوانســت اتفــاق بیفتــد».
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مرکــز خدمــات اســنادی بنــدر بخــش دیگــری اســت کــه بــه آن مراجعــه
میکنــم .بنــدر انزلــی از ســال  1375بــا هــدف تســهیل امــور و رفــاه حــال
مشــریان بنــدر ایــن مرکــز را راه انــدازی کــرد .در ایــن مرکــز همــه خدمــات
اســنادی مــورد نیــاز صاحبــان کاال و خطــوط کشــتیرانی بــه صــورت متمرکز
بــه آنهــا ارائــه داده میشــود .علــی مــراد نیــا ،مســوول ســایت اســنادی
بنــدر انزلــی در رابطــه بــا نحــوه خدماتدهــی در ایــن مرکــز میگویــد:
«در گذشــته شــیوه کار بــه ایــن صــورت بــود کــه هــر کــدام از رشکتهــا در
محوطــه بنــدری بــرای خودشــان دفــر داشــتند و بــه ایــن ترتیــب کار بــرای
مراجعهکننــدگان ســخت بــود چــون بایــد مــدام از یــک دفــر بــه دفــر دیگــر
مراجعــه میکننــد و یــک نــوع پراکندگــی در ارائــه خدمــات وجــود داشــت امــا بــا متمرکــز شــدن دفاتــر در
یــک ســالن و ارائــه خدمــات اســنادی بــه صــورت الکرتونیکــی کارهــا بســیار ســادهتر از قبــل شــده اســت.
بــا راهانــدازی مرکــز خدمــات اســنادی بنــدر ،دو اداره بنــدر و گمــرک بــا ایجــاد تعامــل الکرتونیکــی و تبادل
اطالعاتــی از طریــق فیــر نــوری کار مشــریان را بســیار ســاده کردهانــد».
بــه گفتــه او چنیــن سیســتمی بــرای اولین بــار در کشــور در بنــدر انزلی بــه صــورت پایلــوت راه اندازی شــده
اســت« :از ســال  1375راهانــدازی چنیــن مرکــزی در دســتور کار قــرار گرفــت و در ســال  1387بــا تولیــد
نرمافــزار  GCOMSکــه مالکیــت آن با ســازمان بنــادر اســت ،اطالعات بیــن این ســازمان و گمرک بــه صورت
الکرتونیکــی تبــادل شــد .البتــه گمــرک بــرای حفــظ اســتقالل حقوقــی خــود تقاضــا کــرد کــه نرمافــزار
مســتقلی داشــته باشــد کــه این اقــدام هــم انجــام شــد و نرمافــزار  CECSبــرای گمــرک هــم طراحــی و تولید
شــد .اکنــون هــم تبــادل اطالعــات بیــن گمــرک و اداره بنــدر بــه کمــک یــک رسور واســط انجــام میشــود».
مــراد نیــا میگویــد کــه حاصــل ایــن تبــادل اطالعاتــی بیــن بنــدر و گمــرک صــدور پروانــه گمرکی بــه صورت
آنالیــن اســت و بنــدر بــا مشــاهده اطالعــات ایــن پروانــه بــه صــورت آنالیــن میتوانــد محاســبات بنــدری
مرتبــط بــر کاال را انجــام دهــد و صــورت حســاب هزینــه بنــدری صــادر کنــد .صاحــب کاال هــم بــا اســتفاده
از سیســتم پرداخــت الکرتونیکــی هزینــه را پرداخــت کنــد کــه ایــن چرخــه باعــث تســهیل امــور بــرای
اربابرجــوع شــده اســت.
بــه گفتــه او رشکت خدمــات دریایــی بنــدری کاوه ،رشکــت ایران بنــادر ،رشکــت آریا بنــادر ،رشکــت اقیانوس
آبــی و رشکــت طلــوع ســفید بــاران  5رشکتــی هســتند کــه در ســایت خدمــات اســنادی حضــور دارنــد و در
ســه شــیفت کاری مشــغول بــه ارائــه خدمــات هســتند.

مرکـز خدمـات و کنترل ترافیـک دریایـی بخشـی
اسـت کـه ورود بـه آن وسوسـه برانگیـز اسـت .از
داخـل این بـرج میتـوان متـام بنـدر و شـهر را زیر
نظـر گرفـت .ایـن مرکـز هامنگونـه کـه از نامـش
پیداسـت ،وظیفـه خدما تدهـی و ایمنـی همـه
شـناورهایی کـه بـه بنـدر ورود و خـروج میکننـد
را بـر عهـده دارد و همـه ارتباطـات بیـن دریـا و
خشـکی و همچنین برنامهریزی برای ورود و خروج
کشـتیها از طریـق ایـن مرکـز انجـام میشـود.
هـدف اصلـی ایـن بـرج کنترل ،حفـظجـان افراد
در دریـا و حفظ محیطزیسـت اسـت .ایـن مرکز در
سـال  1384بـه بهرهبـرداری رسـیده و بـه صـورت
 24سـاعته فعـال اسـت و در آن  8نفـر مشـغول بـه
کار هسـتند .در هـر شـیفت کاری حتما بایـد دو
نفـر در بـرج حضـور داشـته باشـند .شـیفتهای
کاری  12سـاعته تعریـف شـده اسـت و هـر کـدام
از افسران کنترل بعـد از یـک شـیفت کاری24 ،
سـاعت استراحت دارنـد.
کامبیز انبیر ،افسر کنرتل ترافیـک دریایی درباره
چگونگـی برنامهریزی بـرای ورود کشـتیها به این
بنـدر میگویـد« :کشـتیهایی کـه میخواهـد بـه
بنـدر وارد شـوند بایـد چند سـاخت قبل خبر ورود
خـود را بهوسـیله ایمیـل یـا فکس بـه مرکـز کنرتل
اطلاع دهنـد و بهطـور تقریبـی اعلام کننـد کـه
چـه سـاعتی به بنـدر میرسـند .آنهـا بایـد درباره
اینکه بارشـان چیسـت ،کدام منایندگی در انزلی
آنها را سـاپورت میکند هـم اطالعرسـانی کنند.
مرکز کنترل هم با توجه بـه اطالعاتی کـه دریافت
میکنـد کار برنامهریزی بـرای ورود کشـتی را آغاز
میکنـد و هامهنگیهـای الزم را بـا واحدهـای
مربوطه مانند امـور بندری ،بخش مالی ،حراسـت
و  ...انجـام میدهـد اگـر کشـتی از هیـچ نظـر
مشـکلی نداشـت ،بـا هامهنگـی امـور بنـدری،
اسـکلهای بـه آنهـا اختصـاص داده میشـود و
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بـه پایلـوت و یدککشهـا هـم اعلام میشـود
کـه بـرای ورود کشـتی آمـاده باشـند .اگـر رشایـط
جوی مناسـب باشـد به کشـتی اعالم میشـود که
بـرای ورود بـه بنـدر مشـکلی وجـود نـدارد .شـناور
پایلـوت راهنما را بـه داخل کشـتی میرسـاند و با
کمـک یدککشهـا کشـتی در کنـار اسـکله پهلو
میگیـرد».
بـه گفتـه او گاهـی اوقات بعـد از خـروج پایلـوت از
بنـدر ،رشایـطجـوی داخـل بنـدر تغییـر میکند و
مه آن قـدر محوطـه را میپوشـاند که ورود کشـتی
بـه نظـر غیـر ایمـن میآیـد .در ایـن صـورت مرکـز
کنترل با راهنام متـاس میگیرد و رشایـط را اعالم
میکنـد و از او میخواهـد بـا توجـه بـه وضعیـت
جوی در رابطه بـا ورود به بنـدر تصمیمگیری کند.
در ایـن حالـت راهنام اگـر به ایـن نتیجه برسـد که
بـا کمـک رادارهـا میتواند کشـتی را هدایـت کند
و ایمن به اسـکله برسـاند به کارش ادامـه میدهد
در غیـر ایـن صـورت به شـناور پایلـوت مـیرود و به
اسـکله بازمیگـردد و کشـتی هـم در لنگرگاههای
بیرون اسـکله منتظر میماند تا رشایط جوی برای
ورودش مهیـا شـود.

بـرای خـروج کشـتیها از بنـدر هـم بایـد فرایندی
صـورت بگیـرد .وقتـی تخلیـه بـار کشـتی متـام
میشـود یـا بارگیـری انجـام میشـود و همـه
پروسـههای الزم بـرای خـروج از بنـدر ماننـد
هامهنگـی بـا حراسـت و گذرنامـه و واحدهـای
مربـوط انجـام میشـود ،امـور بنـدری بـه مرکـز
کنترل اطلاع میدهـد کـه کشـتی آمـاده خـروج
اسـت .در ایـن هنـگام مرکـز کنترل بـا پایلـوت و
یدککشهـا هامهنگـی میکنـد تـا کشـتی را
بـرای خـروج از اسـکله همراهـی کننـد.
بـه گفتـه او کشـتیها هیـچگاه بـدون هامهنگـی
بـا مرکـز وارد بنـدر منیشـوند« :در رشایطـی کـه
وضعیـت خاصـی در کشـتی اتفـاق میافتـد ،مثال
کسـی بدحال باشـد و نیـاز بـه خدمات اورژانسـی
داشـته باشـد ایـن موضـوع را بـه مرکـز اطلاع
میدهنـد و مـا بـا مرکـزجسـتجو و نجـات دریایـی
( )MRCCمتـاس میگیریـم .اگـر رشایـط خیلـی
حاد باشـد برای نجـات فرد ممکن اسـت هلیکوپرت
فرسـتاده شـود».
او دربـاره دیـد ایـن مرکـز میگویـد« :راداری در
مرکـز کنترل وجـود دارد کـه اگـر هـوا خوب باشـد
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مسئولیتهای حاکمیتی در واحد حقوقی

حسنپور یکی از مشکالت عمده در سواحل شاملی کشور را بحث ترصف غیرقانونی
سواحلوبنادرازطریقساختوسازهایغیرمجازمیداند«:اینترصفهاهمازسوی
اشخاص حقیقی و هم از سوی سازمانهای دولتی به کرات اتفاق افتاده است و این
اداره کل هم بهطورجدی پیگیر حل این مساله است .این مساله از طرف نهادهای
غیرسازمانی مثل شورای حفظ حقوق بیتاملال هم که اخیرا در قوه قضاییه تشکیل
شده است به شدت در حال پیگیری است و به دنبال آن هستند که بتوانندجلو این
تخلفهارابگیرند».
او توضیح میدهد« :اگر ساختوساز غیرمجازی در سواحل انجام شود ،تکلیف
مشخصاستوبهرصاحتدرقانونآمدهاستکهمامیتوانیممسالهراپیگیریکنیم
امادر مورد تاالب انزلی مسالهبه اینسادگینیست .تاالب انزلیدر کنوانسیونرامرس
بهعنوانیکتاالببیناملللیشناختهشدهاستولزومحفظوحراستازآنبرعهده
دولت ایران گذاشته شده است .به همینجهت یک خأل قانونی در مورد تاالب انزلی
ایجاد شده است و اداره بنادر و دریانوردی انزلی به سادگی منیتواند ساختوسازهای
غیرمجاز در این تاالب را پیگیری کند .داستان هم این است که تا دو یا سه سال قبل با
توجه به تفسیری که مقامات قضایی از بند  22ماده  33آییننامه سازمان و همچنان
تبرصه الحاقی به بند  22از طرف قضات دادگسرتی و دادستانی داشتند ،قائل به
صالحیت ورود سازمان به تاالب نبودند به همینجهت ما نتوانستیم از نظر قضایی
مساله ساختوسازهای غیرمجاز را پیگیری کنیم و چند مورد هم که پیگیری کردیم
با منع تعقیب مواجه شدیم به این دلیل فعالیتهای ما اینجا عقیم ماند .تا اینکه
مقاماتقضاییشهرتغییرکردندوتفسیردیگریازقانونداشتندوشکایتهایاداره
کل بنادر و دریانوردی در مورد ساختوسازهای غیرمجاز را پذیرفتند .از آن زمان به بعد
ما شکایتهای خود را مطرح کردیم و خوشبختانه یکی دو مورد هم دستور تخریب
صادر و اجرا شد».
به گفته او تعداد ساختوسازهای غیرمجاز در حاشیه تاالب آن قدر زیاد است که باید
یکعزمملیوبرنامهریزیدقیقبرایتغییروضعیتوجودداشتهباشدبههمینخاطر
کارگروه استانی نظارت بر سواحل و بنادر با حضور همه ادارههای کل و مراجع مرتبط
راهاندازی شده است و قرار استجلسات این کارگروه بهطور مداوم استمرار داشته
باشد«:دراینکارگروهعنوانشدهاستکهبرایانجامهرکاریدرسواحلبایدازسوی
دستگاههای مربوطه که یکی از آنها اداره بنادر و دریانوردی است مجوز گرفته شود و
این اتفاقبسیار خوبی است .میتوان امیدواربود کهدر آینده شاهد تخریب سازههای
غیرمجاز وجلوگیری از ساخت و سازی غیرمجازجدید باشیم».
حسنپور هم مثل برخی از واحدهای دیگر از عدم ارتقای شغلی در تشکیالت حقوقی
گالیه دارد« :با توجه به اینکهجایگاه مدیریت حقوقی،جایگاه معاونتی است ولی با
توجه به اینکه این واحد معاونت محسوب منیشود ،مدیر در اینجاجایگاه کارشناس
مسوول دارد و هیچ راهی برای تقویت واحد و ارتقای شغلی وجود ندارد» .
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واحد حقوقی یکی دیگر از بخشهایی است که در
بندر فعال است.رضاحسنپور ملکشاه ،مسوولیت
حقوقی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن را
بر عهده دارد .او از سال  1376این سمت را بر عهده
دارد [ایشان در مقطعی برای تحصیل به خارج از
کشور رفتهاند و بعد از بازگشت دوباره همین سمت را
بر عهده گرفتهاند].
او درباره فعالیتهایی که در واحد حقوقی اداره
کل بنادر و کشتیرانی بندر انزلی انجام میشود،
میگوید« :انجام امور ثبتی یکی از کارهایی است که این واحد انجام میدهد .کار
این بخش نظارت بر متلک اراضی مورد نیاز سازمان در طرحهای توسعهای است .این
متلکمیتواندخریداراضیازاشخاصحقیقییاتحویلاراضیازسازمانهایدیگر
باشد.البتهممکناستمتلکازطریقاستحصالاراضیدریابهوسیلهخشککردن
و ساخت اسکله و موجشکن به دست بیاید».
مستندسازی فعالیت دیگری است که در واحد حقوقی این اداره کل انجام میشود.
مستندسازی با توجه به مقررات دولتی با همکاری واحدهای دیگر اداره ازجمله واحد
فنی و مهندسی صورت میگیرد .همچنین همکاری با اداره ثبت و کارشناسان ثبتی
هم در این واحد انجام میشود که برای انجام این کار از تخصص کارشناسان رسمی
دادگسرتی که در زمینه متلک و مستندسازی تجربه خوبی دارند ،بهره برده میشود.
اگر اداره بنادر و دریانوردی بندر انزلی با رشکتها یا اشخاص طرف قرارداد یا معامله
دچار اختالف شود و این مشکل از طریق گفتوگو حل نشود ،اداره حقوقی مشکل را
از طریق دادگسرتی پیگیری میکند .همچنین از طرف دیگر اگر دعاویی یا شکایتی
علیه سازمان مطرح شود ،تهیه لوایح دفاعیه و مستندات از وظایف این واحد است.
حسنپور تنظیم و انعقاد قرارداد را از دیگر وظایف این واحد عنوان میکند« :در
سالهای اخیر بحث یکنواختی و یکسانسازی قراردادها در سطح بنادر و سازمان
مطرح است که البته کار تدوین پیشنویس قراردادجهت ارائه به مدیرعامل توسط
مدیریت حقوقی انجام میشود .بعد از تدوین قرارداد و تصویب آن در سازمان ،مساله
برگزاری مزایدهیامناقصه مطرحمیشودکهبحثمستندسازیقبلازفراخوانبسیار
مهم است که انجام این کار هم بر عهده واحد حقوقی گذاشته شده است».
او رشکت در کارگروههای تخصصی سازمان مانند کمیته رسیدگی به سوانح دریایی،
کمیته تخلفات آییننامه انضباطی کار و همچنین کمیته نظارت بر ساختوساز
غیرمجاز در سواحل و بنادر و کمیتههای تخصصی دیگر را از وظایف این واحد عنوان
میکند .واحد حقوقی در این کمیتهها به عنوان عضو اصلی حضور دارد و دارای رأی
و نظر هم میتواند باشد.

