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سال سی ام  شماره 220  خرداد 1394
100 صفحه  قیمت  60000 ریال

. روزگار کهن بندر شمالی
. همکاری های منطقه ای  برای توسعه چابهار

. انتظارات پسا تحریمی ارگان های دریایی
. صنعت  منتظر دانشگاه  نمی ماند

بیست و سومین همایش
هماهنگی ارگان های 

دریـایی
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 IESCO     �رح فعا�ی�ھای �ر�ت ����ی و �دمات ��ند�ی ا�ان
 
، پودر  FM200، فوم ، هالون ،  Co2از جمله (انواع سیستم ها و تجهیزات ثابت اطفاء حریق شارژ سرویس ، تعمیرات ، تغییرات ، -1

و صدور گواهینامه) و غیره  Mistشیمیائی ، سیستمهاي آب شامل اسپرینکلر ، 
و همچنین تعمیرات کانتینر ، رنگ آمیزي و صدور  FSو تست   NAP، بهینه سازي  و انجام تست تعمیرات بازرسی ، سرویس ، -2

گواهینامه بین المللی جهت الیف رافت 
الیف بوت کشتی  نجات و  جستجو ،  قایقهاي بین المللی جهت صدور گواهینامه داویت و  وینچ ها ، انجام بازرسی هاي سالیانه و تست  

و فرا ساحلی  ها و سازه هاي دریائی
و فراساحلی و صنایع نفت و گاز  جرثقیل ها و تجهیزات جابجائی دریائی و ساحلی  Proof Load Test انجام آزمایشات  -3
فروش ،  انجام آموزشهاي عملی و همچنین انجام   مشاوره و تامین تجهیزات مبارزه با آلودگی در دریا  ، نگهداري و خدمات پس از-4

 جمع آوري الودگی هاي نفتی در دریا
و بازرسی )  IT( تامین و تجهیز دستگاه هاي مخابراتی ، الکترونیکی ، کامپیوتري ناوبري و دستگاه هاي مرتبط با فن آوري اطالعات  -5

 رادیویی و مخابراتی  و ارائه خدمات آموزش انتقال تکنولوژي سیتمهاي فوق 
طراحی و نصب وراه اندازي سیستم هاي ایمنی ، همچنین  Gas Detectionسرویس و تعمیرات آالرم حریق و سیستم هاي    -6

ساحلی ،  دریائی و صنایع نفت و گاز   و انواع سیستمهاي اطفاء حریق  Gas Detectionسیستم هاي آالرم  ،سیستم هاي 
 بازرسی بدنه و ضخامت سنجی بدنه کشتی ها و سازه هاي دریائی و نفتی -7
,UT( آزمایشات غیر مخرب  -8 DPI, MPI  وVac. Test . (  
 بنادر ، ترمینالهاي نفتی و مشاوره و انجام ممیزیها در امور فنی و ایمنی دریایی ،  صنایع و نفت و گاز ،  نیروگاها   -9

 در سازمان هاي صنعتی  HSEمدیریت  استقرار زمینه در مشاوره   -10
 انجام آزمایشات ظروف تحت فشار-11
& Fireتهیه نقشه جات  و  مدارك فنی از جمله  -12 Safety Plan ،Hazardous Areas  , Low Location Lighting   و ،

 دریائی و صنایع نفت و گازغیره براي کشتی ها  و سازه هاي 
 طراحی شناورهاي کوچک و طراحی تغییرات کشتی-13
 Bollard Pull Test و آزمایشات کششی انجام بازرسی و  -14
STCW 95در چارچوب مقررات ( آموزشهاي ایمنی دریائی  -15 Code . ( جمهوري اسالمی  دریانوردي برابر تائیدیه سازمان بنادر و

 ایران
 اطفا حریق   نجات و سایر تجهیزات ایمنی نجات جان وحلقه   ”نجات   هاي  جلیقه  ”نجات  هاي فروش قایق-16

 : دفتر مرکزي
کدپستی (  14واحد   -طبقه چهارم    - 14پالك خیابان پوالدوند  –خیابان شمس  –خیابان کتابی  –متري قیطریه  35 –تهران 

1938694135 ( 
 5147/15875: صندوق پستی             22237159 ،22237900، 22242519-20: تلفن

:E-mail   22212588: فکس Info@iesco-group.com
 

Web Site : www.iesco-group.com
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آدرس: تهران- میدان آرژانتین- خیابان بخارست- نبش کوچه 11- پالک 38 - طبقه 5  -کدپستی 1513755511

  تلفن: 88727255-021    فکس:88727252- 021

جلوتر ازدیگران 
حرکت کنید ...

گروه برترینهای خطوط کشتیرانی
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سال سی ام .  شامره 220 .  خرداد 1394
ماهنامه علمی، تحقیقاتی

58

20

72

38

26

افزایش سطح همکاری های 

منطقه ای برای توسعه بندر 

چابهار

 محیط زیست خزری

روزگار کهن بندر شاملی

صنعت منتظر دانشگاه منی ماند

هامیش هامهنگی ارگان های 
دریایی

شام می توانید دیدگاه و نظرات خود را از طریق پیامک یا

دفرت  به  بعدی  شامره  در  انعکاس  جهت  الکرتونیکی  پست 

ماهنامه ارسال فرمایید.

صاحب امتیاز  سازمان بنادر و دریانوردی

مدیر مسئول  دکرت هادی حق شناس

رسدبیر   یونس غربالی مقدم

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

مدیر داخلی   دکرت عبدالرحیم رحیمی

مدیر اداری   جواد جهاندار

دبیر تحریریه و امور بین امللل  فرید قادری

تحریریه  حسن سوری | عاطفه نامداری | مهدی ده دار 

مجتبی بحیرایی |  فریام صالح | رامین جهان پور | مرضیه نوری نیارکی 

عکس  مجتبی بحیرایی | داوود طهری | یارس علی بخشی

مدیر هرنی  خشایار جعفری

امور هرنی و صفحه آرایی  پویا ملک سیر

مرتجم   احسان اسامعیلی | نازنین ساغری | سید مصطفی هاشمی

ویراستار فنی و ادبی  مهدی جانباز | نگین حسنی

بازرگانی و مشرتکین  فرهاد شهریاری |  نرسین غالمی | ملیکا غفوریان 

زهرا آخوندزاده

پایگاه خربی  یونس پوررضا

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

چاپ  هرن رسزمین سبز

نشانی دفرت ماهنامه  تهران | خیابان آفریقا | بعد از چهارراه 

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

کد پستی  15188-14111

و 88190639-40 تلفکس  88190630-2 

شامره پیامک  100088190630

صندوق پستی   ایران- تهران 15875-3713

bandarvadarya.pmo.ir   وب سایت

bandarvadarya@pmo.ir  پست الکرتونیک

قابل توجه خوانندگان محرتم:

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

دیدگاه نویسندگان لزوما نظر ماهنامه نبوده و مسئولیت حفظ حقوق 

مالکیت فکری و معنوی به عهده مولفان می باشد.

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

ماهنامه به نشانی سایت اینرتنتی bandarvadarya.pmo.ir مراجعه منایند.

ماهنامه بندر و دریا مورد تایید و حامیت

انجمن جهانی زیرساخت های حمل و نقل آبی )PIANC( است.
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انتظارات پسا تحریمی 
از اجتامع ارگان های دریایی

  هادی حق شناس   

هامیـــش هامهنگـــی ارگان هـــای دریایـــی فرصتـــی مغتنـــم بـــرای ارزیابـــی ظرفیـــت بخـــش دریایـــی کشـــور و همچنیـــن 

ــا در  ــش دریـ ــت. بخـ ــته اسـ ــال های گذشـ ــی سـ ــربان عقب ماندگـ ــرای جـ ــا آن بـ ــب بـ ــای متناسـ ــه راهکارهـ ارائـ

ســـال های گذشـــته بـــه دالیـــل مختلـــف و از همـــه مهم تـــر تحریم هـــای ظاملانـــه ای کـــه علیـــه اقتصـــاد کشـــور 

ـــورهای  ـــابه در کش ـــادر مش ـــایر بن ـــورد س ـــا رک ـــب ب ـــت متناس ـــت، نتوانس ـــام گرف ـــی انج ـــورهای غرب ـــط کش ـــران توس ای

ـــد. ـــته باش ـــاری داش ـــت تج ـــر، فعالی دیگ

ـــا  ـــوزه دری ـــش در  ح ـــن زیربخ ـــود دارد. مهم تری ـــا وج ـــوزه دری ـــی در ح ـــش اصل ـــر بخ ـــه زی ـــی س ـــته بندی کل ـــک دس در ی

ســـاخت اســـکله و موج شـــکن و در یـــک کالم بنـــدر اســـت. زیربخـــش دوم شـــناورهای تجـــاری، شـــامل کانتیـــرن، 

نفتـــی، جـــرنال کارگـــو و نـــاوگان صیـــادی اســـت و در نهایـــت ســـکوهای نفتـــی یـــا ســـکوهای حفـــاری یـــا بخـــش 

فراســـاحل اســـت کـــه عمده تریـــن زیربخش هـــای حـــوزه دریایـــی هســـتند.

ـــه توســـعه  ـــد، نتوانســـتند ب ـــه بودن ـــرار گرفت ـــم ق ـــل اینکـــه در تحری ـــه دلی ـــن بخش هـــا،  ب ـــم، همـــه ای در ســـال های تحری

مـــورد انتظـــار دســـت پیـــدا کننـــد. در همیـــن راســـتا بخشـــی از اســـکله ها هـــم بـــه خاطـــر تحریم هـــا نتوانســـتند 

خودشـــان را متناســـب بـــا ســـایز کشـــتی های جدیـــد آمـــاده تخلیـــه و بارگیـــری کننـــد. اگرچـــه بـــا وجـــود آبخـــور طبیعـــی 

کـــه در برخـــی بنـــادر ایـــران، بـــه خصـــوص بنـــدر امـــام خمینـــی )ره( و از ســـوی دیگـــر بـــه خاطـــر طراحـــی مناســـبی کـــه 

ـــان  ـــتی های جه ـــن کش ـــه بزرگرتی ـــی ب ـــرای پهلوده ـــکلی ب ـــروز مش ـــت، ام ـــده اس ـــام ش ـــی انج ـــهید رجای ـــدر ش در بن

نداریـــم، امـــا بایـــد بپذیریـــم کـــه پیـــش از تحریـــم بیشـــرت از بیســـت خـــط کشـــتیرانی بین املللـــی، مســـتقیام بـــه 

ـــت. ـــرده اس ـــدا ک ـــش پی ـــرن کاه ـــد الی ـــا چن ـــه دو ی ـــان ب ـــاال تعدادش ـــه ح ـــد ک ـــران می آمدن ـــادر ای بن

از ارگان هـــای دریایـــی انتظـــار مـــی رود کـــه بـــا در نظـــر گرفـــن رشایـــط دوران پســـاتحریم در حـــوزه دریـــا تـــالش 

مضاعفـــی مناینـــد تـــا جـــربان عقب ماندگی هـــای گذشـــته هـــم در حـــوزه تامیـــن منابـــع مالـــی و هـــم در زمینـــه 

ـــهید  ـــدر ش ـــعه بن ـــد. توس ـــرار ده ـــتور کار ق ـــاری را در دس ـــاوگان تج ـــم ن ـــادر و ه ـــز بن ـــعه و تجهی ـــی توس ـــات اجرای عملی

ـــار و پنـــج بنـــدر شـــهید رجایـــی در اســـتان هرمـــزگان و تجهیـــز  بهشـــتی چابهـــار، توســـعه حوضچه هـــای ســـه، چه

ـــامر  ـــه ش ـــوردی ب ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــرای س ـــوب ب ـــن چارچ ـــات در ای ـــن اقدام ـــه مهم تری ـــور از جمل ـــادر کش ـــایر بن س

ـــزات  ـــا تجهی ـــن آن ه ـــه عمده تری ـــور ک ـــادر کش ـــز بن ـــی از تجهی ـــتیم بخش ـــا، نتوانس ـــر تحریم ه ـــه خاط ـــا ب ـــی رود. م م

ـــکان  ـــدون ام ـــه ب ـــم، چراک ـــه کنی ـــت، را تهی ـــن اس ـــرتی کری ـــل گن ـــرن مث ـــری کانتی ـــه و بارگی ـــرای تخلی ـــاز ب ـــورد نی م

گشـــایش اعتبـــار و ال ســـی امکان پذیـــر نبـــود. از جملـــه مســـائلی کـــه پـــس از تحریم هـــا بـــا آن مواجـــه خواهیـــم 

ـــز بنـــادر کشـــور در حداقـــل زمـــان ممکـــن و همچنیـــن توســـعه بنـــدر شـــهید رجایـــی اســـت. البتـــه  ـــود، رضورت تجهی ب

ـــرون از تنگـــه هرمـــز مـــورد توجـــه اســـت و جـــزو  ـــوان نقطـــه اســـرتاتژیک بی ـــه عن ـــن بحـــث ســـواحل مکـــران ب ـــار ای در کن

برنامـــه بخـــش دریایـــی کشـــور قـــرار می گیـــرد.

آنچـــه گفتـــه شـــد مربـــوط بـــه بخـــش دریایـــی و بنـــدری بـــود. امـــا همیـــن بحـــث دربـــاره کشـــتی های تجـــاری و 

ـــش  ـــی نفتک ـــاوگان مل ـــود، ن ـــده ب ـــیده ش ـــته کش ـــال های گذش ـــه در س ـــی ک ـــا زحامت ـــت. ب ـــادق اس ـــم ص ـــش ه نفتک

ـــی  ـــا، برخ ـــر تحریم ه ـــه خاط ـــته ب ـــال گذش ـــد س ـــا در چن ـــود. ام ـــه ش ـــت در منطق ـــه نخس ـــب رتب ـــه کس ـــق ب ـــران موف ای

ـــه  ـــا توج ـــه ب ـــه البت ـــتیم ک ـــه هس ـــا مواج ـــا تقاض ـــش ب ـــن بخ ـــل در ای ـــن دلی ـــه همی ـــد. ب ـــل داده نش ـــفارش ها تحوی س

ـــود و  ـــت در روز ب ـــکه نف ـــون بش ـــم میلی ـــدود دو و نی ـــا، ح ـــش از تحریم ه ـــه پی ـــران ک ـــت ای ـــادرات نف ـــت ص ـــه محدودی ب

ـــرای صـــادرات نفـــت  ـــه یـــک میلیـــون بشـــکه کاهـــش پیـــدا کـــرده اســـت، طبیعـــی اســـت کـــه افزایـــش تقاضـــا ب حـــاال ب

خـــام،  منجـــر بـــه افزایـــش تقاضـــا بـــرای کشـــتی های نفتکـــش هـــم خواهـــد شـــد. در فراســـاحل هـــم ســـکوهای 

نفتـــی، ســـکوهای حفـــاری بـــه خصـــوص در پـــارس جنوبـــی تقاضاهـــای جدیـــدی اســـت کـــه منجـــر می شـــود در 

زمـــان پســـا تحریـــم دســـت اندرکاران بخـــش دریایـــی،  راهکارهـــای مناســـبی ارائـــه دهنـــد کـــه در حداقـــل زمـــان 

عقب ماندگی هـــای ســـال های گذشـــته جـــربان شـــود.

اجتـــامع بـــزرگ ارگان هـــای دریایـــی کشـــور در بیســـت و ســـومین گردهامیـــی فرصتـــی اســـت از یـــک ســـو تـــا سیاســـتها 

ـــاه مـــدت و بلنـــد مـــدت در دوران پســـا تحریـــم را ترســـیم کنـــد و از ســـوی دیگـــر شـــاهد هم افزایـــی و  و راهربدهـــای کوت

ـــت ها  ـــن سیاس ـــا ای ـــه ب ـــفاف در رابط ـــن و ش ـــانه های روش ـــا و نش ـــم پیام ه ـــیم و ه ـــا باش ـــی در درون ارگان ه هامهنگ

ـــده و  ـــه ش ـــه کار گرفت ـــر ب ـــایه تدابی ـــه در س ـــم ک ـــود. امیدواری ـــس ش ـــی منعک ـــذاران احتامل ـــه رسمایه گ ـــا ب و رویکرده

ـــاخت های  ـــعه زیرس ـــرای توس ـــش ب ـــش از پی ـــی بی ـــش خصوص ـــت و بخ ـــکا، دول ـــامد و ات ـــل اعت ـــای قاب ـــه راهکاره ارای

ـــان شـــویم.  ـــی کشـــور همـــدل و همزب دریای
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روابط عمومی و اطالع رسـانی وزارت راه و شهرسازی:  

وزیر راه و شهرسـازی از رسمایه گـذاری ۱۹۵ میلیون 

دالری هنـد در طرح توسـعه بنـدر چابهار خـرب 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 توافق نامـه رسیع تر نهایی شـود.

عبـاس آخونـدی بعـد از امضـای یادداشـت تفاهـم 

رسمایه گـذاری 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 ایرانی هـا انجـام شـده  در ایـن تفاهم نامـه 

هندی هـا پذیرفتنـد ۸۵ میلیـون دالر بـرای تجهیـز 

فـاز یـک بنـدر چابهـار رسمایه گـذاری کننـد و بـر 

اسـاس بخـش دیگـری از ایـن تفاهـم نامـه، طـرف 

هندی برای رسمایه گـذاری ۱۱۰ میلیـون دالری در 

توسـعه سـایر فازهای بندر چابهار نیز اعـالم آمادگی 

کرده اسـت. وزیـر راه و شهرسـازی با بیـان اینکه این 

تفاهم نامه بین وزارت راه و شهرسـازی ایـران و وزارت 

حمل و نقل، کشـتیرانی و بزرگراه هـای 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 رسمایه گـذاری هندی هـا 

در طـرح توسـعه بنـدر چابهار نیـز گفـت: دولت هند 

رسمایه گذاری در بندر چابهار را به تصویب رسـانده، 

بنابراین بـا دولت مصممی روبرو هسـتیم که مصوبه 

رسـمی بـرای رسمایه گـذاری در بنـدر چابهـار دارد و 

برای ایـن رسمایه گـذاری عالقمند اسـت. وی تاکید 

کـرد: البته ما بـرای ایـن رسمایه گذاری بـه هیچ وجه 

عملیات توسـعه ای خود را در چابهار متوقف نکردیم 

اما بـه محـض این کـه دولت هنـد پیشـنهادات فنی 

و قـراردادی خـود را ارائـه دهـد اسـتقبال می کنیم تا 

از این ظرفیت اسـتفاده حداکرثی داشـته باشـیم.

افزایش ظرفیت بندر چابهار

 به 8.5 میلیون تن
آخونـدی بـا اشـاره بـه اینکه توسـعه بنـدر چابهـار در 

فـاز یک بیـش از ۶ میلیون تـن به ظرفیـت فعلی این 

بنـدر اضافه می کنـد، ادامـه داد: در حـال حارض فاز 

یـک طـرح توسـعه بنـدر چابهـار بیـش از ۵۰ درصـد 

پیرشفت دارد و شـام 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 ۸۰ میلیون تن در سـال نیـز افزایش می 

یابـد گفـت: ایده مـا این اسـت که چابهـار را بـه بندر 

کشـتی های اقیانوس پیام بـا ظرفیت بیـش از ۱۰۰ 

هزار تن تـا ۳۰۰ هزار 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 بزرگراه هـای هنـد بـا اشـاره بـه اینکـه 

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 راه جایگزین برای کشـورهایی که راه دریایی 

نـدارد را فراهـم می کنـد و ایـن موجـب رشـد اقتصاد 

و تجـارت در منطقـه خواهـد شـد. وی بـا تاکیـد بـر 

اینکـه باعـث افتخاراسـت که ایـن یادداشـت تفاهم  

را امضای می کنیـم ادامـه داد: آمادگی خـود را برای 

توسـعه بنـدر چابهار طبـق برنامـه اعـالم می کنیم تا 

طرح توسـعه ایـن بندر هـر چه رسیعـرت 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 مختلف جهـان پروژه هـای بزرگـی را انجام 

داده اسـت.

همچنین نیتین گادکاری در حاشیه امضای یادداشت 

تفاهـم نامـه رسمایه گذاری هنـد در طرح توسـعه بندر 

چابهار با بیان اینکه موقعیت بندر چابهار بسـیار مهم 

اسـت در جمع خربنگاران گفـت: ایـن رسمایه گذاری 

موجـب افزایـش تجـارت در ایـران و هنـد بـه صـورت 

همزمـان و همچنیـن ارتقـای تجـارت بیـن املللی هر 

دو کشـور می شـود.

پیش نویس توافق نامه همکاری بین ایران

 افغانستان و هند در حوزه ترانزیت
آخونـدی در جریـان دیـدار بـا وزیـر حمـل و نقـل، 

کشـتیرانی و بزرگراه هـای هنـد گفت: خوشـبختانه 

همکاری هـای 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 توافق نامه رسیعـرت نهایی 

شـود. وی بـه ارتباط کریـدور شـامل – جنوب اشـاره 

کـرد و گفـت: ارتبـاط بـا کریـدور شـامل جنـوب نیـز 

مورد توافق پیشـین ایران، روسـیه و هند بـود که باید 

هر چه رسیعـرت از این کریـدور حداکرث بهـره را بربیم 

و آن را فعـال کنیـم. 

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه مطمئنـا امضـای یادداشـت 

تفاهـم  رسمایه گـذاری 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؛ عـالوه 

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 ۲.۵ میلیون تـن کاال فعالیت 

می کنـد و کشـتی هایی با ظرفیـت بیـش از ۶۰ هزار 

تـن میتواننـد در ایـن بنـدر پهلوگیـری کنند.

وزیر راه و شهرسازی خرب داد:

افزایش سطح همکاری های منطقه ای برای 
توسعه بندر چابهار
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مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: دانشگاه 

تخصصی دریانوردی و علوم دریایی چابهار از افتخارات 

و پتانسیل های بسیار قوی کشور در امر تربیت نیروی 

متخصص برای ناوگان تجاری کشــتیرانی به  شــامر 

می آید بــه طوری که در ابعاد کالن کشــور نیز نگاهی 

خاص و راهربدی به این دانشگاه صورت می گیرد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان بنادر و دریانوردی، 

محمد ســعیدنژاد در مراسم گرامیداشــت روز معلم و 

آموزش و پژوهش در دانشگاه بین املللی دریانوردی و 

علوم دریایی چابهار افزود: صنعت دریانوردی و به ویژه 

افزایش طول و حجم کشتی های قاره پیام که هم اینک 

ساخت آنها در دنیا آغاز شده است؛ می طلبد رشته های 

علوم دریایی و ویژه دســتیابی به دانــش و فناوری روز 

برای عقب مناندن از تجارت جهانی در حوزه دریایی و 

اقیانوسی به طور جد در دستور کار قرار گیرد.

سعیدنژاد ترصیح کرد: متاسفانه در یک مقطع زمانی 

تربیت نیرو برای ناوگان تجاری دریایی کشور متوقف 

شد که با پیگیری های دیگر دست اندرکاران ، صنعت 

دریایی کشــور بطور حتم در آینده شاهد جهش های 

خوبی در تربیت نیرو و هدایت صنعت دریانوردی کشور 

خواهیم بود.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور خاطرنشان 

کرد: حضور چشمگیر دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی 

چابهار در رشد و اعتالی صنعت راهربدی دریانوردی 

نقشی مثال زدنی و رو به رشد اســت به  طوری که این 

مرکز دانشگاهی توانسته با تزریق نیروهای متخصص، 

ایران اســالمی را به یکی از قطب های دریایی منطقه 

مبدل کند.

سعیدنژاد نقش و جایگاه 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 توامنندی های اساتید مجرب و ریاست پیگیر و 

پرتوان این دانشگاه، اعالم می کند این آمادگی را دارد تا 

در متامی زمینه ها با حامیت های کاربردی از پتانسیل 

باالی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی در حوزه های 

مختلف بهره مند شود.

معاون وزیــر راه و شهرســازی افزود: با افتخــار اعالم 

می کنیم صنعت دریانوردی تنها صنعتی است که در 

آن نیروی مازاد یا بیکار وجود ندارد و بر همین اســاس 

جوانان می توانند بــا انتخاب دانشــگاه دریانوردی و 

علوم دریایی و اســتفاده از توان تخصصــی این مرکز 

علمی، خود را به بدنه صنعت دریانوردی ایران اسالمی 

متصل کنند.

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 

رشکت کنندگان بودند.

رسمایه گذاری  بخش خصوصی در رشق 

کشور تضمین می شود
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 از دقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

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 می یابد.

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 

رسمایه گذاری بخش های خصوصی در این منطقه از 

کشور خرب داد.

محمد ســعیدنژاد با اشــاره به اهمیت سوق الجیشی 

بندر چابهــار از نظر ملی و جهانی، خاطرنشــان کرد: 

بندر چابهار کانون ورودی کشــور است و این سازمان 

ضمن نگاه فرا ســازمانی و فرا ملی به بنــدر چابهار، از 

حضور رشکت های معترب جهانی در این بندر استقبال 

می کند.

دکرت صالح آبادی، مدیرعامل بانک توســعه صادرات 

کشور، نیز گفت: اهمیت توسعه بندر چابهار بر همگان 

روشن است و بانک توســعه صادرات برای بخش های 

توسعه ای و زیربنایی، صادرات و واردات کشور همکاری 

الزم را ارائه خواهد کرد.

دکرت صالح آبادی گفت: طبق فرمایشات مقام معظم 

رهربی مبنی بر توســعه رشق کشور و اهمیت سواحل 

مکران، این بانک از پروژه ها و طرح های زیرساختی در 

این منطقه حامیت خواهد کرد.

همچنین مهندس داودی، رئیس امور زیربنایی سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور، اظهار داشت: دولت در 

برنامه ششم توجه زیادی به بخش های توسعه ای دارد. 

به همین منظور در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 

و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشــور توجه زیادی به 

تعادل بخشی توسعه ای 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.

سعیدنژاد در مراسم گرامیداشت روز معلم 

و بازدید از پروژه توسعه بندر چابهار عنوان کرد:

جایگاه فراسازمانی
 دانشگاه بین املللی
چابهار
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ســخنان وزیــر راه و شــهر ســازی در نشســت ســوم اردیبهشــت بــا حضــور مدیــران 

ارشــد ایــن وزارتخانــه کــه در شــامره 219 بنــدر و دریــا بــا عنــوان » هــم زبانــی وزیــر 

راه و شهرســازی بــا رسمایه گــذاران بخــش خصوصــی؛ رسمایه گــذار خواهــان 

شناســایی ریســک های احتاملــی در رسمایه گــذاری اســت« منعکس شــد. بــا توجه 

ــوب  ــی در چارچ ــر بنای ــای زی ــرای پروژه ه ــات اج ــا الزام ــر ب ــتفاده وزی ــورد اس ــات م ــی ادبی ــه نزدیک ب

قراردادهــای مشــارکت عمومی-خصوصــی )Public Private Partnership( تــالش شــد تــا جنبه هــای 

بیشــرتی از نــکات مطرح شــده توســط ایشــان بــا خواننــدگان در میان گذاشــته شــود. نکته قابــل توجه 

ــرای  ــرای اج ــی ب ــارکت عمومی-خصوص ــای مش ــری روش ه ــه کارگی ــارض رضورت ب ــال ح ــه در ح اینک

پروژه هــای زیرســاختی بیــش از پیــش مــورد توجــه دولت هــا و موسســات و رشکت هــای بین املللــی قــرار 

گرفتــه و مقامــات اجرایــی و سیاســت گذار کشــورمان نیــز بر اهمیــت و کارکــرد این نــوع قراردادها بیشــرت 

از گذشته واقف شده اند.

قراردادهای مشارکت عمومیـ  خصوصی

ابزار هم زبانی دولت و بخش خصوصی
وزیر راه و شهرسازی در نشستی که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی در روز سوم 

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

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

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

می دهد ممکن است یک اتفاق بینابین باشد.«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شده مهم است.«

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

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

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

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

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

بررسی قرار می گیرد.«

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

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

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

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

را بر عهده گرفته است.«

در واقعیات اقتصاد دچار گرفتاری بسیار جدی هستیم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

درآمدهای مالیاتی تابعی از درآمدهای نفت است

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

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

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

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

عمل میزان تحقق درآمدها چقدر است.«

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

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

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

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

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

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

منابع وجود ندارد.«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

که می برد برنامه ریزی می کند.«

فرصت سازی برای رسمایه گذاران

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هم زبانی وزیر راه و شهرسازی با رسمایه گذاران بخش خصوصی

رسمایه گذار خواهان شناسایی 

ریسک های احتاملی در 

رسمایه گذاری است
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هزینه مبادله

در رشایـــط تحریـــم هزینـــه مبـــادالت 

بین املللـــی ۱۳ تـــا ۲۰ درصـــد 

ـــه  ـــت ک ـــورها اس ـــایر کش ـــرت از س بیش

حـــدود ۶ تـــا ۱۰ میلیـــارد دالر بـــرآورد 

ــی  ــه داخلـ ــه مبادلـ ــود. هزینـ می شـ

ـــب و کار  ـــط کس ـــه محی ـــا ب ـــز عمدت نی

عمومـــی و سیســـتم های مالـــی و 

کالن اقتصـــادی بـــر می گـــردد. 

محیـــط کســـب و کار نامســـاعد، قوانیـــن 

دســـت و پـــا گیـــر، طوالنـــی بـــودن زمـــان 

ـــروی انســـانی ناکافـــی  اجـــرای پروژه هـــا، نی

ــزات  ــود تجهیـ ــا نبـ ــود یـ ــد، کمبـ و ناکارآمـ

کافـــی و روزآمـــد، عـــدم پایبنـــدی دولـــت 

بـــه تعهـــدات قـــراردادی، ناکارآمـــد بـــودن 

ـــده و  ـــط وام دهن ـــور و رواب ـــق کش ـــام وثای نظ

وام گیرنـــده می توانـــد از جملـــه مصادیـــق 

افزایـــش هزینـــه مبادلـــه داخلـــی باشـــد.

بانـــک رسمایه گـــذاری اروپـــا در ســـال ۲۰۰۵ 

در اولیـــن ارزیابـــی صـــورت گرفتـــه از تفـــاوت 

ـــه  ـــده ب ـــرا ش ـــای اج ـــن پروژه ه ـــه بی ـــه مبادل هزین

روش متـــداول دولتـــی بـــا پروژه هـــای مشـــارکت 

عمومـــی خصوصـــی نتیجـــه گرفـــت کـــه اختـــالف 

هزینـــه تنهـــا در موضـــوع تامیـــن و تـــدارک کاال 

ـــدون  ـــروژه )ب ـــد از کل ارزش پ ـــات ۱۰ درص و خدم

در نظـــر گرفـــن هزینـــه مذاکـــرات مکـــرر بـــرای 

ــت.   ــرا( اسـ ــف در دوره اجـ ــای مختلـ آیتم هـ

در تنگنا بودن 

بخش واقعی 

اقتصاد

پروژه هـــای زیربنایـــی در بخـــش 

واقعـــی اقتصـــاد اجـــرا می شـــوند 

و از آنجـــا کـــه در بخـــش واقعـــی در 

رشایـــط ســـختی بـــه رس می بریـــم 

مســـئولیت های دولـــت هـــم بـــه 

مراتـــب بیشـــرت می شـــود.

تولیـــد کاال و خدمـــات در بـــازار مبتنـــی 

بـــر عرضـــه و تقاضـــا بـــا دشـــواری های 

ـــت.  ـــف روبروس ـــای مختل ـــدی در حوزه ه ج

ـــاد  ـــر اقتص ـــی ب ـــازی مبتن ـــفته ب ـــش س افزای

ــاد  ــی اقتصـ ــال بخـــش واقعـ کاغـــذی عمـ

را بیـــش از پیـــش تحـــت تاثیـــر قـــرار 

. هـــد می د

ـــد  ـــر تولی ـــا ب ـــوع پروژه ه ـــن ن ـــز ای ـــل مترک ـــه دلی ب

کاال و خدمـــات عمومـــی، بخـــش واقعـــی اقتصـــاد 

نـــه بـــه صـــورت مقطعـــی بلکـــه در یـــک بـــازه زمانـــی 

ـــد مـــدت تقویـــت خواهـــد شـــد بلن

قدرت 

اعتباری 

بانک ها

کاهـــش از ۳۵ درصـــد تولیـــد ناخالـــص 

داخلـــی در ســـال ۸۵ بـــه ۱۲ درصـــد 

ـــال ۱۳۹۳ در س

ورود بی ســـابقه بانک هـــای کشـــور بـــه 

فعالیت هـــای بنـــگاه داری و همچنیـــن 

ـــر منقـــول ماننـــد زمیـــن و  متلـــک امـــوال غی

ســـاختامن موجـــب کاهـــش شـــدید قـــدرت 

ــا شـــده اســـت. اعتبـــاری بانک هـ

اعتباردهـــی بانک هـــا بـــه دلیـــل مترکـــز بـــر 

ــر  ــای بلنـــد مـــدت زیربنایـــی بـ تامیـــن پروژه هـ

ـــد و  ـــد ش ـــز خواه ـــاد متمرک ـــی اقتص ـــش واقع بخ

ـــد. ـــد ش ـــف خواه ـــفته بازی تضعی ـــای س زمینه ه

  فرید قادری  
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بودجه 

عمرانی

ــی در  ــارد تومان ــزار میلی ــه ۵۰ ه بودج

ســال ۹4. در حالــی کــه در ســال های 

گذشــته عمــال بودجــه در نظــر گرفتــه 

شــده به طــور کامــل تخصیــص نیافته 

اســت. عــدم وجــود منابــع کافــی 

دولتــی بــرای اجــرای پروژه هــای 

عمرانــی

بــر اســاس اطالعــات منتــرش شــده در 

گزارش هــای عملکــرد ســازمان مدیریــت 

ــه  و برنامــه ریــزی در چنــد ســال گذشــته  ب

طــور متوســط حــدود 7۰ تــا ۸۰ درصــد 

مشــکالت اجرایــی پروژه هــای عمرانــی 

کشــور ناشــی از عــدم امــکان تعییــن 

رقــم مــورد نیــاز در بودجه هــای ســاالنه و 

همچنین عــدم تخصیــص بخش عمــده ای 

از هــامن مبالــغ در پایــان هــر ســال مالــی 

اســت.

رضورت هــای توســعه ای کشــور بــه ویــژه در حــوزه 

زیرســاخت ها کــه عمــال بــا منابــع دولتــی امــکان 

پذیــر نبــوده و نخواهــد بــود. فراهــم منــودن 

ــت و بخــش  امــکان رسمایه گــذاری مشــرتک دول

ــع  ــادی رف ــد زی ــا ح ــتی را ت ــن کاس ــی ای خصوص

ــرد. ــد ک خواه

درآمد مالیاتی

اتــکای درآمدهــای مالیاتــی بــه 

درآمدهــای نفتــی بــه دلیل وابســتگی 

درآمــد رشکت هــای بــه عوایــد حاصــل 

از فــروش نفــت

بــه دلیــل نقــش پررنــگ دولــت در اقتصــاد 

کشــور از طریــق در تعریــف و اجــرای 

پروژه هــای زیربنایــی، بــه تناســب افزایــش/

ــف و  ــد تعری ــی رون ــای نفت ــش درآمده کاه

ــش/ ــز افزای ــی نی ــای عمران ــرای پروژه ه اج

کاهــش می یابــد.

ــه  ــه عرص ــی ب ــش خصوص ــای بخ ورود رسمایه ه

پروژه هــای عمرانــی ملــی بخــش بزرگــی از 

اقتصــاد کشــور را بــه حرکــت درخواهــد آورد. از 

ایــن ره گــذر درآمدهــا رشکت هــای مرتبــط بــا اجرا 

و بهره بــرداری از ایــن پروژه هــا افزایــش خواهــد 

یافــت و بــه تبــع آن درآمدهــای مالیاتــی دولت نیز 

ــت. ــد یاف ــش خواه افزای

درک نیازهای 

رسمایه گذار 

و به رسمیت 

شناخنت 

ریسک های 

رسمایه گذاری

ــب و  ــط کس ــاد محی ــرای ایج ــالش ب ت

کار مناســب و درک متقابــل از نیازها و 

الزامــات. ریســک هــای ناشــی از رفتار 

دولــت، منصــف بــودن و بی طرفــی 

دولــت مــورد تردیــد بخــش خصوصــی 

اســت، تبلیــغ یــک ســویه دســتگاه ها

ننــد مشــارکت،  مفاهیــم بنیــادی ما

رسمایه گــذاری، پیامنــکاری، ریســک، 

ســود، زمــان اجــرا و ... می بایســت از زاویــه 

نــگاه رسمایه گــذار در دولــت بررســی 

شــود تــا زمینــه رســیدن بــه یــک زمینــه 

همــکاری مســتمر فراهــم گــردد. دولــت 

می بایســت از طریــق ابزارهــای قانونــی، 

مقرراتــی و سیاســتی نشــانه های ثبــات در 

تصمیم گیــری و اجــرای سیاســت ها را در 

کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت بــه رسمایه گــذار 

منتقــل کنــد. در عیــن حــال ابزارهــای 

مالــی و اقتصــادی بــرای پوشــش تعهــدات 

و ریســک های احتاملــی ناشــی از رفتــار 

دولــت تــدارک گــردد.

ــکاری" از مفهــوم "رسمایه گــذاری  مفهــوم  "پیامن

و مشــارکت" بایــد بــه خوبــی تفکیــک شــده و 

حقــوق رسمایه گــذار بــه عنــوان رشیــک بــه طــور 

بــه رســمیت شــناخته می شــود. ضامنت هــای 

اجرایی بــرای جربان نقــض قرادادهــای احتاملی 

دولــت در نظــر گرفتــه می شــود. دســتگاه های 

دولتــی منی تواننــد تنها جنبه هــای مثبــت را ارائه 

کننــد و می بایســت در مقابــل متام تعهــدات خود 

پایبنــد باشــند.

نقش و جایگاه 

دولت

یه گــذاری فرصــت  فرصــت رسما

توســعه ملــی ایــران اســت، دولــت 

سیاســت گذار باشــد نــه قیمت گــذار، 

فراهــم آورنــده محیــط متکــی به بــازار، 

اتکا بــه رسمایه گذار داخلی و تســهیل 

رسمایه گــذار خارجــی

دولــت بایــد تصمیــم بگیــرد کــه در چــه 

بازارهایــی و تــا چــه انــدازه در هــر حــوزه 

مایــل و قــادر بــه دخالــت اســت. همچنیــن 

بایــد بــرآورد دقیقــی از پیامدهــای دخالــت 

ــا  خــود داشــته باشــد و ارزیابــی کنــد کــه ب

ــف اقتصــادی،  ــه جنبه هــای مختل توجــه ب

توســعه ای، اجتامعــی، فرهنگــی، زیســت 

ــت  ــاوری، حقوقــی و ... دخال محیطــی، فن

ــه  ــت. تجرب ــر اس ــه پذی ــدازه توجی ــه ان او چ

کشــورهای مختلــف نشــان می دهد کــه در 

ایــن زمینــه دیــدگاه یکســانی وجــود نــدارد. 

نــه تنهــا جنبه مالــی بلکــه جنبه هــای توســعه ای، 

اجتامعــی، فرهنگی، زیســت محیطی، فنــاوری، 

حقوقــی هــم بــه مــوازات در اولویــت قــرار 

می گیرنــد. بــه دلیــل ماهیــت بلنــد مــدت بــودن 

ایــن نــوع قراردادهــا چندیــن نســل از افــراد یــک 

کشــور درگیــر خواهنــد بــود و بنــا بــه رضورت همه 

ــود. ــی می ش ــت بررس ــه دق ــاد ب ابع

مبادالت 

بین املللی

توجه به رقابت، فناوری، توان 

مهندسی...مهم تر از تامین منابع 

مالی است.

ــزرگ  ــای ب ــا و رشکت ه ــیاری از دولت ه بس

ــارب  ــاد تج ــیار زی ــای بس ــا رصف هزینه ه ب

گران بهایــی را در حوزه هــای مختلــف 

ــای  ــرداری از پروژه ه ــرا و بهره ب ــف، اج تعری

زیربنایــی بــه دســت آورده انــد کــه از طریــق 

مبــادالت بین املللــی و بــا هزینــه ای بــه 

مراتــب کمــرت از هزینــه اوله قابل دســتیابی 

اســت.  