تـا  25مایلـی را اکـو داریـم ،امـا وقتـی هـوا خراب
اسـت و مـه وجـود دارد ،اکـو بیشتر از  10یـا 15
مایل نیسـت .ولـی یک سیسـتم دیگری هسـت به
نام سیسـتم شناسـایی اتوماتیک اطالعات ()AIS
کـه از زمـان  11سـپتامرب وجـود ان در کشـتیها
رضوری اعالم شـد .با این سیسـتم ،اگـر هوا خوب
باشـد مـا  AISرا تـا  150مایـل و اگـر هـوا طوفانی
باشـد تـا  25مایـل مشـاهده میکنیـم».
از او میپرسـم کسـانی کـه در مرکـز کنترل
کار میکننـد بایـد چـه مدرکـی داشـته باشـند،
میگویـد« :رشـته آنهـا بایـد مرتبـط با دریا باشـد
بیشتر مدرک مخابـرات دریایی دارنـد ولی مدرک
مـن دریانوردی اسـت .ده سـال روی کشـتی بودم
امـا بـه خاطـر دوری از خانـواده و سـختیهای کار
دریـا ،ترجیح دادم ایـن کار را انتخاب کنم .آخرین
باری کـه دریا رفتم ،دخترم خیلی گریـه کرد و من
تصمیـم گرفتـم دیگـر دریا نـروم».
از او درباره برج قدیمی سـوال میکنـم ،میگوید:
«ایـن بـرج هنـوز فعـال اسـت و مرکـز جسـتجو و
نجـات دریایـی و همچنیـن مخابـرات دریایـی در
آن قـرار دارد».
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به رساغ حســین چراغی ،معاون دریایــی و بندری
اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان گیالن میروم
تا اطالعاتــم را در رابطه بــا بندر انزلــی کامل کنم.
چراغــی توضیــح میدهــد کــه بنــدر انزلــی از نظر
زیرســاختی در حــال حــارض  10پســت اســکله
دارد کــه یکــی از ایــن اســکلهها ،نفتــی و  9پســت
دیگــر مربــوط بــه کاالهــایجــرال کارگــو اســت.
ظرفیــت واقعــی بنــدر  7میلیــون تــن و ظرفیــت
اســمی آن  11میلیــون تــن اســت .آبخــور بنــدر انزلــی  5/5مــر اســت کــه میتوانــد
پذیــرای کشــتیهایی بــا ظرفیــت  6500تــن باشــد .تجهیــزات اســراتژیک ایــن
بنــدر که در پیشــانی اســکلهها قــرار گرفته و بــرای تخلیــه و بارگیــری به کار مـیرود،
متنوع هســتند .در حــال حــارض در این بنــدر ازجرثقیلهــای ریلی  10تــا  15تنی،
جرثقیــل گاتوالــد  100تنــی،جرثقیــل لیپــر تلســکوپی  120تــن،جرثقیــل لیپــر
موبایــل  36تــن وجرثقیــل گــرو تلســکوپی  60تنــی اســتفاده میشــود.
او در مــورد تجهیــزات بنــدری میگویــد« :بنــدر انزلــی مدرنتریــن و کاملتریــن
تجهیــزات اســراتژیک را در بیــن بندرهــای شــال ایــران و حتــی بنــادر کشــورهای
حاشــیه دریــای خــزر ماننــد آســتاراخان یــا ترکمــن باشــی ،داراســت .بــا وجــود
کرینهــا وجرثقیلهایــی کــه در ایــن بنــدر وجــود دارد ،همــه نــوع کاال را میتوانیــم
تخلیــه و بارگیــری کنیــم».
بعــد از اجــرای طــرح توســعه در بنــدر انزلــی قــرار اســت  5پســت اســکله بــرای
کاالهــای عمومــی 2 ،پســت اســکله بــرای غــات 3 ،پســت اســکله دولفیــن نفتــی
بــرای بارگیــری مــواد نفتــی و ســوختی و یــک حوضچــه شــامل  5پســت اســکله
خدماتــی و یــک پســت اســکله مســافری در بنــدر ســاخته شــود .چراغــی میگوید:
«در حــال حــارض یــک ترمینــال مســافری توســط بخــش دولتــی بــا رسمایهگــذاری
 7میلیــارد تومــان در بنــدر انزلــی احــداث شــده اســت کــه از مجهزترین ســالنهای
مســافری در بنــادر شــالی اســت .در طرح توســعه قرار اســت اســکله مســافری هم
راهانــدازی شــود .هــدف مــا ایــن اســت کــه بــاجــذب بخــش خصوصــی گردشــگری
دریایــی و ســفرهای دریایــی را در این بنــدر راهاندازی کنیــم .به طوری که مســافران
بتواننــد بــه کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر ســفر کننــد».
او توضیــح میدهــد« :در فــاز اول قــرار اســت بــا کمک بخــش خصوصی شــناورهای
 15تــا  50نفره متناســب با گردشــگری ســاحلی بــرای بنــدر تامین کنیم .بر اســاس
هدفگــذاری کــه انجــام شــده ایــن شــناورها قــرار اســت گردشــگران را بــه ســواحل
نزدیــک بربنــد تــا فرهنــگ اســتفاده از دریــا وجاذبههایی کــه در گردشــگری دریایی
وجــود دارد را بــه مــردم معرفــی کنیــم .در فــاز بعــدی هــم هــدف مــا راهانــدازی
ســفرهای دریایــی اســت؛ یعنــی فراینــدی تعریــف شــود کــه مســافران از ایــن بنــدر
بتواننــد بــه کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر ماننــد باکــو ،آذربایجــان ،روســیه و
ترکمنســتان از طریــق خطــوط دریایــی مســافرت کننــد».

چراغــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا در کشــورهایی کــه نــام بردیــد هــم ترمینال
مســافری وجــود دارد یــا خیــر میگویــد« :اطــاع دقیقــی در ایــن زمینــه نــدارم امــا
کشــور ترکمنســتان در این زمینه اعــام آمادگی کرده اســت و البته در بنادر شــالی
ایــران هم بنــدر نوشــهر ترمینــال مســافری دارد و میتوانیــم بین بنــدر انزلــی و بندر
نوشــهر مســافرت دریایــی راهانــدازی کنیم».
بــه گفتــه او بــا اجرایــی شــدن طــرح توســعه ظرفیــت بنــدر بهطــور چشــمگیری
افزایــش خواهــد یافــت« :بــا اجــرای طــرح توســعه ظرفیــت بنــدر بــه  17میلیــون تن
افزایــش مییابــد و آبخــور اســکلههای مــا از  5/5مــر بــه  8مــر میرســد و ایــن
افزایــش آبخــور بــه معنــای آن اســت کــه مــا میتوانیــم بعــد از اجــرای طــرح پذیــرای
کشــتیهای 12هــزار تنــی باشــیم در حالــی کــه در حــال حــارض فقط کشــتیهای
تــا  6500تــن میتواننــد بــه بنــدر رفتوآمــد داشــته باشــند».
او توضیــح میدهــد کــه الگــوی تجــاری در ناحیــه خــزر در حــال تغییــر اســت و
تنــوع کاالهــا هــم افزایــش پیــدا کــرده اســت بنابرایــن بایــد تــاش کنیــم کــه بنــادر
خــود را متناســب بــا تغییــرات بـهروز کنیــم« :بنــدر انزلــی،جــزء بنــادری بــه حســاب
میآیــد کــه تــک کاالیــی بــوده و در گذشــته بیشــر در زمینــه چــوب و آهــنآالت
فعــال بوده اســت ولــی بــا تغییــر الگــوی تجــارت در بیــن کشــورهای حاشــیه دریای
خــزر و افزایــش تنــوع کاالهــا بایــد ایــن بنــدر را توســعه بدهیــم .در حــال حــارض
صــادرات غــات ،میــوه ،صیفیجات ،مــواد غذایــی ،مــواد معدنی ،ســیامن ،کلینکر،
مصالــح ســاختامنی در بیــن کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر رونــق گرفتــه اســت و
کشــتیهایی بــا انــدازه بزرگتــر در ایــن دریــا رفتوآمــد خواهنــد کــرد .بنابرایــن
توســعه زیرســاختهای بنــدر و فراهــم کــردن رشایطــی کــه کشــتیهای بــا ظرفیت
بــاال بتواننــد در اســکلههای مــا پهلــو بگیرنــد از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت
چــون در غیــر ایــن صــورت از کشــورهای منطقــه عقــب خواهیــم مانــد .کشــورهای
آذربایجــان ،ترکمنســتان و قزاقســتان در زمینــه توســعه بنــادر خــود اقــدام کردهانــد
مــا هم بایــد تــاش کنیم کــه بنــادر را توســعه بدهیــم و بــه اســتانداردهای مــورد نظر
مشــریهایامن نزدیــک کنیــم».
بــه گفتــه او ســاخت اســکلههای ســوختی هــم بــرای اینکــه امــکان واردات
فرآوردههــای نفتــی بــه بنــدر فراهــم باشــد الزم اســت« :قــرار اســت بــا ســاخت 3
اســکله نفتــی زیرســاختهای الزم بــرای تخلیــه فرآوردههــای نفتــی هــم در بنــدر
انزلــی ایجــاد شــود .در حــال حــارض محوطــه تانکری ســاخته شــده اســت و قــرارداد
لولهکشــی از پــای اســکله تــا محوطههایــی کــه در  8کیلومرتی بنــدر انزلــی و بیرونِ
شــهر قــرار دارد با بخــش خصوصــی در حــال انعقــاد اســت .طبــق برنامهریزیهایی
کــه انجــام شــده در کمــر از یــک ســال آینــده میتوانیــم ســوخت را بــه صــورت
مســتقیم از پایــه اســکله بــه داخــل محوطههــای تانکــری انتقــال بدهیــم».
او در پاســخ بــه این ســوال که آیــا در حــال حــارض در بندر انزلــی تعادلی بیــن عرضه
و تقاضــا وجــود دارد ،میگویــد« :کشــور در حــال حــارض در رشایــط خاصــی بــه رس
میبــرد و تحریمهــا در تجــارت خارجــی تأثیــر گذاشــته و بــه تبــع آن بنــادر هــم کــه
درگاه ورود و خــروج کاال هســتند از ایــن وضعیت تأثیر گرفتهانــد .وقتی حجم تجارت
کــم شــود ،فعالیــت بنــادر هــم کمــر میشــود؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه تجــارت در
دریــای خــزر رو به گســرش و تنوع کاالهــای تجاری در ایــن منطقه در حــال افزایش
اســت و این احتــال وجــود دارد که تحریمها برداشــته شــود ،توســعه بنــادر رضوری
بــه نظــر میرســد .نکتــه دیگــری کــه بســیار مهــم اســت و میتوانــد دلیــل خوبــی
بــرای توســعه بنــادر باشــد ایــن اســت کــه ایــران در مســیر کریــدور شــال وجنــوب
قــرار دارد و از طریــق کشــور مــا میتوانــد ترانزیــت کاال اتفــاق بیفتــد».
او در رابطــه بــا بحــث ترانزیــت کاال از طریــق ایــران و مشــکالت آن میگویــد« :بنــدر
فقــط یکــی از حلقههــای متعــدد زنجیــره تامیــن کاال و البتــه مهمتریــن آن اســت.
بندر انزلی از لحاظ زیرســاختی و روســاختی و تجهیــزات آمادگــی الزم را دارد اما اگر
بخواهــد تجــارت در بحــث ترانزیت شــکل بگیــرد ،فقــط ما بــه عنــوان ســازمان بنادر
بازیگــر نیســتیم بلکــه بایــد دیگــر ذینفعهــای داخــل ایــن زنجیــره هــم نقــش خــود
را بــه خوبــی ایفــا کننــد و هامهنگــی خوبــی بیــن حلقههــای زنجیــر اتفــاق بیفتد تا
یــک کاال از مبــدا بــه مقصــد برســد».
بــه اعتقــاد چراغــی بــرای اینکــه حلقههــای ایــن زنجیــر بــه خوبــی بــه هــم متصــل
شــود بایــد رشکتهــای فــورواردری قــوی کــه بتواننــد بــه صــورت بیناملللــی کار
کننــد ،شــکل بگیــرد .ایــن رشکتهــا بایــد در زمینــه بازرگانــی کاال ،حمــل دریایــی
کاال ،نگهــداری و ایجاد ارزش افــزوده داخل بنادر ،حمل زمینــی کاال و مجددا حمل
دریایــی تــا اینکــه کاال بــه مقصــد برســد ،فعــال باشــند« :بایــد بــه ســمتی حرکــت
کنیــم کــه رشکتهــای فــورواردری در ایــران راه بیفتــد و نقــش آنهــا را در تجــارت
پررنــگ کنیــم .چــون یکــی از دالیلــی کــه ترانزیــت در کشــور مــا موفــق عمــل نکرده
این اســت کــهجریــان حرکــت کاال در زنجیره بســیار کنــد اســت .کاال داخــل زنجیره
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مصطفی ملکی ،کارشناس مسوول حوزه مدیریت
هماطالعاتخوبیدررابطهباوضعیتبنادرحاشیه
دریای خزر در اختیارم قرار میدهد .او بر این اعتقاد
استکهنبایدمدامبهدنبالاینباشیمکهازاقداماتی
کهدربندرانجامشدهوتوسعههاییکهصورتگرفته
است ،تعریف و متجید کنیم .دیگر وقت آن رسیده
استکهمنطقیتربهجایگاهخودنگاهکنیموبهدنبال
این باشیم که ببینیم وضعیت بنادر شاملی ایران در
مقایسه با بنادر سایر کشورها چگونه است .بررسی
کنیم که در کشورهای حاشیه دریای خزر چه اقداماتی انجام دادهاند و ما چه اقداماتی
انجامدادهایموواقعبینانهتروضعیترابررسیکنیم.
به گفته او کشورهای حاشیه دریای خزر بهتازگی راهشان را پیدا کردهاند و به این نتیجه
رسیدهاند که در چه حوزههایی باید فعالیت کنند آنها در زمینه حملونقل و نفت فعال
شدهاند و به دنبال آن هستند که در دنیا شناخته شوند و مؤثر واقع شوند« :ترکمنستان و
قزاقستانبهعنوانکشورهایمندلیفشناختهمیشونداماهنوزازاینذخایرخودبهقدر
کافی استفاده نکردهاند .آنچه تاکنون کشورهای حاشیه دریای خزر به آن شناخته شده
استنفتوگازوغالتبودهاماپیشبینیمنایناستکهدرطیسالهایآیندهذخایر
دیگریازآنهاهمشناختهخواهدشد».ملکیمیگوید«:براساستحقیقاتانجامشده،
درسالهای 2008تا،2011میانگینعملکردتخلیهوبارگیریهمهبنادردریایخزر،
حدود 60میلیونتنبودهکهچونکاالییکهبهیککشورواردمیشودازکشوردیگرصادر
شدهاست،اینمیزانرابایدبردوتقسیمکنیم؛یعنیحدود 30میلیونتنکاالدرحاشیه
دریایخزروجودداشتهاستکهدراینمیانسهمایراندرهمهبنادرشاملیازاینمیزان
کاالحدود 22درصدبودهاست[ترکمنستان 16درصد،قزاقستان 21درصد،آذربایجان
 21درصدروسیه 20درصدازتخلیهوبارگیریسهمداشتهاند.»].
به گفته او بین حجم تخلیه و بارگیری با ارزش کاالها تفاوت وجود دارد .بنابراین شاخص
دیگریکهبایددرنظرگرفتهشود،ارزشمبادالتتجاریاستکهصورتگرفتهاستکه
در این بین سهم روسیه از این مبادالت تجاری در سال 48،2011درصد بوده در حالی
که ارزش ریالی این 22درصد سهم ایران از تخلیه و بارگیری 3،درصد بوده است و این به
معنایآناستکهکاالیحجیمبهایرانآمدهولیارزشآنازبقیهکشورهاکمرتبودهاست.
کشورهای حاشیه دریای خزر پیشبینی کردهاند که احتامال میزان کاالیی که تا سال
 2025در بنادر حاشیه دریای خزرجابهجا شود 249میلیون تن خواهد بود که اگر این
میزان را بر دو تقسیم کنیم ،عدد 125میلیون تن به دست خواهد آمد که میزان تخلیه و
بارگیریدرهمهبنادرحاشیهدریایخزراست.اینعددیعنیاحتاملدارددرسال2025
میزانتخلیهوبارگیریدربنادرشاملیایران 4،برابرشود.کشورهایحاشیهدریایخزربا
اینپیشبینیکهانجامدادهاند،رشوعبهگسرتشظرفیتبنادرخودکردهاند.
براساسپیشبینیهاییکهملکیانجامدادهاستاگربنادرایرانهمینروندخودراادامه
دهند ،احتامال تا سال 2025سهم بنادر ایران در تخلیه و بارگیری کاال حدود 14درصد
خواهدبودیعنی 8درصدازسهمخودرادرمنطقهازدستخواهندداد«:اگرفرضبگیریم
کهدرهراسکلهدرسال 600هزارتنبارتخلیهوبارگیریشودوقرارباشدکهسهمایران
ازتخلیهوبارگیری 14درصدهمباشدیعنیقراراستساالنه 35میلیونتنکاالدربنادر
شاملیایرانتخلیهوبارگیریشودوواقعیتایناستکهبنادرماچنینظرفیتیندارند.
بااینمحاسباتمشخصمیشودکهبایدبرنامهریزیصورتگیردکهبنادرشاملیایران
گسرتشپیداکنندچوندرغیراینصورتدرآیندهدچارمشکلخواهیمشد».
ملکیبرایناعتقاداستکهتوسعهبنادرشاملیایرانحتامبایددردستورکارقرارگیرد
چون در غیر این صورت در چند سال آینده ،کشورهای حاشیه دریای خزر از ما پیشی
خواهندگرفت«:کشورهایحاشیهدریایخزرازخوابصدسالهبیدارشدهاندوبهاینفکر
افتادهاندکهبنادرخودراگسرتشدهندوظرفیتشانراباالبربند.درچنینرشایطیاگر
ایرانمیخواهدازآنهاعقبمناندبایدبهدنبالراهکارهایمناسببرود؛مثالآذربایجان
درحالساختبندری 25میلیونتنیاستومطمئنااگراینبندرراهبیفتد،سهمایران
درجابهجاییکاالدرمنطقهکاهشخواهدیافت».
اومیگوید«:بایدحواسامنراجمعکنیموتوجهکنیمکهکشورهایحاشیهدریایخزرچه
فکریدررسدارندوماهمبنادرخودرامتناسبباتغییررشایطبهروزکنیم.بهعنوانمثال
کشورهایآنسویدریایخزر،کشتیهاییباظرفیت 13هزارتنبهراهانداختهاندواین
درحالیاستکهظرفیتاسکلههایما 4/5هزارتنبیشرتنیست.درچنینرشایطیاین
کشتیهامنیتواننددراسکلههایایرانپهلوبگیرندوهمینمسالهباعثمیشودکهاین
کشتیهادیگربهسمتایراننیایند.آنهااسکلههای 13هزارتنیراهاندازیکردهاندوما
همبرایاینکهازآنهاعقبمنانیمبایدظرفیتاسکلههایخودراافزایشدهیم.متاسفانه
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متوقــف میشــود و دو عامــل هزینــه و زمــان را در حملونقــل افزایــش میدهــد بــه
طــوری کــه انتقــال کاال در ایــن شــبکه مقرونبهرصفــه منیشــود».
چراغــی دربــاره وضعیــت تعرفههــا در ایــران میگویــد« :بــر اســاس بررســیهای
انجــام شــده ،بنــادر ایــران از لحــاظ تعرفـهای تفــاوت چندانــی بــا بقیــه کشــورهای
حاشــیه دریــای خــزر نــدارد حتــی در برخــی مــوارد در ارائــه خدمــات دریایــی ،نــرخ
پایینتــری داریــم امــا در بخــش تعرفههــای خدمــات بنــدری وضعیــت کمــی
متفــاوت اســت .تعرفههــا در همــه بنــادر شــال کشــور یکســان اســت و بــر اســاس
تعرفــه کتابچــه تعرفههــای ســازمان تعییــن میشــود امــا زمانــی مــا میتوانیــم در
بحــث تعرفــه قیمــت را رقابتی بکنیــم کــه بخــش خصوصــی را وارد کنیم؛ یعنــی باید
رشکتهــای فــورواردری کــه یــک کاال را از مبــدأ تا مقصــد حمــل کنــد وارد کار کنیم
تــا قیمــت متــام شــده کاال را پاییــن بیاوریــم .اگــر قــرار باشــد هــر کــدام از حلقههای
زنجیــر بهطــور مســتقل وجداگانــه عمــل کننــد ،هزینــه متــام شــده انتقــال کاال باال
مـیرود .هــر چــه سیســتم یکپارچهتــر عمل کنــد ،زمــان و هزینــه متام شــده کاهش
مییابــد و مشــریان بیشــریجــذب میشــوند».
بــه گفتــه او در حــال حــارض رشکتهایــی کــه در بنــدر رسمایهگــذاری کردهاند همه
ایرانــی هســتند امــا از رسمایهگــذاری خارجــی در این حوزه هم اســتقبال میشــود:
«مــا از هرگونــه رسمایهگــذاری در بنــدر اســتقبال میکنیــم و فرقــی هــم برایــان
منیکنــد کــه رسمایهگــذار داخلــی باشــد یــا خارجــی .تــا بــه حــال تقاضاهایــی از
رشکتهــای ترکیــه ،قزاقســتان و روســیه بــرای رسمایهگــذاری در بنــدر داشــتهایم و
بازدیدهایــی هــم انجــام شــده اســت امــا شــاید بــه ایــن دلیل کــه رشایــط از دیــدگاه
آنهــا خیلــی باثبــات نیســت هنــوز در ایــن زمینــه وارد عمــل نشــدهاند و منتظــر
هســتند کــه ببیننــد در ماههــای آینــده چــه اتفاقاتــی میافتــد تــا بــر اســاس آن
تصمیمگیــری کننــد».
چراغــی در مــوردجــذب رسمایهگــذاران میگویــد« :مــا بــا رسمایهگــذاران ارتبــاط
بســیار نزدیکــی داریــم .متــام اســتعدادها و پتانســیلهایجــذب رسمایــه را در
ســایت اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان معرفــی کردهایــم و در دیدارهایــی کــه با
رسمایهگــذاران داریــم ،پتانســیلها را بــه آنهــا معرفــی میکنیــم ،هیــچ پتانســیلی
را هــم مخفــی منیکنیــم و بــرای آنهــا ایــن حــق را قایــل هســتیم کــه بــا آگاهــی
کامــل انتخــاب کننــد».
او دربــاره انبارهــای نگهــداری کاالهــای بنــدر میگویــد« :انبارهایــی کــه در حــال
حــارض در بنــدر وجــود دارد بــرای نگهــداری کاالهــایجــرال کارگــو اســت .ایــن
انبارهــا قدیمــی هســتند و بــرای نگهــداری مــواد غذایــی و فاسدشــدنی مناســب
نیســتند .بــا توجــه بــه اینکــه سیاســت بنــدر ایــن اســت کــه در تخلیــه و بارگیــری
کاالهــا تنــوع ایجــاد کنــد بــه دنبــال آن هســتیم کــه بــاجــذب بخــش خصوصــی
انبارهــای مکانیــزه مخصــوص غــات و نگهــداری مــواد فاسدشــدنی راهانــدازی
کنیــم .ایجــاد و راهانــدازی پایانــه صــادارت یکــی از برنامههــای اصلــی بنــدر در
ســالجــاری اســت و امیدواریــم کــه بـهزودی ایــن پایانــه صادراتــی کــه قــرار اســت
ترمینــال مکانیــزهای باشــد کــه مــواد غذایــی فســادپذیر را داخلش نگهــداری کنیم
راهانــدازی شــود».
چراغــی بــه ایــن مســاله اعتقــاد دارد کــه توســعه بنــدر در گــرو مشــارکت بخــش
خصوصــی اســت بــه همیــنجهــت بایــد از همــکاری آنهــا در بنــدر اســتقبال
کــرد« :متــام بنــادر موفــق دنیــا بــا مشــارکت بخــش خصوصــی بــه نتیجــه مطلــوب
رســیدهاند و بــه همیــن جهــت مــا از طرحهــای رسمایهگــذاری اســتقبال
میکنیــم».
بــه گفتــه او در ســال گذشــته رسمایهگذاری بخــش خصوصــی در بندر رونــق خوبی
نســبت به ســالهای قبــل داشــته اســت و  6طــرح رسمایهگــذاری بــه نتیجه رســیده
اســت کــه  3مــورد در زمینه احــداث ســیلو و مخــازن روغــن در حــال انعقاد اســت که
تــا پایان ســال عملیاتی خواهــد شــد .در زمینهجــذب رسمایهگــذار در ســاخت انبار
هــم  2قرارداد منعقد شــده اســت کــه هــر کــدام از رسمایهگذارها قــرار اســت دو انبار
 5هزار مــری مکانیزه مخصوص نگهــداری مواد غذایــی راهاندازی کننــد .در بخش
ســوخت هــم قــرارداد دیگــری داریــم کــه بــر اســاس آن قــرار اســت لولهگــذاری برای
تخلیــه ســوخت کشــتیها در مخازن بیــرون شــهر را انجــام دهد.
چراغــی بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه بایــد بیــن بنــادر و همــه ســازمانهایی کــه در
بحــث تجــارت و حملونقل دخیــل هســتند ،هامهنگی مناســبی ایجاد شــود چون
در غیــر ایــن صــورت تجــارت بــه معنــای واقعــی شــکل نخواهــد گرفــت« :اگــر بیــن
بنــدر ،گمرک ،وزارت بهداشــت ،نیــروی انتظامــی ،اســتاندارد ،اتاقهــای بازرگانی،
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،رشکتهــای حملونقــل ریلــی وجــادهای و دیگــر
ســازمانهای مرتبــط همــکاری و هامهنگــی وجود نداشــته باشــد ،تجــارت در بنادر
کنــد یــا متوقــف خواهــد شــد».