عــالوه بــر تجربــه رشکت هــا و دولت هــا، توجــه 

ــه تجــارب موسســات بین املللــی ماننــد بانــک  ب

توســعه اســالمی و بانــک جهانــی کــه بــه عنــوان 

راهنــامی عقــد قــرارداد موسســات و رشکت هــای 

خصوصــی بــا دولت هــا عمــل می کننــد نیــز 

زمینــه ســاز موفقیــت در اجــرای ایــن نــوع پروژه ها 

ــود. ــد ب خواه
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ـــوال،  ـــر، آنگ ـــور )الجزای ـــه دوازده کش ـــت ک ـــی اس ـــی دامئ ـــان دولت ـــازمان می ـــک س ـــک ی ـــت: اوپ ـــده اس ـــی ش ـــه معرف ـــازمان اینگون ـــن س ـــک، ای ـــمی اوپ ـــایت رس در وب س

آکـــوادور، ایـــران، عـــراق، کویـــت، لیبـــی، نیجریـــه، قطـــر، عربســـتان ســـعودی، امـــارات متحـــده عربـــی و ونزوئـــال( در حـــال توســـعه صـــادر کننـــده نفـــت عضـــو آن هســـتند. 

ـــه  ـــد عرض ـــا بتوان ـــد ت ـــن می منای ـــی را تضمی ـــای نفت ـــات بازاره ـــازد و ثب ـــه می س ـــوده و یکپارچ ـــگ من ـــود را هامهن ـــو خ ـــورهای عض ـــی کش ـــت های نفت ـــازمان سیاس ـــن س ای

ـــر  ـــال، اگ ـــرای مث ـــازد. ب ـــر س ـــذاران را می ـــرای رسمایه گ ـــه ب ـــب و منصفان ـــازده مناس ـــدگان و ب ـــات عرضه کنن ـــد ثب ـــرتیان، درآم ـــه مش ـــت ب ـــم نف ـــادی و منظ ـــد، اقتص کارآم

ـــد. در مقابـــل، اگـــر اوپـــک تصمیـــم بگیـــرد تولیـــد  ـــازار کاهـــش می یاب ـــر نیـــاز ب ـــه دلیـــل عرضـــه مـــازاد ب اوپـــک تصمیـــم بگیـــرد تولیـــد را افزایـــش دهـــد، قیمـــت نفـــت خـــام ب

ـــدز  ـــه لوی ـــط موسس ـــده توس ـــر ش ـــزارش منت ـــن گ ـــه آخری ـــتی  رانی دارد ک ـــت کش ـــگرفی روی صنع ـــر ش ـــان تاثی ـــک چن ـــت. اوپ ـــد رف ـــاال خواه ـــت ب ـــد، قیم ـــش ده را کاه

ـــت.  ـــاده اس ـــام نه ـــی ن ـــل دریای ـــل و نق ـــت حم ـــر صنع ـــذار ب ـــم و تاثیرگ ـــل مه ـــومین عام آن را س

ـــی از  ـــای زیرزمین ـــکاف در صخره ه ـــا ش ـــگ ایج ـــور از فراکین ـــود. منظ ـــتخراج می ش ـــگ اس ـــق فراکین ـــت و از طری ـــد اس ـــبتا جدی ـــف نس ـــک کش ـــیل )Shale Oil( ی ـــت ِش نف

ـــکا، عربســـتان  ـــاالت متحـــده آمری ـــیل موجـــب شـــده اســـت کـــه ای ـــق ِش ـــاد اســـت. رون ـــا فشـــار بســـیار زی ـــق مخلوطـــی از آب، مـــواد شـــیمیایی، شـــن و ماســـه ب ـــق تزری طری

ـــیه  ـــتان و روس ـــود و از عربس ـــل ش ـــت تبدی ـــده نف ـــن تولیدکنن ـــه بزرگرتی ـــکا ب ـــده آمری ـــب ش ـــه موج ـــیلی دارد ک ـــان پتانس ـــیل چن ـــت ِش ـــذارد. نف ـــت رس بگ ـــعودی را پش س

ـــه عنـــوان مثـــال، اســـتخراج  ـــی اســـت. ب ـــا نفـــت معمول ـــاالی اســـتخراج نفـــت ِشـــیل در مقایســـه ب پیشـــی بگیـــرد. البتـــه نفـــت ِشـــیل یـــک نقطـــه ضعـــف دارد و آن هزینـــه ب

ـــه دارد. ـــیل در حـــدود 25 دالر هزین ـــا اســـتخراج یـــک بشـــکه ِش ـــه دارد، ام ـــا 8 دالر هزین یـــک بشـــکه نفـــت عربســـتان ســـعودی در حـــدود 5 ت

هرچـــه در تـــوان دارد انجـــام می دهـــد.

 از بیـــن بـــردن بنیـــه اقتصـــاد ایـــران بهرتیـــن راه اســـت کـــه بـــدون درگیـــری 

نظامـــی نفـــوذ ایـــران در منطقـــه را کاهـــش داد. از ســـوی دیگـــر، پـــس از بحـــران 

ـــد.  ـــل ش ـــنگینی را متحم ـــادی س ـــای اقتص ـــیه تحریم ه ـــور روس ـــن، کش اوکرای

ـــه  ـــرای رضب ـــت ب ـــن فرص ـــیه را بهرتی ـــی روس ـــت فعل ـــعودی وضعی ـــتان س عربس

ـــه همیـــن دلیـــل عربســـتان کـــه کنـــرتل  ـــه حریـــف تلقـــی منـــوده اســـت. ب زدن ب

ـــدت بـــا کاهـــش تولیـــد کـــه موجـــب افزایـــش  اوپـــک را در دســـت دارد بـــه ش

ـــت  ـــن اس ـــوال ای ـــون س ـــود. اکن ـــت من ـــد، مخالف ـــد ش ـــام خواه ـــت خ ـــت نف قیم

ـــگاه خواهـــد  ـــت ن ـــرای خـــود ثاب ـــه قیمـــت پاییـــن نفـــت را ب کـــه عربســـتان چگون

داشـــت. هـــر چـــه باشـــد اقتصـــاد کشـــور عربســـتان نیـــز بـــه طورکلـــی بـــه درآمـــد 

کاهش قیمت نفت 
و تاثیر آن بر صنعت حمل و نقل

  نیهار هروادکار  
www.marineinsight.com

دالیل احتاملی کاهش قیمت نفت خام
ـــعودی  ـــتان س ـــی عربس ـــب اصل ـــران دو رقی ـــیه و ای ـــی: روس ـــای سیاس 1-جغرافی

هســـتند. اقتصـــاد هـــر دو ایـــن کشـــورها تقریبـــا کامـــال بـــه درآمـــد نفـــت وابســـته 

اســـت. در ماه هـــای اخیـــر آمریـــکا و ســـایر کشـــورهای غربـــی از گـــرم شـــدن 

ـــه  ـــود دارد ک ـــیاری وج ـــانه بس ـــد. نش ـــرب دادن ـــور خ ـــن کش ـــا ای ـــود ب ـــط خ رواب

نشـــان می دهـــد تحریم هـــا علیـــه ایـــران بـــه زودی برداشـــته خواهـــد شـــد. 

ـــران در  ـــه ای ـــل توج ـــوذ قاب ـــاهد نف ـــر ش ـــال های اخی ـــعودی در س ـــتان س عربس

ـــران  ـــه، ای ـــش در منطق ـــای داع ـــت. درگیری ه ـــوده اس ـــارس ب ـــج ف ـــه خلی منطق

ـــل منـــوده اســـت. عربســـتان  ـــن منطقـــه تبدی ـــی ای ـــه یکـــی از بازیگـــران اصل را ب

ـــه،  ـــران و حفـــظ ســـلطه خـــود در منطق ـــوذ ای ـــی منـــودن نف ـــرای خنث ســـعودی ب
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ـــت. ـــته اس ـــت وابس نف

ــال  ــد سـ ــرای چنـ ــرخ را بـ ــن نـ ــی ایـ ــه راحتـ ــد بـ ــتان می توانـ ــه، عربسـ  البتـ

ـــل  ـــارد دالر از مح ـــزار میلی ـــش از ۹ ه ـــور بی ـــن کش ـــگاه دارد. ای ـــت ن ـــده ثاب آین

ـــالم  ـــی، اع ـــی النعیم ـــتان، عل ـــت عربس ـــر نف ـــانداز دارد. وزی ـــی پس ـــد نفت درآم

کـــرد کـــه کشـــور عربســـتان اجـــازه منی دهـــد اوپـــک از میـــزان تولیـــد خـــود 

ـــد.  ـــقوط کن ـــکهای ۲۰ دالر س ـــر بش ـــه زی ـــت ب ـــت نف ـــر قیم ـــی اگ ـــد، حت بکاه

ـــه  ـــعی دارد ب ـــعودی س ـــتان س ـــه عربس ـــد ک ـــان می ده ـــائل نش ـــن مس ـــه ای هم

ـــرد. ـــان ب ـــه پای ـــود ب ـــع خ ـــه نف ـــازی را ب ـــاالن ب ـــایر فع ـــوردن س ـــن خ ـــت زمی قیم

2-  نفـــت ِشـــیل: هامنطـــور کـــه پیش تـــر ذکـــر شـــد، آمریـــکا بزرگرتیـــن 

ــکا  ــیل در آمریـ ــای ِشـ ــعت صخره هـ ــت. وسـ ــیل اسـ ــت ِشـ ــده نفـ تولیدکننـ

ـــکان  ـــود ام ـــه می ش ـــه گفت ـــی ک ـــا جای ـــت. ت ـــری اس ـــور دیگ ـــر کش ـــش از ه پی

دارد آمریـــکا در آینـــده نزدیـــک واردات نفـــت را متوقـــف منایـــد. البتـــه، یـــک 

ـــیل  ـــت ِش ـــتخراج نف ـــود دارد. اس ـــیل وج ـــت ِش ـــد نف ـــرای تولی ـــزرگ ب ـــکل ب مش

ـــت  ـــد نف ـــه تولی ـــل هزین ـــن دلی ـــه همی ـــت و ب ـــده اس ـــبتا پیچی ـــد نس ـــک فرآین ی

ـــاالن عرصـــه نفـــت  ـــن فع ـــی بیشـــرت اســـت. بنابرای ـــی خیل ـــیل از نفـــت معمول ِش

آمریـــکا ناچارنـــد بـــرای تامیـــن رسمایـــه مـــورد نیـــاز بـــرای اســـتخراج نفـــت ِشـــیل 

از بانک هـــا وام بگیرنـــد. 

ـــه  ـــن رابط ـــی، در ای ـــت معمول ـــی از قیم ـــک ناش ـــر ریس ـــه خاط ـــز ب ـــا نی بانک ه

احتیـــاط می کننـــد. چـــرا کـــه اگـــر قیمـــت نفـــت خـــام کاهـــش یابـــد، وام 

ـــه،  ـــت. در نتیج ـــد داش ـــی خواه ـــا در پ ـــرای بانک ه ـــرتی ب ـــک بیش دادن ریس

بانک هـــا اعطـــای وام را متوقـــف می مناینـــد و بـــه ایـــن ترتیـــب تولیـــد نفـــت 

ِشـــیل نیـــز بـــا مشـــکل جـــدی مواجـــه می شـــود. عربســـتان ســـعودی ســـعی 

دارد پیـــش از آنکـــه نفـــت ِشـــیل بـــه تهدیـــدی علیـــه برتـــری بـــازار ســـوخت 

ـــعی دارد  ـــتان س ـــد. عربس ـــیل بکاه ـــت ِش ـــازار نف ـــق ب ـــود، از رون ـــل ش ـــا تبدی آنه

ــذاری  ــیل رسمایه گـ ــت ِشـ ــه روی نفـ ــکا کـ ــت آمریـ ــازار نفـ ــذاران بـ رسمایه گـ

کرده انـــد را تحـــت فشـــار قـــرار دهـــد.

ـــاز  ـــس از آغ ـــه پ ـــت ک ـــوده اس ـــدر نب ـــت آنق ـــرای نف ـــا ب ـــف: تقاض ـــاد ضعی 3-اقتص

احیـــای اقتصـــادی جهـــان پیش بینـــی شـــده بـــود. پـــس از تغییـــرات دولـــت 

یونـــان، احیـــای اقتصـــادی اروپـــا هنـــوز بـــا شـــک و شـــبهه همـــراه اســـت. 

بعضـــی از کشـــورهای توســـعه یافتـــه بـــه ســـوخت های پاک تـــر روی آوردنـــد. 

ـــدارد،  اگرچـــه هیـــچ نشـــانی از کـــم شـــدن فعالیـــت نیروگاه هـــای آســـیا وجـــود ن

ـــت.  ـــده نیس ـــی ش ـــدازه پیش بین ـــه ان ـــد ب ـــن و هن ـــت چی ـــرصف نف ـــزان م ـــا می ام

همـــه ذخیره کننـــدگان نفـــت از تـــرس شـــیوع مجـــدد بحـــران اقتصـــادی بـــا 

ـــاز در  ـــر نی ـــازاد ب ـــه م ـــه عرض ـــائل ب ـــن مس ـــه ای ـــد. هم ـــل می مناین ـــاط عم احتی

بـــازار نفـــت شـــده و کاهـــش قیمـــت نفـــت خـــام منجـــر شـــده اند.

تاثیر قیمت نفت

روی صنعت کشتیرانی/ نفتکش ها
1.قیمـــت ســـوخت: بیشـــرتین پولـــی کـــه رصف یـــک کشـــتی می شـــود بـــه 

ـــی  ـــد حت ـــتیرانی بتوان ـــت کش ـــک رشک ـــر ی ـــت. اگ ـــوط اس ـــوخت مرب ـــه س هزین

ـــه آن  ـــد، ترازنام ـــی کن ـــود رصفه جوی ـــوخت خ ـــرصف س ـــن در م ـــط روزی دو ت فق

ـــش از  ـــوخت بی ـــت س ـــه قیم ـــال ک ـــت. ح ـــد گرف ـــر خواه ـــت تاثی ـــدت تح ـــه ش ب

ـــدر در  ـــتیرانی چق ـــای کش ـــد رشکت ه ـــور کنی ـــه، تص ـــش یافت ـــد کاه ۵۰ درص

ــرد. ــد کـ ــی خواهنـ ــود رصفه جویـ ــای خـ هزینه هـ

ـــه فهرســـتی از قیمـــت  ـــد، در ادام ـــن موضـــوع را بهـــرت درک کنی ـــرای اینکـــه ای ب

ســـوخت در چهـــار بنـــدر ســـوخت رســـان برتـــر جهـــان در مـــورخ ۲ فوریـــه ۲۰۱۵ 

ـــت. ـــده اس ـــه ش ارائ

IFO 380بندر

۲۸۹سنگاپور

۲4۶رتردام

۲۶۹هوستون

۲۹۳فجیره

قیمتهای فوق بر اساس درجه IFO 380 بوده و بر حسب دالر به ازای هر تن 

Bunker World :محاسبه شده است. مأخذ

ظــرف یــک ســال گذشــته، متوســط قیمــت سوخت کشــی بیــش از ۶۵۰ دالر 

ــای  ــرای رشکت ه ــم ب ــی عظی ــای رصفه جوی ــه معن ــن ب ــک، ای ــدون ش ــود. ب ــن ب ت

ــود. ــد ب ــتیرانی خواه کش

ــت  ــر دریاف ــره منتظ ــواحل فجی ــه در س ــناورهایی ک ــار: ش ــل ب ــرخ حم ــش ن 2.افزای

ــت آرام  ــاهد حرک ــل ش ــل قب ــر مث ــده اند. دیگ ــد ش ــون ناپدی ــد اکن ــفارش بودن س

شــناورها نیســتیم. بــا کاهــش قیمــت نفــت، میــزان محــل یــار افزایــش یافته اســت. 

بــا کاهــش قیمــت نفــت، صنعــت کــم رونــق حمــل ونقــل نفتکشــی ناگهــان جــان 

ــد و  ــغول خری ــدت مش ــه ش ــار ب ــازان و تج ــورس ب ــذاران، ب ــت. رسمایه گ ــاره یاف دوب

فــروش نفــت هســتند. در ضمــن، افزایــش میــزان جابه جایــی 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 

ــده اند.  ــل ش ــار تبدی ــل ب حم

3- تثبیــت موقعیــت: رشکت هــای کشــتیرانی بایــد در حیــن بهبــود ترازنامه و ســطح 

درآمــد خود، بهــره وری را نیــز افزایــش دهنــد. در جهان کشــتیرانی، بهبــود بهره وری 

بــا خریــد شــناورهای بیشــرت و ارتقــای نــاوگان کشــتیرانی حاصــل می شــود. درآمــد 

بیشــرت حاصــل از قیمــت ســوخت و افزایــش نرخ حمــل بــار، رشکت های 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 بیشــرت و تثبیــت موقعیــت تنظیــم منوده انــد، بــا توجــه بــه 

قیمــت پاییــن ســوخت و نــرخ بــاالی حمــل بــار، رشکــت  یــورو نــاو نســبت بــه خریــد 

کشــتی های کانتیرنبــر فــوق بــزرگ اقــدام منــوده و میــزان ســود خــود را بــه باالترین 

حــد ممکــن رســانده اســت. 

به عــالوه، این موضــوع رشکت یــورو نــاو را به یکــی از اپراتورهــای برتــر VLCC جهان 

تبدیــل منــوده  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 فرآورده هــای پاک و متیــز تولید 

می کنــد، موقعیــت خــود را تثبیــت منــوده  اســت. در ســال های آینــده، ایــن گونــه 

تصمیم هــای اســرتاتژیک کــه در یــک بــازار متیــز و ســامل اتخــاذ می گردنــد متضمن 

آینــده ای خــوب و امیــد بخــش خواهنــد بــود. چندیــن اپراتــور دیگــر نظیــر )تی کی، 

شــل، فرونت الیــن( نیز در تالش هســتند تا موقعیــت خــود را تثبیت مناینــد و در این 

صنعــت بــزرگ برای خــود جــا بــاز کننــد و موضــع خــود را تحکیــم منایند.

4- احتــامل افزایــش تعــداد نفتکش هــای  ویــژه انبــارش: ایــن موضــوع در حــال حارض 

در جریــان اســت. تجــار بســیاری بــه اجــاره نفتکش هــا جهــت انبــارش بلندمــدت 

ذخایــر نفتــی روی آورده انــد. ایــن گــروه از تجــار امیدوارنــد که قیمــت نفت بــه زودی 

افزایــش خواهنــد یافــت و در نتیجــه از نفتــی کــه بــه قیمــت پاییــن خریده انــد ســود 

خواهنــد بــرد. اگــر کســی در روی نفتکــش کاری کنــد ممکــن اســت بــه زودی ناچار 

ــرای  ــارش نفــت ملحــق شــود، پــس بهــرت اســت ب ــژه انب ــه نفتکش هــای وی شــود ب

توقف هــای طوالنــی و خســته کننــده آمــاده باشــد.

ــت  ــه نف ــت ک ــح اس ــت. واض ــل نیس ــد بی دلی ــیاه می نامن ــالی س ــت را ط ــه نف اینک

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 بحث هــای 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 مــرصف ســوخت رصفه جویــی کنیــم.
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بوشهر - انتهای بزرگراه طالقانی - برج بندر 

تلفن: 7 - 33328051 - 077

فکس:33320072 - 077  

طرح توسعه  بندر بوشهر 
در جزیره نگین

دی ماه سال ۱۳۹۳ این طرح توسعه به فرمان ریاست محرتم جمهور در جزیره نگین آغاز گردیده 

است.

طرح توســعه بنــدر بوشــهر در جزیره نگین شــامل ایجــاد پایانه کانتیــرنی بــه ارزش ۲ هزار و 

۸۰۰  میلیارد ریال، پایانه مواد فله مایع به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال، پایانه چند منظوره به ارزش 

۲۰۰۰ میلیارد ریال و در مجموع ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال رسمایه گزاری می باشد.

با بهره گیری از مجتمع بندری نگین ظرفیت بندربوشهر به بیش از دو برابر افزایش پیدا می کند 

و این امر تحولی عظیم را در استان بوشهر رقم خواهد زد.

ظرفیت تخلیه و بارگیری کانتیرن در بندر بوشهر ساالنه 4۳۰ هزار کانتیرن TEU است که با ســاخت پایانه ۵۰۰ هزار TEU کانتیرن در جزیره نگین بوشهر تا حدود 

یک میلیون TEU افزایش می یابد.

با طرح توســعه بندربوشــهر در جزیره نگین، از بن بست همیشگی بندر بوشهر رها شــده و محدودیت دسرتسی پســکرانه ای را که عاملی برای استفاده نابهینه از 

ظرفیت های دریایی قابل توجه این بندر است، برطرف می شود.

در مجتمع بندری جزیره نگین بوشــهر بخش خصوصی رسمایه گذاری می کند، بخش خصوصــی در احداث زیربناها، روبناها و تامیــن تجهیزات رسمایه گذاری 

می کند و به عنوان یک الگوی رسمایه گذاری جدید، برای اولین بار در بنادر تجاری کشــور، همه روبناها و تجهیزات پایانه کانتیرنی بندر بوشهر با همکاری بخش 

خصوصی احداث و تامین می شود.

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 

بندری جزیره 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 

گونه ای که بندر بوشهر رصفا محلی برای تخلیه و بارگیری کاال نباشد.

احداث پایانه واردات، صــادرات و ترانزیت مواد فله مایــع دیگر از طرح های 

توسعه ای در بندر بوشهراســت. اولویت مهم دیگر افزایش بهره وری عملیات 

بندری در پایانه های فعلی بندربوشهر اســت تا رقابت پذیری بندر بوشهر را 

ارتقا داده و رضایت مشرتیان را بیش از پیش جلب کنیم.

بندر بوشهر نقش مهم و تاثیر گذاری در حمل و نقل دریایی کشور دارد که 4۹ 

درصد جابجایی کاالی دریایی در بندر بوشهر انجام می شود.

www.bpmo.ir
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بندر و دریا:  بیست و سومین هامیش ارگان های دریایی در راستای اقتصاد مقاومتی و در چهار محور با تأکید بر سیاست  های 

اقتصاد مقاومتی و نقش رسمایه انسانی در سند حمل ونقل دریایی برگزار می شود.

مدیرعامل رشکت ملی نفتکش در ادامه اظهار داشــت: بیست و سومین هامیش ارگان های دریایی با شعار »برنامه های 

توسعه  کشور و اقتصاد مقاومتی در حوزه دریا« روزهای چهارم و پنجم خرداد امسال به میزبانی رشکت ملی نفتکش برگزار 

می شود. 

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 سیاست های اقتصاد مقاومتی« و »نقش رسمایه انسانی در صنعت حمل و نقل دریایی با تأکید بر سیاست های 

اقتصاد مقاومتی« برگزار می شود. این هامیش روز ۵ خرداد با صدور قطعنامه ای به کار خود پایان می دهد.

مدیرعامل رشکت ملی نفتکش  در ادامه با اشــاره به اینکه سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، ســال خوبی برای حمل ونقل دریایی 

کشــور نبوده گفت: هم اکنون در بخش های مختلف وضعیت متفاوت است، پیش بینی ها حاکی از آن است که در سال 

۲۰۱۵، رشــد ناخالص داخلی ۳.۵ و در ســال بعد از آن ۳.7 درصد خواهد بود که این عدد در مقایســه با سال گذشته 

میالدی رشد داشته است، کشــورهای آمریکا و اروپایی و هند در این رشد اقتصادی جلو رفته اند 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 ۲۰۱4 اعالم شد که رشکت ملی نفتکش ملی نیســت و خصوصی است. وی همچنین با بیان 

اینکه رشکت ملی نفتکش از تحریم خسارت های بسیار زیادی دیده است، بیان کرد: اما با تالش همه جانبه توانستیم بر 

مشکالت فائق شویم و از رشایط زیانده عبور کنیم.

وی با اشاره به انتظار بخش های 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 کاماًل مشخص و شفاف است. این موارد احصا شده و دربرگیرنده رفع 

متام تحریم هاست که آن را در قالب یک پاراگراف در اختیار مســئوالن قرار دادیم تا به این ترتیب به شکلی در توافقنامه 

قرار گیرد تا حمل و نقل دریایی از تحریم های اروپایی و آمریکایی خارج شود. 

مدیر عامل رشکت ملی نفتکش ایران خرب داد:

سیاست  های اقتصاد مقاومتی
 محور اصلی بیست و سومین

 هامیش ارگان های دریایی
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برگـــزاری نشســـت ها و هامیش هـــا همیشـــه بـــا شـــعارهایی در ارتبـــاط بـــا صنعـــت دریایـــی آغـــاز و در نهایـــت بـــه 

قطعنامـــه ای در ارتبـــاط بـــا هـــامن شـــعارهای آغازیـــن نشســـت مزیـــن می شـــود.

ـــوم  ـــت و س ـــت بیس ـــرای نشس ـــور ب ـــی کش ـــای دریای ـــه ارگان ه ـــا ک ـــن روزه ـــا ای ـــا ت ـــن گردهامیی ه ـــن ای ـــت آغازی از نشس

آمـــاده می شـــوند، در نگاهـــی گـــذرا بـــه اهـــداف متامـــی ایـــن گردهامیی هـــا چیـــزی کـــه بیـــش از پیـــش بـــه چشـــم 

ـــت . ـــده اس ـــن ش ـــا تعیی ـــر آنه ـــورد نظ ـــداف م ـــی اه ـــن اصل ـــوان رک ـــه به عن ـــت ک ـــور( اس ـــا مح ـــعه دری ـــد )توس می آی

در نگاهـــی کلی نگـــر، این گونـــه تداعـــی می شـــود کـــه بـــر نامه هـــای توســـعه کشـــور بـــدون بهره گیـــری از مواهـــب 

خـــدادادی آب هـــای رسزمینـــی، راهـــی جـــز بـــه بی راهـــه رفـــن نیســـت .متامـــی شـــعارهای هامیش هـــا بـــر نقـــش 

ـــه  ـــرارو ک ـــش ف ـــد و در هامی ـــد دارن ـــزر تاکی ـــر خ ـــارس و گوه ـــه ف ـــج همیش ـــرتات  ژیک خلی ـــوری دو آب راه اس ـــدی و مح کلی

ـــی  ـــاد مقاومت ـــی در اقتص ـــاره اساس ـــوان راه چ ـــور به عن ـــا مح ـــاد دری ـــت، اقتص ـــن اس ـــی" مزی ـــاد مقاومت ـــعار "اقتص ـــه ش ب

ـــت. ـــده اس ـــرح ش مط

ـــی  ـــین متام ـــای پیش ـــی و در دولت ه ـــف زمان ـــای مختل ـــور در برهه ه ـــعه کش ـــنهادی توس ـــای پیش ـــه برنامه ه ـــی ب نگاه

ـــه آن محســـوب  ـــی گردون ـــوان محـــور و چـــرخ اصل ـــا به عن ـــه دری ـــده نقـــش اساســـی اقتصـــادی اســـت ک ـــا تداعی کنن آن ه

ـــت. ـــده اس ش

ـــش  ـــه بخ ـــت ک ـــرژی و نف ـــادرات ان ـــد و ص ـــرار گرفته ان ـــی ق ـــراه سوق الجیش ـــاحلی دو آب ـــوار س ـــور در ن ـــتان کش ـــت اس هف

ـــر ایـــن  ـــه بازارهـــای مـــرصف می رونـــد. اهـــل فـــن ب ـــراه ب ـــه آن وابســـته اســـت از طریـــق ایـــن دو آب عظیمـــی از اقتصـــاد مـــا ب

ـــعه  ـــو س ـــوری آن در ت ـــش مح ـــذا نق ـــت. ل ـــن اس ـــی عجی ـــران و ایران ـــی ای ـــا زندگ ـــاد آن ب ـــا و اقتص ـــه دری ـــد ک ـــه واقف ان نکت

ـــی  ـــی نف ـــن آن یعن ـــده گرف ـــه نادی ـــت ک ـــاس اس ـــی حس ـــی نقش ـــت مل ـــاد و امنی ـــی اقتص ـــر اصل ـــوان بازیگ ـــور به عن کش

ـــور. ـــی کش ـــادی و امنیت ـــای اقتص ـــی ارزش ه متام

ـــی  ـــر تحریم هـــای غیرعقالن ـــه مقاومـــت در براب ـــاده می شـــویم ک ـــرای نشســـتی آم ـــی ب ـــا شـــعار اقتصـــاد مقاومت ـــروز ب و ام

ـــه از آن  ـــای برگرفت ـــه راهکاره ـــل ب ـــعار و عم ـــن ش ـــا ای ـــه ب ـــانه رفت ـــور را نش ـــی کش ـــت دریای ـــه صنع ـــی ک ـــتکبار جهان اس

ـــی. ـــتکبار جهان ـــای اس ـــاده خواهی ه ـــته زی ـــواج ناخواس ـــر ام ـــد ب ـــد ش ـــدی خواه ـــون س چ

ـــاب راه کارهـــای برگرفتـــه از اندیشـــه تئوریســـین ها و خـــربگان، مجالـــی فراهـــم  امیـــد کـــه دســـت آورد ایـــن نشســـت و بازت

ـــم آورد. ـــی را فراه ـــای رسزمین ـــب دریاه ـــر از مواه ـــه بیش ت ـــری هرچ ـــات بهره گی ـــا موجب آورد ت

نگاهی به تاریخچه برگزاری 
هامیش های هامهنگی ارگان های دریایی کشور

 در 23 دوره گذشته

برگـــزاری نشســـت ها و هامیش هـــا همیشـــه بـــا شـــعارهایی در ارتبـــاط بـــا صنعـــت دریایـــی آغـــاز و در نهایـــت بـــه 

قطعنامـــه ای در ارتبـــاط بـــا هـــامن شـــعارهای آغازیـــن نشســـت مزیـــن می شـــود.

ـــوم  ـــت و س ـــت بیس ـــرای نشس ـــور ب ـــی کش ـــای دریای ـــه ارگان ه ـــا ک ـــن روزه ـــا ای ـــا ت ـــن گردهامیی ه ـــن ای ـــت آغازی از نشس

آمـــاده می شـــوند، در نگاهـــی گـــذرا بـــه اهـــداف متامـــی ایـــن گردهامیی هـــا چیـــزی کـــه بیـــش از پیـــش بـــه چشـــم 

ـــت . ـــده اس ـــن ش ـــا تعیی ـــر آنه ـــورد نظ ـــداف م ـــی اه ـــن اصل ـــوان رک ـــه به عن ـــت ک ـــور( اس ـــا مح ـــعه دری ـــد )توس می آی

در نگاهـــی کلی نگـــر، این گونـــه تداعـــی می شـــود کـــه بـــر نامه هـــای توســـعه کشـــور بـــدون بهره گیـــری از مواهـــب 

خـــدادادی آب هـــای رسزمینـــی، راهـــی جـــز بـــه بی راهـــه رفـــن نیســـت .متامـــی شـــعارهای هامیش هـــا بـــر نقـــش 

ـــه  ـــرارو ک ـــش ف ـــد و در هامی ـــد دارن ـــزر تاکی ـــر خ ـــارس و گوه ـــه ف ـــج همیش ـــرتات  ژیک خلی ـــوری دو آب راه اس ـــدی و مح کلی

ـــی  ـــاد مقاومت ـــی در اقتص ـــاره اساس ـــوان راه چ ـــور به عن ـــا مح ـــاد دری ـــت، اقتص ـــن اس ـــی" مزی ـــاد مقاومت ـــعار "اقتص ـــه ش ب

ـــت. ـــده اس ـــرح ش مط

ـــی  ـــین متام ـــای پیش ـــی و در دولت ه ـــف زمان ـــای مختل ـــور در برهه ه ـــعه کش ـــنهادی توس ـــای پیش ـــه برنامه ه ـــی ب نگاه

ـــه آن محســـوب  ـــی گردون ـــوان محـــور و چـــرخ اصل ـــا به عن ـــه دری ـــده نقـــش اساســـی اقتصـــادی اســـت ک ـــا تداعی کنن آن ه

ـــت. ـــده اس ش

ـــش  ـــه بخ ـــت ک ـــرژی و نف ـــادرات ان ـــد و ص ـــرار گرفته ان ـــی ق ـــراه سوق الجیش ـــاحلی دو آب ـــوار س ـــور در ن ـــتان کش ـــت اس هف

ـــر ایـــن  ـــه بازارهـــای مـــرصف می رونـــد. اهـــل فـــن ب ـــراه ب ـــه آن وابســـته اســـت از طریـــق ایـــن دو آب عظیمـــی از اقتصـــاد مـــا ب

ـــعه  ـــو س ـــوری آن در ت ـــش مح ـــذا نق ـــت. ل ـــن اس ـــی عجی ـــران و ایران ـــی ای ـــا زندگ ـــاد آن ب ـــا و اقتص ـــه دری ـــد ک ـــه واقف ان نکت

ـــی  ـــی نف ـــن آن یعن ـــده گرف ـــه نادی ـــت ک ـــاس اس ـــی حس ـــی نقش ـــت مل ـــاد و امنی ـــی اقتص ـــر اصل ـــوان بازیگ ـــور به عن کش

ـــور. ـــی کش ـــادی و امنیت ـــای اقتص ـــی ارزش ه متام

ـــی  ـــر تحریم هـــای غیرعقالن ـــه مقاومـــت در براب ـــاده می شـــویم ک ـــرای نشســـتی آم ـــی ب ـــا شـــعار اقتصـــاد مقاومت ـــروز ب و ام

ـــه از آن  ـــای برگرفت ـــه راهکاره ـــل ب ـــعار و عم ـــن ش ـــا ای ـــه ب ـــانه رفت ـــور را نش ـــی کش ـــت دریای ـــه صنع ـــی ک ـــتکبار جهان اس

ـــی. ـــتکبار جهان ـــای اس ـــاده خواهی ه ـــته زی ـــواج ناخواس ـــر ام ـــد ب ـــد ش ـــدی خواه ـــون س چ

ـــاب راه کارهـــای برگرفتـــه از اندیشـــه تئوریســـین ها و خـــربگان، مجالـــی فراهـــم  امیـــد کـــه دســـت آورد ایـــن نشســـت و بازت

ـــم آورد. ـــی را فراه ـــای رسزمین ـــب دریاه ـــر از مواه ـــه بیش ت ـــری هرچ ـــات بهره گی ـــا موجب آورد ت

نگاهی به تاریخچه برگزاری 
هامیش های هامهنگی ارگان های دریایی کشور

 در 23 دوره گذشته
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دوره 

هامیش
زمان برگزاریدستگاه میزبانعنوان یا شعار هامیش

مکان 

برگزاری

جزیره کیشبهمن۱۳۶۸منطقه آزاد کیشاثرات مناطق تجاری بر اقتصاد کشوراول

دوم
تالش برای حل مسائل مشرتک ارگان های دریایی 

کشور
جزیره خارکخردادماه ۱۳۶۹رشکت ملی نفت ایران

زیبا کنارخردادماه ۱۳7۰رشکت سهامی شیالت ایرانهامهنگی و برنامه ریزی جهت توسعه امور دریاییسوم

رشکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایرانمشکالت حمل ونقل دریایی دردهه7۰چهارم
اردیبهشت ماه 

۱۳7۲
دریای خزر

نیروی دریایی ارتش ج.ا.ا و سازمان بنادربررسی زمینه های همکاری در ارتباط با دریای خزرپنجم
اردیبهشت ماه 

۱۳7۳
رشت

ششم
همکاری بخش خصوصی و دولتی در فعالیت های 

دریایی
رشکت کشتیرانی بنیاد مستضعفان و جانبازان 

اردیبهشت ماه 

۱۳74
رامرس

هفتم
کنگره مشرتک ارگان های دریایی و مراکز تحقیقاتی 

عالی کشور
دانشگاه تربیت معلم و انجمن علوم وفنون دریایی

اردیبهشت ماه 

۱۳7۵
نور

نکاتیرماه۱۳7۶رشکت صنعتی دریایی ایران )صدرا(نقش صنایع دریایی در صنعت دریاییهشتم

نهم
توسعه اقتصادی- سیاسی در پهنه دریاها در سایه 

هامهنگی و همکاری
خرداد ماه ۱۳7۹سازمان بنادر و کشتیرانی

کالرآباد 

مازندران

رشکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایرانچشم انداز توسعه امور دریایی در دهه ۸۰دهم
اردیبهشت ماه 

۱۳۸۰
جزیره کیش

یازدهم
فرهنگ دریایی و نقش دریانوردان در توسعه اقتصادی 

و اقتدار ملی
محمودآبادخردادماه ۱۳۸۱دانشگاه صنعت نفت

رامرسخرداد ماه ۱۳۸۲رشکت کشتیرانی بنیاد مستضعفان و جانبازانتوسعه حمل ونقل دریایی، رقابت و تضمین منافع ملیدوازدهم

سیزدهم
برنامه ها و فهالیت های راهربدی توسعه دریایی در 

برنامه چهارم
رامرسمرداد ماه ۱۳۸4سازمان شیالت ایران

چهاردهم
ارتقای مدیریت هامهنگ حمل ونقل دریایی و 

چشم انداز توسعه۳۰ ساله
رشکت ملی نفتکش ایران

اردیبهشت ماه 

۱۳۸۵
محمودآباد

پانزدهم
توسعه صنهت دریانوردی در خلیج فارس و دریانوردی 

عامن: چالش ها و راهکارها
رشکت کشتیرانی والفجر

اردیبهشت ماه 

۱۳۸۶
بندرعباس

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارتوسعه منابع انسانی در صنعت دریانوردی کشورشانزدهم
اردیبهشت ماه 

۱۳۸7
چابهار

رشکت تایدواتر خاورمیانهتوسعه دریا محور هفدهم
اردیبهشت ماه 

۱۳۸۸
زیباکنار

رشکت نفت فالت قارهثروت انسانی احیاگر نقش محوری ایران در منطقههجدهم
اردیبهشت ماه 

۱۳۸۹
جزیره کیش

نوزدهم
ایمنی، امنیت و حفاظت  محیط  زیست دریایی در 

راستای توسعه دریا محور 
سازمان حفاظت از محیط زیست

اردیبهشت ماه 

۱۳۹۰
رامرس

بیستم
دریانوردی جهان پس از یک صد سال، ایران، حال 

وآینده
سازمان بنادردریانوردی

اردیبهشت ماه 

۱۳۹۱
جزیره کیش

بیست 

ویکم
رشکت کشتیرانی دریای خزرتوسعه پایدار، نقش ارگان های دریایی

اردیبهشت ماه 

۱۳۹۲
رامرس

بیست و 

دوم

نقش اجرای موثر مقررات و آموزش در توسعه دریا 

محور 
تهرانتیر  ماه  ۱۳۹۳موسسه اقیا نوس شناسی

بیست و 

سوم
محمودآبادخردادماه ۱۳۹4رشکت ملی نفتکشسیاست اقتصاد مقاومتی در توسعه دریا محور

تاریخچه برگزاری هامیش های هامهنگی ارگان های دریایی کشور طی 23 دوره
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برگزاری هامیش های ارگان های دریایی بر اساس محور قطع نامه های صادره طی دوره )1368-1393(

۱4۶۸4۱7۳4۵۹۱۸۱4۵۹۶47۳۳۲4۵۲7سهم محورها  )٪(

***قطعنامه هامیش ۲۲

*****قطعنامه هامیش ۲۱

********* قطعنامه هامیش ۲۰

*********قطعنامه هامیش ۱۹

******قطعنامه هامیش ۱۸

*******قطعنامه هامیش ۱7

********قطعنامه هامیش ۱۶

******قطعنامه هامیش ۱۵

*******قطعنامه هامیش ۱4

******قطعنامه هامیش ۱۳

******قطعنامه هامیش ۱۲

*****قطعنامه هامیش۱۱

*****قطعنامه هامیش۱۰

***قطعنامه هامیش۹

*****قطعنامه هامیش۸

**قطعنامه هامیش7

******قطعنامه هامیش۶

****قطعنامه هامیش۵ 

******قطعنامه هامیش4

******قطعنامه هامیش۳

******قطعنامه هامیش۲

*******قطعنامه هامیش۱

محورهای قطعنامه صادره

ی
ی دریای

ها
ت 

سافر
ی و م

شگر
  گرد

ی
ت گمرک

ن ومقررا
ل در قوانی

سهی
ت

ی
صیاد

ت و 
ال

شی

ن
سعه ناوگا

تو

ی
ذار

رسمایه گ

ق آزاد ویژه
ط

منا

ک
ستی

ج
سعه ل

تو

ی
ی دریای

دزد

ی
سان

ع ان
مناب

ش
آموز

ت
س

ط زی
حی

م

ی
ایمن

ی
ت مال

ال
سهی

ک،وام ت
بان
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۱۲۳4۵۶7۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱4ردیف
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ـــش  ـــداوم هامی ـــزاری م ـــه از برگ ـــش از دو ده :  بی

هامهنگـــی ارگان هـــای دریایـــی می گـــذرد، بـــا توجـــه 

ـــش  ـــن هامی ـــای ای ـــتین دوره ه ـــام از نخس ـــه ش ـــه این ک ب

ــاره اهمیـــت و رضورت  در آن حضـــور داشـــته اید،  دربـ

ـــد. ـــح دهی ـــا توضی ـــرای م ـــزاری آن ب برگ

ســـاطعی: بلـــه، ایـــن بیســـت و ســـومین هامیـــش هامهنگـــی 

ـــداوم آن  ـــد ت ـــه گفتی ـــت و هامن طورک ـــی اس ـــای دریای ارگان ه

نشـــان دهنده رضورتـــی اســـت کـــه ایـــن هامیـــش براســـاس 

ــای متعـــددی در ســـطوح  ــه اســـت. ارگان هـ آن شـــکل گرفتـ

مختلـــف تاثیرگـــذاری در ارتبـــاط بـــا دریـــا در ایـــن هامیـــش 

حضـــور پیـــدا می کننـــد. بیـــش از دو دهـــه پیـــش، تصمیـــم 

ـــرای گردهامیـــی ارگان هایـــی کـــه در حـــوزه  ـــر ایـــن شـــد کـــه ب ب

ـــاره  ـــرد و درب ـــکل بگی ـــکلی ش ـــد، تش ـــت می کنن ـــی فعالی دریای

ــتگاه ها،  ــا خاسـ ــد تـ ــا هـــم هم فکـــری کننـ ــات روز بـ موضوعـ

نیازهـــا و خواسته هایشـــان را بـــا هـــم مطـــرح کننـــد. 