پایش مداوم حاشیه دریای خزر

در حال حارض زیرساختهای اسکلهای ایران در دریای شامل منیتواندجوابگوی
کشتیهای 13هزارتنیباشد.البتهخوشبختانهدرطرحتوسعهبندرانزلیاینمهمدر
دستورکارقرارگرفتهاستودرصورتیکهاسکلههایجدیدساختهشودوآبخوربه 7مرت
افزایشپیداکندمیتوانیمدربندرانزلیپذیرایاینکشتیهاباشیم».
او نبود پسکرانه مناسب در بنادر حاشیه دریای خزر را یکی دیگر از مشکالت میداند:

«حملونقل چندوجهی در بنادر حاشیه دریای خزر بسیار ضعیف است .اگر پسکرانه
تقویتنشودومشکالتآنتاسال 2025حلنشود،حتیاگربندرتوسعهیابدمیزانتخلیه
وبارگیریدربندرمنیتواندافزایشچشمگیریداشتهباشد،چونمشکلترانزیتکاال
درپسکرانهوجوددارد.برایحلاینمشکلبایدازسازمانهاوموسساتیکهدراینزمینه
وظیفهدارند،کمکبگیریم.بایدازآنهابخواهیمکهدراینحوزهرسمایهگذاریکنند».
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حاالنوبتبهبخشخصوصیرسیدهاستبهرساغآنها
میرومتادربارهفعالیتهاییکهدربندرانجاممیدهند
پرسوجوکنم.رشکتحملونقلرهنوردبندرحدود14
سالاستکهدرزمینهحملونقلجادهایفعالاستو
کاالهایی را که به بندر انزلی وارد میشود به همه نقاط
کشور میرساند .داوود زرج آبادی ،رییس هیات مدیره
رشکت حملونقل رهنورد بندر و بازرس انجمن صنفی
حملونقل کاال بندر انزلی میگوید« :بیشرت باری که
این رشکت حمل میکند ،تخته ،شمش و ورق است که
مقصدبیشرتمحمولههاتهراناست».
ازاودربارهمشکالتکاریشانسوالمیکنم،میگوید:
«یکیازمشکالتجدی،دیامندیاستکهگمرکبعد
از ظهرها از صاحبان کاال دریافت میشود .این مساله
باعث شده است که صاحبان کاال بعد از ظهرها اعالم
بار نکنند چون منیخواهند هزینه مضاعفی پرداخت
کنند.اینمسالهباعثشدهاستکهشیفتهایکاری
صبحدربندرخیلیشلوغباشدوتجهیزاتبندریهمبه
قدری نیست که بتواند پاسخگوی نیاز مشرتیان باشد.
هر چند که مدتی است که ورودی کاال به بندر انزلی در
یکیدوسالگذشتهکاهشیافتهوبههرحالبندرتالش
میکند که مشرتیان خود را راه بیندازد اما اگر وضعیت
بندر به حالت عادی بازگردد و تعداد کشتیهایی که به
بندرمیآیندافزایشیابد،دریافتدیامندمشکلجدی
ایجادخواهدکرد».
از زرج آبادی میپرسم به نظر شام چرا بندر نسبت
به سالهای گذشته خلوتتر شده است ،میگوید:
«صاحبانکاالبیشرتترجیحمیدهندکهبارهایخودرا
بهبندرامیرآبادبربندتابهبندرانزلی.بیشرتبارهاییکهبه
انزلی میآید وارداتی است؛ اما صادرات در بندر امیرآباد
رونق بیشرتی گرفته است .کشتیها هم که ترجیح
میدهند دو رس بار کار کنند ،بندر امیرآباد را مناسبتر
میدانند».
اوادامهمیدهد«:تعدادیازکارخانههاییکهدراستان
گیالنوجوددارنددرحالحارضفعالنیستندوبهحالت
نیمهتعطیلدرآمدهاندکهازجملهآنهامیتوانیمازچند
کارخانهفوالدنامبربیم.ازطرفدیگرمنطقهآزادمبلغی

را از صاحبان کاالدریافت میکنند که چنین مبلغیدر
بندرنوشهریاامیرآباددریافتمنیشود.اینمسالههمدر
کم شدن بار در بندر انزلی تأثیر دارد .از طرف دیگر بندر
آستاراهمبهراهافتادهاستوتعدادیازکشتیهاییکه
بهانزلیمیآمدندبهآستارامیروند».زرجآبادیمیگوید:
«بیش از 60رشکت حملونقل در بندر انزلی وجود دارد
که در حال حارض حدود 30رشکت فعال هستند و بقیه
تعطیلشدهاند».
علیرضابابلیرشق،مدیرمنطقهشعبهبندرانزلیآریابنادر
یکیدیگراز فعاالنبخشخصوصاستکهبهرساغش
میرویم .او میگوید« :در رشایط فعلی که رکود در بازار
کاریحاکماست،اپراتوریرشکترابهروزمرگیکشانده
است به طوری که هدف اصلی رشکت در حال حارض
تأمینحقوقومزایایکارکنانودخلوخرجرشکتشده
استوتعادلیبینهزینهودرآمدرشکتوجودندارد».
به گفته او این رشکت تا سال  1390با وجود تحریمها،
رشایط خوبی در بندر انزلی داشته اما بعد از این تاریخ
رشایط تغییر کرده است« :تا پیش از سال  ،90رشکت
درآمد خوبی داشت و گاهی درآمد ماهیانهاش به دو
میلیاردتومانمیرسیدامادرفروردینماهامسال،درآمد
رشکت 240میلیون تومانبودهو ایندر حالی است که
هزینهها 800میلیونتومانبودهاست.رشکتآریابنادر
بهنوعیتحتپوششسازمانبنادراستوبههرحالبا
اینرشایطکنارمیآیدامابخشخصوصیبااینوضعیت
میتواندکمرراستکند؟»
بابلی بر این اعتقاد است که کم شدن ورود کشتی به
بندرانزلیدالیلمتعددیداردکهتحریمهافقطبخشی
از مشکل است« :با وجود تحریمها هم بنادر شاملی از
جمله بندر انزلی میتوانست پررونق باشد .به نظر من
دلیل اصلی مشکل ایجاد شده تفکر نادرست و فرصت
سوزی است .اگر بندر انزلی تالش میکرد رشایط
مناسبی برای ورود کشتیها به بندر ایجاد کند شاید
اکنون این بندر رونقبیشرتی داشت .مدیران کل بنادر
اختیاراتی دارند که اگر درست از آنها استفاده کنند،
میتوانند مسیر کشتیها را به سمت بندر خود تغییر
دهند ».بابلی مثال میزند که استانی مانند آذربایجان

رشقی با استفاده از توامنندیهای خود توانسته از 4
کشور آملان ،بلغارستان ،ترکیه و یونان 70رسمایهگذار
جذبکندبدوناینکهمنتظرمباندکهپایتختبرایآنها
تسهیالتایجادکند.بهاعتقاداواستانگیالنهمباید
بدونتکیهبهتهران،ازتوامنندیهایبالقوهخوداستفاده
کند و برایجذب رسمایهگذار تالش کند ».او میگوید
در رشایط تحریم هم میتوان با کشورهای حاشیه
دریای خزر به ویژه کشورهای ( CISکشورهای مستقل
مشرتکاملنافع)تعاملدرستبرقرارکردوبنادرشاملی
راپررونقکردامامتأسفانهاینبرنامهریزیهاانجامنشده
است«:کشورهای CISخیلیکاریبهتحریمهاومسائل
سیاسیندارند.بنابرایندرزمانتحریمهامیتوانبااین
کشورها مراوده داشت و ارتباط برقرار کرد .این میتواند
خیلی فرصتها را به سمت داخل هدایت کند اما آیا ما
توانستهایمازاینفرصتهااستفادهکنیم؟منمیگویم
متأسفانهنه.ماباجمهوریآذربایجاناشرتاکاتفرهنگی
ومذهبیزیادیداریماماحجمصادراتووارداتوبدهو
بستانهایکاالبااینکشوربه 5درصدهممنیرسداما
در عوض ارسائیلیها بده بستانهای اقتصادی خوبی
با آذربایجانیها برقرار کردهاند .وضعیت ارتباطاتی ما
با قزاقستانی هم همینطور است و مراودات بسیار کم
استدرحالیکهعربستانیهابهقزاقستانآمدهاندودر
آنجازمیناجارهکردهاند».
او همچنین به این نکته اشاره میکند که به بهانه
اشتغالزایی دیوانساالری در کشور بسیار فربه و چاق
شده است و همه در ادارات پشت میز کار نشستهاند و
کارمند و کارشناس شدهاند اما در عمل کارایی بسیار
اندکی دارند و ساعت کار مفید در کشور ما خیلی
پایین است .این در حالی است که کشور ما برای حل
مشکالتشنیازبهاندیشمنددارد.
بابلی میگوید برای اینکه بنادر پیرشفت کند ،بخش
دولتی باید توجه بیشرتی به بخش خصوصی داشته
باشدوازورودآنهابهکاراستقبالکندورشایطرابرایشان
هموارکند«:آیابخشخصوصیازبخشدولتیکهنقش
حاکمیتیدارد رضایت دارد؟ به نظر منندارد .گرهها در
بخشدولتیاست.بروکراسییکواقعیتتلخدرکشور
مااستکهدستوپاگیرشدهاست.واقعیتایناستکه
تانگرشوذهنیتسیاستگذارانتغییرنکند،مشکالت
حلنخواهدشد.ماتارفتارخودمانرابانظامبینامللل
تنظیم نکنیم پیرشفت نخواهیم کرد .رسمایهگذار باید
برای بخش دولتی عزیز و محرتم باشد و باید رشایطی
را برایش فراهم کند که بتواند کار کند اما به این مسئله
آنقدرهاکهبایدتوجهنشدهاست».
او میگوید« :در بسیاری از کشورهای پیرشفته دنیا ،با
تغییردولتورویکارآمدندولتجدید،قوانینومقررات
و سیاستهای کلی تغییر منیکند آنها مانند دوندگان
دوامدادیهستندیعنیدولتیرسکارمیآیدتاجاییاز
مسیررامیرودودولتبعدیتکمیلکنندهسیاستهای
دولت قبلی است اما در ایران وضعیت اینگونه نیست
وقتی بعد از  4یا  8سال دولتی در ایران تغییر میکند
دولتبعدیمسیرراکاملعوضمیکندحتیبسیاری
ازقوانیندستخوشتغیرمیشودوایننبودوحدترویه
بهاقتصادکشورصدمهم 
یزند».
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غار ،چایخانهای است در بلوار انزلی .اتاقکی گنبدی شکل و کوچک که پاتوقی برای
دریانوردها و اهالی بندر انزلی است .آدرس غار را یکی از کارکنان اداره بندر به من
میدهدومیگویدآنجامیتوانیبازنشستگانسازمانبنادرراپیداکنی.هرروزصبح
وعرصبهآنجامیروندوگپمیزنندوچایمینوشند.میگویدوقتیآنجارفتیرساغ
آقایان سندوسی و درای را بگیر ،با آنها صحبت کردهام و بهشان گفتهام که به آنجا
میروی.حدودساعت 5بعدازظهربهبلوارانزلیمیروم.چایخانهغارواقعاشبیهغار
است.فکرمیکنمکهچهاسمخوبیبرایشانتخابکردهاند.جلوغارپرازچهارپایهو
میزهایکوچکیاستکهمردمرویآننشستهاندوچایمینوشند،همهآقاهستند
وبیشرتشانسنباالییدارند.جلویدرمیرومومیگویمباآقایسندوسیکاردارم.
مردی که روبرویم ایستاده ،میگوید خودم هستم بفرمایید .میگویم از اداره بندر
آمدهام میخواهم با بازنشستگان سازمان بنادر صحبت کنم .انگار که چیزی یادش
میافتد ،میگوید آها .یک دقیقه صرب کن .میرود و دو چهارپایه میآورد و میگذارد
بیرون چایخانه و میگوید ،در خدمتم .از او میخواهم که خودش را بیشرت معرفی
کند و برایم از گذشتهها بگوید و خاطراتی که دارد.
او قبل از هر چیز داستان استخدام در سازمان بنادر را برایم تعریف میکند و توضیح
میدهد که بازنشستگان سازمان بنادر و دریانوردی به سه دسته تقسیم میشوند،
گروهاولشاغالنرسمیکهوابستهبهوزارتکشوربودندوحقوقشانراازادارهدارایی
میگرفتند [این گروه کسانی بودند که حدود سال 1350در بندر کار میکردند.].
گروه دوم کارمندان رسمی سازمان بنادر بودند که در زمان مدیرعاملی آقای صفاری
استخدامشدند.درانزمانبهخاطراینکهبسیاریازشاغالنقبلیبازنشستهشده
و از طرفی بسیاری از کارگران هم از بندر انزلی به بندر امام خمینی [بندر شاپور]
منتقل شده بودند و همچنین اداره کشتیرانی بندر انزلی از اداره به اداره کل ارتقا
یافته بود ،به استخدام بندر در آمدند .بقیه کارگران هم چارهای نداشتندجز این که
به استخدام رشکتهایی دربیایند که در بندر فعالیت میکردند .این را که تعریف
میکندبعدمیرودرساغمعرفیخودش«:منسیداسامعیلسندوسیهستم،سال
 1351به بندر رفتم ،سال  1353استخدام شدم .من در یدککش کار میکردم،
مدتیدربندرانزلیبودمامازمانجنگرفتمچابهارکهکشتیمیبردیمومیآوردیم.
وقتیجنگ متام شد به انزلی بازگشتم و آنجا کار کردم تا اینکه سال  1379با 22
سالو 8ماهسابقهبازنشستهامکردند.گفتندچون 55سالسنداریبایدبازنشسته
شوی اما چون سختی کار به شام تعلق میگیرد حقوقتان 30روز محاسبه میشود
اما سختی کار به ما ندادند و حقوق هامن 22سال برایم در نظر گرفته شد و با این کار
رشایطزندگیبرایمنسختشد،حقوقبازنشستگیامخیلیکماست.منرابهزور
بازنشسته کردند من میتوانستم کار کنم اما اجازه ندادند .سازمان هم از این مشکل

خرب دارد .نامه به دیوان عالی هم دادهام و شکایت کردهام .یک سال و خردهای است
که شکایت کردهام اما هنوزجوابش نیامده است».
میپرسم چرا بعد از این همه سال شکایت کردید ،میگوید« :چون فکر میکردم
که فایدهای ندارد و موضوع را رها کردم االن هم خیلی امیدوار نیستم .فکر منیکنم
نتیجهای داشته باشد .من  8سال در چابهار در رشایط سخت در بندر کار کردم.
کاروان میرفتم و درجنگ بودم .خیلی بچهها درجنگ مردند».
صحبتهایش را قطع میکند ،کمی مکث میکند و بعد هم میگوید« :ولش کن.
پوچ است ،گفنت فایده ندارد!»
سعیمیکنمترغیبشکنمکهبهصحبتهایشادامهبدهدولیمیگوید«:خاطرات
تلخ است ».چشمهایش پر از اشک شده است .تالش میکنم بحث را عوض کنم،
میگویم از زمانی که در انزلی بودید برایم بگویید ،میگوید« :بندر انزلی خوب بود
بههرحال شهرم بود ».اما باز هم سکوت میکند .کمی بعد دوباره رشوع به حرف زدن
میکند« :خوب بود ،بد بود دیگر گذشته است ».دوباره بحث را به چابهار میکشد:
«رشایط کار در چابهار خیلیسختبود،شام یکروز هم منیتوانستیددران رشایط
در چابهار مبانید .بیشرت از 15بار کاروان رفتم».
از او میپرسم داوطلبانه به چابهار رفته است یا او را مأمور کردهاند که به آنجا برود،
میگوید« :کارگر را منیتوانند مجبور کنندجایی برود .من داوطلبانه رفتم و دوست
داشتم بروم بهجنگ کمک کنم ،دیدم که میتوانم به سهم خودم کاری انجام بدهم
و روانه شدم .یک یدککش کوچکجلو اف 16های عراق میایستاد ،خیلی حرف
بود.کارهرکسینبود.درخشکیهمنبودیمکهاگرتیرمیخوردیمکسیبهدادمان
برسد ،وسط دریا بودیم .من دوستهای خیلی خوبی را درجنگ از دست دادم».
رشوعمیکندبهنامبردن«:آقایکاپیتانمسعودخدیبی،آقایخرسوجعفرنیا.اینها
در کاروانها به شهادت رسیدند ،چند نفر از دوستانم هم وقتی در یدککش بودند،
موشک به شناور آنها خورد و شهید شدند».
باز هم سکوت ،بغضش را فرو میخورد و دوباره رشوع میکند به تعریف کردن« :من و
آقای بلندکیش که بعدها رسدار سپاه شد و مدتی است فوت کردهاند در سال1356
دربندربهخاطرپخشاعالمیههایامامخمینیبازداشتشدیم.بعدازانقالب،بندر
به وجود من افتخار میکرد اما اآلن چی؟ همه چیز متام شده است».
دیگراشکشرسازیرشدهاست.چایرویمیزراتعارفممیکندازجیبشکشمشدر
میآورد و در دستم میریزد و میگوید« :چایت را بخور» بعد هم بلند میشود و میرود
داخلغار،منمیمانموچایوکشمش.چندلحظهبعدبازمیگرددومیگوید«:بیا
داخل غار .اینجا چند نفر دیگر هم از کارگرهای قدیمی بندر هستند بیا و با آنها هم
حرف بزن» .داخل میروم ،رشوع میکند به معرفی کردن ،کسی را نشانم میدهم،
میگوید« :اسمش قاضی موالپرست است و 30سال آتشکار کشتی مازندران بوده
و در کنار کورههای وحشتناک و رسزمینجهنمی کار کرده است .از او بپرسید بعد
از این همه کار مشقتبار چقدر حقوق میگیرد ».دیگران را نشان میدهد و معرفی
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میکند« :آقای معراج ،راننده لیفرتاکهای سنگین ،آقای سعیدی ،راننده ترابری،
آقای درای و آقای مراد سوری ،رانندهجرثقیلهای سنگین باالی 60تن ».میگوید:
«ازشان بپرسید که هرکدام االن چقدر حقوق میگیرند».
یکی از کارگران تعدیل شده میگوید« :بندر برای اینکه از زیر بار مسوولیت ما
کارگرها شانه خالی کند ،همه ما را گرفتار بخش خصوصی کرد .بخش خصوصی
هم هر کاری که دلش خواست با ما کرد و ما را با حقوق کم بازنشسته کرد .بخش
خصوصی از سواد کم کارگران استفاده کرد و با پول کمی که به ما داد [حدود
 5میلیون] همه را بیچاره کرد .البته بازنشسته شدن اجباری ،اجباری هم نبود.
گفتند اگر مبانید اضافهکار منیدهیم ،حق غذا منیدهیم و دیگر از هیچ مزایایی
بهره منیبرید .ما هم منیدانستیم چه چیزی درست است و چه چیزی غلط ،رس
درمنیآوردیم ،ما هم خودمان را بازخرید کردیم .منیدانستیم که چه اتفاقی دارد
برایمامیافتد.اینآقایانماراازبندربیرونکردندبدوناینکهمزایاییبهمابدهند،
بدبختانهچونمانهاتحادیهکارگریداشتیمونههمبستگیکارگریاینبالرارسما
آوردند .االن هم من 65سال سن دارم و حقوق کمی میگیرم».
او ادامه میدهد« :سازمان بنادر و دریانوردی بهجای اینکه از سال  1372طرح
طبقهبندی کارگران را اجرا کنند از سال 1390این کار را انجام داده است .این طرح
در سال 1372در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است.
بر اساس این طرح باید سختی کار به ما هم تعلق میگرفت اما به ما پولی ندادند.
کارگرانی که طرح طبقهبندی شامل حالشان شده است حداقل  80یا  90میلیون
پول گرفتهاند ولی این پول را به ما ندادند .اگر از سال  1372تصویب شده و شورای
نگهبان تأیید کرده خوب باید به ما هم بدهند».
علی درای رشوع به صحبت میکند« :سال  1345رس کار رفتم .رانندهجرثقیل
سنگین بودم 32 .سال هم کار کردم و بعد هم من را تعدیل کردند .وقتی تعدیل
میشدم 53 ،سال داشتم و حداقل تا بازنشستگی  12سال دیگر فرصت داشتم
چون بر اساس قانون تامین اجتامعی کارگر میتواند تا 65سالگی کار کند .اگر12
سالدیگرکارکردهبودمبارمرابستهبودمواآلناینقدرمشکلمالینداشتم.امسال
اعالم شده ،حقوق کمرت از دو میلیون و نیم زیر خط فقر است در حالی که ما خیلی
کمرت میگیریم .این حقوقها کفاف خرج زندگی ما را منیدهد .حداقل ای کاش
بچههای ما را میگذاشتند رس کار .بچه من که فوقلیسانس اقتصاد است چرا باید
بنشیند خانه و کار نداشته باشد؟ این طبقهبندی حق ما بود ،باید سختی کار را به ما
هم میدادند ،واقعا اجحاف کردند ».میپرسم بعد از بازنشستگی دیگر کار نکردی،
میگوید« :این قدر بیکار بود که نوبت به ما نرسد .این همه سال خانهنشین بودم».
مراد سوری ،نفر بعدی است که لب به سخن میگشاید« :از سال  1345در بندر
خرمشهر کار میکردم وقتیجنگ شد ما را به بندر انزلی انتقال دادند .من 31سال
کار کردم و سال  1377بازخریدم کردند .آن زمان من  50سامل بود و میتوانستم
 15سال دیگر هم کار کنم طبق قانون سازمان تامین اجتامعی؛ اما 15سال زودتر
ما را تعدیل کردند».
میپرسم زیاد اینجا میآیی؟ پاسخ میدهد« :روزی دو بار به اینجا میآیم ،یک بار
صبح ،یک بار عرص ،بعد هم میروم خانه .زندگی خیلی تکراری شده است».
تقیرسو دوست هم از تعدیل شدن گله میکند« :سال 1342استخدام شدم .بعد از
 31سالمنرابازنشستهکردند،حقامنراهمندادند،آخرچراماکهکارکردیموبرای
اینمملکتزحمتکشیدهایمبایدازحقخودمحرومشویم؟»صحبتهایشراقطع
میکند ،نگاهی به من میکند و میگوید« :اصال
این سوال وجوابها چه فایدهای دارد؟ میتوانی