به نظـــر مـــن رضورت آن قـــدر بـــوده اســـت کـــه ایـــن مهـــم، در 

طـــول دو دهـــه اســـتمرار پیـــدا کـــرده اســـت و اشـــتیاقی کـــه 

ارگان هـــای دریایـــی بـــرای حضـــور در ایـــن هامیـــش دارنـــد، در 

کنـــار موضوعاتـــی کـــه در آن جـــا مطـــرح می شـــود، فرصتـــی 

بـــرای نشســـت و گفت وگـــو دربـــاره مســـائل و موضوعـــات روز 

را بیـــن بخـــش خصوصـــی و دولتـــی، دولتی هـــا بـــا هـــم و... 

فراهـــم می شـــود کـــه ایـــن رضورتـــی اجتناب ناپذیـــر اســـت.

:  وجـــه متایـــز هامیـــش امســـال نســـبت بـــه 

ســـال های قبـــل چیســـت؟

ســـاطعی: ایـــن هامیـــش در طـــول ۲۳ ســـال گذشـــته، رونـــد 

ــی  ــات متنوعـ ــال موضوعـ ــته اســـت. هرسـ رو به رشـــدی داشـ

در حـــوزه دریـــا وجـــود دارد، قوانیـــن و مقـــرات جدیـــد،  

کنوانســـیون های جدیـــد، موضوعـــات اقتصـــادی، بنابرایـــن 

هـــر ســـال مســـائل خـــاص خـــودش را دارد و همـــه ایـــن 

هامیش هـــا هـــم در پایـــان منجـــر بـــه قطعنامـــه ای می شـــود 

کـــه هرچنـــد شـــاید ایـــن قطعنامه هـــا در ســـال های اول 

ـــط  ـــات و مســـووالن ذی رب ـــه مقام ـــه ای ب ـــوان بیانی ـــه عن ـــا ب رصف

ــا در دوره هـــای بعـــد مکانیزمـــی بـــرای پی گیـــری  بـــوده، امـ

پیـــدا کـــرده اســـت و ایـــن هـــامن نشـــانه ای اســـت کـــه 

ــت. ــرده اسـ ــد کـ ــش رشـ ــن هامیـ ــم ایـ می گوییـ

:  جنابعالـــی بـــه محتـــوای ایـــن هامیـــش 

ــوه  ــاره نحـ ــر دربـ ــکان دارد بیش تـ ــر امـ پرداختید،اگـ

اجـــرا و برنامه هـــای ایـــن هامیـــش توضیـــح دهیـــد.

ــی  ــش، یکـ ــوری هامیـ ــعار محـ ــم شـ ــر می کنـ ــاطعی: فکـ سـ

از وجـــوه متایـــز ایـــن هامیـــش باشـــد. ایـــن هامیـــش دو 

ـــد،  ـــال می کن ـــش دنب ـــم هامی ـــوان ت ـــوری را به عن ـــوع مح موض

کـــه ایـــن شـــعار محـــوری آن را از هامیش هـــای پیـــش 

ــن  ــرای ایـ ــه بـ ــعاری کـ ــت شـ ــت. اهمیـ ــرده اسـ ــز کـ متامیـ

ـــاد  ـــد: اقتص ـــر باش ـــد مدنظ ـــت بای ـــده اس ـــاب ش ـــش انتخ هامی

ـــا  ـــوزه دری ـــث در ح ـــور و بح ـــعه کش ـــای توس ـــی، برنامه ه مقاومت

ــی  ــاد مقاومتـ ــال از ابـــالغ سیاســـت اقتصـ بیـــش از یـــک سـ

ــه  ــربی از همـ ــم رهـ ــام معظـ ــه مقـ ــه ای کـ ــذرد. مطالبـ می گـ

دســـت اندرکاران و برنامه ریـــزان و مســـووالن اجرایـــی کشـــور 

ــرای  ــد بـ ــد بایـ ــوولیت دارنـ ــرا مسـ ــه در اجـ ــانی کـ دارد. کسـ

پیاده کـــردن ایـــن سیاســـت ها برنامه ریـــزی کننـــد و ایـــن 

سیاســـت ها را در قالـــب برنامه هـــای اجرایـــی بیاورنـــد. ســـال 

گذشـــته به دلیـــل این کـــه هامیـــش از قبـــل برنامه ریـــزی 

شـــده بـــود، فرصتـــی نبـــود کـــه بـــه ایـــن موضـــوع پرداختـــه 

گفت وگو باعلیرضا ساطعی

 رئیس کمیته علمی

 بیست وسومین هامیش هامهنگی ارگان های دریایی

خانواده دریایی ایران
 زیر یک سقف

ـــرار  ـــال ق ـــی، امس ـــای دریای ـــی ارگان ه ـــش هامهنگ ـــومین دوره هامی ـــت و س بیس

ـــی  ـــت مل ـــی رشک ـــه میزبان ـــاد ب ـــاه در محمودآب ـــرداد م ـــارم خ ـــوم و چه ـــت س اس

ـــرای  ـــی ب ـــدی کاف ـــه توان من ـــر ک ـــی کم نظی ـــود. هامیش ـــزار ش ـــران برگ ـــش ای نفتک

ــر یـــک  گردهامیـــی منایندگانـــی از متامـــی ارگان هـــای دریایـــی ایـــران در زیـ

ـــی در  ـــاد مقاومت ـــور و اقتص ـــعه کش ـــای توس ـــش »برنامه ه ـــن هامی ـــال ای ـــعار امس ـــقف را دارد. ش س

ـــا علیرضـــا ســـاطعی، عضـــو هیـــات مدیـــره رشکـــت  حـــوزه دریـــا« اســـت. ماهنامـــه "بنـــدر و دریـــا"، ب

ملی نفتکش ایران و رئیس کمیته علمی این هامیش به گفت وگو نشسته است.

 اشتیاقی که ارگان های 

دریایی برای حضور در 

این هامیش دارند، در 

کنار موضوعاتی که در 

آن جا مطرح می شود، 

فرصتی برای نشست و 

گفت وگو درباره مسائل 

و موضوعات روز را بین 

بخش خصوصی و 

دولتی، دولتی ها با هم 

و... فراهم می شود
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ــت.  ــود داشـ ــی وجـ ــت کافـ ــن فرصـ ــال ایـ ــا امسـ ــود. امـ شـ

ــی  ــه دریایـ ــال و انـــدی جامعـ ــد از یـــک سـ ــه بعـ ــی کـ فرصتـ

ـــن موضـــوع بررســـی داشـــته باشـــند،  ـــه ای کشـــور هـــم نســـبت ب

ـــه در  ـــی ک ـــد و برنامه های ـــخص کنن ـــان را مش ـــت خودش موقعی

راســـتای اجـــرای ایـــن سیاســـت ها دارنـــد را مطـــرح کننـــد.

ـــه ششـــم توســـعه  ـــن برنام از ســـویی دیگـــر امســـال، ســـال تدوی

کشـــور اســـت. این طـــور پیش بینـــی می شـــد کـــه تـــا پیـــش 

ـــام  ـــه انج ـــن برنام ـــن ای ـــده ای از تدوی ـــمت عم ـــش قس از هامی

شـــده باشـــد، به همیـــن دلیـــل هـــم شـــاید در هامیـــش 

بیش تـــر موضوعـــات ارائـــه شـــده در ایـــن برنامـــه، بررســـی و 

ــت های  ــالغ سیاسـ ــه ابـ ــل این کـ ــا به دلیـ ــود. امـ ــوان شـ عنـ

ــدودی  ــا حـ ــت تـ ــخیص مصلحـ ــم در تشـ ــه ششـ ــی برنامـ کلـ

ـــرح  ـــت( مط ـــار )۱۳ اردیبهش ـــروز در اخب ـــازه ام ـــود، ت ـــر ب زمان ب

شـــد کـــه بـــه زودی ایـــن سیاســـت ها بـــه دولـــت می آیـــد و از 

طریـــق دولـــت بـــه دســـتگاه های اجرایـــی ابـــالغ می شـــود. 

ـــه  ـــش اســـت کـــه نســـبت ب ـــرای هامی ـــی ب ـــا فرصـــت خوب طبیعت

ایـــن موضـــوع بحـــث و تبـــادل نظـــر صـــورت بگیـــرد. طبیعتـــا 

ــل و  ــات حمـ ــت اندرکاران موضوعـ ــی و دسـ ــش خصوصـ بخـ

نقـــل دریایـــی بحث هایـــی در ایـــن زمینـــه دارنـــد کـــه بایـــد 

ـــن  ـــتند و هم چنی ـــور هس ـــی کش ـــع دریای ـــه مرج ـــووالنی ک مس

ــه  ــن برنامـ ــی تدویـ ــه متولـ ــوردی کـ ــادر و دریانـ ــازمان بنـ سـ

ششـــم اســـت، بـــه ایـــن موضوعـــات توجـــه کنـــد. بنابرایـــن 

ـــه دوره هـــای قبـــل  ـــی نســـبت ب ـــزی را از نظـــر محتوای وجـــه متای

شـــاهد خواهیـــم بـــود.

: فرایند انتخاب شعار چگونه بوده است؟

ــه  ــم کـ ــادآوری کنـ ــد یـ ــام بایـ ــخ شـ ــش از پاسـ ــاطعی: پیـ سـ

امســـال)۱۳۹4( شـــعار»هم دلی، هم زبانـــی، دولـــت و 

ـــن  ـــام معظـــم رهـــربی اعـــالم شـــده اســـت. ای ـــت« توســـط مق مل

ـــی  ـــد به خوب ـــه می توان ـــت ک ـــی اس ـــی از ظرف های ـــش یک هامی

بـــه ایـــن شـــعار بپـــردازد. در جمـــع ایـــن هامیـــش هـــم دولتی هـــا 

هســـتند، هـــم بخـــش خصوصـــی و متخصصـــان. ایـــن هامیـــش 

ـــی  ـــث هم زبان ـــد بح ـــه می توان ـــت ک ـــی اس ـــامن محل ـــت ه درس

ــا  ــد. قطعـ ــدا کنـ ــی پیـ ــرد و تجلـ ــکل بگیـ ــت شـ ــت و ملـ دولـ

ــد  ــش خواهـ ــورت کالن، روی هامیـ ــعار به صـ ــن شـ ــایه ایـ سـ

ــی و  ــن بخـــش خصوصـ ــی رود گفتـــامن بیـ ــار مـ ــود و انتظـ بـ

بخـــش دولتـــی بـــرای پیـــاده کـــردن سیاســـت های اقتصـــاد 

مقاومتـــی و تدویـــن برنامـــه ششـــم توســـعه به خوبـــی شـــکل 

ـــش  ـــرای بخ ـــی ب ـــش فرصت ـــن هامی ـــم ای ـــا امیدواری ـــرد. م بگی

ــته هایش را  ــد خواسـ ــی بتوانـ ــا به راحتـ ــد تـ ــی باشـ خصوصـ

ـــرح  ـــت مط ـــش اس ـــتور کار هامی ـــه در دس ـــی ک ـــول موضوعات ح

ــا  ــی بـ ــای خصوصـ ــن بخش هـ ــاط بیـ ــه ارتبـ ــد و در ادامـ کنـ

ــت و  ــتای سیاسـ ــی در راسـ ــتگاه های دولتـ ــازمان ها و دسـ سـ

شـــعار امســـال تقویـــت شـــود.

:   در انتخـــاب ایـــن شـــعار چـــه افـــراد یـــا 

یـــی حضـــور داشـــتند؟ گروه ها

ســـاطعی: در بهمـــن مـــاه ۱۳۹۳ ایـــن موضـــوع در جلســـه قبلـــی 

ــش  ــی نفتکـ ــت ملـ ــه در رشکـ ــی کـ ــای دریایـ رسان ارگان هـ

ایـــران برگـــزار شـــده بـــود، مطـــرح شـــد. بحـــث و گفت وگـــو 

ـــرای  ـــوع ب ـــن دو موض ـــه ای ـــود ک ـــن ب ـــر ای ـــی ب ـــر جمع ـــد و نظ ش

محورهـــای هامیـــش در نظـــر گرفتـــه شـــوند و شـــعار هـــم بـــر 

همین اســـاس تدویـــن شـــود. البتـــه دربـــاره عنـــوان دقیـــق، 

جلســـه ای متعاقـــب در کمیتـــه علمـــی دبیرخانـــه تشـــکیل شـــد 

ـــب  ـــاعد رسان تصوی ـــر مس ـــا نظ ـــعار ب ـــن ش ـــق ای ـــوان دقی و عن

و اعـــالم شـــد.

:  در نحـــوه برنامه ریـــزی و اجـــرا، ایـــن هامیـــش 

ـــته دارد؟ ـــای گذش ـــا دوره ه ـــزی ب ـــه متای چ

ســـاطعی: در ایـــن دوره بـــا توجـــه بـــه این کـــه بحث هـــای 

ــی  ــا هامهنگـ ــود، بـ ــدگان بـ ــر برگزارکننـ ــد نظـ ــردی مـ کاربـ

ـــاالت و  ـــه مق ـــوع ارائ ـــم، ن ـــام دادی ـــه انج ـــق دبیرخان ـــه از طری ک

ـــای  ـــه به ج ـــم ک ـــمتی بردی ـــه س ـــم و ب ـــر دادی ـــات را تغیی اطالع

این کـــه اعـــالم عمومـــی بـــرای مقاله نویســـی باشـــد و 

ـــه  ـــات را ب ـــوند، موضوع ـــه ش ـــش ارائ ـــر در هامی ـــای برت مقاله ه

ـــا آن هـــا  ـــم ت ـــن موضوعـــات بردی ـــا ای ســـمت مســـووالن مرتبـــط ب

از دیـــدگاه کالن صحبـــت کننـــد.

ـــل  ـــا پان ـــب کارگاه ی ـــخرنانی ها در قال ـــی س :  یعن

ـــد؟ ـــد ش ـــزار خواه برگ

ـــل،  ـــال های قب ـــابه س ـــال مش ـــش امس ـــه. در هامی ـــاطعی: بل س

ــر  ــرای هـ ــی بـ ــم. کارگروه هایـ ــی داریـ ــل تخصصـ ــار پنـ چهـ

ــا از  ــن کارگروه هـ ــای ایـ ــت. اعضـ ــده اسـ ــکیل شـ ــل تشـ پنـ

ارگان هایـــی هســـتند کـــه در ارتبـــاط بـــا آن پنـــل ذی ربـــط و 

ـــات  ـــا روی موضوع ـــن نهاده ـــدگان ای ـــتند. مناین ـــع هس ذی نف

ایـــن پنـــل بحـــث می کننـــد و بـــا در نظـــر گرفـــن شـــعار 

ـــعه  ـــای توس ـــت و برنامه ه ـــی اس ـــاد مقاومت ـــه اقتص ـــش ک هامی

ـــده ای  ـــش مناین ـــا در هامی ـــد. نهایت ـــری می کنن ـــم هم فک ـــا ه ب

ـــن  ـــالت ای ـــرات و تعام ـــه مذاک ـــل، نتیج ـــروه در پن ـــن کارگ از ای

کارگـــروه را ارائـــه می دهـــد. چالش هـــا، خواســـته ها، 

پیشـــنهادات دربـــاره بحث هـــای اجرایـــی و برنامـــه ششـــم از 

ــود. ــوع می شـ ــرح موضـ ــان در پنـــل طـ ســـوی ذی نفعـ

ــا به صـــورت تعاملـــی برگـــزار  ــا ایـــن پنل هـ :  آیـ

ــخ  ــرای پرســـش و پاسـ ــم بـ ــی هـ ــد و زمانـ ــد شـ خواهـ

دربـــاره موضوعـــات اختصـــاص داده شـــده اســـت 

تـــا بخـــش خصوصـــی و نهادهـــای کوچک تـــر هـــم 

فرصتـــی بـــرای ارائـــه نظرات شـــان داشـــته باشـــند؟

ســـاطعی: حتـــام. در بحث هـــای اجرایـــی دســـت انـــدرکاران 

طـــرح موضـــوع می کننـــد. هم چنیـــن هـــر پنـــل یـــک 

ــراز اول  ــووالن تـ ــا از مسـ ــه طبیعتـ ــدی دارد کـ ــخرنان کلیـ سـ

مرتبـــط بـــا آن موضـــوع اســـت کـــه قطعـــا در راســـتای شـــعار 

هامیـــش طـــرح موضـــوع خواهدکـــرد و مطالـــب مهمـــی را در 

قالـــب راهـــربدی و کالن طـــرح می کنـــد.

یعنـــی پـــس از این کـــه ســـخرنان کلیـــدی موضوعـــات 

راهـــربدی و کالن را در آن حـــوزه طـــرح کـــرد و دوســـتانی 

کـــه در کارگروه هـــا کار کرده انـــد، موضوعـــات اجرایـــی را 

در یـــک ســـطح پایین تـــر طـــرح موضـــوع خواهنـــد کـــرد. 

ـــت:  ـــده اس ـــگاه ش ـــه ن ـــل از دو زاوی ـــات پن ـــه موضوع ـــن ب  بنابرای

نـــگاه راهـــربدی و نـــگاه اجرایـــی و کاربـــردی افـــرادی بـــرای 

حضـــور در پنـــل انتخـــاب شـــده اند کـــه صاحب نظـــر حـــوزه 

تخصصی شـــان هســـتند. 

ــه  ــا بـ ــه مـ ــم کـ ــد بگویـ ــم بایـ ــام هـ ــوال شـ ــه سـ ــخ بـ در پاسـ

توافـــق رســـیدیم تـــا نیـــم ســـاعت فرصـــت آزاد بـــرای بحـــث و 

گفت وگـــوی رشکت کننـــدگان در نظـــر بگیریـــم تـــا به نحـــوی 

ــه  ــود کـ ــدی شـ ــه جمع بنـ ــر بـ ــو منجـ ــث و گفت وگـ ــن بحـ ایـ

خروجی هـــای آن قابـــل اســـتفاده در بحث هـــای اجرایـــی 

ــت  ــازی سیاسـ ــن پیاده سـ ــم و هم چنیـ ــه ششـ ــن برنامـ تدویـ

ــد. ــی باشـ ــاد مقاومتـ کالن اقتصـ

:  می خواهـــم کمـــی بـــه عقـــب برگردیـــم؛ 

شـــعار هامیـــش. شـــاید اکرثیـــت جامعـــه دریایـــی 

ـــی  ـــا قرابت ـــال ی ـــش امس ـــم هامی ـــه ت ـــتند ک ـــار داش انتظ

ـــوزش و  ـــوزه آم ـــه در ح ـــد ک ـــته باش ـــعار IMO داش ـــا ش ب

مهارت هـــای دریانـــوردی اســـت یـــا بـــه مباحـــث روز و 

ــد پیـــش رو  ــای جدیـ ــا و فضـ برداشته شـــدن تحریم هـ

بپـــردازد، امـــا ایـــن اتفـــاق نیفتـــاد. حـــاال انتظـــار مـــی رود 

ـــه  ـــم ب ـــمی ه ـــه چش ـــش، گوش ـــی هامی ـــعار اصل ـــه ش ک

موضوع اقتصاد 

مقاومتی بحثی نیست 

که مربوط به رشایط 

تحریمی باشد. روح 

کلی سیاست هایی که 

ابالغ شده، می گوید 

که ما باید متکی به خود 

باشیم، توان مندی 

داخل کشور را باال 

بربیم، پتانسیل های 

داخلی را به خوبی 

بشناسیم و برای ارتقای 

آن قدم های محکمی 

برداریم.
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ایـــن موضـــوع روز اقتصـــاد کشـــور داشـــته باشـــد. 

ـــد  ـــن موضـــوع چشم پوشـــی کردی چطـــور شـــد کـــه از ای

و آیـــا ممکـــن اســـت در پنل هـــا ایـــن جـــای خالـــی پـــر 

شـــود، یـــا خیـــر؟

ــه  ــد؛ هامن طورکـ ــی نشـ ــعار IMO چشم پوشـ ــاطعی:  از شـ سـ

ـــعار  ـــن ش ـــه ای ـــوردی ب ـــی دریان ـــا در روز جهان ـــد عموم می دانی

ـــل  ـــک پن ـــش ی ـــه خواهـــد شـــد. ضمـــن این کـــه در هامی پرداخت

نیـــروی انســـانی و آمـــوزش داریـــم. در آن جـــا صاحب نظـــران 

ــات   ــن موضوعـ ــد و ایـ ــور دارنـ ــور حضـ ــی کشـ ــوزش دریایـ آمـ

ــود. ــث می شـ بحـ

دربـــاره بحـــث تحریم هـــا و احتـــامل برداشـــته شـــدن آن 

هـــم بایـــد بگویـــم کـــه موضـــوع اقتصـــاد مقاومتـــی بحثـــی 

ـــی  ـــد. روح کل ـــی باش ـــط تحریم ـــه رشای ـــوط ب ـــه مرب ـــت ک نیس

ــد  ــا بایـ ــه مـ ــد کـ ــده، می گویـ ــالغ شـ ــه ابـ ــت هایی کـ سیاسـ

متکـــی بـــه خـــود باشـــیم، توان منـــدی داخـــل کشـــور را بـــاال 

ــیم و  ــی بشناسـ ــه خوبـ ــی را بـ ــیل های داخلـ ــم، پتانسـ بربیـ

ـــن  ـــم. معنایـــش ای ـــرای ارتقـــای آن قدم هـــای محکمـــی برداری ب

ـــی  ـــاد مقاومت ـــا اقتص ـــرود، م ـــار ب ـــم کن ـــر تحری ـــه اگ ـــت ک نیس

نخواهیـــم داشـــت.

: می خواهـــم بدانـــم آیـــا جایـــی را بـــرای 

ـــر  ـــم در نظ ـــم ه ـــس از تحری ـــای پ ـــه فرصت ه ـــنت ب پرداخ

یـــد؟ گرفته ا

ـــام  ـــانی. ش ـــروی انس ـــث نی ـــه بح ـــم ب ـــا. برگردی ـــاطعی: قطع س

ــه در  ــت کـ ــورهایی اسـ ــی از کشـ ــران یکـ ــه ایـ ــد کـ می دانیـ

ــت و  ــر اسـ ــا صاحب نظـ ــی در دنیـ ــای دریایـ ــث آموزش هـ بحـ

ـــیار  ـــش بس ـــران نق ـــیون STCW ای ـــری کنوانس ـــث بازنگ در بح

تعیین کننـــده ای داشـــت. 

در حـــال حـــارض هـــم متخصصانـــی در کشـــور داریـــم کـــه در 

ــان در  ــتند و نظرات شـ ــر هسـ ــه بین املللـــی صاحب نظـ عرصـ

ارتبـــاط بـــا آموزش هـــای دریایـــی در دنیـــا تاثیرگـــذار اســـت. 

بنابرایـــن بـــا توجـــه بـــه پتانســـیلی کـــه در داخـــل کشـــور داریـــم، 

ـــه  ـــه آن توج ـــد و ب ـــول مبان ـــه مغف ـــت ک ـــی نیس ـــا موضوع قاعدت

ـــم. رشکت هـــای  ـــزرگ کشـــتیرانی داری ـــا دو رشکـــت ب نشـــود. م

کوچـــک خصوصـــی دریایـــی داریـــم و کشـــوری هســـتیم کـــه 

دریایـــی محســـوب می شـــویم. بیـــش از ۵۸۰۰ کیلومـــرت 

ــاط  ــا در ارتبـ ــا دریـ ــوب بـ ــامل و جنـ ــم و از شـ ــاحل داریـ سـ

ـــت  ـــت اس ـــز اهمی ـــه و حای ـــورد توج ـــور م ـــا در کش ـــتیم. دری هس

ـــد.  ـــه باش ـــورد توج ـــه رسمایه انســـانی هـــم م ـــت ک ـــی اس و طبیع

در سیاســـت اقتصـــاد مقاومتـــی بـــر رسمایـــه انســـانی تاکیـــد 

شـــده اســـت و یکـــی از پارامرتهـــای مهـــم در سیاســـت های 

اقتصـــاد مقاومتـــی توجـــه بـــه رسمایـــه انســـانی اســـت. پـــس مـــا 

ـــان و هـــم در  ـــرای تامیـــن رشکت هـــای کشـــتیرانی خودم هـــم ب

موضوعـــات فراســـاحل می دانیـــم کـــه نیـــروی انســـانی بایـــد 

ــا  ــد، قطعـ ــول کنـ ــوولیت ها را قبـ ــد مسـ ــد، بایـ ــوزش ببینـ آمـ

ـــود.  ـــد ب ـــه خواه ـــورد توج ـــش م ـــن هامی ـــات در ای ـــن موضوع ای

ـــاره موضـــوع تحریم هـــا  :  بازهـــم می خواهـــم درب

ــه  ــت کـ ــده اسـ ــاد شـ ــی ایجـ ــم. فرصتـ ــام بپرسـ از شـ

ـــی دور  ـــه دولت ـــی و چ ـــه خصوص ـــی چ ـــای دریای نهاده

هـــم جمـــع شـــده اند. ایـــن نیـــاز احســـاس می شـــود 

کـــه بـــا توجـــه بـــه موضـــوع روز بـــه بحـــث تحریم هـــا 

ـــن  ـــاره ای ـــه درب ـــم دبیرخان ـــود. تصمی ـــه ش ـــم پرداخت ه

موضـــوع چیســـت؟

ـــر اقتصـــاد کالن، در تحریم هـــا ســـه موضـــوع  ســـاطعی: عـــالوه ب

ـــا کشـــور از نظـــر اقتصـــادی مـــورد آســـیب  اصلـــی مدنظـــر بـــود ت

ــلیم  ــگان تسـ ــته های بیگانـ ــل خواسـ ــرد و در مقابـ ــرار بگیـ قـ

شـــود مســـائل بانکـــی، مســـائل نفتـــی و موضوعـــات مربـــوط 

بـــه حمـــل و نقـــل دریایـــی. ایـــن ســـه موضـــوع بیش تریـــن 

حجـــم تحریم هـــا را تحمـــل کردنـــد، بـــرای این کـــه باالخـــره 

بیش تریـــن آســـیب اقتصـــای بـــه کشـــور از همین جـــا وارد 

ــارت از طریـــق  ــد تجـ ــا بیـــش از ۹۰ درصـ ــور مـ شـــد. در کشـ

ــه  ــارهایی کـ ــام فشـ ــود متـ ــا وجـ ــود. بـ ــام می شـ ــا انجـ دریـ

در دوران تحریـــم بـــه مـــا وارد شـــد، رشکت هـــای ایـــران 

ــه بین املللـــی کار کننـــد  ــور در عرصـ ــه چطـ ــتند کـ می دانسـ

و ایـــن محدودیت هـــا را رفـــع کننـــد. بنابرایـــن بـــه نظـــر مـــن 

ـــن دوره  ـــدی را در ای ـــن توان من ـــا ای ـــتیرانی م ـــای کش رشکت ه

ـــا  ـــن محدودیت ه ـــر ای ـــن اگ ـــد، بنابرای ـــت آوردن ـــه دس ـــخت ب س

برطـــرف شـــود، قابلیت هـــای بیش تـــری پیـــدا کرده انـــد و در 

حـــوزه بین املللـــی فعالیـــت می کننـــد. 

ـــت  ـــا، فرص ـــع تحریم ه ـــد از رف ـــه بع ـــت ک ـــی اس ـــن طبیع بنابرای

ـــت و  ـــد گرف ـــرار خواه ـــا ق ـــای م ـــش روی رشکت ه ـــری پی بیش ت

ایـــن فرصت هـــا را قطعـــا قـــدر خواهنـــد شـــناخت، چراکـــه قبـــل 

ــد و  ــنا بوده انـ ــی آشـ ــای بین املللـ ــا محیط هـ ــا بـ از تحریم هـ

در ایـــن محیـــط کار کرده انـــد و بـــرای همیـــن هـــم کامـــال بـــا 

ـــط و اســـتانداردهای آن آشـــنا هســـتند. رشکت هـــای  ـــن محی ای

مـــا ایـــن اســـتانداردها را دارنـــد و به رسعـــت می تواننـــد 

ـــاوگان  ـــه روز کننـــد. از نظـــر ظرفیـــت هـــم مـــا در ن خودشـــان را ب

رســـمی و هـــم در نـــاوگان کاالهـــای غیـــر نفتـــی ظرفیـــت باالیـــی 

ـــتانداردها و  ـــت اس ـــا و رعای ـــن ظرفیت ه ـــر همی ـــم و به خاط داری

ـــرای حضـــور  مقـــررات و قوانیـــن بین املللـــی،  ظرفیـــت خوبـــی ب

در مجامـــع بین املللـــی داریـــم. 

البتـــه وقتـــی وارد بـــازار بین املللـــی می شـــوید، رقابـــت 

ــم و  ــدی داریـ ــا توان منـ ــون مـ ــا چـ ــود دارد، امـ ــختی وجـ سـ

ــتند،  ــدی را داشـ ــن توامننـ ــم ایـ ــا هـ ــی مـ ــرتیان قدیمـ مشـ

ـــم  ـــل برگردی ـــط قب ـــه رشای ـــم ب ـــی بتوانی ـــه به راحت ـــم ک امیدواری

و خودمـــان را در بـــازار بین املللـــی تثبیـــت کنیـــم. 

: در ایـــن هامیـــش آیـــا جایـــی بـــرای ایـــن بحـــث و 

ـــت؟  ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــا در نظ گفت وگوه

ســـاطعی: به صورتـــی کـــه به طـــور مســـتقیم بگوییـــم در ایـــن 

ـــر.  ـــم، خی ـــم را بررســـی کنی ـــد از تحری ـــش فرصت هـــای بع هامی

امـــا در رشکت هـــا و کشـــتیرانی ها ســـناریوهای مختلفـــی 

ـــتیرانی،  ـــش، در کش ـــت. در نفتک ـــه اس ـــرار گرفت ـــه ق ـــورد توج م

ـــط  ـــت و در رشای ـــده اس ـــزی ش ـــر برنامه ری ـــای دیگ در رشکت ه

ــناریوها را  ــا و سـ ــان راهربدهـ ــرای خودشـ ــم بـ ــد از تحریـ بعـ

ـــد،  ـــی بیفت ـــه اتفاق ـــه چ ـــی ک ـــه در رشایط ـــد ک ـــخص کرده ان مش

ـــرد. ـــد ک ـــه بای  چ

در ایـــن هامیـــش هـــم شـــاید نـــه به صـــورت مســـتقیم بلکـــه 

ـــه  ـــت ک ـــواردی اس ـــوع از م ـــن موض ـــتقیم ای ـــر مس ـــورت غی به ص

ـــال در  ـــوان مث ـــرد. به عن ـــرار بگی ـــث ق ـــورد بح ـــت م ـــن اس ممک

ـــت  ـــای ماس ـــن پنل ه ـــی از مهم تری ـــه یک ـــل ک ـــل و نق ـــل حم پن

و در پنـــل مربـــوط بـــه ایمنـــی کـــه بـــه اســـتانداردها و موسســـات 

ـــورد  ـــوع م ـــن موض ـــا ای ـــردازد، قطع ـــی می پ ـــدی بین امللل رده بن

ـــد. ـــد ش ـــه خواه ـــه آن توج ـــود و ب ـــد ب ـــاره خواه اش

: یکـــی دیگـــر از وجـــه متایزهایـــی کـــه بـــه 

آن پرداختیـــد،  برگـــزاری پنل هـــا بـــود. پنل هـــای 

تخصصـــی کـــه بـــا مدیریـــت کارگروه هـــا شـــکل 

می گیـــرد. چـــه کارگروه هایـــی بـــرای ایـــن منظـــور 

تشـــکیل شـــده اســـت؟ 

ســـاطعی: کارگروه هـــای »ایمنـــی و محیـــط زیســـت دریایـــی، 

ـــاری،  ـــاوگان تج ـــی«، »ن ـــاز قانون ـــورد نی ـــرتهای م ـــات و بس الزام

مســـافری، صیـــادی و حمـــل و نقـــل دریایـــی«، »بنـــادر، 

ـــانی در  ـــه انس ـــن« و »رسمای ـــره تامی ـــدری و زنجی ـــتیک بن لجس

ــده اند.  ــکیل شـ ــل« تشـ ــل و نقـ ــت حمـ صنعـ

ـــاوگان  ـــامل ن ـــه ش ـــی ک ـــاوگان دریای ـــل و ن ـــل و نق ـــروه حم کارگ

کشـــتیرانی جمهـــوری اســـالمی ایـــران، نفتکـــش و نـــاوگان 

در حال حارض هم 

متخصصانی در کشور 

داریم که در عرصه 

بین املللی صاحب نظر 

هستند و نظرات شان 

در ارتباط با آموزش های 

دریایی در دنیا تاثیرگذار 

است. 
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صیـــادی ماســـت، در ایـــن کارگـــروه الزامـــات نـــاوگان در برنامـــه 

ـــده و  ـــه آین ـــی، برنام ـــاد مقاومت ـــیر اقتص ـــعه در مس ـــم توس شش

وضعیـــت فعلـــی مـــورد توجـــه قـــرار می گیـــرد.

در پنـــل ایمنـــی و محیـــط زیســـت و امنیـــت دریانـــوردی، 

بحث هـــای قوانیـــن و مقـــررات و اســـتانداردها و الزامـــات 

مطـــرح می شـــود.

ـــت  ـــی اس ـــتیک، کارگروه ـــدری و لجس ـــات بن ـــروه موضوع کارگ

کـــه محوریـــت آن بـــا ســـازمان بنـــادر اســـت و منایندگانـــی از 

ـــای  ـــد،  رشکت ه ـــور دارن ـــل حض ـــن پن ـــی در ای ـــش خصوص بخ

ترمینـــال اپراتـــور و هم چنیـــن اتحادیـــه پایانـــه داران در ایـــن 

ـــد. ـــور دارن ـــروه حض ـــل و در کارگ پن

کارگـــروه منابـــع انســـانی و آمـــوزش کـــه ســـازمان بنـــادر 

ـــوط  ـــات مرب ـــت و موضوع ـــی اس ـــع دریای ـــه مرج ـــل این ک به دلی

بـــه صـــدور گواهینامه هـــا و آموزش هـــای دریانـــوردی را 

دارد، در آن حضـــور دارد. رشکت هـــای کشـــتیرانی جمهـــوری 

ــه  ــه موسسـ ــه این کـ ــه بـ ــا توجـ ــران و نفتکـــش بـ اســـالمی ایـ

آموزشـــی دارنـــد، دانشـــگاه دریایـــی چابهـــار،  به عنـــوان 

ـــه  ـــور،  اتحادی ـــی کش ـــگاه دریای ـــن دانش ـــتین و قدیمی تری نخس

مالـــکان، احتـــامال منایندگانـــی از وزارت علـــوم و... در ایـــن 

کارگـــروه حضـــور دارنـــد.

ـــه صحبت هـــای شـــام، متخصصـــان  ـــا توجـــه ب :  ب

زیـــادی از ارگان هـــای دریایـــی رسارس کشـــور در ایـــن 

هامیـــش حضـــور خواهنـــد داشـــت. بـــرآورد شـــام 

از تعـــداد ایـــن ذی نفعـــان حـــارض در پنل هـــا چـــه 

ــت؟ ــی اسـ میزانـ

ــاد در پنـــل  ــه احتـــامل زیـ ــاد اســـت. بـ ســـاطعی: تعـــداد زیـ

ایمنـــی و امنیـــت، مناینـــدگان نیـــروی دریایـــی ســـپاه و 

ـــش  ـــت. بخ ـــد داش ـــور خواهن ـــم حض ـــش ه ـــی ارت ـــروی دریای نی

خصوصـــی، شـــیالت، محیـــط زیســـت، رشکت هـــای حمـــل و 

نقـــل و لجســـتیکی می توانـــم بگویـــم کـــه حـــدود 4۰۰ نفـــر 

مدعـــو داریـــم.

لـــی  :  این طورکـــه از صحبت هـــای جنابعا

برداشـــت کـــردم، ایـــن کارگروه هـــای تخصصـــی، 

پیـــش از هامیـــش کار خـــود را آغـــاز کرده انـــد و قـــرار 

اســـت نتایـــج بررســـی های خـــود را در پنل هـــا ارائـــه 

کننـــد. کارگروه هـــای تخصصـــی از چـــه زمانـــی آغـــاز 

بـــه فعالیـــت کردنـــد؟

ســـاطعی: ایـــن کارگروه هـــا از اســـفندماه ۱۳۹۳ ابـــالغ شـــده 

اســـت. حـــدودا هفتـــه ای یـــک جلســـه را داشـــتند، جلســـات 

تشـــکیل شـــده و مشـــغول بررســـی هســـتند. هم چنیـــن 

ــه  ــان را بـ ــی کارشـ ــار خروجـ ــک بـ ــه ای یـ ــت هفتـ ــرار اسـ قـ

ـــا مناینـــدگان  ـــه تحویـــل بدهنـــد، بعـــد ایـــن خروجـــی ب دبیرخان

کارگروه هـــا مـــرور می شـــود و آن چه کـــه می خواهنـــد در 

ـــه  ـــی دبیرخان ـــه علم ـــار در کمیت ـــک ب ـــود، ی ـــه ش ـــش ارائ هامی

بررســـی خواهـــد شـــد.

:  یکـــی از تفاوت هـــای اجرایـــی ایـــن هامیـــش 

نحـــوه فراخـــوان و ارائـــه مقـــاالت تخصصـــی اســـت. 

ســـاطعی: فراخـــوان مقالـــه ماننـــد ســـال های پیـــش انجـــام 

شـــد امـــا ایـــن فراخـــوان بـــرای ایـــن نبـــود کـــه مقـــاالت در 

هامیـــش به صـــورت شـــفاهی ارائـــه شـــود، بلکـــه بـــرای ایـــن 

بـــوده کـــه اگـــر حول وحـــوش موضوعـــات هامیـــش مقالـــه ای 

ــود و  ــه شـ ــش ارائـ ــایت هامیـ ــید، روی سـ ــتامن رسـ ــه دسـ بـ

به صـــورت پوســـرت هـــم چـــاپ می شـــود.

ــر  ــی دیگـ ــم یکـ ــن هـ ــم ایـ ــر می کنـ ــس فکـ :  پـ

از وجـــه متایزهـــای ایـــن هامیـــش بـــا دوره هـــای 

ــاوری  ــای فنـ ــای فضـ ــام از ظرفیت هـ ــت؛ شـ ــل اسـ قبـ

اطالعـــات بهـــره گرفته ایـــد.

ـــوان  ـــل فراخ ـــال های قب ـــت. س ـــور اس ـــه، همین ط ـــاطعی: بل س

ـــد،  ـــاپ می ش ـــم چ ـــد و ه ـــه می ش ـــم ارائ ـــاالت ه ـــتیم، مق داش

امـــا امســـال مقـــاالت در ســـایت قـــرار می گیرنـــد و در قالـــب 

پوســـرت منتـــرش می شـــوند.