کاری برای ما بکنی ،میتوانی مشکل ما را حل کنی؟» منیدانم باید چهجوابی
بدهم .دوباره ادامه میدهد« :ما را که بیرون کردند حداقل ای کاش فرزندان ما را
استخدام میکردند .دخرت من دو تا لیسانس دارد هم گرافیک خوانده هم مهندسی
شهرسازی آن وقت بیکار در خانه نشسته است».
سعیمیکنمبحثراعوضکنم.ازآنهامیخواهمازگذشتههابرایمصحبتکنند،
خاطره تعریف کنند .مراد سوری میگوید« :من از مهاجرانجنگ تحمیلی بودم که
از خرمشهر به بندر انزلی آمدم ،رانندهجرثقیل بودم و خاطرهای که خیلی در یادم
ماندهازکارگرانیاستکهدرباراندازجانشانراازدستدادند،زیرتیرآهنومیلگرد
له شدند و مردند ».فضا سنگین است ،همه ناراضی و شاکی به نظر میرسند ،حتی
وقتی خاطره میگویند از تلخیها میگویند .از آنها میخواهم خاطرات شیرین
تعریف میکنند .میگویند خاطره شیرین نداریم .میگویم منیشود که زندگی
هم روزهای تلخ دارد هم روزهای شیرین .از شیرینیهایش بگویید .فقط نگاهم
میکنند .از آقای سوری میپرسم ،کارت را دوست داشتی؟ اگر دوباره میتوانستی
بهگذشتههابازگردیبازهمهمینکارراانتخابمیکردی؟میگوید«:نهکارخوبی
نیست به هیچکس هم توصیه منیکنم این کار را انتخاب کند .البته منیشود که
هیچکسرانندهجرثقیلنشود؛امااینرابایدبگویمکهاینشغلپرازترسواسرتس
است.وقتی کار میکنیهمبایدمراقب تجهیزاتباشیوهممواظبباشیکه برای
کارگران اتفاقی نیفتد ».میپرسم خب چهکاره میشدی؟ میگوید« :یک کارگر
ساده بدون مسوولیت».
برادراسامعیلسندوسی،گردانندهچایخانهغاراست.اوهمازکارکنانقدیمیاداره
بندراستامادلشپرخوننیستچوناوتعدیلنشدهاستوبرطبققوانیندرست
بازنشستهشدهاست.میگوید«:رشایطمنبابقیهفرقدارد.مندیپلمداشتموکارم
انبارداری بود .کارگر محسوب منیشدم».
از او میخواهم درباره غار برایم بگوید ،توضیح میدهد« :اتاقکی که اسمش را
گذاشتهام غار ،بیش از  130سال قدمت دارد .من که منیدانم اما می گویند در
گذشته نگهبانی روسها یا لهستانیها بوده است .طوری ساخته شده بوده که از
داخل آن دهنه موجشکن قدیمی مشخص بوده و هر کشتی که وارد بندر میشده از
اینجا مشخص میشده است».
میپرسممشرتیزیادداری؟میگوید«:اینجاپاتوقتعدادزیادیازانزلیچیهاست.
حتی آنهایی که زندگیشان را به سختی میگذارند هم اینجا میآیند و با دوستان
خود گپی میزنند و از تلخ و شیرینهای زندگیشان میگویند .اینجا در قلب
توآمددراینجازیاداست 25.سالاست که اینجا را تبدیل
انزلیچیهاجای داردورف 
به چایخانه کردهام».
میپرسمفقطچایدارید«:میگویدبلهفقطچای.مااینجاقلیاننداریموهیچوقت
هم نخواهیم داشت .اینجا قرار است یک پاتوق سامل باشد».
عکس سیروس قایقران بر دیوار غار خودمنایی میکند ،سوال میکنم چرا عکس
او را به دیوار زدهاید ،لبخندی میزند و پاسخ میدهد« :انزلیچیها عاشق سیروس
قایقران هستند ،الگوی خوبی برای انزلیچیها است .دوستش داریم».
چایخانهغارهمصبحهابازاستوهمبعدازظهرها.سندوسیچایخانهغارراصبحها
ساعت  9:30باز میکند و تا ساعت  1ظهر پذیرای انزلیچیها است .بعدازظهرها
هم چایخانه از ساعت  4باز است تا ساعت  10:30شب .در این مدت تعداد زیادی
به این چایخانه میروند و میآیند و داستانهای زیادی در آن روایت میشود .آدمها
میآیندوتنهاییهایشانراباهمقسمتمیکنندومنبازبهاینفکرمیکنمکهچه
اسم خوبی برای این چایخانه انتخاب شده است.

بنــادر حاکــم بــود کــه یکــی از فرزنــدان شــاغلین در
بنــدر میتواننــد در بنــدر کار کنــد .غالمحســین
نوجــوان هــم بــر اســاس ایــن قانــون به بنــدر مـیرود
تــا کار کنــد و نــانآور خانــه شــود .وقتــی او به کشــتی
مازنــدران م ـیرود تــا بــهجــای پــدرش مشــغول بــه
کار شــود ،فرمانــده او را منیپذیــرد و میگویــد
غالمحســین خیلــی ســن اش کــم اســت و فشــار کار
کشــتی باالســت او بــرای ایــن کار مناســب نیســت.
بنابرایــن غالمحســین مدتــی در نجارخانــه تعمیرگاه
بنــدر کار میکنــد تــا کمــی بزرگتــر شــود و آمادگــی
الزم بــرای کار در کشــتی را بــه دســت آورد .یک ســال
بعــد او در کشــتی مازنــدران پذیرفتــه میشــود و بــه
عنــوان ملــوان مشــغول بــه کار میشــود .او دربــاره

رونــد پیرشفــت کاریاش در کشــتی میگویــد« :از
ملوانــی رشوع کــردم 3 ،ســال بعــد ،رسســکاندار
کشــتی مازنــدران شــدم ،بعــد از  4یــا  5ســال بــه
عنــوان معــاون حفــاری کشــتی مازنــدران انتخــاب
شــدم و بعــد از  5یــا  6ســال معــاون فرمانــده کشــتی
مازنــدران شــدم .حــدود  15ســال بعــد هــم کــه
فرمانــده کشــتی ،آقــای صفرعلــی کارگــر کــه فــرد
بســیار قابلــی بــود فــوت شــد ،مــن را بــه عنــوان
فرمانده کشــتی انتخــاب کردنــد ،در آن زمــان حدودا
 40ســال داشــتم».
او از عالقــهاش بــه کشــتی الیــروب مازنــدران
میگویــد و اینکــه ایــن کشــتی بــرای او ماننــد پــدر
و مــادرش عزیــز بــوده و زمانــی کــه میخواســتند آن
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را از رده خــارج کننــد ،گری ـهاش گرفتــه اســت« :ایــن
کشــتی الیــروب در ســال  1316بــه ایــران آورده شــد
و بعــد از مونتاژ در ســال  1318آن را به آب انداختند.
ایــن الیــروب کاتر بــود و قــدرت بســیار زیادی داشــت
و بــرای الیروبــی ســه بنــدر از آن اســتفاده میشــد،
هــم بنــدر انزلــی را الیروبــی میکــرد ،هــم بنــدر
نوشــهر و هم بنــدر ترکمــن ســابق .مثــل الیروبهای
االن نبــود کــه توانایــی الیروبــی یــک بنــدر را ندارنــد.
االن ســه الیــروب در بنــدر انزلــی کار میکننــد بــاز
هــمجوابگــو نیســتند .سیســتم کشــتی بخــاری و
ســوختش هــم مــازوت بــود .از ایــن کشــتی یکــی در
ایــران بــود و یکــی در آملان امــا قــدر آن را ندانســتند.
وقتــی کــه آن را از رده خــارج اعــام کردنــد ،بســیار
غمگیــن شــدم اما بــاز هــم دمل خــوش بود کــه گفتند
مــی خواهنــد آن را بــه صــورت ماکــت نگــه دارنــد تــا
مــردم از آن دیــدن کننــد و دانشــجویان یــک کشــتی
بخــاری الیــروب را از نزدیــک ببیننــد امــا حتــی بــرای
دکــور هــم نگهــش نداشــتند و اســقاطش کردنــد».
کاپیتــان نجاتــی را تقریبــا همــه قدیمیهــای بنــدر
میشناســند و او را فــردی متعهــد و پــر کار میدانند.

او خــودش هم دربــاره زمانی کــه در کشــتی مازندران
کار میکــرده میگویــد« :مــن از زمانــی کــه بــه
کشــتی مازنــدران رفتــم ،ســعی میکــردم عــاوه بــر
وظیف ـهای کــه بــه عهــدهام بــود اگــر میتوانســتم در
بخشهــای دیگــر هــم کمــک کنــم ،یعنــی در حالــی
کــه ملــوان بــودم ،بــه موتوریســتها هــم کمــک
میکــردم و یا اگــر در بخــش دیگر کشــتی هــم کاری
بــر زمیــن مانــده بــود و از عهــده مــن بــر میآمــد دریغ
منیکــردم .در طــول مدتــی کــه در کشــتی مازندران
کار کــردم ،هیــچ وقــت لبــاس کار از تــن مــن بیــرون
منیآمــد».
نجاتــی چنــد بــار بــه عنــوان فرمانــده منونــه کشــتی
انتخــاب میشــود و در ســال  1372بعــد از 43
ســال و  11روز کار در ســن  65ســالگی بازنشســته
میشــود؛ امــا در زمــان بازنشســتگی حقــوق
خوبــی بــه او داده منیشــود .متــام بازنشســتگان
ســازمان بنــادر کــه قبــل از ســال  1380بازنشســته
شــدهاند از کمبــود حقوقشــان گلــه میکننــد .بعــد
از بازنشســتگی هــم توســط آقــای ایــزدی ،رییــس
اداره کل امــور دریایــی ســازمان بــرای کار بــهجهــاد
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روســیه و قزاقســتان بودنــد .کشــتی نفتــی هــم بیشــر از آذربایجــان و ترکمنســتان
میآمـــد .شـــیرینزبان میگویـــد« :در ســـال  1359میخواســـتند کاری کننـــد
ک ــه کش ــتیهای نفت ــی ب ــا ظرفی ــت ب ــاال در بن ــدر انزل ــی وارد ش ــود ام ــا چ ــون
عم ــق اس ــکله ک ــم ب ــود و کش ــتیهایی ب ــا تن ــاژ  5ه ــزار ت ــن منیتوانس ــتند ب ــه
آن وارد ش ــوند .اس ــکله ش ــاره ی ــک الیروب ــی ش ــد و ب ــرای ای ــن کش ــتیها آم ــاده
ش ــد .در ان زم ــان کش ــتیهای نفت ــی از آذربایج ــان ب ــه ای ــن اس ــکله میآم ــد و
بیش ــر گازوئی ــل ب ــه ای ــران حم ــل میک ــرد و ب ــارش ب ــه مخازن ــی در رش ــت پم ــپ
میشـــد».
او خاطراتـــی از بـــه گل نشســـن کشـــتیها دارد و تالشهایـــی کـــه بـــرای رهـــا
کــردن آنهــا انجــام شــده اســت« :در یکــی از روزهــای آفتابــی ســال  1371حــدود
س ــاعت  4بع ــد از ظه ــر ب ــه یکب ــاره طوف ــان ش ــدیدی ب ــه راه افت ــاد .در آن زم ــان
م ــن رسپرس ــت ام ــور دریای ــی ب ــودم .ب ــه م ــن اط ــاع دادن ــد ک ــه ی ــک کش ــتی ب ــه
گل نشســته اســت .تنهــاجایــی کــه در بنــدر امــکان داشــت در آن کشــتی بــه گل
بنش ــیند نزدی ــک موجش ــکنها ب ــود ام ــا ه ــر چ ــه ن ــگاه ک ــردم کش ــتیای در آنج ــا
ندی ــدم ت ــا اینک ــه متوج ــه ش ــدم ش ــدت طوف ــان ب ــه ح ــدی ب ــوده اس ــت ک ــه ی ــک
کش ــتی تانک ــر متعل ــق ب ــه آذربایج ــان در زمان ــی ک ــه راهن ــا در آن ب ــوده تعادل ــش
را از دس ــت داده و س ــمت چ ــپ کش ــتی ب ــه پای ــه پ ــل غازی ــان م ــاس ش ــده اس ــت
و کل طـــول کانـــال را گرفتـــه اســـت .بـــرای اینکـــه کشـــتی را از ایـــن وضعیـــت
خــارج کنیــم از کاپیتــان کشــتی خواســتیم کــه بــا مــا همــکاری کنــد امــا او قبــول
منیک ــرد ب ــه او اولتیامت ــوم دادی ــم ک ــه اگ ــر هم ــکاری نکن ــد گ ــزارش میکنی ــم.
در نهای ــت پذیرف ــت و م ــا ب ــه کم ــک یدکک ــش و لنگ ــر توانس ــتیم کش ــتی را از
حال ــت اضط ــراری خ ــارج کنی ــم و در حال ــت تع ــادل ق ــرار دهی ــم .ی ــک ب ــار ه ــم در
ســال  1363کشــتیای کــه از آســتارا خــان بــه بنــدر آمــده بــود بــه علــت طوفــان
شــدید بــه گل نشســت .بــرای اینکــه ایــن کشــتی بــه حالــت تعــادل برســد یــک
یــدک کشــی روســی از باکــو بــه بنــدر آمــد و روز تــاش اســت و نتوانســت کشــتی را
آزاد کنــد وقتــی مــا رشایــط را دیدیــم بــه آنهــا پیشــنهاد دادیــم کــه اجــازه بدهنــد
م ــا ب ــه آنه ــا کم ــک کنی ــم اول منیپذیرفتن ــد و میگفتن ــد م ــا ای ــن هم ــه م ــدت
کار کردهای ــم و نتوانس ــتهایم ش ــا ه ــم منیتوانی ــد ت ــا اینک ــه متقاع ــد ش ــدند.
یدککشه ــای م ــا کارش ــان را از س ــاعت  4بع ــد از ظه ــر ه ــان روز آغ ــاز کردن ــد
و س ــاعت  12ش ــب کش ــتی را خ ــاص کردن ــد».
ش ــیرینزبان بع ــد از بازنشس ــتگی ح ــدود  5س ــال ب ــا گ ــروه کارشناس ــان ای ــران در
ح ــوزه ثب ــت و ص ــدور گواهینام ــه قایقه ــای موت ــوری و لن ــج هم ــکاری میکن ــد
و س ــپس ب ــا  3نف ــر از کارکن ــان س ــابق اداره بن ــدر ی ــک رشک ــت کش ــتیرانی ب ــه ن ــام
پرتـــو گیـــل را بـــه راه میاندازنـــد« :اوایـــل کـــه کارمـــان را رشوع کردیـــم ،رشکـــت
ســـودهی خوبـــی داشـــت چـــون در بیـــن ســـالهای  1377تـــا  1389تعـــداد
کش ــتیهایی ک ــه ب ــه بن ــدر ت ــردد داش ــتند زی ــاد ب ــود ام ــا از س ــال  1390ب ــه بع ــد
رشای ــط خیل ــی تغیی ــر ک ــرد و دیگ ــر اس ــکلهها مث ــل گذش ــته ش ــلوغ نب ــود ب ــه
ط ــوری ک ــه رشک ــت رضر میک ــرد .م ــا ه ــم رشک ــت را تعطی ــل کردی ــم».
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محمـــد شـــیر ینز با ن یکـــی د یگـــر ا ز
بازنشســـتگان اداره بنـــدر اســـت کـــه بـــا او هـــم
صحبـــت میشـــوم .او در ســـال  1353یعنـــی
زمان ــی ک ــه  29س ــال داش ــته در بن ــدر اس ــتخدام
و در ســال  1376بــا ســمت رسپرســت اداره امــور
دریای ــی ،بازنشس ــته میش ــود« :م ــن در ابت ــدای
ورود ب ــه بن ــدر ب ــه عن ــوان متص ــدی ورود و خ ــروج
کشـــتیهای تجـــاری انتخـــاب میشـــوم ،بعـــد
از مدت ــی در بخ ــش هی ــدرو گراف ــی الیروب ــی ب ــه
عن ــوان کارش ــناس مش ــغول ب ــه کار ب ــودم و چن ــد س ــال بع ــد ه ــم مس ــوول ای ــن
بخ ــش ش ــدم و مدت ــی در ای ــن س ــمت ایف ــای وظیف ــه ک ــردم .چن ــد س ــال بع ــد
س ــمت ام تغیی ــر ک ــرد و ب ــه عن ــوان رسپرس ــت خدم ــات دریای ــی انتخ ــاب ش ــدم،
پ ــس از آن ریی ــس ای ــن بخ ــش ش ــدم و رسانج ــام ه ــم ب ــه عن ــوان رسپرس ــت اداره
ام ــور دریای ــی مش ــغول ب ــه کار ش ــدم .ای ــن آخری ــن س ــمتی ب ــود ک ــه در اداره بن ــدر
داشـــتم».
از او میپرس ــم چ ــرا کار در بن ــدر را انتخ ــاب ک ــرده اس ــت ،میگوی ــد« :پ ــدرم ه ــم
مس ــوول فض ــای س ــبز بن ــدر ب ــود .م ــن ه ــم ب ــه دری ــا و کاره ــای بن ــدری خیل ــی
عالق ــه داش ــتم .ب ــه همی ــنجه ــت از آق ــای قاض ــی مدی ــرکل وق ــت بن ــدر خواس ــت
کــه مــن را در بنــدر اســتخدام کنــد و او هــم قبــول کــرد و بــه ایــن ترتیــب بــه بنــدر
آمــدم ».محمــد شــیرینزبان و پــدرش تنهــا کســانی از ایــن خانــواده نیســتند کــه
در بنــدر کار کردهانــد ،بلکــه بــرادر و خواهــرش هــم در بنــدر اســتخدام بودنــد و در
ح ــال ح ــارض ه ــم پ ــر او در اداره بن ــدر مش ــغول ب ــه کار اس ــت .از او میخواه ــم
دربــاره تجهیزاتــی کــه در آن دوران در اداره بنــدر اســتفاده میشــد ،برایــم بگویــد:
«آن زم ــان بیش ــر تجهیزات ــی ک ــه در بن ــدر وج ــود داش ــت قدیم ــی ب ــود .ب ــارج
ه ــای کش ــتی مازن ــدران عط ــارد و مش ــری ن ــام داش ــتند ک ــه در آن زم ــان حداق ــل
 45س ــال قدم ــت داش ــتند .یدکک ــش اوران ــوس و امل ــاس ه ــم بس ــیار قدیم ــی
ب ــود ب ــه همی ــنجه ــت یدکک ــشجدی ــدی ب ــه ن ــام ش ــهید اس ــدی ب ــرای بن ــدر
خری ــداری ش ــد .تنه ــاجرثقیل ــی ه ــم ک ــه در بن ــدر کار میک ــردجرثقی ــل پهل ــوان
ب ــود ک ــه ب ــه خاط ــر اینک ــه بس ــیار قدیم ــی ش ــده ب ــود دیگ ــر منیتوانس ــت ب ــه
ان ــدازه ظرفیت ــش ک ــه  60ت ــن ب ــود کاالجابهج ــا کن ــد و ظرفیت ــش ب ــه  30ت ــن
رس ــیده ب ــود .زمان ــی ک ــه ای ــنجرثقی ــل اس ــقاط اع ــام ش ــد و توس ــط یدکک ــش
در ح ــال حم ــل ب ــه بن ــدر امیرآب ــاد ب ــود در دری ــا غ ــرق ش ــد».
بــه گفتــه او در ســال  ،1353بنــدر  4پســت اســکله تجــاری و یــک پســت اســکله
خدمات ــی داش ــته اس ــت .کش ــتیهایی ه ــم ک ــه ب ــه بن ــدر میآمدن ــد بیش ــر از