ـــی  ـــک گردهامی ـــش، ی ـــن هامی ـــه ای ـــد ک : هرچن

ــه  ــه بـ ــا توجـ ــم بـ ــم بدانـ ــا می خواهـ ــت، امـ ــی اسـ ملـ

گردهامیـــی بـــزرگ تصمیم گیـــران ایـــن حـــوزه،  آیـــا ایـــن 

ـــل  ـــوزه بین املل ـــم در ح ـــری ه ـــا تاثی ـــاب ی ـــش بازت هامی

ــد  ــه هامیـــش می توانـ ــا قطعنامـ ــد داشـــت؟ آیـ خواهـ

ــرای اتفاقـــات برون مـــرزی باشـــد؟ ــایی بـ راهگشـ

ســـاطعی: طبیعـــی اســـت کـــه ایـــن یـــک هامیـــش داخلـــی 

اســـت و مـــا تاثیـــرات آن را در داخـــل می بینیـــم امـــا ممکـــن 

اســـت خیلـــی از موضوعاتـــی کـــه مـــورد بحـــث و بررســـی 

قـــرار بگیـــرد، مـــورد اســـتفاده رشکت کنندگانـــی باشـــد کـــه 

ـــا  ـــد. ام ـــی کار می کنن ـــطوح بین امللل ـــا در س ـــیاری از آن ه بس

این کـــه بگوییـــم به صـــورت مســـتقیم هامیـــش بین املللـــی و 

ـــی  ـــش مل ـــت. هامی ـــور نیس ـــر. این ط ـــت، خی ـــذاری اس تاثیرگ

اســـت. در درجـــه اول موضوعـــات ملـــی و کشـــوری مـــورد توجـــه 

هســـتند، امـــا به دلیـــل این کـــه حـــارضان در ایـــن هامیـــش، 

جـــزو بازیگـــران عرصـــه بین املللـــی هســـتند، به طـــور غیـــر 

ـــی  ـــت، صحبت های ـــد گذاش ـــودش را خواه ـــر خ ـــتقیم تاثی مس

ــرد،  ــورت می گیـ ــه صـ ــی کـ ــود، البی هایـ ــام می شـ ــه انجـ کـ

هرچقـــدر مـــا بـــر اثـــر ایـــن نشســـت ها تـــوان داخلی مـــان را 

ـــذار  ـــم، تاثیرگ ـــوی کنی ـــی ق ـــه بین امللل ـــور در عرص ـــرای حض ب

خواهیـــم بـــود و رشکت هـــای مـــا بـــه صـــورت قوی تـــر و 

توان مندتـــری در عرصـــه بین املللـــی حضـــور خواهنـــد 

ــت. داشـ

ـــگ  ـــم هامهن ـــا ه ـــا ب ـــا این ج ـــه م ـــی ک ـــر هنگام ـــوی دیگ از س

ـــم  ـــر می داری ـــم ب ـــوی راه ه ـــع را از جل ـــتیم. موان ـــم دل هس و ه

و کارهـــا آســـان تر، راحت تـــر و زودتـــر انجـــام می شـــود، ایـــن 

بازیگرانـــی کـــه در عرصـــه بین املللـــی حضـــور دارنـــد، در 

آن جـــا توان مندتـــر خواهنـــد بـــود.

:  آیـــا امـــکان دارد کـــه در قطعنامـــه پایانـــی هامیـــش 

ــس از  ــا را پـ ــم انداز مـ ــه چشـ ــود کـ ــرح شـ ــواردی مطـ مـ

تحریم هـــا در عرصـــه بین املللـــی سیاســـت گذاری 

کنـــد؟

ــا  ــی یـ ــه پایانـ ــود. بیانیـ ــه می شـ ــم چـ ــد ببینیـ ــاطعی: بایـ سـ

قطعنامـــه از کارگروه هـــای چهارگانـــه بیـــرون می آیـــد. ایـــن 

کارگروه هـــا پیش نویس هایـــی را تهیـــه می کننـــد کـــه 

ــا و موضوعـــات مطـــرح شـــده در هامیـــش  براســـاس بحث هـ

ـــود،  ـــه می ش ـــه آن اضاف ـــی ب ـــا چیزهای ـــا در آن ج ـــت و قاعدت اس

چیزهایـــی کـــم می شـــود، بایـــد باهـــم بـــه اجـــامع و توافـــق 

برســـند و قطعنامـــه پایانـــی اجامعـــی اســـت کـــه همـــه 

ارگان هـــای دریایـــی آن را پذیرفته انـــد.

: به عنـــوان آخریـــن ســـوال برای مـــان بگوییـــد 

ــوان  ــش به عنـ ــی نفتکـ ــت ملـ ــه رشکـ ــد کـ ــور شـ چطـ

برگزارکننـــده انتخـــاب شـــد؟

ســـاطعی: هـــر ســـال یکـــی از ارگان هـــای دریایـــی میزبـــان ایـــن 

ـــی  ـــت مل ـــه رشک ـــت ک ـــومین بار اس ـــن س ـــتند. ای ـــش هس هامی

نفتکـــش ایـــران، میزبانـــی ایـــن رویـــداد را برعهـــده گرفتـــه اســـت 

ـــرای رشکـــت ملـــی نفتکـــش اســـت. امیدواریـــم  کـــه افتخـــاری ب

ـــیم. ـــته باش ـــری داش ـــق و موث ـــوب و موف ـــش خ ـــک هامی ی

بعد از رفع تحریم ها، 

فرصت بیش تری 

پیش روی رشکت های 

ما قرار خواهد گرفت و 

این فرصت ها را قطعا 

قدر خواهند شناخت، 

چراکه قبل از تحریم ها 

با محیط های بین املللی 

آشنا بوده اند و در این 

محیط کار کرده اند 

و برای همین هم 

کامال با این محیط و 

استانداردهای آن آشنا 

هستند.
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مبنای مسوولیت پذیری اجتامعی سازمانی Corporate Social Responsibility )CSR( عبارت است از متایل یک 

ســازمان به مدنظر قرار دادن مالحظات اخالقی، اجتامعی و زیســت محیطی در تصمیم گیری های سازمانی و 

پاسخ گویی نســبت به تاثیر فعالیت ها و تصمیامت خود بر جامعه و محیط زیســت. مطابق این مفهوم، فقط 

سازمان هایی که توجه خود را به نیازهای مشرتیان مبذول می دارند و ماموریت ها و دورمنای راهربدی اشان را بر 

اساس خواسته های بردوستانه و زیست سازگارانه تدوین می کنند می توانند جایگاه خود را در جامعه ارتقا داده و به عنوان یک 

عنرص اصلی در حفظ و پایداری )امر توسعه( مطرح شوند. در این رویکرد، سازمان هایی که پیش تر و بر اساس سود و زیان، عملکرد 

خود را ارزیابی می کردند، تحت فشار افکار عمومی، نهادهای مردمی حامی محیط زیست و سازمان های مشابه، سطحی فراتر از 

افقی اجتامعی تر از منافع رصف سازمان را تجربه خواهند کرد.

به طور کلی؛ سازما ن ها ساخته انسان ها هستند و بر انسان هاست که در ایجاد سازمان ها، مسوولیت  اجتامعی و مالحظات اخالقی 

و زیست محیطی را در نظر داشته باشند.

ریشه های تفکر مسوولیت اجتامعی سازمان به دهه 1920 میالدی برمی گردد ولی با چاپ کتاب »مسوولیت اجتامعی تاجر«1 

در سال 1953 توســط بوئن )Bowen ( و نظریات نهادگرایی جدید بر اهمیت انتظارات اجتامعی و توصیه های 

ماتسوشیتا )سوکو ماتسوشیتا ـ 1989-1894(، بنیان گذار گروه صنعتی ماتسوشیتا الکرتیک ـ ناسیونال و 

پانوسونیک در کتاب »نخست انسان، سپس کاال« با طرح نظریه مسوولیت اجتامعی با رویکردی در تاکید بر 

پرورش و توسعه منابع انسانی2، هم چنین نظریه »هم تکاملی«3 محتوا و کاربردی عمومی تر، کلی تر و حتی در 

برخی موارد )به ویژه زیست محیطی( پیدا کرد4.

به این ترتیب و جدای از مباحث نظری، اصولی خاص تحت عنوان راهربدهای پایدار مسوولیت پذیری اجتامعی 

سازمان ها تبیین شدند تا به واسطه ی آن ها گفته شود که راهربدها و برنامه های مسوولیت پذیری اجتامعی سازمان ها 

گرداگرد چه اقدام هایی باید صورت گیرد.

رشح موضوع

آن گونه که تبیین شد، رفتار مسووالنه اجتامعی، عبارت است از متایل یک سازمان در پرداخن به مالحظات اخالقی، اجتامعی و زیست 

محیطی در »تصمیم گیری« سازمانی و »پاسخ گویی« نسبت به تاثیر فعالیت ها و تصمیم های خود بر »جامعه« و »محیط زیست« این گزاره، دو 

مقوله »شفافیت« و »رفتار اخالقی« را در چشم انداز خود داشته و آن ها را به عنوان رکنی از ارکان توسعه پایدار، به شامر می آورد. رفتار »شفاف« و 

»اخالقی«، به آنچه از رفتارمندی گفته می شود که با »قوانین« موجود مطابقت و با »هنجار« های اجتامعی ـ رفتاری، سازگار باشد.

در تابعیت از این موضوع؛ گسرته و دامنه ی رفتار اخالقی را می توان شامل رفتار اخالق محورانه نسبت به محیط )اعم از محیط اجتامعی، محیط 

زیست، محیط های انسان ساخت و به فضاهای اجتامعی و شهری و جامعه ای ـ مشرتیان و مخاطبان( نیز به شامر آورد.

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« 

»مسوولیت پذیری« در رسارس سازمان و »روابط سازمان« با دیگران. دیگرانی که شامل این مصداق ها می شود: ذی نفعان و مشرتیان، کارکنان، پیامنکاران و زنجیره 

تامین،مالکان، سایر گروه های اجتامعی و اشخاص با اهمیت و محیط زیست.

سازمان ها برآنند تا ضمن توجه به »اهداف« و »وظایف« خود، به لحاظ اهمیت و جایگاه ارزشی و ارزش محورانه »رفتار مسووالنه« و مسوولیت پذیری »سازمانی« و »اجتامعی« تالش 

دارند که با هدف تحصیل توسعه پایدار و »کسب اعتامد و حسن نیت« جامعه، رویکرد به مسوولیت پذیری سازمانی را جدی و امری قطعی تلقی منوده و همواره  تاکید سازند تا به حقوق 

شهروندی احرتام گزارده، مطابق و همراه با قوانین و مقررات ملی و بین املللی عمل منوده و عملیات کسب و کار خود را بر اساس استاندارد های باالی اخالقی مدیریت منایند.

مسوولیت پذیری اجتامعی سازمانی:  

گامی برای هم تکاملی

         حمید ودادی  

پژوهشگر مطالعات اجتامعی ـ فرهنگی
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1. Social responsibility of businessman

2.جمله معروف او به کارکنانش این است، که اگر از شام سووال شد چه تولید می کنید، پاسخ دهید: رشکت ما انسان می سازد، البته کاالهای الکرتیکی هم تولید می کند.

3.هم تکاملی عبارت است از تغییر تکاملی متقابل بین دو یا چند نوع یا جمعیت. از این نظریه برای سازمان ها نیز استفاده شده است و در این خصوص گفته می شود که چگونه 

سازمان ها می توانند در تعامل با یکدیگر زمینه های الزم برای رشد خود، رشد محیط اجتامعی و محیط های نهادی و به طور کلی محیط طبیعی ـ محیط زیست و زیست بوم ها 

ـ را فراهم آورند، صورت و محتوا و کاربرد عمومی تر و کلی تر ایجاد کرد.

4.تاریخچه و ســوابق دیرینه ی مســوولیت اجتامعی به 1760 ســال قبل از میالد باز می گــردد. در آن عهــد، حمورابی ) 

Hammurabi( منشور حامیت و حفاظت از کودکان، زنان و اقشار ضعیف جامعه را برای حکومتش صادر 

کرد. در زمان لویی پادشاه فرانســه، قوانینی برای حفاظت از جنگل های آن کشور 

ارایه شد.

بنابراین امر مسوولیت  اجتامعی، گفتامنی است برای اندیشیدن و عمل در خصوص تعهدات یک سازمان، یا یک رشکت و یا یک کسب و کار نسبت به جامعه ی بالفصل آن. در این فضا متایالت سازمان، 

دارای رویکردی فراسازمانی و فراوظیفه ای و به طور کامل اختیاری تلقی می شود. به مفهوم دیگر، چنانچه سلسله مراتب مسوولیت اجتامعی سازمان )یا رشکت، یا کسب و کار و ...( را شامل »مسوولیت 

اقتصادی« )کسب سود از طریق ساز و کارهای اقتصادی در دو بخش تولید کاال و یا تولید خدمت(، »مسوولیت های قانونی« )به این معنا که انجام پاره ای از فعالیت های سازمانی جزو مسوولیت قانونی 

سازمان مورد نظر می باشد و کامال دارای جنبه ی تکلیفی است( و در سومین مرتبه، مسوولیت اخالقی )نوعی مسوولیت که بر آن اساس باید از رساندن هرگونه زیان به ذی نفعان خود و درون محیطی 

که در آن فعالیت می کند، پرهیز کند( بدانیم، آخرین فرایند )نوع چهارم( »مسوولیت های اختیاری« است که دقیقاً جایگاه مسوولیت پذیری اجتامعی سازمانی را تبیین می کند.

به این ترتیب مالحظه می شود:

مسوولیت پذیری اجتامعی و یا به طور کلی مسوولیت پذیری اجتامعی سازمانی مفهومی است برای شکل دادن به مجموعه تعهدات یک کسب و کار از منظر اخالق و شفافیت نسبت به جامعه 

و محیط. وقتی صحبت از وجود مسوولیت  اجتامعی در فرهنگ و رفتار سازمانی به میان می آید، هدف چیزی نیست جز؛ »تنیده شدن مسوولیت اجتامعی در رسارس سازمان، در روابط 

سازمان با دیگران و هم چنین در نظر گرفن منافع ذی نفعان« )امیدوار، علی رضا ۱۳۹۳(.

افزون بر این، مسوولیت پذیری اجتامعی سازمانی مفهومی پویا بوده و پا به پای »انتظارات فرهنگی« به رشد خود ادامه می دهد )کاوسی، احمد و دیگران، ۱۳۹۳(، این گزاره روشن 

می سازد که همپای تعادل بین »نیازهای اجتامعی« و »رشد اقتصادی« مسوولیت اجتامعی سازمانی نیز باید به بسط، توسعه و پهنه افزایی خود بیفزاید. چنین اقدامی، 

حکایت از رضورت پویا بودن مسوولیت پذیری اجتامعی را بیان می دارد. از این روی، سازمان ها پدیدار شده اند تا به کارکردهای مثبتی شکل دهند و از جمله کارکردهای 

مثبت آنان، هم سویی و سازگار سازی خود با محیط از یک سو، و از سوی دیگر احساس مسوولیت  اخالقی در پاسخ گویی به پی آمدهای فعالیت هایشان است که 

جامعه و محیط )از آن جمله محیط زیست، فضاهای شهری، ذی نفعان و زندگی روزمره( را تحت تاثیر قرار می دهد.

دوسویه بودن و دوطرفه بودن رابطه ی »سازمان و جامعه« نشان دهنده وجود یک کنش متقابل بین سازمان و جامعه است. کنشی دال بر این معنا که جامعه و 

محیط قابلیت ها و داشته های خود را در اختیار سازمان قرار می دهد و به این ترتیب به »نیازهای سازمان« پاسخ می دهد و از سوی دیگر، این انتظار متقابل 

را نیز از سازمان دارد که در برابر محیط و جامعه نه فقط کارکرد و پی آمد منفی نداشته باشد بلکه، با نگرش و رویکردی برنده ـ برنده، جامعه و محیط را در 

ـ به هامن سان که جامعه و محیط، داشته های خود را در اختیار سازمان قرار داده ا ست ـ یاری رساند. بر این اساس  رسیدن به »تعالی« و »تکامل«ـ 

فلسفه ی وجودی مسوولیت اجتامعی سازمان در برابر جامعه، داشن حساسیت نسبت به اشتغال، کاهش فقر، حذف تبعیض، جلوگیری 

از آلودگی و حفظ محیط زیست، گسرتش دامنه نظم اجتامعی، توامنندسازی کارکنان درون سازمانی، بسط عدالت اجتامعی، تثبیت 

اقتصادی و بهبود وضعیت فرهنگی ـ اجتامعی است. اتفاق حاصل و برآمده از »کنش و تعامل« دوسویه فوق، به دست آ وردن یک »رسمایه ی 

اجتامعی« مشرتک بین »سازمان« و »جامعه و محیط« است که هر دو را به یک »هم تکاملی« و »هم افزایی« می رساند. مقوله ای که محصول 

آن رشد متناسب و هم اندام »سازمان« و »جامعه و محیط« است. انتظار بلندمدت از امر مسوولیت پذیری اجتامعی سازمانی، تحقق همین 

هم تکاملی و هم افزایی و هم اندامی است. چیزی که مانع غنی شدن یکی )سازمان( در برابر نابودی و گسیختگی دیگری )محیط و جامعه( است.

نتیجه آن که:

مسوولیت پذیری اجتامعی سازمانی، ابزاری برای تحقق این هم تکاملی و فرایندی برای ایجاد انسجام، همبستگی و همکاری بین »جامعه و محیط« و »سازمان« 

است. فرایندی که ضامن توسعه پایدار و محوری برای توسیع و بسط »عدالت اجتامعی« و فرایندی برای پیش گیری از تبعیض و زیان آفرینی برای »جامعه و محیط« 

است. هم تکاملی و هم افزایی حاصل از »کنش و تعامل دوسویه« فوق، زمینه را برای شکل گیری »توسعه پایدار« و »رسمایه اجتامعی« تدارک خواهد ساخت. 

وجود رویکرد و نگرش برد ـ برد که پیش تر به آن اشاره شد، مانعی جدی در برابر رشد یک سویه سازمان ها و تخریب محیط زیست و قابلیت های جامعه ای است.

با توجه به داده های فوق، مقوله مسوولیت پذیری اجتامعی سازمانی، داالنی برای دستیابی به توسعه ی پایدار و هم تکاملی و هم افزایی نهاده های سازمانی 

و اجتامعی است.
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میزگرد تخصصی ارزیابی آموزش و مهارت های دریانوردی در ارگان های دریایی

صنعت منتظر دانشگاه منی ماند

شــعار IMO در ســال 2015 »آمــوزش مهارت هــای دریانــوردی« اســت. صنعــت دریانــوردی بــدون بهره منــدی از نیروهــای 

ــرص  ــک عن ــوان ی ــروی کار به عن ــه نی ــد، چراک ــه ده ــود ادام ــات خ ــه حی ــد ب ــزه منی توان ــا انگی ــده و ب ــر، آموزش دی ماه

حیاتــی بــرای تــداوم پایــدار و مســتمر ایــن حــوزه مهــم اقتصــادی دنیــا حایــز اهمیــت اســت. شــاید به همیــن خاطــر باشــد 

کــه IMO ایــن شــعار را بــا محوریــت آمــوزش بــرای ســال 2015 برگزیــده اســت. میزگــرد تخصصــی آمــوزش و مهارت هــای 

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 حق دوســتی رییــس موسســه آموزشــی کشــتیرانی و کاپیتــان حســن ســوری، 

متخصصــان ایــن حــوزه در دفــرت ماهنامــه "بنــدر و دریــا" برگــزار شــد. هــدف از برپایــی ایــن میزگــرد تخصصــی  آسیب شناســی وضعیــت 

کنونــی آمــوزش و هم چنیــن بهبــود و ارتقــای مهارت هــای دریانــوردی در کشــور اســت، چراکــه هنــوز هــم بــرای رســیدن بــه چشــم انداز 

1404 خالهای زیادی در این زمینه وجود دارد.

:  بـــرای رشوع از شـــام می خواهیـــم وضعیـــت 

ــوردی در  ــای دریانـ ــوم و مهارت هـ ــوزش علـ ــی آمـ کنونـ

ـــال  ـــا در ح ـــت م ـــه وضعی ـــد. این ک ـــی کنی ـــور را ارزیاب کش

حـــارض چگونـــه اســـت و بایـــد بـــه کجـــا برســـد؟

تیمورتـــاش: همـــه برنامه ریزی هـــای مـــا بایـــد براســـاس 

ـــی  ـــاد مقاومت ـــت اقتص ـــا سیاس ـــربی ب ـــم ره ـــام معظ ـــش مق فرمای

ـــق  ـــد در اف ـــان فرمودن ـــد. ایش ـــته باش ـــی داش ـــاق و هامهنگ انطب

۱4۰4 بایـــد یکـــی از ده کشـــور برتـــر دنیـــا باشـــیم. در کشـــورهای 

ــن  ــارم را در تامیـ ــام چهـ ــه مقـ ــارض ترکیـ ــال حـ ــه در حـ منطقـ

ـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت. اگـــر  ـــورد ب نیـــروی انســـانی دریان

بـــه بحـــث اقتصـــاد مقاومتـــی ورود پیـــدا کنیـــم، یکـــی از راه هایـــی 

ـــه نفـــت نجـــات دهـــد، تربیـــت  ـــا را از وابســـتگی ب ـــد م کـــه می توان

نیـــروی انســـانی دریانـــورد اســـت. البتـــه مـــا چـــون دریانـــورد 

ـــای  ـــان حوزه ه ـــاید متخصص ـــورد، ش ـــم دریان ـــتیم، می گویی هس

ـــن نظـــر را داشـــته باشـــند  ـــاره رشـــته خودشـــان ای ـــر هـــم درب دیگ

ــای  ــن نیازهـ ــص، تامیـ ــانی متخصـ ــروی انسـ ــت نیـ ــه تربیـ کـ

ـــی  ـــای جهان ـــا در بازاره ـــن نیروه ـــور ای ـــه حض ـــی و در ادام داخل

خـــارج از کشـــور اســـت.

ـــر دارم در  ـــم. به خاط ـــن کنی ـــان را تامی ـــاز خودم ـــد نی ـــا اول بای ام

یـــک ســـال گذشـــته تـــالش زیـــادی بـــرای تامیـــن نیـــروی انســـانی 

در بخش هـــای مختلـــف انجـــام شـــد امـــا حقیقـــت ایـــن اســـت 

کـــه وضعیـــت مـــا بعـــد از ســـال ۱۳۹۰ بـــرای تامیـــن نیـــروی 

  عاطفه نامداری   
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دریانـــوردی تعریفـــی نداشـــت و شـــاهد ســـیر نزولـــی بودیـــم.

ـــگاه  ـــوردی در دانش ـــجوی دریان ـــا ۱۵ دانش ـــارض تنه ـــال ح در ح

ــازمان  ــا ایـــن موضـــوع را در اتـــاق فکـــر سـ ــار داریـــم. مـ چابهـ

ـــاله  ـــن مس ـــل ای ـــر ح ـــعیدنژاد ب ـــای س ـــود آق ـــم و خ ـــرح کردی مط

ـــث  ـــود، بح ـــا ب ـــد راه م ـــه س ـــائلی ک ـــی از مس ـــد. یک ـــد کردن تاکی

ـــاد  ـــزه ایج ـــوردان انگی ـــرای دریان ـــد ب ـــا بای ـــود، م ـــه ب ـــام وظیف نظ

کنیـــم. دریانـــوردان مـــا بایـــد بهرتیـــن انگیـــزه را در بحث هـــای 

دریانـــوردی داشـــته باشـــند. 

دانشـــگاه های مـــا بایـــد دانشـــگاه های تخصصـــی باشـــند، 

ـــه  ـــه ای ک ـــن جلس ـــت. در  آخری ـــن اس ـــم همی ـــت ه ـــت دول سیاس

ــتیم، رشح وظایـــف  ــانی داشـ ــع انسـ ــعه منابـ ــروه توسـ در کارگـ

کارگروه هـــا و عملکردهایـــی کـــه بایـــد داشـــته باشـــند،  

مشـــخص شـــد تـــا بتوانیـــم از ســـال ۱۳۹4 دانشـــگاه چابهـــار 

ـــگاه  ـــت از دانش ـــرار اس ـــم ق ـــده ه ـــه آین ـــم. هفت ـــرتش دهی را گس

امـــام خمینـــی)ره( و دانشـــگاه نیـــروی دریایـــی دیـــدار کنیـــم 

تـــا رشایـــط آن هـــا را بررســـی و ارزیابـــی کنیـــم. یعنـــی برنامـــه 

مـــا ایـــن اســـت کـــه ارزیابـــی مختلفـــی از دانشـــگاه ها داشـــته 

باشـــیم تـــا ببینیـــم هرکـــدام در چـــه جایگاهـــی قـــرار دارنـــد؟ 

دانشـــگاه خـــارک، چابهـــار، بوشـــهر، شـــامل و رشیـــف و امیرکبیـــر 

ـــدام  ـــم ک ـــد ببینی ـــا بای ـــتند ام ـــی هس ـــگاه های دریای ـــه دانش هم

دانشـــگاه در چـــه زمینـــه ای می توانـــد کار کنـــد. مـــا در تـــالش 

ــه  ــت بـ ــم و در نهایـ ــت کنیـ ــات را دریافـ ــن اطالعـ ــتیم ایـ هسـ

ســـازمان بنـــادر اعـــالم کنیـــم کـــه هـــر دانشـــگاه یـــا موسســـه ای در 

چـــه زمینـــه ای توانایـــی آموزشـــی دارد. دانشـــگاه های دریایـــی 

بایـــد مدیریتـــی جامـــع داشـــته باشـــند کـــه بتوانـــد مشـــخص 

ـــی از  ـــا یک ـــد ام ـــس کن ـــته ای را تدری ـــه رش ـــز چ ـــدام مرک ـــد ک کن

مشـــکالت مـــا همیـــن نداشـــن مدیریـــت جامـــع اســـت. 

خانواده هـــا هـــم انگیـــزه ای بـــرای تحصیـــل و آمـــوزش 

ــا  ــرای آن هـ ــد بـ ــا بایـ ــد. مـ ــته ندارنـ ــن رشـ ــان در ایـ جوانانشـ

ــار  ــاد کنیـــم. اگـــر در گذشـــته هـــر خانـــواده چهـ انگیـــزه ایجـ

یـــا پنـــج فرزنـــد داشـــت، ممکـــن بـــود یـــک نفـــر هـــم بـــه رساغ 

ـــا دو  ـــک ی ـــواده ی ـــر خان ـــا در االن ه ـــرود ام ـــی ب ـــته های دریای رش

فرزنـــد بیش تـــر نـــدارد در نتیجـــه بایـــد انگیـــزه باالیـــی وجـــود 

ـــش  ـــی گرای ـــش دریای ـــه بخ ـــا ب ـــن خانواده ه ـــه ای ـــد ک ـــته باش داش

پیـــدا کننـــد.

تربیت دریانورد با نیازهای صنعت تناسبی ندارد 

:  بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره کردیـــد کـــه تربیـــت 

ـــا  ـــور م ـــت در کش ـــای صنع ـــا نیازه ـــب ب ـــورد متناس دریان

نیســـت. از ســـوی دیگـــر آمـــار مشـــخصی از دوره هـــا و 

ــن ایـــن  ــتنباط مـ ــم. اسـ ــا نداریـ ــات نیروهـ ــز اطالعـ ریـ

اســـت کـــه پیونـــد بیـــن دانشـــگاه و صنعـــت هم چنـــان 

ـــت و  ـــف اس ـــا ضعی ـــادی م ـــای اقتص ـــایر بخش ه ـــل س مث

در بخـــش دریانـــوردی تقویـــت نشـــده اســـت. 

میرزایـــی: کمبودهـــا را بایـــد بـــه نقـــد و بررســـی بگذاریـــد و مـــا 

ـــد بخشـــی  ـــدا بای ـــم پاســـخ گو باشـــیم. در ابت هـــم انشـــاا... بتوانی

ــوردی  ــوزش دریانـ ــم. آمـ ــالح کنـ ــی را اصـ ــای قبلـ از صحبت هـ

ــگاه  ــه دانشـ ــته بـ ــوزش و وابسـ ــز آمـ ــوان مرکـ ــار به عنـ از چابهـ

ــوردی رشوع  ــانی دریانـ ــروی انسـ ــرای تربیـــت نیـ ــتان بـ انگلسـ

شـــد. در آن زمـــان بحـــث کنوانســـیون STCW خیلـــی جـــدی 

ــوان  ــید،  به عنـ ــوب درخشـ ــون خـ ــار چـ ــگاه چابهـ ــود. دانشـ نبـ

مرجـــع آمـــوزش دریانـــوردی شـــناخته شـــد. بـــا رشـــد صنعـــت 

ــورد  ــه دریانـ ــت بـ ــن صنعـ ــاز ایـ ــوردی، نیـ ــای دریانـ و حوزه هـ

افزایـــش پیـــدا کـــرد. به همیـــن دلیـــل هـــم کشـــتیرانی جمهـــوری 

ـــی  ـــت مل ـــرد.  رشک ـــیس ک ـــی تاس ـــه آموزش ـــک موسس ـــالمی، ی اس

ـــود کـــه  ـــف کـــرده ب ـــرای خـــودش تعری ـــی ب نفتکـــش هـــم دوره های

کـــم کـــم ایـــن مجموعـــه بـــه یـــک موسســـه آموزشـــی تبدیـــل شـــد. 

ـــار و وزارت  ـــگاه چابه ـــه دانش ـــم ک ـــی را داری ـــن نگران ـــم ای ـــا ه م

علـــوم هم چنـــان بایـــد بـــه وظیفـــه اصلـــی خودشـــان عمـــل 

کننـــد. برابـــر بـــا قانـــون اساســـی بایـــد وزارت علـــوم نیـــروی 

ــه  ــت و جامعـ ــار صنعـ ــد و در اختیـ ــت کنـ ــص را تربیـ متخصـ

ـــم  ـــه ک ـــن نکت ـــه ای ـــوم ب ـــن وزارت عل ـــاد م ـــه اعتق ـــه ب ـــذارد ک بگ

توجـــه بـــوده اســـت.

ــه  ــک در ماهنامـ ــی کوچـ ــک آگهـ ــام یـ ــم،  شـ ــی می زنـ مثالـ

ـــد، ۳۰۰-۲۰۰  ـــا می خواهی ـــک دری ـــانس فیزی ـــه لیس ـــد ک بزنی

ـــد.  ـــه و آزمـــون رشکـــت کنن ـــا در مصاحب نفـــر صـــف می کشـــند ت

ـــد  ـــه بدهی ـــه ده اطالعی ـــه بلک ـــک اطالعی ـــط ی ـــه فق ـــام ن ـــا ش ام

کـــه دریانـــورد می خواهیـــم،  آن وقـــت خواهیـــد دیـــد کـــه 

دریانـــورد بیـــکار نداریـــم.

62 مرکز آموزشی دریانوردی چه می کنند؟

ـــز  ـــه متمرک ـــرش نیم ـــا پذی ـــیه ی ـــا بورس ـــته ها ب ـــاز رش ـــران آغ در ای

آغـــاز شـــد کـــه دریانـــوردی هـــم از ایـــن قاعـــده جـــدا نبـــود. 

ــتیرانی  ــی کشـ ــتیم، یکـ ــی داشـ ــتیرانی ملـ ــران دو کشـ در ایـ

ـــعی  ـــن دو س ـــش. ای ـــری نفتک ـــران و دیگ ـــالمی ای ـــوری اس جمه

می کردنـــد نیروهـــای مـــورد نیازشـــان را بـــرای آمـــوزش یـــا بـــه 

ـــد. راه  ـــذب کنن ـــرو ج ـــارج نی ـــا از خ ـــتند ی ـــور بفرس ـــارج از کش خ

دیگـــر کمـــک گرفـــن از نیروهـــای بومـــی بـــود، کنوانســـیونی 

در آن زمـــان نبـــود و نیروهـــای بومـــی و ســـنتی بـــدون کارت و 

ـــد. ـــا می رفتن ـــه دری ـــن ب ـــر ۵۰۰ ت ـــناورهای زی ـــرای ش ـــوزش ب آم

پـــس از مدتـــی، کشـــور متوجـــه عملکـــرد خـــوب دانشـــگاه ها 

ـــا  ـــا وزارت علومی ه ـــرد. ام ـــذف ک ـــورس را ح ـــه ب ـــد و در نتیج ش

و موسســـات بـــه جـــذب نیمـــه متمرکـــز دانشـــجو عـــادت 

کرده انـــد، چـــون نیمـــه متمرکـــز بـــرای دانشـــگاه ســـود دارد و 

درآمـــد ایجـــاد می کنـــد. دانشـــجو هـــم خـــرب نـــدارد، کنکـــور 

می دهـــد،  رشکـــت می کنـــد و قبـــول می شـــود. مـــا بـــه 

ـــود  ـــارج ش ـــت خ ـــن حال ـــه از ای ـــم ک ـــنهاد دادی ـــوم پیش وزارت عل

ــی  ــد. یعنـ ــته باشـ ــز داشـ ــه متمرکـ ــز و نیمـ ــرش متمرکـ و پذیـ

ـــور  ـــت به ط ـــس نخواس ـــود و هرک ـــیه ش ـــت بورس ـــس خواس هرک

معمـــول تحصیـــل کنـــد، چـــون وظیفـــه اصلـــی وزارت علـــوم 

تربیـــت دانشـــجو اســـت.

ــاش  ــای تیمورتـ ــای آقـ ــی از صحبت هـ ــد بخشـ ــن بایـ هم چنیـ

را اصـــالح کنـــم کـــه گفتنـــد مـــا نگرانیـــم و دریانـــورد خیلـــی 

ـــزار  ـــج ه ـــد پن ـــا بای ـــعه م ـــم توس ـــون پنج ـــر قان ـــت. بناب ـــم اس ک

ــزار  ــدیم ۲۶ هـ ــق شـ ــه موفـ ــم کـ ــت می کردیـ ــورد تربیـ دریانـ

ـــورد چـــه  ـــه در آنجـــا نگفتنـــد دریان ـــم. البت ـــورد تربیـــت کنی دریان

جایگاهـــی داشـــته باشـــد، کاپیتـــان باشـــد یـــا مهنـــدس کشـــتی 
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ـــم. ـــل کردی ـــان عم ـــه  خودم ـــه وظیف ـــم ب ـــا ه ـــود. م ـــخص نب مش

مـــا امـــروز ۶۲ مرکـــز آموزشـــی دریانـــوردی داریـــم. البتـــه در 

ـــرای  ـــا موسســـه ب ـــا یـــک مرکـــز آموزشـــی ی ـــن آمـــار دانشـــگاه ب ای

ـــوز  ـــا مج ـــه از م ـــه ای ک ـــر موسس ـــد. ه ـــی منی کن ـــچ فرق ـــا هی م

می گیـــرد، به عنـــوان مراکـــز آموزشـــی بـــرای مـــا مـــورد قبـــول 

ــجو  ــاس STCW دانشـ ــر اسـ ــد بـ ــات بایـ ــت.این موسسـ اسـ

تربیـــت کننـــد.

:  پـــس در واقـــع از منظـــر ســـازمان بنـــادر و 

ــی  ــش خصوصـ ــه های بخـ ــان موسسـ ــوردی میـ دریانـ

ـــت  ـــرای تربی ـــگاه ب ـــی و دانش ـــز آموزش ـــی، مراک و دولت

دریانـــورد هیـــچ تفاوتـــی وجـــود نـــدارد.

ــر  ــوان ناظـ ــا به عنـ ــا مـ ــد امـ ــی منی کنـ ــه. فرقـ ــی: بلـ میرزایـ

بایـــد همـــه مشـــکالت را ببینیـــم. مگـــر فقـــط همیـــن دو 

ـــو  ـــد عض ـــی دارن ـــه آموزش ـــان موسس ـــرای خودش ـــه ب ـــی ک رشکت

ـــروی  ـــت؟ نی ـــه چیس ـــف بقی ـــتند؟ تکلی ـــکان هس ـــه مال اتحادی

کارشـــان را از کجـــا تامیـــن کننـــد؟ شـــاید مـــا بگوییـــم کـــه 

ـــرای  ـــد ب ـــادر می توانن ـــد ســـازمان بن ـــورد تایی مراکـــز آموزشـــی م

شـــام نیـــرو تامیـــن کننـــد امـــا مشـــکل دیگـــری وجـــود دارد. 

ـــون  ـــرد، چ ـــورس بگی ـــجوی ب ـــد دانش ـــادر منی توان ـــازمان بن س

ـــگاه  ـــد. دانش ـــازه منی ده ـــور اج ـــی کش ـــات آموزش ـــون خدم قان

دولتـــی هـــم لیسانســـی بـــا ایـــن عنـــوان منی دهـــد کـــه مـــا 

بتوانیـــم لیســـانس دریانـــوردی اســـتخدام کنیـــم. نیروهایـــی 

ــرس  ــا افـ ــد مـ ــد،  از دیـ ــوزش می بیننـ ــز آمـ ــن مراکـ ــه در ایـ کـ

خواهنـــد شـــد. موسســـه کشـــتیرانی هـــم ترجیـــح می دهـــد 

ایـــن افـــراد افـــرس شـــوند، چـــون منی تواننـــد در هـــر ارگانـــی 

اســـتخدام شـــوند. 

پـــس مـــا بایـــد بحـــث پذیـــرش دانشـــجوی نیمـــه متمرکـــز و 

متمرکـــز را مـــورد توجـــه قـــرار دهیـــم. وظیفـــه اصلـــی وزارت 

ــی  ــت. از طرفـ ــه اسـ ــر دو پایـ ــورد در هـ ــت دریانـ ــوم تربیـ علـ

ــا  ــدا تـ ــد از ابتـ ــوزش بایـ ــن آمـ ــد ایـ ــون می گویـ ــم کنوانسـ هـ

ـــر  ـــی اگ ـــد. یعن ـــادر باش ـــازمان بن ـــوز س ـــارت و مج ـــا نظ ـــا ب انته

ـــا  ـــد ام ـــود و درس بخوان ـــول ش ـــگاه قب ـــورد در دانش ـــک دریان ی

ــا پذیرفتـــه شـــده  ــته باشـــد، بـــرای مـ نظارتـــی وجـــود نداشـ

ــهر  ــگاه خرمشـ ــه دانشـ ــت کـ ــل اسـ ــن دلیـ ــت. به همیـ نیسـ

از دیـــد مـــا یـــک دانشـــگاه دریایـــی نیســـت چراکـــه مجـــوزی 

از ســـازمان بنـــادر نـــدارد و دانشـــجوهای فارغ التحصیـــل آن 

بـــدون تاییـــد کنوانســـیون اجـــازه دریانـــوردی نخواهنـــد داشـــت. 

ــجوی  ــد دانشـ ــه می خواهـ ــی کـ ــد کسـ ــیون می گویـ کنوانسـ

ـــکی  ـــالمت پزش ـــی س ـــد گواه ـــت بای ـــد، نخس ـــوردی باش دریان

بگیـــرد. شـــاید کوررنـــگ باشـــد و مشـــکالتی داشـــته باشـــد کـــه 

اصـــال نتوانـــد وارد دریـــا بشـــود.

پـــس دانشـــگاه ها هـــم از دیـــدگاه مـــا جزیـــی از مراکـــز 

آموزشـــی هســـتند. امســـال وقتـــی دیدیـــم چابهـــار دانشـــجو 

منی گیـــرد، به طـــور آزمایشـــی بـــه بخـــش خصوصـــی مجـــوز 

ـــم.  ـــگاه منی مانی ـــر دانش ـــا منتظ ـــه م ـــت ک ـــی اس ـــم. طبیع دادی

ـــر  ـــال منتظ ـــار س ـــن چه ـــد م ـــتی می گوی ـــای حق دوس ـــال آق مث

منی شـــوم. مـــن نیـــاز دارم یـــک نفـــر افـــرس شـــود کـــه بـــرای 

ـــاعت درس  ــا ۱۶۰۰ س ــد تـ ــود بایـ ــا شـ ــرس دریـ ــه افـ این کـ

ـــام،   ـــرای ش ـــاعت ب ـــد ۱۶۰۰ س ـــگاه می گوی ـــا دانش ـــد. ام بخوان

ـــا دانشـــجو کار دارم، معـــارف و ورزش و... هـــم  ـــوز ب امـــا مـــن هن

هســـت کـــه بیش تـــر از ایـــن طـــول می کشـــد. موسســـه های 

ــه  ــورد کـ ــتیرانی می خـ ــه درد کشـ ــر بـ ــن نظـ ــی از ایـ آموزشـ

ــر  ــا اگـ ــانس. مـ ــه لیسـ ــم نـ ــرس می خواهـ ــن افـ ــد مـ می گویـ

ـــروی انســـانی  ـــد نی ـــم چنـــدی بع ـــم، می توانی امـــروز تـــالش کنی

متخصـــص را در حـــوزه دریانـــوردی صـــادر کنیـــم. دریانـــورد 

ـــن  ـــد و همی ـــود دارن ـــا کمب ـــه دنی ـــه هم ـــت ک ـــی اس ـــا نیروی تنه

شـــعار IMO هـــم نشـــان می دهـــد کـــه دریانـــوردان انـــدک 

ــگاه  ــم و دانشـ ــکار داریـ ــوان بیـ ــه جـ ــن همـ ــا ایـ ــتند. مـ هسـ

می توانـــد به جـــای این کـــه در رشـــته هایی کـــه اشـــباع 

ــوردی  ــته های دریانـ ــد، رشـ ــت کنـ ــجو تربیـ ــده اند، دانشـ شـ

ـــا  ـــک دری ـــل رشـــته فیزی ـــارغ التحصی ـــر ف ـــد. هـــزار نف ایجـــاد کن

ــا شـــام  ــد، امـ ــا را تامیـــن می کنـ ــده مـ ــال آینـ ــد سـ ــاز صـ نیـ

ـــا  ـــران و دنی ـــا در ای ـــد،  م ـــوزش بدهی ـــورد آم ـــون دریان ـــک میلی ی

اســـتفاده می کنیـــم.

چالش های چندوجهی برای آموزش دریانورد

:   کاپیتـــان شـــهبا چالش هـــای فـــراروی نظـــام 

آموزشـــی در رشـــته دریانـــوردی از دیـــدگاه شـــام 

چیســـت؟ آیـــا بـــه بـــاور شـــام کیفیـــت تربیـــت دریانـــورد 

در دانشـــگاه ها  بـــا موسســـات خصوصـــی و مراکـــز 

آموزشـــی برابـــری می کنـــد؟

شـــهبا: می خواهـــم از نـــگاه باالتـــر ایـــن موضـــوع را ببینیـــم. 

ـــوم  ـــم وزارت عل ـــا، ه ـــم رشکت ه ـــال ه ـــه ۳۰ س ـــود این ک ـــا وج ب

ـــالش  ـــورد ت ـــروی دریان ـــن نی ـــرای تامی ـــادر ب ـــازمان بن ـــم س و ه

کردنـــد،  مـــا هنـــوز هـــم بـــه نتیجـــه مطلـــوب و مقبـــول نرســـیدیم. 

نـــگاه مـــا بـــه موضـــوع آمـــوزش و تربیـــت نیـــروی متخصـــص 

ـــا  ـــکال دارد م ـــانی اش ـــروی انس ـــه نی ـــا ب ـــگاه م ـــکال دارد. ن اش

ـــه  ـــانی رسمای ـــروی انس ـــک نی ـــوان ی ـــراد به عن ـــن اف ـــه ای ـــد ب بای

ــه  ــم نـ ــگاه کنیـ ــد،  نـ ــی کنـ ــال زندگـ ــد 7۰ سـ ــه می خواهـ کـ

ــد ۳۰-۲۰  ــه می خواهـ ــازمانی کـ ــگاه سـ ــک جایـ ــط در یـ فقـ

ســـال بـــرای مـــا کار کنـــد. ایـــن موضـــوع در کل نظـــام آموزشـــی 

وجـــود دارد امـــا در این جـــا شـــدیدتر اســـت.

ـــه  ـــک مجموع ـــم، در ی ـــزی کنی ـــم برنامه ری ـــی می خواهی ـــا وقت م

ســـازمانی نـــگاه می کنیـــم و روی آن مترکـــز می کنیـــم 

درنتیجـــه مشـــکالتی بـــرای مـــا ایجـــاد می شـــود،  چـــون 

ـــت،  ـــه اس ـــوی از جامع ـــا عض ـــروی م ـــم نی ـــا نخواهی ـــم ی بخواهی

ــا  ــازمان یـ ــد در سـ ــه منی توانـ ــد و همیشـ ــی کنـ ــد زندگـ بایـ

ـــر در  ـــد، اگ ـــل کن ـــران تعام ـــا دیگ ـــد ب ـــد بتوان ـــد. بای ـــا باش دری

ـــس  ـــود پ ـــی می ش ـــار معضالت ـــد، دچ ـــق نباش ـــی اش موف زندگ

نیـــروی مـــا عـــالوه بـــر آن پســـت، در حلقـــه اول، یـــک عضـــو 

ـــه  ـــد جامع ـــو مفی ـــد عض ـــه بتوان ـــرای این ک ـــه ب ـــت ک ـــه اس جامع

باشـــد بایـــد خصوصیاتـــی داشـــته باشـــد. این جاســـت کـــه 

موضـــوع تربیـــت مطـــرح می شـــود و مـــا می گوییـــم آمـــوزش 

و تربیـــت چراکـــه رصف آمـــوزش منی توانـــد کارســـاز باشـــد. 

واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه مـــا از تربیـــت غافـــل شـــده ایم. از 

ـــه  ـــه ای ب ـــکوپ و دامن ـــق و اس ـــه اف ـــا چ ـــه ب ـــیم ک ـــان بپرس خودم

ــانی نـــگاه می کنیـــم کـــه منی توانیـــم جذبـــش  نیـــروی انسـ

کنیـــم؟ و اگـــر هـــم جـــذب کردیـــم، منی توانیـــم بـــه درســـتی 

از دانـــش و تجربـــه اش بهـــره بگیریـــم و در ادامـــه از پویایـــی 

وظیفه اصلی وزارت 

علوم تربیت دریانورد 

در هر دو پایه است. از 

طرفی هم کنوانسون 

می گوید این آموزش 

باید از ابتدا تا انتها با 

نظارت و مجوز سازمان 

بنادر باشد. یعنی 

اگر یک دریانورد در 

دانشگاه قبول شود و 

درس بخواند اما نظارتی 

وجود نداشته باشد، 

برای ما پذیرفته شده 

نیست. 
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آن اســـتفاده کنیـــم. شـــاید ایـــن حـــرف خیلی هـــا باشـــد کـــه 

مـــن درس می خوانـــم امـــا منی توانـــم در رشـــته ام کار کنـــم،  

ــام  ــا متـ ــی مـ ــن یعنـ ــوم. ایـ ــروش می شـ ــاز بفـ ــی روم بسـ مـ

ــه  ــت کـ ــن اسـ ــم و ایـ ــان را دور ریخته ایـ ــه تخصصی مـ رسمایـ

ــود.  ــدر می شـ ــت هـ ــام و مملکـ ــه نظـ رسمایـ

به همیـــن دلیـــل اســـت کـــه بحـــث روی افزایـــش بهـــره وری 

ــات  ــاظ امکانـ ــا از لحـ ــاید مـ ــی. شـ ــعه کمـ ــه توسـ ــت نـ اسـ

ــیم.  ــته باشـ ــکلی نداشـ ــا مشـ ــداد نیروهـ ــخت افزاری و تعـ سـ

البتـــه صحبـــت آقـــای میرزایـــی هـــم درســـت اســـت مـــا 

۱4۳ هـــزار دریانـــورد تربیـــت کرده ایـــم امـــا چـــرا در کالن 

ـــم،  ـــع داری ـــازیم؟ مناب ـــروت بس ـــت ث ـــن مملک ـــم در ای منی توانی

نیـــروی انســـانی داریـــم، چیـــزی کـــم نداریـــم. چـــرا ثـــروت 

آفرینـــی مـــا تـــا ایـــن حـــد پاییـــن اســـت؟ مـــن اعتقـــاد دارم 

ـــا  ـــورد تنه ـــیم. دریان ـــا باش ـــم و پوی ـــوض کنی ـــان را ع ـــد دیدم بای

یکـــی از حلقه هـــای صنعـــت دریایـــی یـــا دریانـــوردی اســـت.

عملیـــات بنـــدری، کشتی ســـازی، فراســـاحل،  بیمـــه، بازرگانـــی 

ـــا  ـــن حلقه ه ـــه ای ـــد ک ـــد چرخی ـــوب خواه ـــی خ ـــا زمان و... این ه

ـــورد  ـــی دریان ـــد. شـــام خیل ـــد هم دیگـــر را پشـــتیبانی کنن بتوانن

ـــته  ـــتی نداش ـــتیبانی درس ـــر پش ـــید اگ ـــته باش ـــم داش ـــی ه خوب

ــد. ــه کار کنـ ــد بهینـ ــد، منی توانـ باشـ

ســـومین موضـــوع ایـــن اســـت کـــه دریانـــوردی یـــک صنعـــت 

بین املللـــی اســـت. بـــه جـــز دریانـــوردی، فراســـاحل، بیمـــه 

ــا  ــس مـ ــتند. پـ ــی هسـ ــه بین املللـ ــی همـ ــن بازرگانـ و همیـ

ـــردی  ـــم ف ـــه می خواهی ـــم ک ـــه کنی ـــوع توج ـــن موض ـــه ای ـــد ب بای

تربیتـــی کنیـــم کـــه هـــم در جامعـــه موفـــق باشـــد، هـــم بـــا 

باورهـــای دینـــی و اجتامعـــی و فرهنگـــی مـــا تطابـــق داشـــته 

باشـــد و هـــم این کـــه بتوانـــد در بـــازار بین املللـــی کار و 

ـــه شـــده  ـــوردی هـــم بســـیار پیرشفت تعامـــل کنـــد. صنعـــت دریان

ـــوردی ســـاده تر  ـــم نیســـت. در دوره مـــا، دریان اســـت و مثـــل قدی

بـــود بـــرای این کـــه مســـائل بازرگانـــی و فنـــی این قـــدر 

ــا راحـــت بـــا چهـــار کالس از پـــس آن بـــر  پیچیـــده نبـــود. مـ

ــت  ــز پیرشفـ ــه چیـ ــود. االن همـ ــا االن منی شـ ــم امـ می آمدیـ

کـــرده اســـت کـــه بـــه ســـادگی منی شـــود بـــه آن دســـت 

ـــد  ـــام بای ـــس ش ـــود، پ ـــا کالس منی ش ـــار ت ـــا چه ـــرد. ب ـــدا ک پی

فرهنگـــی بســـازید و قـــدم قـــدم آن را بـــاال بربیـــد تـــا بتوانیـــد 

ـــی  ـــه و ضوابط ـــی و پیرشفت ـــده بین امللل ـــای پیچی ـــن فض در ای

کـــه بـــه نیابـــت از ســـازمان بنـــادر از طریـــق دنیـــا گذاشـــته 

ــد.  ــق باشـ ــود، موفـ می شـ

مشـــکالت داخلـــی هـــم بحـــث دیگـــری اســـت. آقـــای 

تیمورتـــاش درســـت می گوینـــد کـــه اصـــل ۳۰ قانـــون 

اساســـی، تکلیـــف کـــرده اســـت کـــه دولـــت بایـــد بـــه انـــدازه 

نیـــاز صنایـــع به صـــورت رایـــگان نیـــروی متخصـــص آمـــوزش 

ـــه  ـــه بیم ـــت ک ـــی اس ـــم، صنعت ـــوردی ه ـــت دریان ـــد. صنع بده

ـــورس  ـــد ب ـــوزش بای ـــرای آم ـــرا ب ـــا چ ـــد ام ـــش را می ده و مالیات

کنـــد و نیـــم متمرکـــز باشـــد؟

ـــده  ـــی ش ـــد وجه ـــا چن ـــای م ـــد چالش ه ـــه می بینی هامن طورک

ـــه  ـــم ن ـــد می خواهی ـــورد مفی ـــا دریان ـــم. م ـــد فکـــر کنی اســـت. بای

ـــا کار  ـــد در دری ـــا نتوان ـــد ام ـــت درس بخوان ـــول دول ـــا پ ـــه ب این ک

ـــوزش  ـــال آم ـــا دنب ـــرود. م ـــری ب ـــال کار دیگ ـــد به دنب ـــد و بع کن

بـــه رصف آمـــوزش نیســـتیم. مـــا می خواهیـــم نیـــاز صنعـــت را 

تامیـــن کنیـــم. ایـــن راه دارد و شـــدنی اســـت. دنیـــا ایـــن کار 

را کـــرده اســـت و نتیجـــه گرفتـــه اســـت. ثـــروت آفرینـــی هـــر 

نفـــر آن هـــا بـــه انـــدازه ده نفـــر ماســـت پـــس یـــک جـــای کار 

مـــا، گیـــر دارد.

:  نـــگاه کاپیتـــان شـــهبا بـــه ایـــن موضـــوع، 

نگاهـــی کامـــال سیســـتامتیک اســـت. کاپیتـــان 

ـــان  ـــا هم چن ـــد ام ـــرح کردن ـــی را مط ـــکات خوب ـــهبا ن ش

ـــات  ـــوردی در موسس ـــوزش دریان ـــا آم ـــد آی ـــی نش ارزیاب

خصوصـــی بـــا آمـــوزش دانشـــگاه ها، کیفیـــت 

مشـــابهی دارنـــد؟

ــال  ــار سـ ــان را چهـ ــای کاپیتـ ــم صحبت هـ ــا هـ ــی: مـ میرزایـ

ــک  ــورت یـ ــه صـ ــی بـ ــای دریایـ ــش ارگان هـ ــش در هامیـ پیـ

ــه  ــم کـ ــه دادیـ ــت ارائـ ــم و پاورپوینـ ــرح کردیـ ــنهاد مطـ پیشـ

دانشـــگاه متـــام رشـــته ها را بـــه هـــم لینـــک بزنـــد تـــا نیـــروی 

ـــی  ـــای عموم ـــه واحده ـــی ک ـــه نیروی ـــیم ن ـــته باش ـــه ای داش حرف

ــت. ــدر داده اسـ ــت هـ ــده و وقـ ــادی را گذرانـ ــده زیـ بی فایـ

:  واقعـــا زمـــان آن گذشـــته اســـت کـــه یـــک 

دانشـــجو چهـــار ســـال درس بخوانـــد، چـــون صنعـــت 

منتظـــر منی مانـــد. دیگـــر دوره دوره هـــای تخصصـــی 

بـــه یـــک ســـال و دو ســـال رســـیده اســـت یعنـــی 

ــاز.  ــورد نیـ ــث مـ ــرده و مباحـ فـ

ـــد  ـــه می گویی ـــی ک ـــز آموزش ـــی،  ۶۲ مرک ـــاب میرزای ـــوری: جن س

ـــی  ـــز آموزش ـــامل مراک ـــم ش ـــت و ه ـــگاه هاس ـــامل دانش ـــم ش ه

ــه ها؟ ــی و موسسـ خصوصـ

ـــه از  ـــت ک ـــی اس ـــز آموزش ـــام مراک ـــورم مت ـــه،  منظ ـــی: بل میرزای

ـــاید ده  ـــد، ش ـــته باش ـــوز داش ـــک مج ـــاید ی ـــد. ش ـــوز دارن ـــا مج م

ـــر ۵۰۰  ـــی زی ـــرای ملوان ـــط ب ـــی فق ـــت یک ـــن اس ـــال ممک ـــا. مث ت

ـــد. ـــته باش ـــوز داش مج

ــگاهی و  ــز دانشـ ــاره کیفیـــت آموزشـــی در مراکـ ســـوری: دربـ

ـــی  ـــای غربال ـــوال آق ـــوع س ـــه موض ـــی ک ـــه های خصوص موسس

ـــال ۱۳۵۸  ـــردم. س ـــب بازگ ـــه عق ـــداری ب ـــم مق ـــود، می خواه ب

مـــا از انگلســـتان بـــه ایـــران آمدیـــم و بـــه کشـــتی خودمـــان 

ــه  ــغول بـ ــه در آن مشـ ــی کـ ــتی ایرانـ ــن کشـ ــم. در اولیـ رفتیـ

کار بـــودم، متوجـــه شـــدم کـــه افـــرسان و مهندســـان ایرانـــی 

در اقلیـــت هســـتند،  کاپیتـــان انگلیســـی و بقیـــه هنـــدی 

ــی  ــر ایرانـ ــار نفـ ــه چهـ ــاید سـ ــا شـ ــد و مـ ــتانی بودنـ و پاکسـ

بودیـــم. ایـــن موضـــوع بـــرای مـــن کـــه تـــازه بـــه ایـــران آمـــده 

بـــودم نگران کننـــده بـــود. دهه هـــای بعـــدی کـــه زمـــان جلـــو 

ــه  ــتی هایی متوجـ ــه 7۰ کشـ ــگ و دهـ ــد از جنـ ــت،  بعـ می رفـ

ــم و  ــتانی ها بودیـ ــا و پاکسـ ــداد هندی هـ ــی تعـ ــد کاهشـ رونـ

ـــتی ها  ـــی در کش ـــرسان ایران ـــا و اف ـــد ایرانی ه ـــبختانه رش خوش

ـــه  ـــه ۸۰ ادام ـــر ده ـــا اواخ ـــط ت ـــن رشای ـــود، ای ـــده ب ـــر ش بیش ت

ــت.  داشـ

در ایـــن دوره آمـــوزش دریانـــوردی بخـــش خصوصـــی هـــم 

کم کـــم مطـــرح می شـــد امـــا بایـــد بپذیریـــم کـــه در مـــواردی 

واقعـــا آمـــوزش دولتـــی واقعـــا الزم اســـت. مـــا در کالـــج 

ســـامتتون بودیـــم کـــه چهارشـــنبه ها بـــه کالـــج ورســـاش 

می رفتیـــم. جایـــی بـــود کـــه کاپیتـــان را بـــرای کشـــتی های 

تجـــاری آمـــوزش می دادنـــد امـــا همـــه چیـــز مثـــل یـــک 

اصل 30 قانون اساسی، 

تکلیف کرده است که 

دولت باید به اندازه نیاز 

صنایع به صورت رایگان 

نیروی متخصص 

آموزش بدهد. صنعت 

دریانوردی هم، 

صنعتی است که بیمه و 

مالیاتش را می دهد اما 

چرا برای آموزش باید 

بورس کند و نیم متمرکز 

باشد؟
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ـــا  ـــه آن ج ـــان را ک ـــا پای م ـــه م ـــدی ک ـــود در ح ـــی ب ـــج نظام کال

ـــم.  ـــت می کردی ـــت راس ـــه راس ـــپ ب ـــپ چ ـــه چ ـــتیم ب می گذاش

ـــار  ـــرای چابه ـــن ب ـــه م ـــت ک ـــن گف ـــه م ـــتادان ب ـــن اس ـــی از ای یک

ـــی  ـــه آموزش ـــک برنام ـــه ی ـــود ک ـــرار ب ـــی ق ـــده ام. یعن ـــد ش کاندی

بســـیار بســـیار عظیمـــی در چابهـــار پیـــاده شـــود و ایـــن اســـاتید 

ـــاش  ـــج ورس ـــه در کال ـــه ای ک ـــام برنام ـــا مت ـــد ت ـــران بیاین ـــه ای ب

ـــالب و  ـــه انق ـــود ک ـــل ش ـــران منتق ـــل ای ـــه داخ ـــود، ب ـــل ب و همب

پـــس از آن هـــم جنـــگ شـــد.

بعـــد اســـاتید هنـــدی آمدنـــد و بازهـــم رشایـــط رو بـــه بهبـــود 

ــور  ــه به طـ ــد، البتـ ــا االن وضعیـــت دریایـــی را ببینیـ ــود. امـ بـ

کلـــی نیروهـــای دریـــارو در متـــام دنیـــا کـــم شـــده اند، 

به طوری کـــه در ســـال ۲۰۱۲ مدیرعامـــل IMO گفتـــه اســـت 

ـــه  ـــرو مواج ـــود نی ـــا کمب ـــا دارد ب ـــی دنی ـــد«. یعن ـــا بروی ـــه دری »ب

می شـــود امـــا مـــا بازهـــم وضعـــامن مقـــداری بدتـــر اســـت. 

ـــن اســـت کـــه نظـــم و دیســـیپلین ســـابق دیگـــر  ـــش هـــم ای دلیل

ــان  ــش از کاپیتـ ــا پیـ ــه مـ ــود کـ ــی بـ ــود. زمانـ ــده منی شـ دیـ

دســـت بـــه غـــذا منی زدیـــم. این طـــور تربیـــت شـــده بودیـــم 

امـــا االن در برخـــی کشـــتی ها کـــه بازدیـــد می کردیـــم،  

ـــاط  ـــد. انضب ـــردد می کردن ـــتی ت ـــی در کش ـــا دمپای ـــا ب ملوان ه

)دیســـیپلین( آموزشـــی مـــا مشـــکل زا شـــده اســـت. ایـــن 

ســـوال بـــرای مـــن مطـــرح اســـت کـــه  آیـــا ملوانـــی کـــه فقـــط 

STCW می آمـــوزد، انضبـــاط و نظـــم هـــم یـــاد می گیـــرد؟ 

بایـــد توجـــه بیش تـــری بـــه ایـــن مهارت هـــا در سیســـتم 

ـــن  ـــم ای ـــر می کن ـــن فک ـــد. م ـــته باش ـــود داش ـــا وج ـــی م آموزش

ــم  ــوردان هـ ــر دریانـ ــای دیگـ ــا، روی مهارت هـ بی انضباطی هـ

اثرگـــذار باشـــد.

ـــی  ـــاره جایگزین ـــد موضوعـــی را درب ـــای ســـوری بای ـــی: آق میرازی

نیروهـــای بومـــی بـــا نیروهـــای خارجـــی مطـــرح کنـــم. بعـــد 

ـــتی را  ـــان کش ـــه کارکن ـــه هم ـــد ک ـــازه منی ده ـــا اج ـــی م سیاس

ـــم. ـــن کار را داری ـــی ای ـــه توانای ـــم وگرن ـــی کنی ایران

دربـــاره انضبـــاط هـــم تـــا حـــدودی قبـــول دارم امـــا مـــن 

ـــیون  ـــون در کنوانس ـــم چ ـــوع باش ـــن موض ـــر ای ـــم ناظ منی توان

ــه اســـت  ــیون نگفتـ ــاره ای نشـــده اســـت. کنوانسـ ــه آن اشـ بـ

ـــد  ـــد بای ـــا می گوی ـــد ام ـــت کن ـــم را رعای ـــد نظ ـــجو بای ـــه دانش ک

ـــم  ـــا می توانی ـــد. م ـــته باش ـــکی داش ـــالمت پزش ـــه س گواهی نام

ـــا موضوعـــی را مطـــرح کنیـــم کـــه مـــاده و تبـــرصه  حـــرف بزنیـــم ی

ـــا در کنوانســـیون مطـــرح شـــده باشـــد.  قانونـــی داشـــته باشـــد ی

در غیـــر این صـــورت منی توانـــم بـــه دانشـــگاه اجبـــار کنـــم.

ـــوردی  ـــت آموزشـــی دریان ـــی مـــن از وضعی حـــق دوســـتی: ارزیاب

از دیـــد موسســـه آموزشـــی کشـــتیرانی اســـت کـــه ۲۵ ســـال 

اســـت در ایـــن زمینـــه فعالیـــت می کنـــد. شـــخصی کـــه 

می خواهـــد دریانـــورد شـــود هـــم بایـــد آمـــوزش ببینـــد و هـــم 

نیازمنـــد مهـــارت اســـت. اول یـــک دوره آموزشـــی تئـــوری 

می خواهـــد، بعـــد فـــاز دریایـــی و عملـــی را می خواهـــد، 

بعـــد بایـــد در امتحـــان ســـازمان بنـــادر پذیرفتـــه شـــود، بعـــد 

به عنـــوان افـــرس کار پیـــدا کنـــد و کار انجـــام دهـــد و بعـــد از 

این کـــه از دریـــا خســـته شـــد، در بخـــش خشـــکی کار کنـــد. 

ـــدا  ـــد پی ـــن فرآین ـــگاه را در ای ـــش دانش ـــد نق ـــی بای ـــرای ارزیاب ب

ــم. کنیـ

ـــه دوره  ـــا س ـــد دو ی ـــگاه می توان ـــه دانش ـــت ک ـــن اس ـــراز ای ـــا غی آی

تخصصـــی بـــرای مـــا برگزارکنـــد؟ مثـــال دوره افـــرس دومـــی، 

ـــی  ـــتم آموزش ـــک. در سیس ـــرس الکرتونی ـــومی و اف ـــدس س مهن

دریانـــوردی بـــاالی ۶۰ دوره آموزشـــی داریـــم، دانشـــگاه اگرهـــم 

بخواهـــد در ایـــن حـــوزه وارد شـــود، منی توانـــد. ســـه حـــوزه 

ـــن  ـــی؟ بنابرای ـــه چ ـــت. بقی ـــش داده اس ـــی پوش ـــه خوب ـــا را ب م

ــا  ــم. حوزه هـ ــگاه را ببینیـ ــر دانشـ ــی هـ ــد اثربخشـ ــدا بایـ ابتـ

را مشـــخص کنیـــم و بعـــد بـــرای نظـــام آموزشـــی کشـــور 

تصمیم گیـــری کنیـــم.

ــون  ــد؟ چـ ــق نبوده انـ ــا االن موفـ ــرا تـ ــا چـ ــگاه های مـ دانشـ

ـــد.  ـــام می دهن ـــه را انج ـــک الی ـــه، ی ـــیر ده الی ـــن مس ـــاید از ای ش

یـــک جـــوان ۱۸ ســـاله وقتـــی می خواهـــد وارد دانشـــگاه شـــود، 

ـــل  ـــد فارغ التحصی ـــو. بع ـــده و وارد ش ـــان ب ـــا امتح ـــد آق می گوی

ــگاه  ــه؟ دانشـ ــغلی چـ ــده شـ ــد آینـ ــجو می پرسـ ــو. دانشـ شـ

می گویـــد بایـــد خـــودت بـــروی کار پیـــدا کنـــی. کارورزی در 

دریـــا چـــی؟ کشـــتی آموزشـــی نداریـــم. مـــن چـــه کار کنـــم؟ 

دوبـــاره صنعـــت. افـــرس می شـــوم؟ خـــدا می دانـــد. امتحـــان 

ـــده در  ـــده در آین ـــت داری؟ آین ـــا را دوس ـــوی؟ دری ـــول می ش قب

کشـــتیرانی کار می کنـــم؟ منی دانـــم!

ـــا  ـــور م ـــوردی در کش ـــوزش دریان ـــرا آم ـــم چ ـــم ببینی ـــا برگردی ام

ـــرده  ـــازی ک ـــش ب ـــی نق ـــیار عال ـــت و بس ـــوده اس ـــق ب ـــیار موف بس

ـــه  ـــه در موسس ـــدون وقف ـــت ب ـــال اس ـــون ۱7 س ـــن چ ـــت. م اس

ـــدارم.  ـــا ن ـــری ادع ـــه دیگ ـــتم،  روی مجموع ـــی هس آموزش

موسســـه آموزشـــی کشـــتیرانی در ســـال ۱۳۶۸ تاســـیس 

شـــد. در آن زمـــان کســـی بـــاور منی کـــرد کـــه روزی بتوانیـــم 

ــم.  ــزار کنیـ ــان برگـ ــور خودمـ ــی را در کشـ ــای آموزشـ دوره هـ

ـــالمی  ـــوری اس ـــتیرانی جمه ـــه کش ـــال موسس ـــج س ـــدت پن درم

ایـــران و کشـــور مـــا از این کـــه دانشـــجو بـــه خـــارج از کشـــور 

ــال از  ــج سـ ــدت پنـ ــا در مـ ــدند. و مـ ــاز شـ ــتند، بی نیـ بفرسـ

وابســـتگی متـــام بـــه خـــارج بـــه عـــدم وابســـتگی رســـیدیم.

چـــرا ایـــن را به عنـــوان یـــک نقطـــه قـــوت نبینیـــم؟ مـــا حتـــی 

ـــا  ـــا را ب ـــی نداشـــتیم. مراکـــز آموزشـــی در کشـــور م اســـتاد دریای

ـــا  ـــد. آن ه ـــه کنی ـــتان مقایس ـــل انگلس ـــش رو مث ـــورهای پی کش

چنـــد ســـال ســـابقه داشـــتند و مـــا چقـــدر داشـــتیم. مـــا از ســـال 

ــگاه  ــه دانشـ ــت کـ ــت اسـ ــم. درسـ ــوزش را رشوع کردیـ ۶۸ آمـ

چابهـــار از ســـال ۶۲-۶۳ دانشـــجو می گرفـــت امـــا منظـــورم 

آموزش هـــای تخصصـــی و مهارت هاســـت. 

ـــن  ـــر م ـــه نظ ـــم؟ ب ـــود دادی ـــت را من ـــن موفقی ـــا ای ـــا هیچ ج ـــا م آی

آمـــوزش دریانـــوردی در کشـــور بـــا شـــیب بســـیار خوبـــی در 

ـــدت  ـــراق. در م ـــه اغ ـــت و ن ـــغ اس ـــه تبلی ـــن ن ـــت و ای ـــان اس جری

کوتاهـــی متـــام دوره هـــا در کشـــور برنامه ریـــزی شـــد،  اجـــرا 

ـــدود  ـــزی ح ـــم چی ـــاال ه ـــدند و ح ـــی ش ـــوردان ایران ـــد،  دریان ش

۱۰ تـــا ۱۵ درصـــد خارجی هـــا روی کشـــتی های کشـــتیرانی 

جمهـــوری اســـالمی ایـــران هســـتند و بقیـــه نیروهـــا ایرانـــی 

ـــه خاطـــر ایـــن  هســـتند. حضـــور خارجی هـــا روی کشـــتی هـــم ب

اســـت کـــه مشـــکل ویـــزا و مســـائل این چنینـــی پیـــش نیایـــد 

وگرنـــه نیـــروی جایگزیـــن داریـــم.

ــق  ــورد موفـ ــت دریانـ ــا االن در تربیـ ــگاه ها تـ ــرا دانشـ ــا چـ امـ

ـــن  ـــد از ای ـــول کن ـــد قب ـــودش بای ـــه خ ـــگاهی ک ـــد؟ دانش نبودن

ـــته  ـــت وابس ـــه صنع ـــر ب ـــدم دیگ ـــی را دارد و ۹ ق ـــدم یک ـــا ق ده ت

ـــر  ـــد؟ به خاط ـــق بودن ـــا موف ـــی م ـــات آموزش ـــرا موسس ـــت. چ اس

به طور کلی نیروهای 

دریارو در متام دنیا کم 

شده اند، به طوری که در 
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این کـــه صنعـــت را در کنـــار دست شـــان داشـــتند. ورودی هـــا 

را نـــگاه کنیـــم. دانشـــجویی امـــروز بیایـــد، مـــا مجـــوز همـــه 

دوره هـــا را داریـــم. مـــا امســـال مثـــال می خواهیـــم دانشـــجو 

ــال  ــت؟ کامـ ــن چیسـ ــغلی مـ ــده شـ ــد آینـ ــم. می پرسـ بگیریـ

ـــخص  ـــه مش ـــد برنام ـــال بع ـــا ۳۰ س ـــت. ت ـــخص اس ـــواب مش ج

اســـت. آینـــده ای کـــه بـــرای دانشـــجوی ۱۸ ســـاله متصـــور 

می شـــویم، هرآنچـــه می گوییـــم پیـــاده می شـــود. 

ــم،  ــا می بینیـ ــه مـ ــه کـ ــم، آن چـ ــوزش هـ ــت آمـ ــر کیفیـ از نظـ

رضایت بخـــش اســـت. مـــا اســـاتید را صـــادر کرده ایـــم. 

اســـتادهای موسســـه مـــا همیـــن االن در دانشـــگاه های 

ــن  ــتند. بنابرایـ ــغول تدریـــس هسـ ــادا مشـ ــتان  و کانـ انگلسـ

اســـتاد های مـــا توان منـــدی اســـاتید بین املللـــی را 

ــه  ــی کـ ــه این هایـ ــد و چـ ــه رفته انـ ــی کـ ــه آن هایـ ــد. چـ دارنـ

مانده انـــد. دریانوردهـــای مـــا هـــم در دنیـــا همیشـــه خـــوش 

ـــور  ـــارج از کش ـــه خ ـــه ب ـــی ک ـــورد ایران ـــر دریان ـــیده اند. ه درخش

ــورهای  ــا االن روی کشـ ــت. مـ ــیده اسـ ــوش درخشـ ــه، خـ رفتـ

ــم. ــورد داریـ ــی دریانـ ــرتالیایی، کانادایـ ــی، اسـ آملانـ

ـــرم  ـــه نظ ـــا ب ـــت ام ـــه هس ـــود همیش ـــای بهب ـــف و ج ـــاط ضع نق

ـــدا  ـــوام الزم را پی ـــا ق ـــور م ـــوردی در کش ـــوزش دریان ـــت آم وضعی

ـــا  ـــجوهای م ـــی دانش ـــه و حت ـــاوری در هم ـــت. خودب ـــرده اس ک

به وجـــود آمـــده اســـت. این هـــا می تواننـــد و کار را انجـــام 

ـــت  ـــا صنع ـــش ب ـــگاه ارتباط ـــر دانش ـــم اگ ـــر می کن ـــد. فک داده ان

ـــد. ـــد ش ـــم خواه ـــرت ه ـــاع به ـــد، اوض ـــوی کن را ق

ـــت  ـــن اس ـــدم اول ای ـــود. ق ـــدم اول رشوع می ش ـــزرگ از ق کار ب

ـــد.  ـــد، صنعـــت در انتظـــار دانشـــگاه منی مان کـــه دانشـــگاه بدان

اگـــر مـــاده ۹ نظـــام وظیفـــه امســـال حـــل بشـــود و دانشـــگاه 

چابهـــار، دانشـــجو نگیـــرد، مـــا در مهرمـــاه ۹۰ دانشـــجو 

می گیریـــم و بـــرای ایـــن کارمصـــوب هـــم داریـــم. 

امـــا اگـــر ســـازمان بنـــادر تاییـــد کنـــد کـــه آمـــوزش پایـــه در 

دانشـــگاه ها خـــوب اســـت، اصـــال وارد آن قســـمت نخواهیـــم 

شـــد، بلکـــه می رویـــم در ۶۰ رشـــته تخصصـــی کـــه دانشـــگاه 

ـــم  ـــا منی توان ـــم. ام ـــت می کنی ـــد، فعالی ـــزار کن ـــد برگ منی توان

صـــرب کنیـــم تـــا دانشـــگاه چابهـــار بـــرای مـــن در ســـال ۳۰ 

دانشـــجو بگیـــرد. بنابرایـــن صنعـــت هیچ وقـــت منتظـــر 

ـــت  ـــن عل ـــم به همی ـــی را ه ـــز آموزش ـــده و مراک ـــگاه ها منان دانش

تاســـیس کـــرده اســـت. بنابرایـــن به نظـــر می رســـد صنعـــت 

کشـــتیرانی هـــم خیلـــی نیـــازی بـــه آمـــوزش دانشـــگاه ها 

ــای  ــگاه ها دوره هـ ــه دانشـ ــرا کـ ــت چـ ــرده اسـ ــاس نکـ احسـ

ـــه وزارت  ـــم ک ـــاد داری ـــا اعتق ـــد، ام ـــزار منی کنن ـــی برگ تخصص

علـــوم بایـــد دانشـــجوی پایـــه را آمـــوزش بدهـــد، یـــا هزینـــه وزارت 

ـــغلی اش  ـــده ش ـــن آین ـــا تضمی ـــد،  ام ـــم بده ـــانس ه ـــوم لیس عل

ــا  ــا دانشـــگاه و صنعـــت مشـــخص می شـــود. مـ در ارتبـــاط بـ

ــیم. از  ــته باشـ ــه داشـ ــگاه ها تفاهم نامـ ــا دانشـ ــم بـ می توانیـ

ایـــن ده قســـمت، یـــک قســـمت را دانشـــگاه انجـــام داده، ۹ 

ــم. مـــرشوط  ــام می دهیـ ــت انجـ ــی صنعـ ــا یعنـ ــمت را مـ قسـ

ــال حـــارض  ــذارد. در حـ ــا پیـــش بگـ ــگاه پـ ــه دانشـ ــه این کـ بـ

ــیر  ــم مسـ ــی رود، صنعـــت هـ ــودش را مـ ــیر خـ ــگاه مسـ دانشـ

خـــودش را مـــی رود.

ــعه  ــت و توسـ ــرای مدیریـ ــالمی بـ ــوری اسـ ــتیرانی جمهـ کشـ

کشـــتی هایش در آینـــده برنامه ریـــزی می کنـــد و موسســـه 

آموزشـــی بـــرای آن برنامه ریـــزی می کنـــد. مـــا فقـــط دربـــاره 

کشـــتیرانی صحبـــت می کنیـــم. اگـــر قـــرار باشـــد ده 

کشـــتی ســـال دیگـــر وارد نـــاوگان شـــود، مـــا در ایـــن فاصلـــه 

ــم  ــن خواهیـ ــرو را تامیـ ــم و نیـ ــامن را می کنیـ برنامه ریزی هایـ

ــرد. کـ

ـــن  ـــو، ای ـــا ۱۱۰ عض ـــد ب ـــتی بتوان ـــکان کش ـــه مال ـــاید اتحادی ش

ـــد. اول  ـــن کن ـــت، تضمی ـــت اس ـــه صنع ـــوط ب ـــه مرب ـــش را ک نق

ـــوط  ـــش و خط ـــتیرانی، نفتک ـــود، کش ـــخص ش ـــا مش ـــد نیازه بای

دیگـــر بایـــد مشـــخص کننـــد چقـــدر نیـــرو می خواهنـــد؟ 

توسعه شـــان چگونـــه اســـت؟ دانشـــگاه و نظـــام آموزشـــی 

تربیـــت کنـــد و در ایـــن صـــورت، تضمیـــن شـــغل هـــم بـــا صنعـــت 

ـــی  ـــطه خوب ـــد واس ـــکان می توان ـــه مال ـــن اتحادی ـــت. بنابرای اس

ــن  ــتی بیـ ــتی و آشـ ــد. دوسـ ــگاه باشـ ــت و دانشـ ــرای صنعـ بـ

ـــش روی  ـــال های پی ـــش س ـــن چال ـــت مهم تری ـــگاه و صنع دانش

مـــا اســـت. دانشـــگاه علـــم و صنعـــت بـــرای همیـــن منظـــور 

تشـــکیل شـــد امـــا نتیجـــه چندانـــی نداشـــت. 

سابقه آموزش دریانوردی در ایران به سال 49 بازمی گردد

:  آقـــای حـــق دوســـتی شـــام اشـــاره کردیـــد 

ـــال  ـــوردی، در س ـــی دریان ـــز آموزش ـــتین مرک ـــه نخس ک

ــاس  ــا براسـ ــد، امـ ــیس شـ ــتیرانی تاسـ 1368 در کشـ

اســـناد موجـــود مرکـــز آموزشـــی تئـــوری در بنـــدر 

کیاشـــهر در ســـال 1349 وجـــود داشـــته اســـت و 

در ایـــن ســـال ســـازمان بنـــادر تصمیـــم می گیـــرد 

ــرای  ــجویان را بـ ــی دانشـ ــروی دریایـ ــکاری نیـ ــا همـ بـ

آمـــوزش عملـــی بـــه بنـــادر خلیـــج فـــارس بفرســـتد. 

ـــال 1354  ـــه در س ـــود دارد ک ـــم وج ـــری ه ـــواهد دیگ ش

ـــی صـــادر شـــد  ـــورد در انزل ـــرای تربیـــت دریان ـــی ب فرمان

ـــهر  ـــدر خرمش ـــتی ها در بن ـــی کش ـــات راهنامی ـــا عملی ت

ـــد. منظـــور ایـــن اســـت کـــه  را از دســـت عراقی هـــا بگیرن

ـــورد در کشـــور وجـــود  ـــه آمـــوزش دریان ـــابقه و دغدغ س

ـــای  ـــوع از ارزش ه ـــن موض ـــه ای ـــه البت ـــت ک ـــته اس داش

کشـــتیرانی جمهـــوری اســـالمی ایـــران، چیـــزی کـــم 

نکـــرده اســـت.

ـــن مباحـــث برداشـــت می شـــود ایـــن اســـت  آن چـــه از ای

کـــه ظاهـــرا مشـــکلی از نظـــر تعلیـــم نیـــروی انســـانی 

دریانـــورد نداریـــم، در حالی کـــه بارهـــا از کاپیتـــان 

ــی  ــع اصلـ ــه ذینفـ ــکان کـ ــه مالـ ــاش و اتحادیـ تیمورتـ

قضیـــه اســـت شـــنیده ایم یکـــی از مشـــکالت بخـــش 

دریانـــوردی کشـــور، تامیـــن دریانـــورد اســـت.