دریایــی بندرعبــاس معرفــی میشــود تــا کار الیروبی
یکــی از اســکلههای بنــدرجاســک را انجــام دهــد .او
یــک ســال در آنجــا کار میکنــد و اســکله را الیروبــی
میکنــد ،بعــد از پایــان کار بــه او پیشــنهاد میشــود
کــه بــرای الیروبــی یــکجزیــره عربــی همــکاری کند
کــه او بــه خاطــر اینکــه همــرش بیــار شــده بــود و
در بنــدر انزلــی تنهــا بــود قبــول منیکنــد و بــه شــهر
خــودش بازمیگــردد .در بنــدر انزلــی هــم بــه او
پیشــنهاد میشــود کــه بــر روی یــک کشــتی ماهــی
گیــری به نــام دریــا زر کار کنــد کــه او میپذیرد و ســه
ســال هــم در آن کشــتی خدمــت میکنــد.
نجاتــی  10ســال اســت کــه دیگــر کار منیکنــد امــا
وقتــی از دوران فعالیتــش بــر روی الیــروب مازنــدران
صحبــت میکنــد ،شــور و حــرارت خاصــی دارد.
میگویــد عاشــق کار الیروبــی بــوده و یکــی از
بزرگتریــن دغدغههایــش ایــن اســت کــه الیــروب
مازنــدران را زود کنــار گذاشــتند و بعــد هــم بهجــای
اینکــه آن را حفــظ کننــد و درجایی نگهــداری کنند
اســقاطش کردنــد .بــا تکــه تکــه کــردن ایــن کشــتی
انــگار قلــب او را پــاره پــاره کردهانــد.
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مگر میشود ،انزلی آمد و تاالب انزلی را ندیده بازگشت .از بدو ورود به انزلی در رسارس
اینشهر،برنهاوتابلوهاییمیبینیدکهشامرابهدیداراینتاالبدعوتمیکنند.پیش
ازآنکهبهتاالبواردشوید،شایدشامهمتصاویریازآنبهذهنداشتهباشیدکهشباهت
چندانی به حال این روزهای تاالب ندارندِ .
تاالب در حال خشک شدن ،آنقدر کمعمق
شدهاستکهحتیشناورکوچکیکهبرایدیدناینتاالبدراختیارگرفتهایم،بسیاری
چوخمها را به آهستگی حرکت میکند تا مبادا به گل بنشیند.
از پی 
در رشوع این سفر کوتاه 15دقیقهای از زیر پلی میگذریم ،قایقرانی که نقش راهنام را
همبرعهدهدارد،میگویدقرارنبودهاینپلپایهایدرآبداشتهباشد،اماحاالچندپایه
عظیم راهشان را محدود کرده است؛ پایههایی که چندین سانحه دریایی را رقم زدهاند،
اینطور که حسن آقا میگوید همین پایهها عامل یک سانحه آبی بود که حدود دو سال
پیشجان دو نفر از مهامنان این شهر را گرفت ،البته تأکید میکند که فقط همین یک
تصادف منجر به فوت شده و بسیاری از موارد آنقدر کوچک است که حتی بعید است در
آمارها هم به آن اشارهای شده باشد.
تاالب انزلی یکی از نخستین تاالبهای ثبتشده در معاهده رامرس در سال ۱۹۷۱
میالدی است .این تاالب چند سالی است که در فهرست مونرتال قرار گرفتهاست و
این یعنی ،تاالب در حال خشکشدن است و به مراقبت نیاز دارد .تاالب انزلی با تاالب
کوشیرو در پارک ملی کوشیرو شیتسوگن پیوند خواهرخواندگی دارد.
رشیانهای حیاتی مرداب انزلی که از طریق موجشکنهای بندرانزلی به دریای خزر
مرتبط میشوند سورس روگا ،پیر بازار روگا ،چپ خاله ،راست خاله یا نهنگ روگا و کلویر
روگا نام دارند؛ اما این تاالب این روزها حال خوشی ندارد و هر روز آلودهتر و کمعمق تر از
پیشمیشود.تقریبافاضالبمتامخانههایمسکونیوبیشرتکارخانههاوکارگاههای
صنعتیکهدرنزدیکیاینتاالبواقعشدهاند،بهدروناینتاالب،یارودخانههامنتهی
به آن رسازیر میشود.
مرداب انزلی تا حدود  50سال پیس بیشرت از  9مرت عمق داشت اما اکنون عمق آن به
کمرت از یک و نیم مرت رسیده است .الیروبی نیاز اصلی این مرداب است اما اینطور که
حسین صبحی ،رییس اداره امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی گیالن ،میگوید
هنوز درباره الیروبی آن برنامهریزی نشده است« :چندی پیش مدیرکل محیط زیست
استان ،فقط آسیبهای خشک شدن این تاالب را مطرح کرد اما راهکاری ارائه نداد و
درباره اقدامات انجام شده و اینکه چاره چیست ،هیچ صحبتی نکرد .خشک شدن
این تاالب یک فاجعه زیست محیطی برای کشور و دنیاست اما کسی به آن اهمیت
منیدهد .برنامهای برای الیروبی ارائه نشده است و اگر هم الیروبی کنند ،مقطعی
است .یکجا را الیروبی میکنند و متام میشود».
حسن آقا 35 ،سال است در این تاالب پارو میزند ،برایامن توضیح میدهد که چهار
سال پیش صدا و سیام خربی را منترش کرد ،مبنی بر اینکه دولت  90میلیارد تومان
بودجه به الیروبی مرداب اختصاص داده است« :گفتند مرداب الیروبی میشود و ما
خوشحال شدیم ،اما استاندار ،فرماندار و صدا و سیام یک ساعت به مرداب آمدند،
الیروبی آغاز شد و فیلمربداری کردند ،اما وقتی دوربینهای صدا و سیامجمع شد،
دستگاههای الیروب را همجمع کردند .دستگاهها را بردندجلوی ادارهجهاد گذاشتند
و هنوز هم که هنوز است خربی از الیروبی نیست».
 35سال قایقرانی در تاالب انزلی ،او را به یک کارشناس تبدیل کرده است ،با نگرانی

زیادی از خشک شدن تاالب و آثار زیست محیطی آن برایامن توضیح میدهد« :هرچه
عمقآبکمباشد،نورخورشیدبیشرتبهآنفائقمیشود،آبزودبومیگیردودرنتیجه
موجودات آبزی آسیب میبینند .ما هر سال تلفات زیادی به خاطر آلودگی آب داریم.
فاضالبهایشهروپسابهایکارخانههایصومع هرسا،رشتوانزلیوباالیکوههمه
به همین تاالب میریزد .یک بار هم از محیط زیستجهانی آمدند اینجا ،از آب منونه
گرفتند ،آزمایش کردند و گفتند تعجب میکنیم که با این میزان آلودگی هنوز در این
آب موجود زنده وجود دارد».
او که خودش قایقران این گروه بوده است ،میگوید« :آبها را در شیشه میریختند
و در فالسک یخ میگذاشتند  ،سه چهار روز کارشان طول کشید اما آنها هم کمکی
نکردند .من به کارشناسان محیط زیست هم نشان دادم که فاضالبهای شهر از کجا
واردمردابمیشوند.فیلمگرفتند،عکسگرفتند،امامتاسفانهآنهاهمکارینکردند».
هنگامیکهدرمردابحرکتمیکنید،حاشیهآبپوشیدهازپارکینگقایقهاستکه
بهصورتحلبیآبادمنودپیداکردهاست.ازحسنآقامیپرسمکههمهآیااینهامغروقه
وپارکینگهستند؟پاسخمیدهد«:یکیدوتادستگاهالیروبیهستند،اینهاراآوردند
مرداب را الیروبی کنند .بعضیها هم قایقهای مردم است .بعضیها هم دیگر به درد
منیخورد و همینجا در مرداب مانده و راه را تنگتر کرده است».
بعد از گذشنت از پل کنار گذر ،در سمت راست یک دستگاه بزرگ الیروبی بیکار مانده
است که میگوید همین دستگاه الیروب اصلی است« :این دستگاه گل و الی را200
تا  300مرت دورتر میریزد ،اما از آن استفاده منیشود .فعال بیلهای مکانیکی شناور
آوردهاند که کانالهای فرعی را الیروبی میکنند تا قایقها بتوانند تردد کنند .این
الیروبها به درد منیخورد ،مثل قاشق چایخوری است که بخواهید با آن آب دریا را هم
بزنید .این الیروبها گل و الی را دو مرت آن طرفتر میریزند ،باران میبارد و دوباره آنها
را میشورد و به مرداب میآورد».
نارص توتچی ،کارشناس حفظ محیطزیستدریایی اداره کلبنادرودریانوردی استان
گیالن است ،هنگامی که از او میخواهم درباره تاالب انزلی برایامن بگوید ،ابتدا از ما
میپرسد که قصدتان چیست؟ چه کمکی میتوانید بکنید؟ هنگامی که خاطرجمع
میشود که شاید انتشار این مطالب در ماهنامه بندر و دریا ،مسووالن را از یک فاجعه
زیست محیطی آگاه خواهد کرد ،رشوع به صحبت میکند« :شاید آغاز فرآیند خشک
شدن تاالب انزلی به  40سال پیش بازگردد که رسوباتی را از سمت حوضه آبخیز آن
منطقه شسته و از طریق رودخانهها به تاالب انزلی ریخته است ،تاالب به دریا منتهی
می شود و به عنوان مسیر انتقال رسوبات به دریا بوده است».
او از خشک شدن تاالب انزلی در سکوت نگران است و گالیه میکند« :اگر دریاچه
ارومیه در حال خشک شدن است و همه درباره آن صحبت میکنند ،به خاطر این است
که خشک شدن آن به وضوح دیده میشود اما در تاالب انزلی اینطور نیست .این تاالب
از زیر در حال خشک شدن است .همه رودخانههایی که به این تاالب میریزند هم در
حال خشک شدن هستند ،چون رسوبات آنها را پر کرده است و این تاالب بیناملللی
به خاطر رسوبگذاری باالی منطقه خشک میشود».
توتچی توضیح میدهد که اداره بنادر و دریانوردی گیالن به محیط زیست
همکاریهایی دارد ،اما هنوز اقدام کارسازی انجام نشده است« :من عضو گروه احیای
تاالب انزلی در محیط زیست گیالن هستم .گروه ژاپنیجایکا هم آمد ،بررسی کرد تا
برای احیای تاالب مشاوره بدهد .ایرادهای زیادی به این گروه وارد است .از سال2002
آمدند االن 2015است ،اما عمال کاری انجام نشده است .مگر میشود ،طرح بدهند،
برنامه بدهند اما اجرا نشود؟»
کارشناس حفظ محیط زیست دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن
میگویدیکیازالزاماتبرایاحیایاینتاالب،الیروبیاست«:الیروبیتاالبیکالزام
استکهازخشکشدنآنجلوگیریمیکند.درصورتخشکشدنتوالیاکوسیستم
برهم میخورد .اگر دیر بجنبیم تاالب به یکجنگل تبدیل خواهد شد .البته همین
حاال همبعضیقسمتهای آنبهجنگل تبدیلشده است .اگر تاالبها موردتوجه قرار
نگیرند ،در نهایت سیستمِ توالی اکوسیست ،بهجنگل تبدیل می شوند .درختهای
توسکا ،درختهایی هستند که ریشه میدوانند وجلو میآیند و راه اکوسیستمی مثل
تاالب را میبندند».
او تاکید میکند که خشک شدن تاالب ،همه مردم انزلی را نگران کرده است ،اما مردم
نقش چندانی در کنرتل آن ندارند« :این دغدغه همه مردم انزلی است ،اما مگر چقدر
میتواننددخیلباشند؟همهمامسوولهستیم.مگرتاالببرایشخصیاگروهخاصی
است؟ این تاالب برای همه است ،برای بندرعباسیها هم هست ،برای مردم آن سوی
جهان هم هست .چون تاالب اکوسیستمی است که تنوعجانوری و گیاهی باالیی
دارد و اگر تاالب خشک بشود ،اکوسیستم بسیار متنوعی را نابود کردهایم .در این تاالب
گیاهان غوطهور ،گیاهان شناور ،پرندگان مهاجر تخمگذار و گونههایجانوری زیادی
زندگی میکنند که همه آنها با خشک شدن تاالب نابود میشوند».
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درساختامنسیمرغچهمیگذشت
(بخش دوم -نیمه دوم سال)1349
چهارم مهر1394
الحاق دولت ایران به قرارداد خط
شاهینکشتیها

در ایـن تاریخ موضوع الحـاق دولت ایران بـه قرارداد
جدید خط شـاهین کشـتیها بررسـی شـد .هیئت
عامـل بنـادر و کشـتیرانی وقـت پـس از مذاکراتـی
الحـاق دولـت ایران بـه ایـن قـرارداد مـورد تایید قـرار گرفت.

یکمبهمن1349
اجارهزمینبهرشکتایرالکو

موضـوع اجـاره موقت قطعـه زمینی به مسـاحت پنج هـزار مرت مربـع به رشکـت ایرالکو
در بنـدر امـام خمینـی (ره) در اینجلسـه مطرح شـد .با توجـه به اینکـه پیشتر رشکت
مشـاوران کامپاکـس اعلام کرده بود توسـعه آتـی بندر نیـازی به ایـن زمین نـدارد [این
قطعـه در کروکـی به پیوسـت نامـه بـرای هیئت عامل مشـخص شـده بـود] ،تصمیم بر
آن شـد کـه مرشوط بـه تصویب شـورایعالی بـا اجـاره موقـت آن قطعه زمیـن به رشکت
ایرالکـو موافقت شـود.