تیمورتـــاش: ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی می گویـــد ۱4۳هـــزار 

ـــن  ـــا گواهی نامـــه فعـــال و معتـــرب دارد. امـــا از ای ـــورد ب نفـــر دریان

تعـــداد تنهـــا حـــدود یـــازده هـــزار نفـــر اجـــازه ســـفرهای دور 

دارنـــد. ۹۶ هـــزار نفـــر فقـــط می تواننـــد ســـفرهای نزدیـــک 

ــزار  ــا ۳۰ هـ ــد مـ ــادر می گویـ ــازمان بنـ ــد. سـ ــام دهنـ را انجـ

نفـــر صیـــاد داریـــم. ایـــن آمـــاری اســـت کـــه ســـازمان بنـــادر 

می دهـــد. بعـــد بـــه رساغ شـــیالت می رویـــم، در ســـازمان 

شـــیالت آقـــای مجاهـــدی پاورپوینـــت ارائـــه می دهنـــد و 

اگر امسال ماده 9 

نظام وظیفه حل شود 

و دانشگاه چابهار، 

دانشجو نگیرد، ما در 

مهرماه 90 دانشجو 

می گیریم و برای این 

کارمصوب هم داریم. 

اما اگر سازمان بنادر 

تایید کند که آموزش 

پایه در دانشگاه ها خوب 

است، اصال وارد آن 

قسمت نخواهیم شد.
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می گوینـــد مـــن ۱4۳هـــزار نفـــر صیـــاد دارم. می خواهـــم 

بگویـــم کـــه اختـــالف آمـــاری وجـــود دارد. آمـــار ســـازمان 

را می بینیـــم تعـــداد واحدهـــای دریایـــی موجـــود را مثـــال 

ــزار و  ــد ۱۱ هـ ــیالت می گویـ ــورد. شـ ــزار مـ ــد ۲۲ هـ می گوینـ

7۱7 تـــا مثـــال آمارهـــا بـــا هـــم منی خوانـــد. ســـازمان بنـــادر 

ـــد  ـــیالت می گوی ـــادی، ش ـــج صی ـــزار لن ـــدود 7 ه ـــد ح می گوین

ـــن  ـــع همی ـــم وض ـــق ه ـــاره قای ـــم. درب ـــج داری ـــزار و ۱۶۳ لن ۳ ه

ــی ۸  ــور کلـ ــه طـ ــد بـ ــادر می گویـ ــازمان بنـ ــار سـ ــت. آمـ اسـ

هـــزار قایـــق و آمـــار شـــیالت می گویـــد فقـــط ۸ هـــزار و ۵۰۰ 

قایـــق صیـــادی دارم. آمارهـــای موجـــود در رسزمیـــن مـــا بـــا 

هـــم هم خوانـــی نـــدارد. یعنـــی هـــر ســـازمانی در ارگان هـــای 

دریایـــی آمارهـــای خـــاص خـــودش را دارد کـــه بـــا نهادهـــای 

ــدارد. ــی نـ ــر هم خوانـ دیگـ

ـــا  ـــت، ام ـــح اس ـــادر صحی ـــازمان بن ـــار س ـــه آم ـــم ک ـــن می دان م

ــا هـــم مغایـــرت دارد. می گویـــم در  ــا بـ می گویـــم ایـــن آمارهـ

ــن  ــدارد. ایـ ــود نـ ــه وجـ ــت و یکپارچـ ــار درسـ ــور یـــک آمـ کشـ

حقیقتـــی اســـت کـــه وجـــود دارد. مـــا منی خواهیـــم چیـــزی 

ــار  ــم، آمـ ــه داریـ ــا یکـــی از معضالتـــی کـ ــم. امـ را ثابـــت کنیـ

ـــی از  ـــدارد. یک ـــود ن ـــان وج ـــح و یکس ـــار صحی ـــت. آم ـــط اس غل

ــن  ــتیم، همیـ ــوردی داشـ ــوزش دریانـ ــه در آمـ ــی کـ بحث هایـ

موضـــوع هرنســـتان های دریانـــوردی بـــود. همـــه شـــام 

حضـــور داشـــتید. از 4۳ هـــزار هرنســـتان آمـــوزش و پـــرورش 

ـــه ای  ـــام در جلس ـــه ش ـــم. هم ـــی داری ـــتان دریای ـــط ۹ هرنس فق

حضـــور داشـــتید کـــه می گفتنـــد مـــا دانش آمـــوزان ایـــن 

هرنســـتان ها کـــه فـــارغ التحصیـــل شـــده بودنـــد را ارزیابـــی 

ـــی  ـــواد دریای ـــش و س ـــدام دان ـــدیم هیچ ک ـــه ش ـــم و متوج کردی

نداشـــتند. در کشـــور چقـــدر هزینـــه شـــده اســـت کـــه ایـــن 

ـــی  ـــارت دریای ـــوم و مه ـــوزش عل ـــتان ها، آم ـــان در هرنس نوجوان

ببیننـــد؟ بعـــد نتیجـــه چـــه بـــوده؟ ســـازمان می خواهـــد 

ــه  ــه در جلسـ ــد هامن طورکـ ــد، بعـ ــذب کنـ ــراد را جـ ــن افـ ایـ

ــات  ــا اطالعـ ــد تـ ــادی کننـ ــالش زیـ ــد تـ ــد اول بایـ می گفتنـ

ـــاره  ـــد دوب ـــد، بع ـــرون بیای ـــوزان بی ـــن دانش آم ـــن ای ـــط از ذه غل

ـــه  ـــت؟ چ ـــوول اس ـــی مس ـــه کس ـــد. چ ـــوزش دهن ـــا آم ـــه آن ه ب

کســـی بایـــد ایـــن آموزش هـــا را کنـــرتل کنـــد؟ چـــرا اســـاتید 

مـــا در ایـــن حـــوزه در بیـــرون از ایـــران به عنـــوان بهرتیـــن 

اســـاتید دنیـــا هســـتند بعـــد وضـــع خودمـــان این طـــور 

اســـت؟ چـــرا جوانـــان مـــا را رهـــا کرده انـــد؟ در ایـــن رشایـــط 

کـــه صـــدور دریانـــورد بـــه خـــارج از کشـــور می توانـــد یکـــی 

از راهکارهـــای اقتصـــاد مقاومتـــی باشـــد، مـــا از ایـــن امـــکان 

محـــروم شـــده ایم. چـــرا مـــا حتـــی دریانـــورد مـــازاد هـــم 

ــم؟  نداریـ
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ـــم.  ـــش بروی ـــه پی ـــه مرحل ـــه ب ـــد مرحل ـــرب کنی ـــتی: ص ـــق دوس ح

ـــام  ـــه ش ـــث دارم. اینک ـــام، بح ـــای ش ـــه صحبت ه ـــن روی هم م

ــر  ــه خاطـ ــاید بـ ــد، شـ ــم منی خوانـ ــا هـ ــا بـ ــد آمارهـ می گوییـ

تعریف هـــای متفـــاوت اســـت. اگـــر ۱4۳ هـــزار دریانـــورد 

ـــا  ـــه دری ـــد و ب ـــم کـــه چـــرا کار منی کنن ـــد بررســـی کنی ـــم بای داری

منی رونـــد، بایـــد ببینیـــم کجـــا هســـتند.

میرزایـــی: نـــه، ایـــن ۱4۳ هـــزار گواهی نامـــه نیســـت، بلکـــه 

۱4۳ هـــزار نفـــر اســـت. مـــا ۱4۳ هـــزار نفـــر دریانـــورد فعـــال 

گواهی نامـــه دار داریـــم کـــه ممکـــن اســـت هرکـــدام از آن هـــا 

ــند. ــته باشـ ــه داشـ ــد گواهی نامـ چنـ

هرنستان های دریایی تعطیل شدند

ــتیرانی و  ــه کشـ ــتیم کـ ــن نیسـ ــف ایـ ــا مخالـ ــاش: مـ تیمورتـ

نفتکـــش موسســـه آموزشـــی داشـــته باشـــند. مـــن می گویـــم 

کالن قضیـــه را در کشـــور ببینیـــد. قـــرار نیســـت بـــا کلـــامت 

ــل چیســـت.  ــه راه حـ ــم کـ ــم بدانیـ ــم. می خواهیـ ــازی کنیـ بـ

ـــوزش  ـــث آم ـــت بح ـــف اس ـــران موظ ـــر ای ـــوان ناظ ـــازمان به عن س

ــر اســـاس اصـــل  ــد بـ ــم بایـ ــوم هـ ــد، وزارت علـ را کنـــرتل کنـ

ــروی کار  ــرده و نیـ ــوزش را کنـــرتل کـ ــی آمـ ــون اساسـ ۳۰ قانـ

ـــم  ـــتیم. منی خواهی ـــف هس ـــا موظ ـــه م ـــس هم ـــد. پ ـــه بده ارائ

بگوییـــم چـــه کســـی چـــه کار کـــرده اســـت. بایـــد بعـــد کالن 

قضیـــه را ببینیـــم. همـــه کار خودشـــان را می کننـــد. داریـــم 

راجـــع بـــه کشـــور و اقتصـــاد مقاومتـــی و برنامـــه ششـــم صحبـــت 

ــم؟  ــادر کنیـ ــورد صـ ــم دریانـ ــور می خواهیـ ــم. این طـ می کنیـ

مـــا منی توانیـــم خودمـــان را هـــم تامیـــن کنیـــم. بحـــث مـــن 

ـــه  ـــتند. چ ـــجاع هس ـــوش و ش ـــا باه ـــان م ـــه جوان ـــت ک ـــن اس ای

ایـــرادی دارد جوانـــان مـــا برونـــد روی شـــناور انگلیســـی کار 

ــناور روســـی کار کننـــد، خیلـــی هـــم خـــوب  کننـــد، روی شـ

ـــم. ـــن نکرده ای ـــم تامی ـــان را ه ـــاز خودم ـــوز نی ـــا هن ـــا م ـــت ام اس

ـــش  ـــال پی ـــد س ـــم. چن ـــی داری ـــوال کل ـــن س ـــتی: م ـــق دوس ح

ـــد  ـــوردی ۱4۰4 بای ـــوزش دریان ـــم انداز آم ـــه چش ـــد ک ـــالم ش اع

ـــانه ای  ـــم رس ـــن ه ـــد. ای ـــورد باش ـــروی دریان ـــر نی ـــزار نف ـــج ه پن

شـــد امـــا هیچ کـــس بـــه مـــا نگفـــت ایـــن پنـــج هـــزار نفـــر را بـــرای 

چـــه می خواهیـــم؟ مـــن نتوانســـتم متوجـــه بشـــوم کـــه ایـــن 

پنـــج هـــزار نفـــر بـــرای کجاســـت؟ از کجـــا آمـــده؟ شـــام یـــادآوری 

کردیـــد کـــه آمارهـــا صحیـــح و یکپارچـــه نیســـت. عـــالوه بـــر 

آن نیازهـــا و اعـــالم نیازهایـــامن هـــم اشـــکال دارد. االن شـــام 

می فرماییـــد ۸۰۰ کشـــتی داریـــم، بـــه مـــا می گوییـــد نیـــاز 

واقعـــی شـــام چقـــدر اســـت آقـــای تیمورتـــاش؟ تـــا بـــرای آن 

ـــام  ـــم. ش ـــان را در بیاری ـــاز فعلی م ـــم. اول نی ـــدا کنی ـــکار پی راه

ــم  ــم می گوییـ ــا هـ ــم، مـ ــورد خارجـــی داریـ ــد دریانـ می گوییـ

۱4۳ هـــزار نفـــر دریانـــورد داریـــم. پـــس یـــک جـــای کار 

می لنگـــد. شـــاید آمارهـــای مـــا واقعـــی نیســـت.این مباحـــث 

به خاطـــر ایـــن اســـت کـــه بدانیـــم نیازمنـــد نیـــرو هســـتیم یـــا 

ــم  ــا بتوانیـ ــیم تـ ــته باشـ ــق داشـ ــار دقیـ ــد آمـ ــم. بایـ بی نیازیـ

بررســـی کنیـــم.

دریا، جایی در آموزش فنی و حرفه ای ندارد

شـــهبا: اصـــال ایـــن نیـــاز چیســـت؟ مـــن ابتـــدا گفتـــم شـــاید 

ـــاز را در  ـــن نی ـــت. م ـــاوت اس ـــن متف ـــده م ـــا عقی ـــام ب ـــدگاه ش دی

ایـــن می بینـــم کـــه مـــا یـــک انســـان تربیـــت کنیـــم، فـــارغ از 

ـــوی از  ـــن عض ـــود. ای ـــد ب ـــه خواه ـــت و چ ـــغلش چیس ـــه ش این ک

ـــد باشـــد.  ـــد در جامعـــه عضـــوی مفی ـــد بتوان جامعـــه اســـت و بای

ــی  ــوزش تخصصـ ــم آمـ ــد برویـ ــم و بعـ ــل کنیـ ــن را حـ ــر ایـ اگـ

ــن  ــود. ایـ ــوض می شـ ــال عـ ــتان کامـ ــت داسـ ــم، آن وقـ بدهیـ

ما مخالف این نیستیم 

که کشتیرانی و نفتکش 

موسسه آموزشی 

داشته باشند.سازمان 

به عنوان ناظر ایران 

موظف است بحث 

آموزش را کنرتل کند، 

وزارت علوم هم باید بر 

اساس اصل 30 قانون 

اساسی آموزش را 

کنرتل کرده و نیروی 

کار ارائه بدهد. 
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ـــت.  ـــم نیس ـــال مه ـــود و اص ـــات می ش ـــام وارد جزیی ـــداد و ارق اع

ــود دارد. ــا وجـ ــث در این جـ دو بحـ

ـــم  ـــاد داری ـــوری اعتق ـــت مح ـــه عدال ـــوزش ب ـــث آم ـــا در بح ـــا م آی

یـــا نداریـــم؟ یعنـــی مـــن به عنـــوان یـــک ایرانـــی، حـــق دارم 

ـــرده، در  ـــل ک ـــرق تحصی ـــته ب ـــگان در رش ـــه رای ـــی ک ـــل کس مث

ـــاخص ها  ـــد روی ش ـــا اول بای ـــی م ـــم؟ یعن ـــل کن ـــی تحصی دریای

ــه  ــویم. این کـ ــرا شـ ــد وارد بحـــث اجـ ــیم، بعـ ــه توافـــق برسـ بـ

ـــا وزارت  ـــادر ی ـــازمان بن ـــا س ـــد ی ـــرا کن ـــتیرانی اج ـــه کش موسس

ـــدارد. ـــی ن ـــرق چندان ـــرورش ف ـــوزش و پ ـــا آم ـــوم ی عل

یکـــی می گویـــد موسســـه اجـــرا کنـــد، درســـت هـــم هســـت 

کـــه موسســـه از روز اول ایـــن کار را به عنـــوان صنعـــت، انجـــام 

ـــرا  ـــن چ ـــه م ـــت ک ـــی اس ـــم ناراض ـــت ه ـــا صنع ـــت. ام داده اس

ـــا  ـــن آموزش ه ـــی ای ـــار مال ـــع، ب ـــه صنای ـــا بقی ـــه ب ـــد در مقایس بای

ــم  ــی هـ ــازار رقابتـ ــه در بـ ــی کـ ــرم؟ در صورتـ ــه دوش بگیـ را بـ

ـــت.  ـــه اس ـــن ناعادالن ـــد. ای ـــازی منی ده ـــن امتی ـــه م ـــت ب مملک

یـــک آمـــوزش 7۰-۸۰ میلیـــون هزینـــه دارد. چـــرا مـــن بایـــد 

۸۰ میلیـــون از جیـــب بدهـــم. مگـــر مـــن ایرانـــی نیســـتم تـــا 

مثـــل بقیـــه کســـانی کـــه در صنایـــع دیگـــر هســـتند،  نیـــروی 

ــا از اول  ــر مـ ــه اگـ ــت کـ ــث این جاسـ ــم؟ بحـ ــته باشـ کار داشـ

ـــت،  ـــش کجاس ـــم چال ـــه ببینی ـــیم ک ـــته باش ـــگاه را داش ـــن ن ای

ـــت  ـــرده اس ـــی ک ـــا کار بزرگ ـــه واقع ـــود. موسس ـــور منی ش این ط

امـــا ماموریتـــش چیـــز دیگـــری بـــوده، آمـــوزش وظیفـــه وزارت 

ـــن  ـــس در ای ـــرده؟ پ ـــری ک ـــوم کار دیگ ـــت. وزارت عل ـــوم اس عل

ســـال ها چطـــور بودجـــه می گرفتـــه؟ ایـــن ماموریـــت تعریـــف 

شـــده اســـت، از نظـــر مـــا عملکـــرد اشـــکال دارد و بایـــد آن را 

ـــتگی  ـــته اند. بس ـــی داش ـــف متفاوت ـــه وظای ـــم. هم ـــت کنی درس

ـــم،  ـــول داری ـــی را قب ـــم؟ یک ـــگاه کنی ـــی ن ـــه عینک ـــا چ ـــا ب دارد م

یکـــی را نداریـــم. یکـــی را بهـــرت می دانیـــم یکـــی را بدتـــر.

ــی  ــه اســـت: یکـ ــات گرفتـ ــا نشـ ــی از دو جـ ــیب اصلـ ــا آسـ امـ

ــم  ــه بینیـ ــو جامعـ ــک عضـ ــوان یـ ــرد را به عنـ ــد فـ ــه بایـ این کـ

ــر  ــانی در نظـ ــای انسـ ــوم و مهارت هـ ــد از علـ ــص، بعـ و تخصـ

ــواده  ــه و خانـ ــد در جامعـ ــرد بتوانـ ــن فـ ــا ایـ ــود تـ ــه شـ گرفتـ

ـــر  ـــد. دیگ ـــته باش ـــد داش ـــش مفی ـــد و نق ـــف بده ـــودش را وق خ

این کـــه ســـاختار آموزشـــی کـــه مـــا بـــرای آن پیش بینـــی 

می کنیـــم بایـــد درازمـــدت باشـــد. االن مـــا همـــه وقت مـــان 

را روی دریانـــورد گذاشـــتیم. امـــا دریانـــورد در ایـــن صنعـــت، 

ــه،  ــا را در بیمـ ــن بحث هـ ــا ایـ ــت. مـ ــش اسـ ــک بخـ ــا یـ تنهـ

ـــاحل و... هـــم داریـــم. پـــس مـــا اگـــر در  ـــازی، فراس کشتی س

ـــان را محـــدود  ـــم، دیدگاه م ـــگاه نکنی ـــه موضـــوع ن ـــره ب کل زنجی

کرده ایـــم. مـــن اعتقـــاد دارم بایـــد دیدمـــان را بازتـــر کنیـــم. 

ــد. ــی نشـ ــای جزیـ ــرد و وارد مصداق هـ ــاز کـ ــد بـ ــق را بایـ افـ

صنعـــت نیـــاز داشـــته، موسســـه آموزشـــی زده و ایـــن نیـــاز را 

برطـــرف کـــرده اســـت. دوســـتان درســـت می گوینـــد صنعـــت 

ـــش  ـــال ها پی ـــت، س ـــد. صنع ـــگاه مبان ـــر دانش ـــد منتظ منی توان

ـــه دانشـــگاه چابهـــار کمـــک کـــرد، امـــا خروجـــی نگرفـــت. چـــه  ب

ـــود.  ـــل ش ـــکل ح ـــن مش ـــا ای ـــرد ت ـــد ک کار بای

ــم  ــگاه ختـ ــه دانشـ ــط بـ ــامن فقـ ــا آموزش هایـ ــه مـ دوم اینکـ

منی شـــود. مـــا دو نـــوع آمـــوزش به صـــورت کالن داریـــم. 

یکـــی آمـــوزش عالـــی اســـت کـــه بـــر دوش دانشـــگاه اســـت و 

ـــه ای  ـــی و حرف ـــازمان فن ـــه س ـــم ک ـــی داری ـــوزش مهارت ـــی آم یک

ـــازمانی  ـــه ای، س ـــی و حرف ـــت. فن ـــده اس ـــکیل ش ـــرای آن تش ب

ـــوزش  ـــه آم ـــازمان برنام ـــن س ـــت. ای ـــم اس ـــای عظی ـــا بودجه ه ب

مهـــارت و شایســـتگی شـــغلی تعریـــف می کنـــد. در صنعـــت 

ــغل  ــط ۲۹ شـ ــه فقـ ــت کـ ــرده اسـ ــف کـ ــغل تعریـ ۲۵۰۰ شـ

ـــر از یـــک درصـــد. در خدمـــات 7۹۵  دریایـــی اســـت یعنـــی کم ت

شـــغل تعریـــف کـــرده اســـت کـــه به طـــور کلـــی دریانـــوردی 

ـــال  ـــه و ... را اص ـــاحل، بیم ـــازی و فراس ـــی کشتی س ـــدارد. یعن ن

ندیـــده اســـت.

مملکـــت مـــا از فراســـاحل درآمـــد خوبـــی دارد امـــا چقـــدر در 

فراســـاحل آمـــوزش داریـــم؟ کجـــا دوره مهندســـی فراســـاحل 

داریـــم؟ ایـــن همـــه ســـکو داریـــم، میلیـــارد میلیـــارد خـــرج 

ــد؟  ــت می کنـ ــص تربیـ ــروی متخصـ ــا نیـ ــا کجـ ــم امـ می کنیـ

ـــیم.  ـــته باش ـــی داش ـــگاه کالن ـــا ن ـــه م ـــردد ک ـــن برمی گ ـــس ای پ

همـــه را درگیـــر بـــازی کنیـــم. 

مثـــال موسســـه کشـــتیرانی بـــرای تامیـــن نیـــاز خـــودش، 

ـــت  ـــم؟ صنع ـــه کار کنی ـــه را چ ـــد. بقی ـــی می زن ـــه آموزش موسس

تعمیـــرات مـــا اگـــر بخواهـــد راه بیفتـــد کـــه دارد راه میفتـــد، 

آمـــوزش منی خواهـــد؟ صنعـــت کشتی ســـازی را میلیـــارد 

میلیـــارد خـــرج کرده ایـــم چـــرا منی توانـــد از جـــای خـــودش 

بلنـــد شـــود؟ نیـــرو می خواهـــد دیگـــر. آمـــوزش می خواهـــد. 

ایـــن را هـــم کـــه قـــرار نیســـت موسســـه کشـــتیرانی پـــرورش 

ـــرای خـــودش موسســـه  ـــرود ب ـــرار نیســـت ب ـــه ق دهـــد. آن هـــم ک

ــودش  ــرای خـ ــی بـ ــر صنعتـ ــه هـ ــود کـ ــر منی شـ ــد. آخـ بزنـ

موسســـه آموزشـــی بزنـــد.

ــث  ــازه بحـ ــود، تـ ــل شـ ــه حـ ــکالت کـ ــن مشـ ــه ایـ ــد همـ بعـ

ضوابـــط می شـــود کـــه خـــودش مقولـــه دیگـــری اســـت. االن 

ــر  ــه داریـــم عـــالوه بـ ــورد ایرانـــی را نگـ ــر بخواهیـــم دریانـ اگـ

ـــا  ـــی و کار را ب ـــن اجتامع ـــاط تامی ـــد ارتب ـــوق، بای ـــوزش و حق آم

ـــن  ـــد. م ـــا منی خوان ـــتم م ـــا سیس ـــه ب ـــم ک ـــم کنی ـــا تنظی کارفرم

می خواهـــم بـــا یـــک سیســـتم دولتـــی یـــا قانـــون کار بیایـــم 

و بـــا دریانـــورد قـــرارداد ببنـــدم امـــا او اصـــال منی پذیـــرد. 

ــد  ــا یـــک آدم بتوانـ ــود تـ ــگاه شـ ــم نـ ــد باهـ ــه بایـ ــا همـ این هـ

ــد. ــد کار کنـ بیایـ

: البتـــه همـــه کارشناســـان حـــارض در ایـــن 

ـــت  ـــد. عل ـــوع دارن ـــن موض ـــه ای ـــی ب ـــگاه کالن ـــرد، ن میزگ

این کـــه مـــا بـــه آمـــوزش دریانـــوردی مترکـــز کـــرده 

ایـــم ایـــن اســـت کـــه بخشـــی از ایـــن مشـــکل را کالبـــد 

ــب  ــم در قالـ ــه می دانیـ ــن این کـ ــم، ضمـ ــکافی کنیـ شـ

ایـــن زنجیـــره بایـــد بـــه متامـــی ابعـــاد پرداختـــه شـــود.

ـــد.  ـــخصی ندارن ـــه مش ـــا برنام ـــتیرانی های م ـــی:  االن کش میرزای

ــه  ــت کـ ــی اسـ ــت فعلـ ــن وضعیـ ــم همیـ ــت هـ ــک علـ ــاید یـ شـ

در بـــرزخ هســـتند. منی داننـــد کـــه باالخـــره گاز کریـــر وارد 

ــد  ــد؟ منی داننـ ــد شـ ــیمیایی وارد خواهنـ ــرد؟ در شـ خواهندکـ

کـــه برنامه ریـــزی کننـــد. االن بزرگ تریـــن مشـــکل مـــا همیـــن 

بی برنامه گـــی اســـت. مـــا در آموزش هـــای کوتاه مـــدت 

مشـــکلی نداریـــم. ولـــی دوره چهارســـاله را منی توانیـــم 

ـــانس  ـــام لیس ـــتادیم و ش ـــه فرس ـــه موسس ـــر ب ـــون اگ ـــتیم، چ بفرس

ـــی هســـتیم.  ـــم، چـــون دولت ـــم اســـتخدام کنی ـــد، منی توانی ندادی

حـــق دوســـتی: بنابرایـــن تـــا حـــدود واقعـــی نداشـــته باشـــیم، 

منی توانیـــم بـــرای آن برنامه ریـــزی کنیـــم.

فنی و حرفه ای، 

سازمانی با بودجه های 

عظیم است. این 

سازمان برنامه آموزش 

مهارت و شایستگی 

شغلی تعریف می کند. 

در صنعت 2500 شغل 

تعریف کرده است که 

فقط 29 شغل دریایی 

است یعنی کم تر از 

یک درصد. در خدمات 

795 شغل تعریف 

کرده است که به طور 

کلی دریانوردی ندارد. 

یعنی کشتی سازی و 

فراساحل، بیمه و ... را 

اصال ندیده است.
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ـــالم  ـــروی اع ـــزار نی ـــج ه ـــن پن ـــم ای ـــد بدانی ـــا بای : م

نیـــاز شـــده از کجـــا آمـــده اســـت. اگـــر نیـــاز مـــا واقعـــا 

ــه آن  ــیدن بـ ــرای رسـ ــوده و بـ ــا بـ ــزار تـ ــج هـ ــامن پنـ هـ

هدف گـــذاری کرده ایـــم، کـــه ایـــن تعـــداد تامیـــن 

ـــه آن جـــا  ـــرای رســـیدن ب ـــا ب شـــده اســـت. پـــس راهـــربد م

کجاســـت.

شـــهبا: اگـــر از آقـــای میرزایـــی بپرســـید کـــه ایـــن پنـــج هـــزار نیـــرو 

چیســـت، می گویـــد مـــن ایـــن پنـــج هـــزار نفـــر را در کل نیـــاز دارم و 

ـــن هـــم در  ـــه ای ـــه البت ـــرده ام ک ـــت ک ـــر از آن تربی حـــاال هـــم بیش ت

ـــود کـــه متـــام شـــده اســـت.  برنامـــه پنـــج ســـاله چهـــارم ب

میرزایـــی: بلـــه مـــا قـــرار بـــود پنـــج هـــزار نیـــرو تحویـــل بدهیـــم کـــه 

۲۶ هـــزار تـــا تربیـــت کردیـــم. درســـت هـــم هســـت. 

ــا در  ــزار تـ ــج هـ ــن پنـ ــد ایـ ــی منی گویـ ــا کسـ ــاش: امـ تیمورتـ

چـــه رده هایـــی هســـتند. بـــرای چنـــد وقـــت هســـت؟ کیفیـــت 

آن چیســـت؟

هامهنگی در هامیش فراموش شده است

: بـــه نظـــر می رســـد کـــه به طـــور یکپارچـــه 

برنامـــه ای بـــرای بخـــش حمـــل و نقـــل دریایـــی مبنـــی 

بـــر تامیـــن دریانـــورد مـــورد نیـــاز نداریـــم امـــا هرکـــدام 

از بخش هـــا خودشـــان بـــه صـــورت مـــوردی و متناســـب 

بـــا نیـــاز خودشـــان برنامه ریـــزی و تامیـــن می کننـــد.

وارد محـــور بعـــدی می شـــویم، بیست و ســـومین 

هامیـــش هامهنگـــی ارگان هـــای دریایـــی در حـــال 

ـــای  ـــی در ارتق ـــای دریای ـــش ارگان ه ـــت. نق ـــزاری اس برگ

ســـطح کیفـــی آموزش هـــای دریانـــوردی را چگونـــه 

ارزیابـــی می کنیـــد.

تیمورتـــاش: مـــا در ایـــن هامیـــش پنلـــی تحـــت نظـــارت آقـــای 

میرزایـــی داریـــم کـــه ایـــن مباحـــث را مطـــرح می کنـــد. مـــا هرچـــه 

در ســـمینارها بگوییـــم نهایتـــا بـــه قطعنامـــه منجـــر می شـــود. 

ـــت  ـــه روز نیس ـــامن دو س ـــش ه ـــن هامی ـــه ای ـــم ک ـــد بدانی ـــا بای ام

و بایـــد از قبـــل پی گیـــری کنیـــم.

ـــالش  ـــاده ۹ ت ـــرای م ـــا ب ـــه م ـــرده ام. هم ـــری ک ـــس پی گی در مجل

ـــراب  ـــه را خ ـــه هم ـــک جلس ـــی ها، در ی ـــا مجلس ـــم ام ـــرده بودی ک

ــا رسدار کاملـــی دیـــدار کـــردم.  ــه پیـــش بـ کردنـــد. مـــن هفتـ

ـــد  ـــه مـــا گفتنـــد تبـــرصه دو ۵۲ را ببندی ـــی ب گفتنـــد آقـــای الریجان

ـــام  ـــن ش ـــه دوربی ـــینید ک ـــی نش ـــک جای ـــد ی ـــروز. گفتن ـــن ام همی

را بگیـــرد. بنشـــینید زیـــر پلـــه. گفـــت مـــا رفتیـــم بحـــث شـــد 

ـــاده ۹  ـــط م ـــن وس ـــد ای ـــذف ش ـــی ح ـــم، کم ـــه کردی ـــی اضاف کم

ـــد  ـــدگان می گوین ـــی از مناین ـــاال بعض ـــد. ح ـــراب ش ـــم خ ـــام ه ش

از ســـال ۱۳۶۳ اصـــل مـــاده ۹ کـــه نوشـــته کشـــتیرانی مجـــاز 

ـــش  ـــته نفتک ـــال ۱۳۶۶ نوش ـــم در س ـــد ه ـــود دارد، بع ـــت، وج اس

ــتیرانی  ــر کشـ ــه عـــالوه بـ ــتند کـ ــاز هسـ ــادر مجـ ــازمان بنـ و سـ

ـــس دارم  ـــای مجل ـــه از مناینده ه ـــه نام ـــد. ده منون ـــجو بگیرن دانش

کـــه هرکـــس یـــک نظـــر داده اســـت. شـــام بـــا ایـــن وضعیـــت 

ــر.  ــیم دیگـ ــید؟ منی رسـ ــه برسـ ــه نتیجـ ــد بـ ــور می خواهیـ چطـ

ـــت  ـــن اس ـــث ای ـــت. بح ـــه نیس ـــردن ک ـــادر ک ـــجو ص ـــث دانش بح

ـــد وجـــود داشـــته باشـــد.  ـــی بای ـــه ارگانیســـمی، حســـابی، کتاب ک

ـــده  ـــش گنجان ـــه هامی ـــوارد در قطعنام ـــن م ـــالش دارم ای ـــن ت و م

شـــود.

حـــق دوســـتی: بحثـــی کـــه در ســـال های قبـــل انجـــام نشـــده 

ــاز  ــت نیـ ــم. کمیـ ــاز داریـ ــه نیـ ــت کـ ــی اسـ ــت، روی کمیتـ اسـ

ـــادر  ـــازمان بن ـــد س ـــم، بع ـــخص کنی ـــدودی مش ـــد ح ـــی را بای فعل

و اتحادیـــه بایـــد مدیریـــت کننـــد کـــه ســـهم هرکـــدام از مراکـــز 

آموزشـــی چقـــدر خواهـــد بـــود. مراکـــز آموزشـــی و دانشـــگاه ها 

ـــن در  ـــد. بنابرای ـــاز داری ـــرو نی ـــدر نی ـــه چق ـــند ک ـــام می پرس از ش

ــاز فعلـــی را مشـــخص  هامیـــش ارگان هـــای دریایـــی بایـــد نیـ

کنیـــم تـــا تکلیـــف مـــا مراکـــز آموزشـــی مشـــخص شـــود. البتـــه 

نیـــاز کیفـــی هـــم بایـــد اعـــالم شـــود. صنعـــت نقـــاط ضعـــف 

دریانـــوردی را اعـــالم کنـــد تـــا برنامه ریـــزی شـــود. دانشـــگاه ها 

االن لیســـانس تربیـــت می کننـــد مـــا صحبت مـــان بـــر روی 

لیســـانس نیســـت بلکـــه بســـته دریانـــوردی اســـت. دانشـــگاه االن 

بـــه شـــام نیـــرو بدهـــد، دیپلـــم می گیـــرد، لیســـانس می دهـــد. 

شـــام بایـــد نیازهـــا را در بیاریـــد کـــه دقیقـــا چـــه نیرویـــی نیـــاز 

ــد. داریـ

ـــش  ـــه هامی ـــن کاری ک ـــن و مهم تری ـــن بهرتی ـــر م ـــه نظ ـــهبا: ب ش

ـــدف  ـــه ه ـــت ک ـــن اس ـــد ای ـــام ده ـــد انج ـــی بای ـــای دریای ارگان ه

اولـــش را دنبـــال کنـــد کـــه االن از آن غافـــل شـــده اســـت: 

هامهنگـــی. در ســـال های اول ایـــن هامهنگی هـــا انجـــام 

می شـــد و نتیجـــه مـــی داد. بعـــد شـــعاری شـــد. هامهنگـــی را 

کنـــار گذاشـــتند و هامهنگـــی اتفـــاق منی افتـــد فقـــط حـــرف 

می زنیـــم و شـــعار می دهیـــم.

ـــوزه  ـــن ح ـــی در همی ـــش بحث های ـــل از هامی ـــاه قب ـــش م ـــر ش اگ

ـــا صنعـــت و بخش هـــای مرتبـــط مطـــرح  ـــوم ب ـــا وزارت عل آمـــوزش ب

شـــد و بـــه نتیجـــه رســـید، هامیـــش بـــرون داد خواهـــد داشـــت 

ــتید،  ــه گذاشـ ــش دو جلسـ ــل از هامیـ ــاه قبـ ــک مـ ــر یـ ــا اگـ امـ

فایـــده ای نـــدارد. 

ــه  ــتند کـ ــی هسـ ــن جایـ ــی بهرتیـ ــای دریایـ ــوری: ارگان هـ سـ

ــن  ــش از ایـ ــد پیـ ــد. بایـ ــخیص دهنـ ــا را تشـ ــد نیازهـ می تواننـ

هامیـــش مناینـــدگان جمـــع شـــوند، نیازهـــا را یکپارچـــه کـــرده 

و نتیجه گیـــری کننـــد و براســـاس آن برنامه ریـــزی کننـــد. 

ـــع  ـــم جم ـــه دور ه ـــه هم ـــگ ک ـــت هامهن ـــک نشس ـــم در ی ـــد ه بع

ــرای آن  ــا بـ ــد تـ ــال بیایـ ــک کانـ ــل یـ ــا داخـ ــوند، نیازهـ می شـ

چاره اندیشـــی شـــود.

ــه دارد  ــی دارد و وظیفـ ــی ظرفیتـ ــز آموزشـ ــر مرکـ ــی: هـ میرزایـ

ـــن  ـــم همی ـــا ه ـــی م ـــات آموزش ـــد. موسس ـــر کن ـــود را پ ـــت خ ظرفی

ـــم  ـــرو؟ می گوی ـــدر نی ـــند چق ـــن بپرس ـــر از م ـــد. اگ ـــه را دارن وظیف

ـــروز  ـــد. ام ـــت کار کنی ـــا متـــام ظرفی ـــد و ب ـــر کنی ـــت را پ ـــد ظرفی بای

ـــا  ـــم ام ـــوان داری ـــروی ج ـــه نی ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــای م ـــام بحث ه مت

ـــم  ـــورد نخواهی ـــا دریان ـــدی شـــود و م ـــک فرزن ـــد ســـال دیگـــر ت چن

ـــذب  ـــا را ج ـــد بهرتین ه ـــی بای ـــات آموزش ـــروز موسس ـــت. ام داش

ــاید  ــه دوری و ســـختی کار شـ ــه بـ ــا توجـ ــوردی بـ ــد. دریانـ کننـ

مخاطـــب کمـــرتی داشـــته باشـــد، هامن طورکـــه انگلیســـی ها 

ــا نیامدنـــد. پـــس از  ــر بـــه دریـ وقتـــی بـــه رفـــاه رســـیدند دیگـ

دیـــدگاه مـــن ســـهم هـــر موسســـه فـــول ظرفیـــت اســـت. بایـــد 

ـــام  ـــا مت ـــم ب ـــد آن ه ـــت کنی ـــوردی تربی ـــص دریان ـــروی متخص نی

ظرفیـــت.

کشتیرانی های ما برنامه 

مشخصی ندارند. شاید 

یک علت هم همین 

وضعیت فعلی است 

که در برزخ هستند. 

منی دانند که باالخره گاز 

کریر وارد خواهندکرد؟ 

در حوزه انتقال مواد 

شیمیایی وارد خواهند 

شد؟ منی دانند که 

برنامه ریزی کنند. در 

حال حارض بزرگ ترین 

مشکل ما همین 

بی برنامه گی است.
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در راسـتای اجـرای آیین نامه بررسـی سـوانح دریایی سـازمان بین املللـی دریانوردی، بازرسـان بررسـی سـوانح دریایی اقدام به بررسـی ایمنی محور سـوانح 

دریایی کشـور، به دور از شناسـایی مقرص و یا تعیین مسـوولیت سـانحه، رصفا به منظور ارتقای سـطح ایمنی دریانـوردی و پیش گیری از وقوع سـوانح دریایی 

مشـابه در آینده می منایند تاکید می شـود 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 بیش تـر از علـل وقوع سـوانح دریایـی می شـود. از ایـن رو در گـزارش حارض آمـار دریافتی از سـوانح بـه وقوع پیوسـته در 

شـناورهای تحـت پرچـم و نیـز سـوانحی کـه در آب های تحـت حاکمیت به وقوع پیوسـته اسـت گـردآوری شـده و تالش شـده اسـت تا سـوانح به نوعـی طبقه بندی شـوند.

در ارزیابی سـوانح به وقوع پیوسـته، بارزترین موضوع برای طبقه بندی سـوانح، نوع شـناور از نظر بدنه اسـت. زیرا بیش ترین سوانح مربوط به شـناورهای سنتی بوده که عمدتا 

بدنه آن ها چوبی اسـت، و مهم ترین علت سـوانح، آب گرفتگی در اثر نفوذ آب ناشـی از بدنه چوبی اسـت.

* بـا توجه گزارش تحلیلی فوق معاونت امـور دریایی، اقدام به تنظیم توصیه های ایمنـی و راه کارهای پیش گیرانه برای سـتاد، بنادر تابعه و کلیه ذی نفعان خارج سـازمانی منوده 

و به صورت رسـمی جهت اجرا ابـالغ خواهد منود.

گزارش تحلیلی ساالنه سوانح دریایی ایران
سال 1393

     معاونت امور  دریایی سازمان بنادر و دریانوردی     

تعـاریف:

تعاریف حــارض برگرفته از آیین نامه بررســی ســوانح دریایی مصوب ســازمان 

بین املللی دریانوردیIMO  است. در این گزارش مفاهیم به  کار رفته در تعاریف 

مد نظر است.

سانحه دریایی )Marine casualty(: رویداد و یا زنجیره ای از رویدادها در رابطه 

با عملیات دریایی مربوط به شناورها وتجهیزات و تاسیسات که حاصل و نتیجه 

آن می تواند هریک از موارد ذیل باشد:

الف( مرگ و یا مصدومیت جدی و وخیم فرد؛

ب( از دست رفن فرد )مانند آدم به دریا(؛

ج( غرق شدن، از دست رفن و یا ترک شناور توسط خدمه؛

د( هر گونه خسارت ساختاری به شناور به گونه ای که:

 اثر قابل توجه بر متامیت شــناوری؛ کارآیی و ویژگی های عملیاتی شناور و یا 

تاسیسات و تجهیزات داشته باشد؛

 نیازمند تعمیرات اساسی و یا تعویض بخش یا بخش های مهم از ساختار بوده؛

 منجر به تخریب و انهدام شناور و یا تاسیسات و تجهیزات گردد.

ه( برخورد، به گل نشسن، تصادم و از کار افتادگی شناور؛

و( هر گونه خسارت وارده به ساختار خارجی و داخلی شناور به گونه ای که ایمنی 

شناور و یا شناورهای اطراف و افراد را به  صورت جدی به مخاطره بیندازد؛
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ز( خسارت جدی به صورت بالفعل و یا بالقوه به محیط زیست که حاصل صدمه 

به یک و یا چند شــناور بوده و یا نتیجه به آب انداخن کاالهای خطرناک شناور 

سانحه دیده باشد.

ســوانح دریایی بســیار شــدید )Very Serious Casualty(: به ســوانحی گفته 

می شود که منجر به از دست رفن شناور)ها(، تلفات جانی و یا باعث صدمه های 

شدید محیط زیست دریایی شود.

ســوانح دریایی )Less Serious Casualty(: به ســوانحی گفته می شود که جزو 

سوانح بسیار شدید به شامر منی آیند و عبارت اند از: حریق، انفجار، تصادف، به 

گل نشسن، 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 هم چنین قابلیت 

دریا نوردی 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 )رصف نظر از مقدار آلودگی(، آلودگی و خطرات ناشی از به آب افتادن 

کاالهای خطرناک از شناور سانحه دیده، نیاز به یدک کش 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 

زیان آور ارزیابی شده است.

مصدومیت شدید انسانی: عبارت اســت از هر گونه مصدومیت که باعث از کار 

افتادگی و عدم توانایی فرد در انجام وظایف محوله به مدت زمان بیش تر از 7۲ 

ساعت گردد.

دسته بندی انواع سوانح دریایی

طبق بخشنامه Circ/۳.MSC-MEPC.4 مورخ ۲۸ اوت ۲۰۱۳ انواع سوانح 

دریایی در دسته بندی های ذیل قرار می گیرند:

Collision

تصادف
عبارت است از برخورد با یک یا چند کشتی

Grounding

به گل نشسن

عبارت است از به گل نشسن کشتی در اثر کشیده شدن لنگر یا 
در حین حرکت کشتی

Contact

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

Fire/ explosion

آتش سوزی/ انفجار
سوانح انفجار یا آتش سوزی را شامل می شود

Hull failure

شکستگی بدنه

شامل حوادثی است که بر اثر خرابی بدنه یا نقصان در مقاومت 
سازه کشتی رخ می دهد

Loss of control

از دست دادن 

کنرتل

شامل حوادثی اســت از قبیل به دریا افتادن/ ریخته شدن بار، 
وسایل، سوخت و دیگر محتویات کشتی؛

از دست دادن کنرتل جهت حرکت کشتی )سیستم سکان(؛
از دست دادن برق کشتی؛

از دست دادن سیستم رانش )نیروی پیش برنده( کشتی 

 Ship/ equipment

damage آسیب به 

تجهیزات

عبارت است ازسوانحی که طی آن به سازه کشتی یا تجهیزات آن 
آسیب می رسد

Capsize/ Listing

واژگونی/ کجی
عبارت است ازسوانحی که طی آن کشتی کج یا واژگون می شود

Flooding/

Foundering

آب گرفتگی

شامل سوانح آب گرفتگی یا غرق شدن کشتی است

Ship missing

مفقود شدن کشتی
به معنی مفقود شدن کشتی است

 Occupational

accident

سانحه شغلی

حادثه جراحت شکستگی اعضای بدن، برق گرفتگی، سوختگی 
با بخار، لیز خوردن، افتادن، افتادن آدم به دریا، خشونت، دعوا و 

موارد مشابه این ها را شامل می شود

Otherموارد غیر از دسته بندی های فوق

Unknownنامشخص

جدول شامره )1(؛ طبقه بندی انواع سانحه دریایی سازمان بین املللی دریانوردی

سوانح دریایی دوازده ماهه سال 1393

سوانح دریایی بسیار شــدید، به همراه دیگر سوانح دریایی گزارش شده در ۱۲ 

ماهه ســال ۱۳۹۳ تعداد ۹۸ مورد سانحه بوده اســت که بیش ترین تعداد این 

سوانح دریایی به ترتیب به آب گرفتگی، آتش سوزی و سانحه شغلی مربوط است.

۹۸ موردتعداد کل سوانح گزارش شده

۲۳ موردتعداد سوانح بسیار شدید

۱۱۰ موردتعداد شناورهای درگیر

۲۹ نفرتعداد تلفات

۱۶ نفرتعداد مجروحان

۲۸ فروندتعداد شناور غرق شده

جدول شامره )2( ؛ آمار سوانح12 ماهه  1393 براساس نوع و تعداد سوانح

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

آمار سوانح دریایی بر اساس استان محل وقوع 

طبق گزارش های دریافت شده از سوانح دریایی به وقوع پیوسته در دوازده ماهه 

سال ۱۳۹۳، استان های هرمزگان و خوزستان بیش ترین میزان رخداد دریایی 

را داشته اند که با حجم باالی تردد شناورها در این استان ها متناسب می باشد. 

)نیازمند به تدبیر و راه کارهای جهت کاهش سوانح دریایی هستند(
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 منــودار شــامره)2( ؛ ســوانح دریایی12

ماهه سال 1393 بر حسب نوع شناور

طبق جدول شامره )۳( و منودار شامره 

)۲(، حدود نیمی از سوانح دریایی به 

وقوع پیوسته در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ 

مربــوط به لنج ها اســت و عمده ترین 

نوع سانحه در لنج ها هامنند ده ماهه 

مشابه در سال گذشــته آب گرفتگی 

بوده است.

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

                                                           نوع سانحه

                          نوع شناور

ی
سوز

ش 
آت

خورد
ف/ بر

صاد
ت

نت
س

ش
ل ن

به ِگ

ی
گ

ب  گرفت
آ

دنه
ب ب

سی
آ

ی
شغل

حه 
سان

ی
دگ

ش
ج 

ی/ ک
واژگون

ل
رت

نت کن
ت رف

س
از د

جمعا

62014265134لنج

110041007الیروب

1501120113قایق صیادی/ تفریحی

2141030213کاالبر عمومی/کانتیرنی/فله بر

000001102لندینگ کرافت

101200004مسافری

011001014تانکر

313101009یدک کش

2313011112بارج

161410227167698جمعا

ها: %35
لنج 

%1
ج: 2

بار

ب: %7
الیرو

%1
ی: 4

ح
ی/تفری

صیاد
ق 

قای

ش: %9
ک ک

ید

تانکر: %4

مسافری: %4

لندینگ کرافت: %2

ر: %13
/ فله ب

ی 
نتیرن

 کا
ی /

البر عموم
کا
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جدول شامره )5( ؛ سوانح دریایی12 ماهه 93 به تفکیک ماه وقوع و نوع سانحه

جمعنوع سانحه

ماه

ی
سوز

ش 
آت

خورد
ف / بر

صاد
ت

ن
س

ش
ل ن

به گ

ی
ب گرفتگ

آ

دنه
ب ب

سی
آ

ی
شغل

حه 
سان

ی
دگ

ش
ج 

ی / ک
واژگون

ل
رت

ن کن
ت رف

س
از د

سایر

داد
تع

۰۰۰۰۰۲۰۰۰۲فروردین

۱۱۰۱۱۰۰۲۰۶اردیبهشت

۰۰۱۲۰۰۱۰۰۵خرداد

۱۱۱۲۰۳۱۰۱۱۰تیر

۲۲۱۳۰۲۱۰۱۱۱مرداد

۲۰۱۶۰۳۰۱۰۱۳شهریور

۳۰۱۰۲۲۱۰۱۱۰مهر

۲۳۳۳۰۰۱۱۰۱۳آبان

۲4۱۲۰۰۰۱۱۱۱آذر

۱۲۰۳۰۱۰۰۱۸دی

۰۰۰۰۲۲۱۰۰۵بهمن

۱۰۱۰۰۰۲۰۰4اسفند

۱۵۱۳۱۰۲۲۵۱۲۸۵۵۹۸جمعا

منودار سوانح دریایی دوازده ماهه سال 93 به تفکیک ماه های سال

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

نتیجه گیری

با توجه به منودار شــامره )4( مالحظه می شــود بیش ترین ســوانح در ماه های 

آخر تابســتان و اواســط فصل پاییز )آبان ماه( اتفاق افتاده اســت و تعداد قابل 

مالحظه ای از ســوانح اتفاق افتاده از نوع آب گرفتگی و ســانحه شغلی )عمدتا 

در لنج های چوبی( بوده اســت که می بایست در امر آموزش خدمه و استاندارد 

منودن شناور های فوق الذکر با جدیت بیش تری اقدام منود .
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جدول شامره )2( ؛ سوانح دریایی بسیار شدید در سال 93

نوع سانحه
نوع شناور 

درگیر
رشح سانحهتلفات

واژگونی 

)5مورد(

در ۱7 مایلی جنوب جاسک به علت بد چیدن بار و عدم تعادل لنج، در دریای طوفانی غرق شد و منجر به مرگ 7 نفر گردید؛غرق+ مرگ 7 نفرلنج باری

در 4۵ مایلی جنوب ابوموسی که در هوای نامساعد و دریای طوفانی غرق شد.غرقبارج

به دلیل بارگیری نامناسب و مواجه شدن با دریای طوفانی واژگون و غرق شد. ۳ نفر از خدمه مفقود شده و اثری از آن ها پیدا نشد.غرق + مرگ ۳ نفرلنج صیادی

غرقلندینگ کرافت
در دریای طوفانی در حالی  که با محموله آهن)ورق آالت( در مسیر خود حرکت می کرد به دلیل رشایط نامساعد جوی و متالطم شدن دریا و متعاقب آن رول و پیچ 

شدید تعادل خود را از دست می دهد و به طور کامل غرق می گردد.

یک فروند قایق صیادی در هنگام شب بر اثر طوفان دچار واژگونی شده و سبب مرگ دونفر و غرق قایق گردید.غرق + مرگ ۲ نفرقایق صیادی

آب گرفتگی

 )12 مورد(

به علت ضعف بدنه در دریای طوفانی دچار آب گرفتگی و در حوالی جزیره کیش غرق شدغرقلنج باری

به علت ضعف بدنه در دریای طوفانی دچار آب گرفتگی و در دهانه اروند غرق شدغرقلنج باری

به علت ضعف بدنه در دریای طوفانی دچار آب گرفتگی و در ۳۰ مایلی جنوب جزیره کیش غرق شدغرقلنج باری

به علت ضعف بدنه در دریای طوفانی دچار آب گرفتگی و در ۱۱ مایلی غرب جزیره کیش غرق شد؛غرقلنج باری

به علت نامعلوم دچار آب گرفتگی و بین جزایر هرمز و الرک غرق شد.غرقلنج باری

به علت ضعف بدنه در بندر امام)ره( به زیر آب رفتغرقبارج آبرسان

به علت ضعف بدنه در بندر بوشهر به زیر آب رفتغرقبارج آبرسان

علت آب گرفتگی و غرق گزارش نشده است.غرقلنج باری

به دلیل بارگیری نامناسب و مواجه شدن با رشایط نامساعد جوی و متالطم شدن دریا دچار آب گرفتگی و نهایتا غرق شد.غرقلنج باری

قایق موتوری در حوالی جزیره الرک دچار آب گرفتگی و نهایتا غرق شد و نفرات آن توسط دریابانی نجات داده می شوند.غرققایق موتوری

لنج توقیف شده و بدون خدمه در بندر رها شده بود که دچار آب گرفتگی و غرق شد.غرقلنج باری

علت آب گرفتگی و غرق گزارش نشده است.غرقلنج باری

لنج صیادی براثر شکسته شدن سکان دچار آب گرفتگی شده و غرق شدغرقلنج صیادی

آتش سوزی

 )9 مورد(

در ۱۳ مایلی جنوب جزیره سیری دچار آتش سوزی شد که منجر به مرگ یکی از خدمه و سوختگی شدید یکی دیگر از آنان گردیدمرگ ۱ نفرکشتی باری

دو فروند لنج باری که در یک سانحه آتش سوزی در اروندکنار هر دو از بین رفتند.غرقلنج های باری

سه فروند لنج باری در سانحه آتش سوزی دچار حریق شدند که یکی از آن ها کامال از بین رفت و دو فروند لنج دیگر در حالت نیمه غرق قرار گرفتند.غرقلنج های باری

به علت نامعلوم شناور دچار حریق گردید و دو نفر از خدمه بر مفقود شده و اثر از آن ها پیدا نشد.غرق + مرگ ۲ نفرلنج صیادی

کشتی در لنگرگاه در توقف بود. هنگام غروب آشپزخانه کشتی دچار حریق شد و به دیگر قسمت ها رسایت منود تا منجر به غرق کشتی گردیدغرقکشتی صیادی

چهار فروند لنج باری در خور بندر قدیم الفت دچار حریق شده و از بین رفتنداز بین رفتهلنج های باری

از بین رفتهلنج باری
آتش سوزی در قسمت موتورخانه رشوع و به متام قسمت های شناور رسایت منود. به گفته خدمه، پمپ غیر استاندارد که برای تخلیه آب استفاده می شد عمل 

وقوع حریق بوده است.

لنج صیادی
ازبین رفته + 7 نفر 

فوت شدن

لنج صیادی به همراه ۹ نفر در ساعت ۱۱:۰۰ خدمه عازم دریا شدند، که به علت نامعلومی دچار حریق شده که متاسفانه 7 نفر از خدمه فوت منودن و ۲ نفر 

باقیامنده جهت مداوا به بیامرستان منتقل شدند

لنج باری
۱شناور غرق + 

۲شناور نیمه مغروقه

مرکز کنرتل ترافیک بندر با مشاهده آتش سوزی در یک لنج باری، رسیعا با مرکز آتش نشانی متاس گرفته ولی متاسفانه آتش به دو لنج دیگر رسایت منوده و با 

جدا کردن آن ها یک لنج غرق و دو مورد دیگر نیمه مغروق شدند .

برخورد

 )1 مورد(
قایق تفریحی در تاالب انزلی با پایه پل برخورد منود که منجر به مرگ دو نفر از رسنشینان شد.مرگ ۲ نفرقایق تفریحی

تصادف

 )3 مورد(

قایق به علت رسعت زیاد و ناتوانی در مهار قایق، به دوبه ای که در اسکله پهلو گرفته بود، برخورد منودمرگ ۱ نفرقایق موتوری

دو قایق ماهی گیری با یک دیگر برخورد کرده و ملوان قایق غرق شده و ناخدا هم از ناحیه کتف دچار شکستگی شدمرگ ۱ نفرقایق صیادی

فله بر
غرق + مرگ حداقل 

۲ نفر
کشتی ایرانی با قایق صیادی برخورد منوده و منجر به غرق شناور صیادی و مرگ ۲ نفر و مفقود شدن ۳ نفر از خدمه آن شد.

سانحه 

شغلی )2 

مورد(

مرگ ۱ نفریدک کش
حدود ساعت ۱۶:۳۰ ملوان در حالی که یدک کش در کنار اسکله پهلو گرفته بود به علت نامعلوم در آب افتاد. ساعتی بعد پیکر او که روی آب شناور بود رویت 

شد.

مفقودی ۱ نفرلنج صیادی
حدود ساعت ۰۱:۰۰ ملوان لنج صیادی جهت جمع آوری ماهی اقدام به کشیدن تور می مناید که به علت طوفانی بودن هوا به دریا افتاده و عملیات جهت پیدا 

کردن ملوان ناموفق بوده است .

شکستگی 

بدنه 

)2 مورد(

به علت ضعف بدنه در دریای طوفانی دچار شکستگی بدنه و نهایتا غرق شدغرقلنج باری

به علت ضعف بدنه در دریای طوفانی دچار شکستگی بدنه و نهایتا غرق شدغرقلنج باری

سوانح دریایی بسیار شدید
 در ده ماهه 1393

در شش ماهه نخست سال ۹۳ گزارشات دریافت شده توسط دفرت سازمان های 

تخصصی و بین املللی حاکی از ۱۱ مورد سانحه دریایی بسیار شدید بوده است 

که منجر به از بین رفن ۹ شناور و مرگ ۱۰ نفر گردیده است. این سوانح دریایی 

بسیار شدید عبارت بودنداز:
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تحلیل سانحه
 واژگونی لنج باری فرس

فاجعه بارترین سانحه در ۶ ماه نخست سال ۹۳ مربوط به واژگونی لنج باری فرس در ۱7 

مایلی جنوب جاسک بود که به علت بد چیدن بار و عدم تعادل لنج، در دریای طوفانی 

غرق شد و منجر به مرگ 7 نفر گردید.

رشح سانحه:
لنج باری فرس به شــامره ثبت ۱۱4۵۵ در تاریخ۹۳/۰4/۰7 اقدام به بارگیری ۱7۵ 

عدد پالت سنگ به وزن ۵/۱۶7 تن می مناید. روز بعد، )در تاریخ ۹۳/۰4/۰۸( ساعت 

۱7:۳۰ این شناور با ۱۰ خدمه، بندر جاسک را به سمت کشور عامن )مسقط( ترک 

می کند. حدود ساعت ۲۰:۰۰ ناخدای لنج، سکان را به یکی از خدمه که تجربه کمی 

در هدایت لنج داشت می سپارد. دریا مواج و نگه داشن تعادل لنج به خاطر بار زیادی 

که روی عرشه چیده شده نسبتا سخت بود. در اثر برخورد ناگهانی یک موج بزرگ با لنج، 

تعادل آن به هم خورد و بالفاصله غرق  شد.

در تاریخ ۹۳/۰4/۰۹ )روز بعد، حدود ۲۰ ساعت پس از سانحه( یک کشتی خارجی دو 

نفر از خدمه لنج را بر روی تخته چوبی در دریا دیده و آن ها را از آب می گیرد. در تاریخ 

۹۳/۰4/۱۰ )دو روز بعد از سانحه( یک لنج صیادی یکی دیگر از خدمه لنج را در دریا 

دیده و وی را از آب می گیرد. طی روزهای بعد، دو جســد متعلق به خدمه لنج توســط 

تیم های جست وجو و نجات در دریا یافته شده است. از رسنوشت ۵ نفر خدمه مفقود 

لنج باری فرس تاکنون اطالعی به دست نیامده است.

تحلیل سانحه

بارگیری )پالت های ســنگ ( بر روی عرشه، ارتفاع مرکز گرانش لنج را بیش از حد 

باال می برد. به این حالت شناور اصطالحا )Tender( گفته می شود. در این رشایط 

ارتفاع متاســنرتیک )GM( و متعاقبا پایداری شــناور کاهش می یابد و احتامل 

واژگونی شناور بیش تر می شود. یک شــناور tender راحت تر به طرفین متامیل 

می شود و دشوارتر به حالت قائم برمی گردد. )M : نقطه متاسنرت G : مرکز گرانش 

B : مرکز شناوری(

۱.در صورتی که بار )پالت های سنگ ( به خوبی مهار نشده باشد، در اثر غلتش های 

لنج در دریای مواج، امکان جابه جاشدن بار و از بین رفن تعادل لنج باال می رود.

۲.از عوامل غیر مستقیم موثر در این سانحه می توان 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 Raft شــناور با 

طناب بسته شده بود لذا به موقع آزاد نگردید(؛

 عدم کنرتل و نظارت سازمان بنادر بر ایمنی شناورها در آن منطقه )از جمله عدم 

تامین نیروی انسانی کافی در بندر جاسک(؛

 عدم وجود دستورالعمل تخلیه و بارگیری ایمن شناورهای سنتی؛

 عدم کسب مجوز فعالیت رشکت تعاونی لنج داران جاسک از سوی سازمان.

اقدامات اصالحی صورت پذیرفته

در پی گیری علل وقوع این ســانحه اقداماتی جهت رفع مشــکالت ایمنی بندر 

جاسک صورت گرفته است تا در حد امکان از وقوع سوانح مشابه جلوگیری شود. 

از جمله این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱.الزام ناخدای لنج ها در بارگیری یک ســوم بار در خن لنج و اطمینان از تعادل 

لنج برای دریانوردی. رشکت تخلیه و بارگیری سمندبار جاسک موظف گردید در 

این مورد با ناخدای لنج همکاری مناید.

۲.تهیه دستورالعمل چیدمان بار در لنج ها با تایید موسسه رده بندی

۳.اعالم لیست بارهای مجاز و غیرمجاز جهت حمل با شناورهای سنتی

4.الزام بیمه نامه های دریایی )بیمه بار، بیمه مسوولیت، بیمه شناور(

۵.مقرر گردید تعاونی لنج داران نسبت به معرفی افرادی با دانش مناسب جهت 

نظارت بر بارگیری و امورات لنج ها به بندر جاسک اقدام مناید

۶.طی جلســات برگزار شــده با حضور صاحبان کاال، منایندگان رشکت تخلیه و 

بارگیری و تعاونی لنج داران، متهیداتی برای جلوگیری از مراجعه مستقیم صاحبان 

کاال به مالکان یا فرماندهان شناور صورت گرفت تا هرگونه حمل کاال توسط لنج ها 

تحت نظارت تعاونی انجام گیرد.

7. استقرار مامور کنرتل و بازرسی )PSC( به صورت دایم در بندر جاسک

 اثر بخشی این اقدامات به طور مستمر مورد ارزیابی و پی گیری قرار می گیرد.

tender

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

شکل شامره )2( ؛ مقایسه دامنه نوسان غلتش )rolling( در حالت Tender در اثر بارگیری بیش از حد روی عرشه

شکل شامره )3( ؛ جابه جایی بار در اثر عدم مهار مناسب
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پس از فروپاشـی اتحاد جامهیر شوروی و با تشکیل کشـورهای تازه استقالل یافته 

آذربایجـان، روسـیه، قزاقسـتان و ترکمنسـتان، دریـای خـزر بـا مشـکالت 

زیسـت محیطی زیـادی مواجه شـده اسـت. آلودگی هـای میکروبـی ناشـی از ورود 

فاضالب شـهری و روستایی و آلودگی های ناشی از ورود کودهای شیمیایی، سموم 

کشاورزی و مشـتقات نفتی به دریای خزر، نه تنها موجب مرگ و میر گسرتده آبزیان ارزشمند دریای 

خزر شـده است، بلکه سالمت مردم نواحی سـاحلی این دریاچه را به شدت تهدید می کند. با افزایش 

آلودگی های دریای خزر، قطعا کشـورهای حاشـیه دریای خزر در آینده با چالش های بیش تری روبه رو 

خواهنـد شـد. به منظـور آشـنایی بـا برخـی اقدامـات بین املللـی کـه بـرای ارزیابـی مشـکالت 

زیسـت محیطی دریای خزر در در دهه های گذشـته انجام شـده اسـت، با عضو هیات علمی دانشگاه 

آزاد اسـالمی و معاون محیط زیسـت دریایی سـازمان حفاظت محیط زیسـت، دکرت »پروین فرشچی« 

کـه در زمینه برنامه منطقه ای محیط زیسـت دریای خزر)CEP( بیش از ده سـال سـابقه فعالیـت دارد، 

گفت وگو کردیم. 

 محیط زیست خزری

     امین خالق پرست     

کارشناسی ارشد زیست شناسی ژنتیک

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران

:»برنامه محیط زیست دریای خزر« چطور شکل 

گرفت؟

برنامه محیط زیســت دریای خزر، برنامه همکاری پنج کشــور 

حاشــیه دریای خزر در مســائل زیســت محیطی بــود. تا قبل 

از فروپاشــی اتحاد جامهیر شــوروی، برنامه همــکاری محیط 

زیســتی در منطقه نداشــتیم. البته، معاهدات منطقه ای بین 

شوروی سابق و ایران وجود داشــت؛ اما این معاهدات بیش تر 

در زمینه ماهی گیری و تردد در دریا بود. حتی زمانی که درباره 

ماهی گیری در این معاهدات صحبت می شد، مساله مدیریت 

منابع زیســتی مطــرح نبود و بحــث حفاظت از تنوع زیســتی 

در این معاهــدات اهمیت نداشــت. در آن زمــان، بیش تر این 

موضوع مطرح بود که هر کشــور تا کجا می تواند در دریای خزر 

پیش رود، چــه مقدار ماهی می تواند بگیرد و در زمینه مســائل 

ماهی گیری چگونه با ایجاد رشکت های مشــرتک می توانند با 

هم دیگر همکاری کنند. بعد از فروپاشی اتحاد جامهیر شوروی، 

کشــورهای تازه اســتقالل یافته به دلیل اقتصاد ناپایداری که 

داشتند، به سوی توسعه بسیار شتاب زده ای حرکت کردند. این 

توسعه شتاب زده شامل رسمایه گذاری های متعدد رشکت های 

مختلف، ســازمان های بین املللــی و کنرسســیوم های بزرگ 

نفتــی در زمینــه بهره بــرداری از منابــع طبیعی دریــای خزر، 

به خصوص منابع نفت و گاز می شــد. در نتیجــه، نگرانی های 

کشــورهای منطقــه در رابطه با مســائل زیســت محیطی، بعد 

از ســال ۱۹۹۱ خیلــی زیاد شــد. هم چنین، جامعــه جهانی 

نیز نگرانی زیادی در این زمینه داشــت. ایــن نگرانی ها منجر 

شــد که یک گروه از ســازمان های تخصصی بین املللی شامل 

بانک جهانی)WBG(، اتحادیــه اروپا)EU(، برنامه عمران ملل 

متحد)UNDP( و برنامه محیط زیست ملل متحد)UNEP( در 

سال ۱۹۹۵ به منطقه بیایند تا خواست سیاسی کشورها را برای 

همکاری های زیست محیطی محک بزنند. اتحادیه اروپا با یک 

رویکرد چند جانبه، برای رسمایه گذاری هایی که می خواســت 

در زمینه های مختلف در دریای خزر در آینــده انجام دهد، در 

منطقه حضور یافت؛ از یک ســو، می خواست در بهره برداری از 

نفت دریای خزر رشکت داشته باشد و از سوی دیگر می خواست 

به پتانســیل کشــورهای تازه اســتقالل یافته پی بربد. بخشی 

از اتحادیــه اروپا کــه با ما همــکاری می کرد، کمیســیون اروپا 

)EuropianCommission( در برنامــه کمک هــای فنــی به 

 Technical Assistance to( کشــورهای تازه اســتقالل یافته

 )Commonwealth of Independent States Programme

بود که به اختصار )EC/TACIS programme( نامیده می شد. 

هم چنین، از ســال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶، هر سال اجالس هایی در 

کشــورهای منطقه برگزار می شــد که در آن به مســائل مختلف 

محیط زیست، به صورت کلی یا با مترکز بر تنوع زیستی پرداخته 

می شــد. در نهایت، در ســال ۱۹۹۸ در رامرس، یک همکاری 

زیست محیطی منطقه ای با عنوان »برنامه محیط زیست دریای 

خزر«)CEP( به طور 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 CEP در آذربایجان)باکو( از 

سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲، فاز دو CEP در »جمهوری اسالمی ایران« 

از ســال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰7 و فاز ســه CEP در قزاقستان از سال 

۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ انجام شد.    

:»برنامه محیط زیســت دریای خــزر« چطور در 

ایران شکل گرفت و چطور شــام همکاری خود را با این 

برنامه آغاز کردید؟ 

از ســال ۱۹۹7 دقیقــا از زمانی کــه ســازمان حفاظت محیط 

زیســت می خواســت در این زمینــه رشوع به همــکاری کند و 

رشایط میزبانی »کنفرانــس رامرس« را فراهم کنــد، درگیر این 

داســتان بودم. اســاس و بنیان این همکاری ها از زمان »دفرت 

محیط زیست دریایی« بود. در آن زمان »معاونت محیط زیست 

دریایی« وجود نداشت و »دفرت محیط زیست دریایی« به عنوان 

مرجع ملی ایجاد چنین همــکاری در منطقه مطرح بود. »دفرت 

محیط زیســت دریایی« در ســال ۲۰۰4 تا ۲۰۰۵ به »معاونت 

محیط زیست دریایی« تبدیل شد. اما از هامن زمان که معاونت 

دریایی به صــورت دفرت دریایــی در »ســازمان حفاظت محیط 

زیســت« مطرح بود، مســوولیت هایی که در ارتبــاط با مناطق 

دریایی، استان های ساحلی و کشورهای منطقه وجود داشت، 

از طرف دفرت دریایی انجام می شــد. البته اختیــارات معاونت 

دریایی خیلی بیش تر از دفرت دریایی است. دفرت سازمان ملل 

در تهران به ما خیلی کمک کرد تا ایران آمادگی الزم برای چنین 

همکاری را داشته باشد. هم چنین، ما از متخصصین دانشگاهی 

برای ایجاد این بسرت همکاری خیلی کمک گرفتیم. »وزارت امور 

خارجه« نیز به عنوان یک نهاد اصلی دولتی در روابط منطقه ای و 

بین املللی، با حامیت از این برنامه محیط زیست دریایی نقش 

خیلی مهمی داشت تا سازمان محیط زیســت به عنوان مرجع 

ملی بتواند در این بخش همکاری کند.

از آن جایی که در همه این پنج کشور حاشیه دریای خزر، بخش 

محیط زیســت هر کشــور در این برنامه به عنوان مرجع ملی در 

گفت وگوی اختصاصی با 

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست 

»هیات مذاکره کننده 

ایران« زمانی که متوجه 

شد که کشورهای 

منطقه آمادگی پذیرش 

ایران به عنوان میزبان 

را ندارند، تالش منود 

تا »دبیرخانه برنامه

CEP « به طور ثابت در 

آذربایجان باقی مناند.

عکس : مجتبی بحیرایی
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نظر گرفته شده بود، منی شد 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. 

هم چنیــن، از آن جایی 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 ۱۹۹۶ آغاز 

کرد و بنده بعد از ایشان در تیرماه ۱۹۹7 به عنوان »مشاور ارشد 

سازمان محیط زیست در مســائل دریایی« در سازمان رشوع به 

همکاری کردم. بنابراین، از آن جایی که تجربه کاری من در زمینه 

مدیریت سواحل و دریا بود، در سال ۱۹۹۸ در سازمان حفاظت 

محیط زیست تصمیم گرفته شد به عنوان »هامهنگ کننده ملی« 

 )CEP( »در مسائل مربوط به »برنامه محیط زیست دریای خزر

در منطقــه کار کنم. مســوولیت های مختلفی در این ســال ها 

داشتم؛ در ابتدا، به عنوان »هامهنگ کننده ملی« در »فاز یک« 

و »فاز دو« برنامه محیط زیست دریای خزر بودم. زمانی که مدیر 

برنامه محیط زیســت دریای خزر، دکرت »حمیدرضا غفارزاده« 

 )GEF(بازنشسته شد، صندوق تسهیالت محیط زیست جهانی

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 فعالیت هایم در منطقه 

به عنوان جایگزین آقای دکرت »غفارزاده« و مدیر پروژه »فاز سه« 

برنامه محیط زیست دریای خزر پذیرفته شدم. 

:چــرا دبیرخانه کنوانســیون تهــران به صورت 

چرخشی بین کشورهای منطقه برگزار می شود؟

CEP منجر به شکل گیری »کنوانسیون تهران« شده. در ابتدا، 

الزم بــود »دبیرخانــه برنامــهCEP « که مســوولیت هامهنگی 

فعالیت های کشورها را به عهده داشت، مشخص شود. میزبانی 

»فاز یک« برنامه محیط زیســت دریای خــزر )۱۹۹۸-۲۰۰۲( 

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 به عهده 

بگیرد. با وجود این که مســوولین ایران خیلــی مایل بودند که 

میزبانی را به عهــده بگیرند، اما به خاطر این کــه ایران حامیت 

چهار کشور حاشیه دریای خزر را برای گرفن میزبانی نداشت 

و سازمان های بین املللی نیز از آذربایجان برای گرفن میزبانی 

حامیت می کردند، در یک مذاکره طوالنی تصمیم گرفته شــد 

که »دبیرخانه برنامهCEP « در آذربایجان تاسیس شود. »هیات 

مذاکره کننده ایران« زمانی که متوجه شد که کشورهای منطقه 

آمادگی پذیرش ایران به عنــوان میزبان را ندارند، تالش منود تا 

»دبیرخانه برنامهCEP « به طور ثابت در آذربایجان باقی مناند. 

این تالش ها موجب شــد که دبیرخانه به صورت چرخشی میان 

کشورهای منطقه برگزار شود. بودجه این برنامه توسط »صندوق 

تسهیالت محیط زیست جهانی« )GEF( تامین می شد. براساس 

حروف الفبای انگلیسی، یکی از کشورهای حاشیه دریای خزر 

هر چهار ســال میزبانی برنامه را به عهــده می گرفت. بنابراین، 

بعد از امتام این دوره چهارســاله، دبیرخانه برنامه از آذربایجان 

به ایران منتقل می شــد و بعد از ایــران در صورتی که »صندوق 

تسهیالت محیط زیســت جهانی« فازهای بعدی هم برای این 

برنامه داشت، برگزاری دبیرخانه در روسیه و ترکمنستان ادامه 

می یافت. 

:درباره کارهــای مهمی که در »فــاز یک« برنامه 

محیط زیست دریای خزر انجام شد، توضیح دهید؟

پــس از آغاز »فاز یــک« برنامه محیط زیســت دریــای خزر، در 

ســال ۲۰۰۰ با مــرگ و میر گســرتده تنهــا پســتاندار دریای 

خزر)فک خزر( مواجه شدیم. جمعیت فک های دریای خزر در 

دهه ۹۰، یک میلیون قالده برآورد می شد، در حالی که هم اکنون 

به صد هزار قالده رســیده اســت. در نتیجه، حدود نهصد هزار 

فک خزر در ایــن فاصله زمانی کوتــاه از بین رفته انــد. یکی از 

رویکردهای CEP به عنوان یک برنامه همکاری مشــرتک میان 

کشورهای ساحلی منطقه، پاسخ به این سوال بود که چرا مرگ 

و میر دســته جمعی فک ها یــک دفعه در دریای خــزر رخ داده 

است؟ در CEP کمیته هایی در زمینه آلودگی، مدیریت سواحل، 

مطالعه گونه های غیر بومی داشتیم اما برای یافن علت مرگ و 

 Task(میر فک های دریای خزر نیز یک کارگروه از متخصصین

force( تشکیل شد. همکاران »سازمان حفاظت محیط زیست« 

و »موسسه تحقیقات شیالت ایران« برای تشکیل این کارگروه در 

CEP به ما خیلی کمک کردند. یک از ویژگی های خوب برنامه 

محیط زیســت دریای خزر این بود که بیش تــر 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 CEP معرفی می شدند. این کارگروه 

متشــکل از منایندگان بخش شــیالت و بخش محیط زیســت 

هر کشــور بود و فقــط درباره فک خــزر کار منی کــرد. وظایف 

»کارگروه آبزیان دریای خزر« در سه بخش »ماهیان استخوانی«، 

»ماهیان خاویــاری« 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 

آن جایی که ژاپنی ها هم مشکالت زیست محیطی داشتند و برای 

پستانداران دریایی منطقه خود کارهای مشابهی کرده بودند، 

بانــک جهانی 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 

CEP ایــن کارگروه را به وجود آوردند تا مســاله فک خزر را مورد 

بررسی قرار دهند. در هامن زمانی که کارگروهی از متخصصین 

منطقه توسط بانک جهانی ایجاد شد، درCEP از Sue Wilson و 

همکارانش در دانشگاه لیدز )University of Leeds( دعوت به 

همکاری شد. در آن زمان، Sue Wilson به عنوان یک دانشمند 

برجســته که اطالعات زیــادی درباره فک خزر داشــت، خیلی 

مطرح بود. ما می خواســتیم نهادهای بین املللــی 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 رشکت های نفتی 

منطقه به آن ماموریت داده شده بود که درباره فک خزر کار کند. 

پس از انجــام تحقیقات میدانــی، برای مرگ و میــر فک ها در 

دریای خزر چندین دلیل مشخص شد. یکی از این علل، بیامری 

ویروسی)Canine Distemper Virus( بود که قبال نیز فک ها 

را در نقاط دیگر دنیا درگیر کرده بود. اما هم چنین، ما طی این 

تحقیقات متوجه شدیم آلودگی ها نیز روی کاهش جمعیت فک 

خزر تاثیر گذاشــته اســت. آلودگی ها 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 زیســت محیطی منطقه 

نداشــت. با وجود این که علت اصلی مرگ و میر فک ها بیامری 

ویروسی بود اما زمانی که منونه بافت فک های خزر مورد بررسی 

قرار گرفت، نتایج آزمایشــگاهی نشــان داد که در بافت فک ها 

عالوه بــر هیدروکربن های نفتــی و فلزات ســنگین، DDT نیز 

وجود دارد. با مشــاهده DDT در بافت فک ها این سوال مطرح 

شد که اگر اســتفاده از DDT در دنیا از سی سال قبل منسوخ 

شــده، چطور این ســموم با منشــا جدید در بافت فک ها یافت 

می شود؟ بنابراین، ما کشــف کردیم که نه تنها آلودگی مرتبط 

با فعالیت های کشاورزی در منطقه داریم، بلکه DDT به میزان 

 DDT زیاد در منطقه هنوز اســتفاده می شــود. از سموم کلره و

به غیر از صنعت کشــاورزی، در هیچ صنعت دیگری اســتفاده 

منی شود. به خاطر این که بیش تر ترکمنستان از بیابان تشکیل 

شده، این کشور در آن زمان کشاورزی نداشت. کشاورزی را فقط 

 با عبور یخ شکن ها از 

منطقه یخی، هر ساله 

تعداد زیادی از توله ها 

در این مسیر کشته 

می شوند. جامعه جهانی 

به کنرسسیوم های 

نفتی اعرتاض می کرد 

که یکی از دالیل 

اصلی مرگ و میر توله 

فک ها در زمستان تردد 

کشتی های یخ شکن در 

منطقه است.
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در بخش هایــی از رودخانه ولگا در روســیه و در نواحی جنوبی 

دریای خزر)ایران و آذربایجان( داشــتیم. این مســاله به خاطر 

این که تا آن زمان روی فک خزر مطالعات گســرتده دانشگاهی 

نشــده بود و وجود ســموم کلره و DDT در بافت جانوران اعالم 

نشــده بود، از نظرها پنهان مانده بود. بنابراین، زمانی که وجود 

DDT در بافت فک ها اثبات شد، متوجه شدیم که آلودگی های 

ناشــی از فعالیت کشــاورزی می تواند تاثیر قابل توجهی روی 

سالمت محیط زیست و خصوصا ســالمت آبزیان داشته باشد. 

 International با توجه به این که متخصصین منطقه به کمک

Union for Conservation of Nature این مطالعات را انجام 

داده بودند و پژوهش گــری از بیرون از منطقــه نیامده بود این 

آزمایش را انجام دهد، کسی منی توانست به نتایج این تحقیق 

 DDT تردید کند یا ما را به خاطر آشکار کردن مساله استفاده از

توســط کشــاورزان به »تالش برای بدنام کــردن منطقه« متهم 

بکند. برنامه محیط زیست دریای خزر نه تنها توانست زیستگاه 

فک ها را در دریای خزر به کمک تصویربرداری هوایی مشخص 

کند، جمعیت فک هــا را تعیین بکند و صحت ســالمت آن ها را 

بررسی کند، بلکه توانســت برای نخســتین بار در تاریخ، روی 

رفتارشناسی فک خزر در سطح منطقه ای مطالعه کند. البته در 

روسیه و قزاقستان، ســابقه پژوهش ملی درباره فک خزر خیلی 

بیش تر از CEP بود. 

با توجه به آمار علمی که در سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹4، 

داشــتیم، حدود یک میلیون فک در دریای خزر وجود داشت. 

اما جمعیت فک ها در آمار علمی منترش شــده در سال ۲۰۱۲، 

هزار و صد قالده اعالم شد که براساس اطالعات مجموعه های 

بین املللی و کشورهای ســاحلی، فقط صد هزار قالده فک در 

دریای خزر هم اکنون باقی مانده است. 