ID

هفده آذر 1349
رسیدگی به
وضعیترانندگانجرثقیل

چهاردهم دی1349
تخلیه و بارگیری تجهیزات بیامرستان
حجا ج

یکـی از موضوعـات اصلـی مطـرح شـده در هشـتاد
و چهارمیـنجلسـه هیئـت عامـل سـازمان ،تخلیه و
بارگیری تجهیزات و وسائل پزشکی بیامرستان سیار
حجاج بـود .بنا بود ایـن بیامرسـتان در مکه معظمه
راهاندازی شـود که نحوه تخلیه و بارگیری تجهیزات
آن توسطجرثقیلهای بندر خرمشهر در اینجلسه
بررسـی شـد .اعضا تصمیم گرفتنـد این موضوع درجلسـه شـورایعالی مطرح شـده و
نتیجه آن به اطالع بندر خرمشـهر برسـد.
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چهارماسفند1349
منودارجدیدتشکیالتی
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دو مـاه مانـده به پایان سـال ،هیئت عامل سـازمان بنادر و کشـتیرانی وقـت ،درجریان
پیشنویس بودجه سـازمان قرار گرفتند .در اینجلسه نرصاله مختار بودجه پیشبینی
شـده را مطرح کرد و نتیجه بر آن شـد که اعضا هیئت عامل ،نظرات مقدماتـی خود را به
امور مالی ابالغ کنند تا در نسخه اصلی بودجه منظور شود[ .پیشنویس نهایی بودجه
ده روز بعـد یعنی در تاریـخ دوازدهم در ماه دوباره درجلسـه هیئت عامل مطرح شـد و با
تایید اعضا قرار شد نسـخه نهایی برای تصویب به شورایعال سـازمان فرستاده شود].

تصویب صورتجلسـه مذاکرات دومین کنفرانس نوبتی که از هشتم تا سیزدهم آبانماه
در باکو برگزار شـده بود ،محور اصلی اینجلسه بود .در صورتجلسه این کنفرانس ایران
بـر رضورت اجرای واگـذاری اراضی و انبارها در بندرانزلی از سـوی شـوروی تاکید کرده
بـود تـا بتواند عالوه بر توسـعه ایـن بندر ،رشایـط پیرشفت عملیـات تخلیه و بارگیـری را
مهیا کند .ایـن موضوع مورد توافق شـوروی قـرار گرفت.

ch

دوم دی 1349
بررسیپیشنویسبودجهسازمان

بیستوپنجمبهمن1349
واگذاری اراضی و انبارها در انزلی

iv

در این جلسه موضوع الحاق دولت ایران به كنوانسیون بیناملللی اندازهگیری
ظرفیت كشتیها مطرح شــد .هیئت عامل تصمیم گرفتند برای اجرای بند 17
ماده سوم آییننامه سازمان بنادر و كشتیرانی توضیح الزم برای الحاق دولت به
این كنوانسیون را به شورای عالی سازمان تقدیم كنند.

www.SID.ir

معافیت كاالهای كابوتاژی از پرداخت حقوق و
عوارض ،موضوع اصلی این جلسه هیئت عامل
سازمان بود .امور تخلیه و بارگیری در این نشست
با ارائه گزارشی مبنی بر اینكه صاحبان این كاالها با استفاده از قانون معافیت،
قسمت زیادی از محوطه و اسكلههای بندر را اشغال كردهاند و سبب اختالل در
روند تخلیه و بارگیری شدهاند .در اینجلسه قرار شد گزارشی از این موضوع برای
وزیر دارایی وقت ارسال شود ،تا در به این موضوع رسیدگی كنند.

eo

چهاردهم دی ماه1349
الحاقبهكنوانسیون
اندازهگیریظرفیتكشتیها
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اعضا هیئـت عامـل تصمیـم گرفتنـد برنامـهجدیدی
بـرای بهکارگیـری راننـدگان جرثقیـل بنـدر انزلـی
مشـخص کننـد تـا هـم راننـدگان زمـان کافـی بـرای
استراحت داشـته باشـند و هم به بهرتین نحـو از حضـور آنها بهـره گرفت .ایـن تصمیم با
توجـه بـه زمـان  14سـاعته کار بـاجرثقیـل در بنـدر انزلـی اتخـاذ شـد.

دهم بهمن ماه1349
معافیتمالیاتی
عوارض كاالهای كابوتاژی

در ایـنجلسـه منـودارجدید تشـکیالتی بنـدر امـام خمینـی( ره) مطرح شـد و پـس از
اصالحاتـی بـه تصویب رسـید .همچنیـن مقرر شـد عنـوان بنادری کـه میـزان تخلیه و
بارگیری سـاالنه آنها بیشتر از 5هزار تن باشـد ،از اداره بندر و کشـتیرانی بـه اداره کل
بندر و کشـتیرانی تغییـر کنـد و در تشـکیالتجدید مشـاور هم اضافه شـود.

بست و دوم اسفند1349
توجهبهشاخصهزینهزندگی
بانکمرکزیدرتعیینتعرفه

تعرفه موقت حق انبـارداری و عوارض بنـدری بر کاال
و کارمـزد عملیات توسـط امور تخلیـه و بارگیـری در
اینجلسـه مطرح شـد .پـس از بررسـی تعرفـه ها در
اینجلسـه ،قـرار بر این شـد که علـل افزایـش تعرفه،با توجه به شـاخص هزینـه زندگی
بانـک مرکزی ایران و همچنیـن گزارش توجیهی الزم تهیه شـده و دوباره برای بررسـی و
تصمیمگیری درجلسـه هیئـت عامل مطرح شـود.

بیستوچهارماسفند1349
خریدونصبچراغهایدریایی
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گزارش امـور اجرایی طرحهای عمرانی سـازمان مبنی
بـر اینکـه مهندسـان مشـاور کامپاکـس چراغهـای
دریایـی برقـی را بـرای نصـب در کانالهـای بنـدر
بوشهر در نظر گرفتهاند اما امور بندری و دریایی
نـوع چراغهـای گازی معمولی را انتخاب کرده اسـت ،در اینجلسـه مطرح شـد.
نتیجه مذاکرات بر این شـد بـا توجه به اینکه ایـن کار نیازمند چـراغ با پایههای
ثابت اسـت و انجام آن مستلزم مطالعه و هزینه فراوانی اسـت و سازمان بنادر
در آن زمان توانایی الزم برای آن را نداشـت ،از مهندسـان مشاور کامپاکس
خواسـته شـد تا با موافقـت نیـروی دریایی نسـبت بـه نصـب چراغهای
برقی بر روی پایههای فلـزی در کانالهای داخلی و خارجی بوشـهر،
خور سـلطانی و خور پـودر اقدام شـود.

سال سی ام شامره  220خـــــرداد 91 1394

www.SID.ir

اصطالحات وتعاریف مرتبط با حوزه حمل و نقل دریایی

قسمت دوم

مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

واژه

58

refrigerated container,
reefer container, reefer
box, reefer

59

loading

61

clean bill of lading

60

62

loading in turn

ُ
بارگنج یخچالی

ُ
بارگنجی با سامانۀ رسمایش برای نگهداری بار آسیبپذیر در برابر گرما

بارگیری

گذاشنت بار در شناور

بارگیری بهنوبت

بارنامۀ بیتوضیح

بارنامۀ ترکیبی

بارنامهای که در آنجابهجایی کاال از شناوری به شناور دیگر یا از شناوری به دیگر انواع وسایل حمل کاال
از قبیل ریلی یاجادهای قید شده است و بر خالف بارنامۀ رسارسی ،مسئولیت بار در همۀ مراحل بر عهدۀ
یک کارگزار است

fS

63

foul bill of lading, dirty
bill of lading, claused bill
of lading, unclean bill of
lading, dirty bill

بارگیری برحسب تقدم پهلوگیری

بارنامهای که فاقد هرگونه توضیح اضافه است

ID

combined bill of lading,
multimodal bill of lading,
combined transport bill
of lading, intermodal bill
of lading, multimodal
transport bill of lading,
combicon bill, combined
transport document,
combidoc

معادل

توضیح

بارنامۀ توضیحدار

64

house bill of lading

65

bill of lading

بارنامۀ دریایی

66

through bill of lading,
through bill

بارنامۀ رسارسی

بارنامهای که در آنجابهجایی کاال از شناوری به شناور دیگر یا از شناوری به دیگر انواع وسایل حمل کاال
از قبیل ریلی یاجادهای قید شده است و مسئولیت بار در هر مرحله بر عهدۀ یک کارگزار است

بارنامۀ گروهی

بارنامۀ مشرتک برای چند بار مختلف که رشکت حملکننده یکجا برای کارگزار صادر میکند

72

بارورزی

پرداخنت به متامی امور کاال ،شامل بارگیری و تخلیه و توزین و بارشامری و مانند آن

باریاب

شخصی که به نیابت از خط کشتیرانی بهجستوجوی بار برای حمل میپردازد

deadweight cargo

بار وزنی

deadweight efficiency

بازده ظرفیت حمل

نسبت ظرفیت حمل درنظرگرفتهشده در طراحی کشتی به مقدار باری کهجابهجا میشود

بازرس سانحۀ دریایی

فرد صالحیتداری که مطابق با قانون مسئولیت بررسی سانحه یا حادثۀ دریایی را بر عهده دارد

بازرسی کشور
صاحببندر

نوعی بازرسی در بندر که هدف از آن حصول اطمینان از انطباق داشنت وضعیت و رشایط شناور با
مقررات ملی و بیناملللی دریایی است

marine casualty
investigator

73

port state control

74

flag state control

75

salvor

بازرسی کشور
صاحبپرچم

77

salvage

port clearance

بازگردانی

76
78
79

warehouse entry

برگۀ خروج

بندر سوختگیری
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مجوزی که مقامات بندری برای خروج کشتی از بندر صادر میکنند

بلنداسکله

port

82

کشتی در معرض خطر و تجهیزات و کاالی آن در قبال دریافت پاداش
عملیات نجات
ِ

سازهای پیرشفته در دریا برای پهلوگیری کشتیها و همچنین حفاظت بندر از صدمات ناشی از امواج

بندر

bunkering port, bunker
port

فردی که بازگردانی کند

برگۀ ورود به انبار

distress frequency

80

نوعی بازرسی که هدف از آن حصول اطمینان از انطباق داشنت گواهی ثبت با پرچم است

برگ درخواست برای انجام امور گمرکی و انبار کردن کاال

بسامد اضطرار

jetty

81

بازگردان

باری که یک تن آن کمرت از یک مرتمکعب حجم دارد
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freight canvasser

69

برگۀ محتوی مشخصاتی مانند مبدأ و مقصد و هزینۀ حملونقل کاال که براساس قوانین و مقررات
مشخصی به تأیید حملکننده و ارسالکننده از یک طرف و صاحبان کاال از طرف دیگر میرسد
منت بارنامه

ch

68

cargo handling

بارنامهای که کارگزار حمل برای هریک از صاحبان کاال در یک بار گروهی صادر میکند

iv

67

groupage bill of lading,
collective bill of lading,
omnibus bill of lading

بارنامۀ داخلی

بارنامهای که در آن توضیحاتی دربارۀ عیوب کاال یا بستهبندی آن درج شده است

بسامد رادیویی معینی که در آن پیامهای اضطرار ارسال میشود

پایانه و منطقهای دارای تسهیالت الزم برای پهلوگیری و تخلیه و بارگیری کشتیها

بندری که کشتی فقط برای تأمین سوخت در آن پهلو میگیرد و تخلیه یا بارگیری در آن صورت
منیپذیرد

واژه

توضیح

معادل

83

cruise port

85

portal

87

freight demurrage and
defense, FDD

بیمۀ کرایه و دیرانه و
دادگاه

88

freight policy

بیمهنامۀ فرست

89

dispatch

پاداش ترسیع

پاداش تخلیه یا بارگیری قبل از پایان زمان مجاز

91

post panamax

container terminal,
container port, container
base

پاناماناگذر

دستهای از کشتیها که ابعادشان برای گذر از کانال ( )canalپاناما مناسب نباشد

پایانۀ ُ
بارگنج

بخشی از بندر یا پایانۀ ویژۀ تخلیه و بارگیری و نگهداری ُ
بارگنجها

93

flag

پرچم

94

distress flag

پارچه یا بافتهای در شکلها و رنگهای مختلف که برای نشان دادن ملیت یا عالمت دادن از آن استفاده
میشود
ملیت کشتی که بر مبنای محل ثبت کشتی است

96

aft

84

86

90

panamax

بنگاه

پاناماگذر

ناحیۀ محفوظ و امن طبیعی یا مصنوعی برای توقف کشتیها
دفرتی که معامالت امالک در آن انجام شود

بیمهای مخصوص مالک کشتی که هزینههای اختالفات حقوقی مربوط به کرایۀ فرست و دیرانه و دادگاه
و وکیل را شامل میشود
بیمهنامهای که موارد تعهد بیمهگر را درجربان خسارت واردآمده به کل یا بخشی از فرست بیمهگذار
ترصیح میکند
دستهای از کشتیها با ابعاد مناسب برای گذر از کانال ( )canalپاناما
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95

agency

بندری

مربوط به بندر

بندرگاه
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harbor

بندر سیاحتی

بندری دارای تسهیالت تفریحی فراوان برای گردشگران

پرچم اضطرار

پرچمی که برافراشته شدن آن در کشتی وضعیت اضطراری را نشان میدهد

flag of registration

پرچم ثبت

97

dry port

پسبندر

98
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berth

ro-ro berth

پهلوگاه

پایانه و منطقهای در داخل خشکی کهبه یک یا چند بندر متصل میشود و نیازهای مناطق صنعتی و
تجاری را ازطریقجاده یا راهآهن رسارسی تأمین میکند

پهلوگاه رورو

پهلوگاهی مجهز به شیبراهه که کشتیهای رورو در آن پهلو میگیرند

100

berthing

پهلوگیری

101

transit hall

103

consignor

eo

unloading, discharge,
discharging

تحویلدهنده

شخص حقیقی یا حقوقی که کاال را برای ارسال به رشکت باربری تحویل میدهد

تخلیه

خالی کردن بار شناور

تدارکگر

بازرگانی که کلیۀ مایحتاج کشتی را فراهم میکند

109

water ballast

ترازۀ آبی

110

dirty ballast

ترازۀ آلوده

112

clean ballast

transship
ballast

روند اجاره دادن کشتی برای یک سفر دریایی مشخص
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107

transshipment

تراباری

111

تاالری که مسافران گذری در آن منتظر سوار شدن بهوسیلۀ نقلیۀ دیگر شوند

voyage fixture

105

108

قرار گرفنت یا قرار دادن کشتی در پهلوگاه
منت پهلودهی

تثبیت سفر

ship chandler

106

مکانی در اسکله که کشتی بتواند در آن پهلو بگیرد

iv

104

تاالر گذر

عقب یا نزدیک یا به سمت پاشنۀ شناور

ch

102

پ 
س

پرچم کشوری که شناور در آنجا ثبت شده است

ترابار کردن

منتقل کردن کاال از یک وسیلۀ حمل بهوسیلۀ دیگر

ترازه

مواد سنگینی که برای حفظ تعادل در شناور یا َ
هواگرد قرار میدهند

انتقال کاال از یک وسیلۀ نقلیه بهوسیلۀ دیگر

آن مقدار از آب دریا که برای حفظ تعادل کشتی در مخازن کفْدوجدارۀ ( )jouble bottomسینه و
پاشنه یا مخازنجانبی نگهداری میشود
آبی که به داخل مخازن آلوده به مواد نفتی ریخته و حمل میشود

deballasting

ترازه َبرداری

113

permanent ballast

ترازۀ دامئی

114

ballasting

ترازهگیری

سنگ یا بنت یا شمش آهن یا رسب که در شناور حمل میشود تا آن را پایدارتر یا ترازمندتر کند و عیوب
ناشی از اشتباهات طراحی آن را بپوشاند یا نوع کاربری آن را تغییر دهد

ترازۀ منقول

تکهای آهن یا کیسههای شن یا موارد مشابه قابلجابهجایی که بهعنوان ترازه در شناورهای کوچک
گنجانده میشود تا شناور ترازمند شود

115

shifting ballast, portable
ballast

117

abandon ship

116

cargo clearance

ترازۀ پالوده

ترخیص کاال
ترک کشتی

عمل تخلیۀ ترازه برای بارگیری
آبی که به داخل مخازن نفتی کام ً
ال شسته و متیزشده ریخته و حمل میشود

قرار دادن ترازه در شناور برای خفظ تعادل آن

فرایند خارج کردن کاال از گمرک

ترک کردن کشتی در مواقع اضطراری

سال سی ام شامره  220خـــــرداد 93 1394

www.SID.ir

اداره کل بنادر و دریانوردی

استان گیالن

اهداف اداره کل:

مقدمه:

iv

ch

www.SID.ir

Ar

با توجه به اینكه مدیریت
اداره کل بنادر و دریانوردی
اســتان گيالن ،بر مبناي
تعيين هدف ادارهخ میشــود و
بر این باور اســت که باید عملكرد
مدیر را با دو معيار اثربخشــی و
کارایی مورد ارزیابــي قرارداد و
اعتقاد دارد اثربخشی یعني توانایي
در انجام کارهاي درست و کارایي
یعني توانایي انجام کارها بهصورت
شایسته اســت و براي رسيدن به
هدف باید برنامهریزی نمود و هيچ
ســازماني بدون برنامهریزی قادر
به استفاده از منابع موجود نيست
و برنامهریــزی را بهعنوان تعيين
هدفهای درست و انتخاب مسير
میداند .در این راســتا اداره کل
بنادر و دریانوردی اســتان گيالن
ابتدا خطوط کلي و سياســتهای
الزم خود را با توجه سياستهای
سازمان بنادر و دریانوردی و همسو
با برنامههــای کالن دولت ازجمله
برنامههــای پنجســاله ،بهعنوان
وظایــف و مســئوليتهای خود
انتخاب و در قالب اهداف ساليانه به
اجرا میگذارد.

eo

fS

ID

اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیــان در راســتاي
توســعه بنــدر انزلــی و بنــادر تابعــه ازجملــه آســتارا ،چمخالــه
و کیاشــهر اهــداف خــود را بــر اســاس وظایــف  25گا نــه
ســازمان بنــادر و دریانــوردی کــه توجــه بــه امــور حاکمیتــي
و برنامههــای کان دولــت را ســرلوحه امــور خــود قــرار داده
برنامهریــزی نمــوده اســت و در جهــت توســعه امــور گامهــای
محکمــي بــرای تحقــق اهــداف زیــر بخــش حملونقــل
دریایــي برمــیدارد کــه از آن جملــه میتــوان بــه مــوارد
زیــر اشــاره نمــود:
 .1افزایــش ظرفیــت اســمي و توســعه زیرســاختهای
بنــدر انزلــی و بنــادر تابعــه بــا توجــه بــه پسکرانههــای
موجــود در راســتای افزایــش ظرفیــت از  8میلیون تــن به 11
میلیــون تــن از طریق احداث  8پســت اســکله و اجــراي طرح
توســعه موجشــکنهای شــرقي و غربــی ،انجــام عملیــات
زیرســازي و روســازی محوطههــای بنــدري بــه مســاحت
 15هکتــار ،ایجــاد انبــار ترانزیــت سرپوشــیده و انبــار  CFSو
ترانزیــت بــه میــزان ،اجــراي عملیــات تأسیســاتی ،مکانیکــي
و برقــی و دفــع آبهــای ســطحي.
 .2افزایــش ضریــب ایمنــي تــردد شــناورها در
محدودههــای بنــدري و دریایــی و ســواحل اســتان گیــان
بــا ارتقــاء ایمنــي گواهینامههــای دریانــوردی در بنــدر و
تطبیــق گواهینامههــای دریانــوردي بــا اصاحیــه 2010
مانیــل بــه کنوانســیون  STCWو بهبــود سیســتم مدیریــت
یکپارچــه بنــدر.
 .3اســتفاده از فنّــاوری و بهکارگیــری فــنآوری
اطاعــات و ایجــاد بســترهاي الزم مخابراتــي پیشــرفته و
تجــارت الکترونیکــي از طریــق ارتقــاء توســعه و تکمیــل
زیرســاختهای  ICTبــا اســتفاده از نصــب و راهانــدازی
تجهیــزات ذخیرهســازی ،مجازیســازی و تجهیــزات
پشــتیبان گیــري بــا الیســنس هــاي مربوطــه ،گســترش
امنیــت اطاعــات در فضــاي تبــادل الکترونیکــی و سیســتم
مدیریــت امنیــت اطاعــات در بنــدر انزلــی ،ارتقــاء و توســعه
خدمــات الکترونیکــي قابلارائــه بــه مشــتریان الکترونیکــي
بیــن دســتگاهي بــا متمرکــز نمــودن اســناد بهصــورت
الکترونیکــي ،اصــاح فرایندهــا و رویههــای حــوزه  ICTاز
طریــق بسترســازی و ارتقــاء شــبکه  ICTدر اداره کل و حفــظ
یــا ارتقــاء ســطح آمــاده بــکاری تجهیــزات مخابراتــی بنــادر و
حفــظ یــا ارتقاء ســطح آماده بــکاری تجهیــزات  VTSو . AIS
 .4ارتقــای امنیــت ،ایمنــی و حفــظ محیطزیســت
دریایــي و دریانــوردی در ســواحل و محدودههــای بنــدري
و دریایــی بــا ارتقــاء ســطح پیشــگیري و مقابلــه بــا آلودگــی
محیطزیســت دریایي ناشــي از شــناورها و تأسیســات بندري
در آبهــای تحــت حاکمیــت ،ارتقــاء امنیــت نــاوگان تحــت
پرچــم و در اختیــار کشــور بــه از طریــق ممیــزی ISPS
 codeاز شــناورها ،ممیــزی  ISM codeاز شــرکتهای

کشــتیرانی دارای ســند انطبــاق ،انجــام مانورهــای محلــی
مرتبــط بــا امنیــت ،ایمنــی و حفــظ محیطزیســت دریایــي
و دریانــوردی در ســواحل و محدودههــای بنــدري و دریایــی
اســتان گیــان ،استانداردســازی مراکــز هماهنگــی و نجــات
دریایــی بنــدر انزلــی و بنــادر تابعــه ،ارتقــای هماهنگــی بیــن
مراکــز کنتــرل و بازرســی درون اســتانی بــا بنــادر تابعــه،
ارتقــای ایمنــی دریانــوردی از طریق ارزیابی خطــرات موجود
در آبراههــای اســتان ،بررســی میدانــی از وضعیــت آمــاده
بــکاری و انطبــاق بــا اســتاندارد  IALAعائــم کمــک ناوبری
بندرانزلــی ،برنامهریــزی در توســعه فعالیت کنترل و بازرســی
در بنــادر صیــادی ،اجــرای مؤثــر مفــاد اســناد بینالمللــی
قابلاعمــال بــر اســاس  III CODEو افزایــش ظرفیــت
امنیــت و حفاظــت از طریــق بهکارگیــری نرمافزارهــای
مــدرن کنتــرل و بازرســي در بنــدر.
 .5اســتفاده بهینــه از منابــع ،آمــاده بــکار نگهداشــتن
تجهیــزات ،ابنیــه و تأسیســات ازجملــه ارتقــاء ســطح آمــاده
بــکاری تجهیــزات مخابراتــی ،الکترونیکــی ،دریایــی و بندری،
حفــظ یــا ارتقاء ســطح آمــاده بــکاری تجهیــزات  VTSو AIS
بنــدر انزلــی و ایجــاد زمینــه بــرای  ،RCMارتقــاء کاندیشــن
مانیتورینــگ  CMو تعمیــرات اساســی یدککشهــا و
قایقهــای تجســس و نجــات ،هیــدرو گــراف ،الیــروب و...
 .6اشــاعه فرهنــگ دریایــي در اســتان گیــان
علی الخصــوص شــهرهای بنــدری.
 .7نظــارت بــر ســواحل و بنــادر اســتان و تدویــن طــرح
جامــع بنــدر بازرگانــی انزلــی و ارتقــاء ســطح نظارت بــر روند
ساختوســازهای ســواحل اســتان گیــان.
 .8جــذب ســرمایههای بخــش خصوصــي در ایجــاد
زیرســاختهای لجســتیک دریایــی و بنــدری و تجــاری
نمــودن بنــدر انزلــی.
 .9ارتقــاء ســطح ایمنــي ،بهداشــت و رفــاه کارکنــان
و پرســنل شــرکتهای طــرف قــرارداد از طریــق ایجــاد
بســترهاي مناســب و زمینهســازی اجــراي روشهــای بهبــود
کیفیــت و اخــذ گواهینامههــای ایمنــی تجهیــزات بنــدری.
فرهنگســازی ،آمــوزش و ارتقــاء ســطح دانــش مدیریــت
بحــران کارکنــان.
 .10برنامهریــزی جهــت ایجــاد هماهنگــی بیشــتر بــا
ادارات کل اســتان.
 .11ارتقــاء ســطح دانــش تخصصي و علمــي کارکنان از
طریــق برگــزاري دورههــای آموزشــي و ارتقــاء ســطح دانش
و توانمندســازی کارکنــان بــا اجرایــي نمــودن بخشــنامه
اصاحیــه نظــام آموزشــي کارکنــان و مدیــران و اجــراي
نمــودن مــدل آموزشــي  OJTو صــدور گواهینامههــای
شایســتگي و مهــارت بــراي کارکنــان لجســتیک و ایجــاد
زمینــه ســاخت قطعــات یدکــی موردنیــاز تجهیزات توســط
ســازندگان داخلــی.

برنامههای توسعه اداره کل:

بــرای تحقــق اهــداف کریــدر شــمال جنوب
در داخــل کشــور در محوریــت مســیر بنــادر
جنــوب (بندرعبــاس ،چابهــار ،لنگــه ،بوشــهر
و خرمشــهر) تــا بنــادر شــمالی (بنــدر انزلــی،
بنــدر امیرآبــاد و بنــادر در حال تأســیس ازجمله
بنــادر آســتارا) عــاوه بــر اینکــه برخــی از بنــادر
از ظرفیتهــای الزم برخوردارنــد لزومـاً نیازمنــد
مطالعــه بیشــتر جهــت توســعه تجهیــزات بنــادر
بهویــژه بنــادر شــمالی ازجملــه بنــدر انزلــی
میباشــند و در غیــر ایــن صــورت عــدم تجهیــز
و توســعه بنــادر ،باعــث عــدم پاســخگویی بــه
ظرفیتهــای بالقــوه ترانزیــت منطقــه ،عــدم
توســعه راههــای حملونقلــی اعــم از ریلــی و
جــادهای و یــا عــدم توجــه بــه ایجــاد مراکــز
لجســتیک ازجملــه بنــادر خشــک ،کوتــاه بــودن

مســیر بــه دلیــل معطلــی کشــتیها ،تراکــم کاال
در محوطههــای بنــدری ،معطلــي درراههــای
ارتباطــي مزیــت خــود را از دســت خواهــد داد.
لــذا مدیریــت ایــن اداره کل بامطالعــه
ظرفیــت بنــادر حاشــیه دریــای خــزر ،طرحهای
توســعه و چشــم اندازهــای آتــی آن بــا دارا
بــودن  10پســت اســکله 115 ،هکتــار مســاحت
اراضــی پشــتیبانی و ظرفیــت اســمی  7میلیــون
تــن تخلیــه و بارگیــری ســالیانه جهــت انجــام
عملیــات بــر روی کاالی عمومــی ،مــواد نفتــی
و کانتینــری نســبت بــه افزایــش ظرفیــت تــوان
عملیاتــی خــود در پذیــرش کشــتیهای بــا
ظرفیــت  13هــزار تــن و افزایــش ســهم حضــور
خــود در بــازار تجــاری منطقــه خصوصــاً در
رقابــت بــا بنــادر کشــورهای حاشــیه دریــای
خــزر ،طرحهــای توســعه آتــی خــود را بــرای

ایــن اداره کل بــا اســتفاده ازتــوان بالقــوه و
نیروهــای پرتــاش خــود ضمــن تحقــق اهــداف
خــود و بهمنظــور گام نهــادن در راســتای اقتصاد
مقاومتــی درصــدد تشــخیص حوزههای فشــار و
متعاقب ـاً تــاش بــرای کنتــرل و بیاثــر کــردن
آن تأثیرهــا هســت و ســعی بــر تبدیــل چنیــن
فشــارهایی بــه فرصــت اســت در شــرایط ویــژه
کــه عوامــل خارجــی اقتصــاد در آن دخیــل
بــوده و اقتصــاد داخلــی را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد در ایــن شــرایط شــناخت میــزان
تأثیرگــذاری و کاهــش اثــرات منفــی عوامــل
خارجــی و یــا بیتأثیــر و خنثــی نمــودن آن
از طریــق شناســایی راهکارهــای مقاومتــی و
غلبــه بــر آن از اهــداف مدیریــت اداره کل بنــادر
و دریانــوردی اســت در ایــن راســتا بــا انجــام
نظــرات کارشناســی و ارائــه پیشــنهادهای

اصاحــی بــه تجــار و تولیــدات کننــدگان داخلی
در اســتان گیــان و اســتانهای همجــوار
در خصــوص اســتفاده از تســهیات بنــدری و
ســرمایهگذاری مؤثــر در لجســتیک بنــادر ضمن
کاهــش هزینههــای تمامشــده کاال و اســتفاده
بهینــه از منابــع ،زمینــه افزایــش بهــرهوری و
کارایــی را در اداره کل را فراهــم نمایــد .نگاهــی
بــه چنــد نمونــه از آمار و عملکــرد اداره کل بنادر
و دریانــوردی اســتان گیــان طــی ســالهای
 1392و  1393و مقایســه آن بــا یکدیگر حرکت
روبــه رشــد فعالیتهــای عملیاتــی مربــوط بــه
تخلیــه بارگیــری کاال  22.22درصــد را نشــان
میدهــد.
ایــن اداره کل بــر اســاس نیروهــاي در
اختیــار و متناســب باسیاســتهای واگــذاري
امــور بــه بخــش خصوصــي اقــدام بــه طراحــي
فضــاي جدیــد اداري نمــوده اســت بــا عنایــت

عملكرد عملياتی اداره کل:

ســاخت  3پســت اســکله عمومــی بــرای پذیرش
کشــتیهای بیــش از  4هــزار تــن و  2پســت
اســکله نفتــی بــرای پذیــرش کشــتیهای 13
هزارتنــی ،تکمیــل موجشــکن و حوضچههــای
بنــدر ،اهتمــام جهــت ایجــاد مراکــز لجســتیک
ازجملــه بنــدر خشــک بــرای پشــتیانی از بنــدر
انزلــی در خــارج از محــدوده بنــدری و در فاصله
دور از آن ،تــاش جهــت راهانــدازی و توســعه
بنــادر تابعــه ازجملــه بنــدر آســتارا ،چمخالــه
و کیاشــهر ،ســاخت جایــگاه تعمیــر و ســاخت
شــناورها ،ایجــاد ایســتگاه تخلیــه و بارگیــری
کانتینــری و پایانههــای اختصاصی بــرای واردات
و صــادرات خصوصـاً ســوخت ،غــات ،صــادرات
خشــکبار ،مصالــح ســاختمانی ،صیفیجــات و...
اقــدام نمــوده اســت.

ID

بــه توســعه آتــی محوطههــای بنــدري بــه
بیــش از  140هــزار مترمربــع و افزایــش تعــداد
اســکلهها از تعــداد  10پســت بــه  18پســت
اســکله اقــدام بــه طراحــي ،ســاخت ،تعمیــر و
بهینهســازی فضــاي هــای اداري بــا اســتفاده
از مشــاورین و رعایــت اســتانداردهای اداري و
ارگونومــی نیــروي انســاني بــرای رفــاه کارکنان
خــود نمــوده اســت.

ch

iv

eo

fS

بندر آستارا

آمار مقایسهای عملكرد عملياتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گيالن لغایت 93/11/13

1

تعداد کشتیهای وارده

673

736

2

واردات غیرنفتی

1321928

1855916

3

کل تخلیه و بارگیری

1920502

2341326

4

تعداد کامیونها و تانکرهای بارگیری شده

68859

84162

آدرس :بندر انزلی ،خیابان شهید مصطفی خمینی
مرکز تلفن)013( 44424701-5 :
کدپستی43156- 77171 :
kuhsari@anzaliport.ir daryoosh.shabany@gmail.com
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