:پژوهش گــران روســی مقــاالت زیــادی درباره 

فک ها در گذشته منتر کرده بودند، اما تعداد اندکی 

از آن هــا در منابع مقاالت منتر شــده توســط گروه

Sue Wilson و همکاران، به چشم می خورد. علت این 

موضوع چیست؟ 

روســیه به عنوان یک کشــور قدرت مند، جهت انجام تحقیقات 

به طور مرتــب فک های دریای خزر را پایــش می کرد. بنابراین، 

تعداد زیــادی مقاله از این تحقیقات منترش شــده بــود. اما از 

آن جایی کــه بیش تر ایــن مطالعات به زبان روســی بــود، این 

اطالعات دســت نیافتنی اســت. زبان روســی بــرای مطالعه 

پژوهش گــران در بخش هــای مختلف کشــور پهناور شــوروی 

کافی بود و انگیزه ای وجود نداشــت کــه روس ها هزینه ترجمه 

مقاالت روســی را به زبان انگلیســی بــرای پژوهش گران دیگر 

کشورها به عهده بگیرند. یکی از دســت آوردهای برنامه محیط 

زیســت دریای خــزر این بود که مــا اطالعــات و داده هایی که 

برای شناخن وضعیت محیط زیست دریای خزر نیاز داشتیم، 

به دســت 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 آن جایی که میان کشورهای 

مختلف همیشــه توافق برای نحوه تحقیق وجود ندارد، ترجمه 

مقاالت روســی فایده چندانی نداشــت. ممکن اســت شــیوه 

تحقیــق، روش منونه گیری، فصــل و زمان انتخاب شــده برای 

انجام مطالعات و تفسیر داده های پژوهش گران یک کشور مورد 

قبول پژوهش گران کشور دیگر نباشد. یکی از مشکالتی که در 

همکاری های زیســت محیطی منطقه ای با آن مواجه هستیم، 

یکســان کردن روش تحقیق، طرز تفکر و رویکرد پژوهش گران 

به مساله و متقاعد کردن پژوهش گران کشورهای مختلف برای 

انتخاب یک روش خــاص در تحقیقات، پیروی از ترتیب مراحل 

یک روش خاص و آنالیز داده ها به یک روش خاص جهت رسیدن 

به نتیجه اســت. ما در CEP می خواســتیم همکاری منطقه ای 

را گســرتش دهیم. بنابراین، از مطالعات قبلی به عنوان منبع 

تحقیقــات CEP اســتفاده کردیم؛ امــا برای این کــه پایه های 

تصمیم گیــری در آینده، اطالعات علمی باشــد که مورد توافق 

میان همه کشــورها اســت، خودمان این اطالعات را به دســت 

 )GEF( »آوردیم. یکی از رویکردهای »صندوق تسهیالت جهانی

برای بررسی ریشه ای و سیستامتیک مشکالت زیست محیطی 

 Transboundary Diagnostic( در مناطق دریایی، گــزارش

 GEF توســط CEP اســت. از آن جایی کــه برنامه )Analysis

حامیت مالی می شد، ما هم برای CEP گزارش »آنالیز تشخیص 

 TDA مشــکالت زیســت محیطی فرامرزی« فراهم کردیم. در

پس از جمع آوری گزارشــات علمی و فنی مربــوط به منطقه، با 

گــردآوری متخصصین منطقه از آن ها خواســته می شــود تا در 

ارتباط با این اطالعات به توافق برســند. برای مثال، در دریای 

خزر با کاهش ماهیــان خاویاری به خاطر صیــد بی رویه، صید 

قاچاق، آلودگی ها، ایجاد ســدها و تخریب زیســتگاه ها مواجه 

هستیم. بنابراین، از متخصصین خواسته می شود در زمینه علل 

ریشه ای کاهش تنوع زیستی، کاهش ماهیان خاویاری، آلودگی 

دریایی، آلودگی نفتی و هجوم گونه های غیر بومی به یک نتیجه 

واحد برسند. زمانی که علت ریشه ای را یافتیم، می توانیم منشا 

این اتفاقات را بررســی کرده و به این سوال که چرا این اتفاقات 

رخ داده، پاسخ دهیم. ســپس با در نظر گرفن بودجه محدود 

GEF، محدودیت زمانی، تعداد متخصصین در منطقه، در زمینه 

فعالیت های دارای الویت که باید در منطقه در دستور کار برای 

چند سال آینده قرار گیرند، به طور منطقه ای به تفاهم می رسیم. 

:چرا رشکت های نفتی به »برنامه محیط زیست 

دریای خزر« برای انجام تحقیقات علمی در زمینه فک 

خزر کمک مالی می کردند؟ 

در زمستان، شامل دریای خزر)نواحی نزدیک به رودخانه ولگا 

تا ســواحل قزاقســتان( یخ می زند. اما فعالیت هــای نفتی در 

زمستان متوقف منی شود. تانکرهای نفتی که نفت را از روسیه 

و قزاقستان استخراج می کنند، الزم اســت از این منطقه یخی 

عبور کنند. بنابراین، در جلوی این تانکرها یک کشتی یخ شکن 

قرار می گیرد تا تانکرهای نفتی را یدک بکشد. این یخ شکن ها 

با شکافن یخ های منطقه، راه را برای عبور تانکرهای نفتی باز 

می کنند. امــا این منطقه یخی محل تولید مثل فک ها اســت. 

فک مادر که تازه زایامن کــرده، به توله خود توجه خاصی دارد. 

فک مادر به توله خود شیر می دهد و همراه توله فک در مناطق 

یخ زده می ماند. بنابراین، با عبور یخ شکن ها از منطقه یخی، هر 

ساله تعداد زیادی از توله ها در این مسیر کشته می شوند. جامعه 

جهانی به کنرسســیوم های نفتی اعرتاض می کــرد که یکی از 

دالیل اصلی مرگ و میر توله فک ها در زمستان تردد کشتی های 

یخ شــکن در منطقه اســت. بنابراین، رشکت هــای نفتی برای 

 Sue Wilson این که از خودشان در برابر این اتهام دفاع کنند از

و همکارانش در دانشگاه لیدز خواستند که این تحقیقات علمی 

را در قالب یک برنامه بین املللی در منطقه انجام دهند و نتایج 

این مطالعه را منترش کنند تا مشخص شود سهم کنرسسیوم های 

نفتــی در مرگ و میــر فک ها چند درصد اســت. آن هــا معتقد 

بودند که کشــورهای منطقه معموال مســائل دیگر که مرتبط با 

این مساله اســت را پنهان می کنند. قزاقستان و سپس روسیه 

بیش ترین جمعیت فک خزر را دارند. اما این کشورها در دریای 

خزر تا ده هزار قالده فک در سال سهمیه صید )Quota( دارند. 

با وجود این که »اتحادیه بین املللی حفاظت از محیط زیست« 

)IUCN( در ســال ۲۰۰۸ فک خزر را به عنــوان گونه در خطر 

انقراض )Endangered species( مطرح کرد، هنوز این کشورها 

بی اعتنا به این مساله، سهمیه صید فک خزر را دارند. بنابراین، 

طبیعتا این کشــورها مســائلی هم چون صید بی رویه فک ها را 

پنهان می کنند. هنوز هم فعالیت های گروه »ســو ویلسون« در 

روســیه ادامه دارد و این گروه برای کنرسسیوم های نفتی هنوز 

هم اطالعات در زمینه فک خزر جمع آوری می کند. البته برای 

 DDT زمانی که وجود

در بافت فک ها اثبات 

شد، متوجه شدیم 

که آلودگی های ناشی 

از فعالیت کشاورزی 

می تواند تاثیر قابل 

توجهی روی سالمت 

محیط زیست و 

خصوصا سالمت 

آبزیان داشته باشد.
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مدتی به این گروه در روســیه بی اعتنایی شــد و روس ها سعی 

کردند با آن ها همــکاری نکنند زیرا که این گروه خیلی ســعی 

داشــت روی این مســاله تاکید کند که علت تلفات فک ها تنها 

یخ شــکن ها نیســتند و آلودگی آب و صید فک ها توسط توسط 

روس ها در مرگ و میر فک ها بیش تر نقش دارد. اما کسی آن ها 

را از روســیه اخراج نکرد. به طور کلی در فاز یکCEP اطالعات 

به دست آوردیم )فک خزر شناســایی شد، زیستگاه های جانور 

مطالعه شد(، این اطالعات را آنالیز کردیم، یافته های حاصل از 

آنالیز را چاپ منودیم و کارگاه آموزشی برای مردم برگزار کردیم.

:درباره »فــاز دوم« برنامه محیط زیســت دریای 

خزر توضیح دهید؟

در فاز دوم برنامه محیط زیســت دریای خزر نیز کارگروه آبزیان 

تشکیل شد و به فعالیت هایش ادامه داد. در فاز دوم CEP، یک 

 Seal Conservation(برنامه اجرایی برای حفاظت از فک خزر

 SCAMP یــا به اختصــار )Action and Management Plan

تدویــن شــد. کارگروه ها در فــاز دوم برنامــه CEP اطالعات را 

در زمینه های گوناگــون )مدیریت ســواحل، آلودگی دریایی، 

کاهش تنوع زیســتی، گونه هــای غیر بومــی و...( جمع آوری 

کرده، ریشه ها را دریافته و اقدامات الویت دار را پیدا  کردند. در 

نهایت هم براساس این یافته ها کارهای مربوط به این اقدامات 

 Strategic Action(در برنامه منطقه جای خــودش را پیدا کرد

Programme(. هم زمان با تدوین »برنامه اجرایی اسرتاتژیک« 

)SAP( برای منطقه، هر کشوری برای خودش یک برنامه اجرایی 

)National Caspian Action Plan( تدوین کرد. برای اجرای 

NCAP، مرجع 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 آن ها بتوانند مشکالت را 

شناخته، علل ریشــه ای را پیدا کرده، فعالیت های الویت دار را 

معلوم ساخته و با مشخص کردن محدوده زمانی، میزان بودجه 

را تعیین منایند. 

:جایــگاه CaspEco در برنامــه محیــط زیســت 

دریای خزر کجاست؟ 

CaspEco هــامن فاز ســوم برنامه محیط زیســت دریای خزر 

اســت، اما به خاطر این که به برنامه یک بخــش مدیریت آبزیان 

نیز اضاف شــده بود، برنامه CEP بــه CaspEco تغییر نام داد. 

یک سال و نیم پس از فاز دوم CEP، فاز سوم CEP در قزاقستان 

رشوع شد. در اکترب ۲۰۰۹، بنده از ایران به قزاقستان مهاجرت 

کردم و کارم را به عنوان مدیر پروژه »فاز سه« برنامه محیط زیست 

دریای خزر آغاز منودم. پایتخت قزاقستان )Astana( خیلی رسد 

است و دمای آن تا منفی پنجاه و پنج درجه هم می رسید. تفاوت 

دمایی میان دوره گرم و دوره رسد قزاقســتان خیلی زیاد است. 

دوره گرم قزاقستان فقط در ماه July است که دما در این یک ماه 

به چهل درجه می رسد. زمانی که CaspEco در قزاقستان رشوع 

شد، دوباره پروژه فک خزر یکی از فعالیت های مهم برنامه بود. 

ما ســعی کردیم با تعیین منطقه ای از قزاقستان که بیش ترین 

جمعیت فک خــزر را دارد، یک منطقه اختصاصــی فقط برای 

حفاظت از فک ها داشــته باشــیم. Sue Wilson و همکارانش 

برای رســیدن به این هدف به ما کمک می کردند و عکس های 

هوایی مورد نیاز واطالعات مربوط به زیستگاه و جمعیت فک ها 

را تهیه می منودند. ما روی گروه شــیالت و گروه محیط زیست 

قزاقســتان خیلی کار کردیم تا بتوانیم آن ها را تشویق کنیم که 

این مکان هــا را به عنوان 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 Quota دارد را تشــویق 

کرد که جزایری که ما به عنوان بهرتین محل برای حفاظت فک 

تشخیص دادیم را به عنوان منطقه حفاظت شده اعالم کند. ما با 

بودجه کمی که GEF در اختیارمان گذاشته بود، توانستیم یک 

برنامه اقدام مدیریتی )Action Plan( در زمینه مناطق حفاظت 

شــده فک خزر برای قزاقســتان تهیه کنیم؛ امــا تعهدی برای 

 GEF .اجرایی کردن این برنامه مدیریتی در قزاقستان نداشتیم

در دنیا هیچ گاه اجرای برنامه اقدام مدیریتی را خودش به عهده 

منی گیرد. بلکه GEF کمک می کند با به کارگیری 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 آن ها خواســتیم در مناطق حفاظت شــده کشور 

بخشی را به عنوان منطقه حفاظت شده فک خزر در نظر بگیرند. 

البته، آذربایجان در این زمینه تفاوت هایی با قزاقستان دارد. اوال 

جمعیت فک ها در آذربایجان خیلی زیاد نیست و دوما فک ها را 

در آذربایجان شــکار منی کنند. با وجود تالش های ما در چهار 

کشور استقالل یافته حاشــیه دریای خزر، اراده سیاسی برای 

این که یک منطقه ای در هر یک از این کشورها به عنوان منطقه 

حفاظت شده فک اعالم شود، تاکنون وجود نداشته است. اگر 

اراده سیاسی وجود داشت، این کشورها می توانستند برای این 

هدف از کنرسســیوم نفتی   یا بخش خصوصــی پول بگیرند. از 

آن جایی که GEF به ما سه سال برای CaspEco فرصت داده بود 

و فقط برای همین مدت بودجه در نظر گرفته بود، مجبور بودیم 

با امتام بودجه، همــکاری با گــروه Sue Wilson را نیز متوقف 

 Sue ســال ۲۰۱۲ با دکرت March کنیم. رسانجام، مــا در ماه

 Simon Goodman و همکارش از دانشگاه لیدز، دکرت Wilson

آخرین جلسه را برگزار کردیم و پرونده برنامه CaspEco را در ۳۱ 

ماهMay سال ۲۰۱۲ بستیم. 

:برای کمک به گروه امداد و نجات فک خزر، چرا 

ســازمان محیط زیســت تاکنون منطقه ای را در ایران 

به عنوان منطقه حفاظت شــده برای فــک خزر اعالم 

نکرده است؟ 

یک نســخه برای همه کشــورها جــواب منی دهد. بــا توجه به 

جمعیتــی از فک ها که به ســواحل ایــران می آینــد و محدوده 

زیســتگاهی که در این جا توســط فک هــا مورد اســتفاده قرار 

می گیرد، لزومی نــدارد منطقه حفاظت شــده ای 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 

اطالع رسانی مردم را درباره حفاظت از فک ها آگاه سازیم. 

مقاله مرتبط با ایــن مصاحبه که به قلم خانم دکرت فرشــچی و 

همکاران تالیف شده است:

 Moghaddamipour, Nikta; Farshchi, Parvin; Kahrom,

 Esmail; Mazhari, Mohammad Ali. »Culture-Driven

 Mortality in Caspian seal )Pusa caspica( at Southern

 .Fringe of Caspian Sea«. Current World Environment

 .)۲۰۱4( .۵۲-4۸ pages ,)۱(۹ Volume  ;۲۰۱4

شــکل 2( نقشــه کشــور 

قزاقستان. پایتخت کشور 

قزاقستان)Astana( پس از 

پایتخت مغولستان)آوالن 

باتور(، رسدترین پایتخت 

دنیا محســوب می شــود. 

کشــور قزاقســتان کــه 

بیش تریــن 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 

ئــو« قزاقســتان  آتیرا «

قــرار دارد. کشــورهای 

ن و روســیه  قســتا قزا

تنها کشــورهای حاشــیه 

دریــای خزر هســتند که 

هنوز برای شکار فک خزر 

به طــور قانونــی ســهمیه 

صید)Quota( دارند. 
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سـازمان بین املللـی دریانـوردی )IMO1( تصمیـامت جدیـدی را در ارتبـاط بـا پیش گیـری و مقابلـه بـا آلودگی دریا توسـط کشـتی ها اتخـاذ منوده اسـت . این 

تصمیـامت در پی برگزاری دومین اجالس کمیته فرعی پیش گیری و مقابله بـا آلودگی که با حضور منایندگان دولت های عضو از تاریخ 19 تـا 23 ژانویه 2015 

مطابـق 29 دی تـا 3 بهمـن مـاه 1393در لندن برگـزار گردید، گرفته شـد. با توجه به اینکـه سـازمان بین املللی دریانـوردی باالترین مرجـع بین املللی جهت 

تصمیم گیری در خصوص موضوعات علمی و فنی و هم چنین وضع قوانین و مقررات بین املللی در ارتباط با پیش گیری و مقابله با آلودگی ناشـی از کشـتی ها 

در صنعت کشتیرانی می باشـد و از آن جاکه دامنه تصمیامت متخذه توسط این کمیته فرعی محدود به کشتی ها نبوده بلکه الزامات و مقرراتی را نیز برای بنادر وضع می مناید، 

به همین دلیل تصمیامت اخذ شـده توسـط کمیته مذکور، اثرات مسـتقیمی بر صنعت، اقتصاد و محیط زیسـت کشـورها داشـته که به مهم ترین تصمیـامت و اقدامات متخذه 

به ترتیب طرح در این اجالس، پرداخته می شود .

تصمیامت جدید سازمان بین املللی دریانوردی 
در ارتباط با پیش گیری و مقابله با آلودگی

     رویا عمیدی     

کارشناس معاهدات جلوگیری از آلودگی

سازمان بنادر و دریانوردی

تجدید نظر 
راهنامی فهرست مواد خطرناک 

کنفرانســی دیپلامتیک جهــت تصویب من کنوانســیونی در زمینــه بازیافت 

کشتی ها در چین و به میزبانی هنگ کنک برگزار گردید و من نهایی کنوانسیون 

را باعنوان "کنوانسیون هنگ کنگ برای بازیافت ایمن و سازگار با محیط زیست 

کشتی ها" به تصویب رساند که این معاهده در سال ۲۰۰۹ میالدی به تصویب 

رســید )SRC۲ ۲۰۰۹( . یکی از الزامات مهم این کنوانســیون، فهرست مواد 

خطرناک اســت که در جلســه دوم کمیته فرعی پیش گیری و مقابله با آلودگی 

)PPR۳(، توافق گردیــد و پیش نویس راهنــامی ۲۰۱۵ برای ارائــه به کمیته 

حفاظت محیط زیست دریایی )MEPC4( را به تصویب رساند.

اصالحات مورد اعامل در دستورالعمل ۲۰۱۱ شامل به روزرسانی مقادیر آستانه 

برای آزبست، بی فنیل های پلی کلرینه )PCB۵(، بی فنیل های پلی برومینات 

)PBB۶(، نفتالین های پلــی کلرینه )PCN7( و مــواد رادیواکتیو، و هم چنین 

موارد استثناو غیره می باشد. 

هنگامی که کنوانســیون هنگ کنــگ الزم االجرا گردد، کشــتی هایی 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 شده اند.

طبق ماده هفدهم کنوانســیون ، این معاهده بیست و چهار ماه پس از تاریخی 

به اجرا در خواهد آمد که:

اوال حداقل پانزده کشور به عضویت آن در آمده باشند، دوما جمع ناوگان تجاری 

دولت های عضــو از چهل درصد تناژ ناخالص کشــتیرانی تجاری جهانی کم تر 

نباشد و ســوما حداکرث مجموع حجم بازیافت کشتی سالیانه دولت های عضو 

در طول ده سال گذشــته کم تر از ســه درصد مجموع تناژ ناخالص کشتیرانی 

تجاری این دولت ها نباشد. 
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پیشنهاد تعریف 
کربن سیاه

کمیتــه فرعــی با ایــن تعریــف گــروه کاری کــه توصیــف »بانــد و همــکاران« برای 

ــرای  ــیاه ب ــن س ــف کرب ــوان تعری ــا به عن ــود ت ــت من ــود موافق ــیاه« ب ــن س »کرب

ــی  جهــت  ــط زیســت دریای ــه حفاظــت محی ــه کمیت ــی ب کشــتیرانی بین امللل

تصویــب ارائــه شــود، چــرا کــه ایــن تعریــف بســتگی بــه روش هــای اندازه گیــری 

ــود. ــتیبانی می ش ــی پش ــه علم ــط جامع ــرتده ای توس ــور گس ــدارد و به ط ن

بانــد و همــکاران، کربــن ســیاه را به عنــوان »یــک نــوع مشــخص از مــواد 

کربــن دار« تعریــف می کنــد کــه تنهــا در شــعله های آتــش در هنــگام احــرتاق 

ــکال  ــر اش ــن از دیگ ــن کرب ــردد. ای ــکیل می گ ــی، تش ــه کربن ــوخت های پای س

ترکیبــات کربنــی و کربــن موجــود در ذرات معلــق در جــو متامیــز اســت و دلیل 

ایــن متایــز ترکیــب منحــرص بــه فــرد خــواص فیزیکــی آن بــه رشح زیــر اســت:

ــا مقطــع جــذب تــوده حداقــل m۲g ۵-۱ در طــول مــوج ۵۵۰  ۱. نــور مرئــی ب

ــد.  ــذب می کن ــرت را ج نانوم

ــظ  ــاال حف ــیار ب ــای بس ــودرا در دم ــی خ ــکل اصل ــی، ش ــت. یعن ــاوم اس ۲. مق

ــر  ــن تبخی ــه کلوی ــزار درج ــار ه ــه چه ــک ب ــی نزدی ــه حرارت ــد  و در درج می کن

می شــود.

۳. در آب و حــالل هــای آلــی از جملــه متانــول و اســتون و دیگــر اجــزای ذرات 

معلــق در جــو نیــز نامحلــول اســت. 

4. به صورت مجموعه ای از گویچه های کربنی کوچک وجود دارد. 

)منبــع: بانــد، تــی ســی. و همــکاران )۲۰۱۳( محــدوده نقــش کربــن ســیاه در 

سیســتم آب و هوایــی ارزیابــی علمــی، مجلــه پژوهــش ژئوفیزیــک: جــو، ۱۱۸، 

)۵۰۱7۱.JGRD / ۱۰.۱۰۰۲ .:DOI ،۵۵۵۲-۵۳۸۰

کمیتــه فرعــی ســپس بــه ایــن موضــوع توجــه منــود کــه نیــاز اســت مطالعــات 

اندازه گیــری انتشــار کربــن ســیاه انجــام شــود و در ایــن مرحلــه، مترکــز بایــد 

بــر روی اســتفاده از تعریــف مــورد توافــق بــرای حامیــت از جمــع آوری داده هــا 

ــی  ــتیرانی بین امللل ــط کش ــری توس ــب ترین روش اندازه گی ــایی مناس و شناس

ــد.  باش

ســپس کمیتــه فرعــی خاطــر نشــان کــرد کــه نیــاز بــه مطالعــات اندازه گیــری 

بــه آن معنــی اســت کــه در ایــن مرحلــه بررســی اقدامــات کنرتلــی بــرای کاهش 

اثــرات انتشــار کربــن ســیاه در قطــب ناشــی از کشــتیرانی بین املللــی ممکــن 

ــت. نیس

بازنگری دستورالعمل 
سامانه های پاک کننده گازهای خروجی 

کمیتــه فرعــی پیش نویــس اصالحــات بــرای به روزرســانی دســتورالعمل 

ــه )۵۹(  ــده گاز خروجــی توســط قطعنام ــرای ســامانه پاک کنن ســال ۲۰۰۹ ب

ــه  ــه کمیت ــتمین جلس ــصت و هش ــط ش ــب توس ــت تصوی MEPC.۱۸4 را جه

حفاظــت محیــط زیســت دریایــی مــورد موافقــت قــرار داد ایــن بازنگــری 

دســتورالعمل را در زمینــه اندازه گیــری SO۲ ،CO۲ و میــزان  PHتخلیه در دریا 

ــد.  ــه روز می منای ــتی ب ــه از روی کش ــرتل تخلی ــت کن در موقعی

  2008 NOxاصالحات آئین نامه
در خصوص آزمایش

موتورهای گاز سوز و دوگانه سوز 

متعاقب الزم االجرا شدن ضمیمه ششــم مارپل در ۱۹ ماه می ۲۰۰۵ میالدی، 

در کمیته حفاظت محیط زیســت دریایی توافق بر این شد که بازنگری ضمیمه 

ششــم مارپل و آیین نامه فنی اکســیدهای نیرتوژن با هدف اهمیت به تقویت 

محدودیت های انتشــار با توجه به بهبود فن آوری ها و تجربه اجرایی به دســت 

آمده صورت پذیرد،و در همین راستا به کمیته فرعی مایعات فله و گازها )کمیته 

پیش گیری و مقابلــه با آلودگی فعلی( پیش نویس 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 پیش نویس تصویب گردید. در 

اکترب ۲۰۰۸ آیمو بازنگری ضمیمه شش مارپل و کد فنی ضمیمه شش مارپل و 

کد فنی NOX۸  را تصویب و از اول جوالی ۲۰۱۰ الزم االجرا گردید که در مناطق

ECA۹  محدودیت و ممنوعیت بیش تری داراست.

این ضمیمــه محدودیت هایــی را برای گازهای خروجی از کشــتی ها شــامل 

اکسیدهای نیرتوژن ))NOX، دی اکسید ســولفور ))SOX۱۰ و ترکیبات آلی 

فرار در نظر می گیرد. 

)2008  ,Marpol Annex VI در ضمیمه 6 مارپل ) اصالحات NOx محدودیت میزان انتشار

تاریخسطح

NOx ، g/kWh محدودیت انتشار

دور کمرت از 

rpm ۱۳۰

دور بین ۱۳۰ 

rpm  ۲۰۰۰ تا

دور بیشرت از 

rpm ۲۰۰۰

I 4۵۹/۸ ۲۰۰۰۱7سطح

II ۲۰۱۱۱4/4447/7سطح

III ۲۰۱۶۳/4۹۱/۹۶سطح

در منطق کنرتل انتشار NOx )در خارح از ECAها استاندارد سطح II اعامل می شود.(

کمیته فرعی با اصالحــات پیش نویس آیین نامه فنــی NOX ۲۰۰۸ ، در مورد 

تجدید نظر در آزمایش موتورهای گازســوز و دوگانه سوز به عنوان راهربد اجرای 

Tier III  آیین نامهNOX  ، برای ارائه به جلســه شــصت و هشتم محیط زیست 

دریایی، با هدف تایید و تصویب پس از آن، موافقت منود. 

در ادامه با ارسال پیش نویس بخش نامه کمیته حفاظت محیط زیست دریایی در 

خصوص کاربری مقرره ۱۳ ضمیمه ششم مارپل و الزامات Tier III در خصوص 

موتورهای گازسوز و دوگانه سوز جهت تصویب در جلسه شصت و هشتم محیط 

زیســت دریایی موافقت منود که این راهنام با هدف کمک به کاربرد یکســان 

مقرره ۱۳ ضمیمه ششم مارپل و الزامات Tier III در خصوص موتورهای گازسوز 

و دوگانه سوز تهیه شده است، از جمله در زمانی که این موتورها برای انطباق با 

هر دو الزاماتTire II وTier III  مورد تصدیق قرار می گیرند. 
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پیش نویس اصالحات به دستورالعمل موتورهای 
دیزل دریایی مجهز به سیستم های کاهش 

 )SCR( کاتالیستی گزینشی

تصویب پیش نویس اصالحات در خصوص دستورالعمل موتورهای دیزلی دریایی 

که مجهز به SCR۱۰ یا سیســتم های کاهش کاتالیستی گزینشــی و به الزامات 

خاص مربوط به موتورهای دیزل دریایی مجهز به سیستم های کاهش کاتالیستی 

گزینشی )selective catalytic reduction system(، برای ارائه به جلسه شصت و 

هشتم محیط زیست دریایی، می پردازد. در این اصالحات، پاراگراف جدیدی تحت 

روش آزمون نوع B مربوط به محاسبه انتشارات گازی را به پیش نویس اضافه گردید.

پیش نویس دستورالعمل نحوه برخورد با 
پیشنهادات بین املللی در خصوص کمک در مواقع 

وقوع آلودگی نفتی 

کمیته فرعی، پیش نویس دستورالعمل نحوه برخورد با پیشنهادات بین املللی در 

خصوص کمک در مواقع وقوع آلودگی نفتی جهت تایید و انتشــار بعدی به جلسه 

شصت و هشتم محیط زیست دریایی ارائه داد. 

این دستورالعمل، در پی فوران چاه Deepwater Horizon در خلیج مکزیک که در 

۱۱OPRC- آوریل ۲۰۱۰ در آمریکا به وقوع پیوست، ابتدا از طریق گروه فنی قبلی

HNS پایه گذاری گردید و بعداز آن توســط یک گروه مکاتبه ای، تدوین گردید. در 

واقع وسعت این نشت نفتی که کمک بین املللی را برای مقابله با آن می طلبید، نشان 

داد که خال هایی در مدیریت مقابله با نشت های نفتی بزرگ که منابع و کمک های 

بین املللی برای مقابله با آن مورد نیاز است و در مواردی که مقابله با نشت نفتی خارج 

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 که جهت ایجاد مکانیزم و مدیریت 

مسائلی از قبیل: ارتباط بین دولت ها و سازمان های بین املللی و منطقه ای، نحوه 

هامهنگی کلی پیشنهادها و درخواســت های کمک رسانی، ارزیابی پیشنهادات 

واصله و مدیریت دریافت این گونه پیشــنهادات، نحوه انتقال تجهیزات از کشــور 

پیشنهاددهنده، مسائل تامین مالی و بودجه، مسائل گمرکی جهت ورود تجهیزات 

به کشور حادثه دیده در دستورالعمل مربوطه را شامل می شود که مقرر شد جهت 

تایید به جلسه شصت و هشتم محیط زیست دریایی ارائه شود.

پیش نویس بخش سوم دستورالعمل دیسپرسنت 

یکی از روش های مقابله با آلودگی دریا و جلوگیری از آلوده شــدن محیط زیســت 

دریایی، استفاده از مواد شیمیایی دیسپرســنت به منظور جلوگیری از پراکندگی 

آلودگی های نفتی می باشد. از اولین استفاده در سطح وسیع که در سانحه توری 

کانیون ۱۹۶7 اتفاق افتاد اســتفاده از دیسپرســنت ها به عنوان یک روش مقابله 

وجود داشته و برخی از متخصصین پاکسازی آلودگی نفتی با این مواد را به عنوان 

موثرتریــن روش جهت ریزش نفت می دانند . به هرحال، به کارگیری و اســتفاده از 

مواد دیسپرسنت نیز محدودیت خاص خود را داشته و باید کامال در کنرتل باشد. 

دستورالعملی در 4 فصل کامال مستقل جهت استفاده از این مواد تهیه گردیده که 

عناوین چهار فصل عبارت اند از:

 • قسمت اول - اطالعات عمومی در خصوص دیسپرسنت ها و کاربرد آن ها

 • قسمت دوم - منای کلی برای یک سیاست ملی در استفاده از دیسپرسنت: الگوی 

پیشنهادی برای سیاست ملی برای استفاده از دیسپرسنت

•  قسمت سوم – طرح های عملیاتی و فنی برای کاربرد سطحی دیسپرسنت ها 

 • قســمت چهارم - کاربرد دیسپرسنت ها زیر دریا )تهیه پیش نویس در حال انجام 

است(

در این اجالس کمیته فرعی بخش ســوم دســتورالعمل دیسپرسنت، در خصوص 

 Surface application( اطالعات عملیاتی و فنی برای کاربرد سطحی دیسپرسنت

of dispersant(، جهت 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 توسط جلسه شصت و پنجم محیط زیست دریایی تایید شده است، جهت 

تصویب و انتشار به جلسه شصت و هشتم محیط زیست دریایی ارائه خواهد شد. تهیه 

من پیش نویس بخش چهارم نیز به گروه مکاتبه ای محول شد.

هم چنین گروه مکاتبه ای بخش دوم دستورالعمل آلودگی نفتی – طرح ریزی اقتضایی 

را که بازنگری هم شده نهایی خواهد منود .

تشکیل مجدد کارگروه تهیه پیش نویس آیین نامه 
حمل و مدیریت مواد خطرناک مایع سمی )در 

مقادیر کم( و به صورت فله در شناورهای پشتیبانی 
 )OSV12(فراساحلی

کمیته فرعی به کار خود بــرای تدوین یک پیش نویس جهت حمــل و جابه جایی 

مواد خطرناک مایع سمی )در مقادیر کم( و به صورت فله در شناورهای پشتیبانی 

فراساحلی ادامه داد و یک گروه مکاتبه ای برای نهایی منودن من ایجاد منود. 

هدف، تدوین چارچــوب نظام مند و یکپارچه جهت حمل و نقل مقدار محدودی از 

مواد مایع خطرناک و مرض به صورت فله ای در کشــتی های پشتیبانی فراساحل با 

متهید یک گواهی نامه مجزا، با توجه به طراحی منحرصبه فــرد و ویژگی این گونه 

شناورها تهیه می باشد. 

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
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انــزلی
بنـــدر
نیلوفری

انزلی؛ بندری که حدود دو سده است آغوش خود 

را به روی کشتی های 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، 

بخش های مختلف اســکله، کشــتی های تجاری، 

نفتکش، یدک کش، شــناور پایلوت، الیروب، برج 

VTS، پاتوق بازنشسته های 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 

هامهنگی های صورت گرفته توسط آقای سیدعلی 

نعیمی، مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان گیالن 

سپاسگذاری کنیم. بنا بر روال ماهنامه بنا را بر این 

داشــتیم که  همه هامهنگی ها از طریــق اداره کل 

روابط عمومی صورت گیرد  اما گویا به دلیل وجود 

گرفتاری های خاِص 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. 

در این جستجو برخی از واحدهای سازمان همکاری 

قابل تقدیری داشتند. آقایان حسین چراغی معاون  

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 50، محمدرضا رحیم زاده، واحد 

فنی و مهندســی اداره مهندسی عمران و شیرین 

زبان افــرادی بودند که اطالعات و راهنامیی شــان 

برای تهیه گزارش و برخی تصاویر قدیمی که در این 

گزارش می بینید،  کارساز بود .
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حسن نجفی از سال ۱۳74 تا سال ۱۳7۹ سکان 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.

نجفی که حاال در بخش خصوصی فعالیت می کند،  درباره مزیت های 

بندر انزلی می گوید: »نخستین مزیت بندر انزلی نزدیکی به شهر 

است. این بندر امکانات خوب رفاهی برای کسانی دارد که کاالی 

خود را وارد یا صادر می کنند. از سوی دیگر کامیون داران 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.«

به گفته او ویژگی بعدی بندر انزلی موقعیت جغرافیایی این بندر است: 

»نزدیکی بندر انزلی به مرکز کشور، موقعیت ویژه ای است. این بندر 

به مراکز مرصف به ویژه به تهران ارتباط دارد و از قزوین با شامل غرب 

کشور در ارتباط است.«

او با توجه به ویژگی های اجتامعی بندر انزلی، اعتقاد دارد که همه این 

عوامل در موفقیت بندر انزلی سهم دارند: »انزلی یکی از شهرهایی 

است که بیشرتین جمعیت با سواد و کمرتین جمعیت بی سواد را در 

شهرهای کشور دارد که سبب شده است که کیفیت بدنه کار و نیروی 

انسانی در داخل بندر و نیروهای مرتبط در رسویس های مختلف 

بندر باال باشد.«

مدیر کل سابق بندر انزلی با یادآوری اینکه خصوصی سازی کامل 

عملیات بندری برای نخستین بار در این بندر شکل گرفت،  می گوید: 

»حدود سال ۱۳7۵ بود که پایه گذاری خصوصی سازی در بنادر 

کشور به شکل واگذاری ترمینال کانتیرنی برای نخستین بار در بندر 

انزلی، در دوران خود من اتفاق افتاد.«

نجفی در ادامه توضیح می هد: »ما در بندر انزلی ترمینال بندر را به 

شکل کلی یعنی ]کل عملیات تخلیه و بارگیری[  را به بخش خصوصی 

واگذار کردیم. در آن زمان، تاید واتر توامنندی این کار را داشت البته 

هرچند که تاید واتر در بنادر جنوب کار می کرد یا در بنادر شامل در 

حد هدایت کشتی ها فعالیت داشت اما شاید این نحو از واگذاری برای 

خود تاید واتر هم اولین تجربه بود.«

او توضیح می دهد: »در بنادر شامل کشور، خن کاری بر عکس بنادر 

جنوبی،  بر عهده سازمان بنادر است چون اکرث کشتی هایی که به 

بنادر شاملی می آیند، خودشان تجهیزات تخلیه و بارگیری ]روی 

کشتی[ ندارند و از جرثقیل های ساحلی استفاده می کنند. این 

کار را خود سازمان بنادر در بناد شاملی انجام می داد و ما از همین 

موضوع استفاده کردیم و کل کار را با همین فرآیند به بخش خصوصی 

واگذار کردیم.«

نجفی درباره سختی هایی این تجربه می گوید: »در ابتدا کار سختی 

بود، اما نتیجه آن موفقیت آمیز بود و باعث شد، خصوصی سازی آرام آرام 

در بنادر ایران شکل بگیرد. ما بهره برداری از تجهیزات، تعمیر تجهیزات 

و نیروی انسانی را در قالب یک قرارداد به تاید واتر واگذار کردیم. 

سازمان بنادر هزینه هایش کم شد، درآمد بیشرت شد و هم راندمان 

کار باال رفت،. از سوی دیگر در بخش خصوصی کسانی که کاال وارد 

یا خارج می کردند، کارشان روان تر شد.«

سید کامل هاشمی یکی از مدیران کل بندر انزلی است که با پیشنهاد سعیدی کیا در فاصله سال های 

۱۳7۰ تا ۱۳7۳ مدیریت این بندر را بر عهده داشت. اما این نخستین تجربه هاشمی برای حضور در انزلی 

نبود؛  او در سال ۱۳۶۱ نیز معاون فرماندار انزلی بود. او که حاال مشاور مدیرعامل رشکت رسمایه گذاری 

امین در امور رسمایه گذاری 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 

بیشرت از ۲۰۰ سال قدمت دارد. این بندر در گذشته به عنوان دریچه اروپا شناخته می شد چراکه بسیاری 

از کسانی که می خواستند به خارج از کشور و اروپا بروند، راه دریا از طریق بندر انزلی را انتخاب می کردند.«

او با تاکید بر اینکه کشورهای شاملی دریای خزر از دیرباز مراودات بسیاری با این بندر داشتند،  می گوید: 

»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 نتوانسته اند با بندر 

انزلی رقابت کنند.«

یکی دیگر از دالیل توفیق این بندر در مقایسه با بنادر شاملی دیگر،  موقعیت جغرافیایی آن است که 

هاشمی درباره آن توضیح می دهد: »بندر انزلی به شاهراه های خوبی برای ارتباط با مرکز کشور و شهرهای 

بزرگ و مهم دسرتسی دارد. از سوی دیگر تجربه و تخصص پرسنل بندر انزلی، گمرک و حتی رشکت های 

کارگزاری سبب شده است که در اکرث مواقع صاحِب کاال بندر انزلی را برای تخلیه یا صادرات بار به بنادر 

دیگر ترجیح دهد.«

یکی از دغدغه های اصلی هاشمی در دوران مدیر کلی اش، رسیدگی و مدیریت وضعیت پیرشوی آب دریا 

به ساحل بود: »پیرشوی آب در ساحل در آن سال ها بسیار سخت و نگران کننده بود.خانه های حاشیه ای 

دریای خزر در جنوب آماج امواج سهمگین دریا شده بود. پیرشوی آب دریا خیلی از واحدهای مسکونی را 

تخریب کرده بود. نیروی دریایی آسیب بسیار فراوانی دید. موج شکن هایی که ۸۰ سال قدمت داشتند، 

در معرض  تخریب قرار گرفت. اسکله های ما دقیقا لب به لب با آب بود و امکان تخلیه و بارگیری کشتی 

وجود نداشت.«

با این حال او تاکید می کند: »تخلیه و بارگیری در این اسکله ها خطرات بسیار بسیار زیادی داشت اما 

همکاران ما در بندر انزلی متام سعی و تالش شان این بود که نگذارند وقفه ای در تخلیه و بارگیری کشتی ها 

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 کلی اش در انزلی، می گوید: »هر کس که بخواهد خدمت کند، هر روزش 

خاطره است. از جداشدن کشتی و تصادف با تنها پل انزلی بگویم؟ از آب گرفتگی اسکله ها؟ از تخریب 

موج شکن ها بگویم؟ آنچه برایم خیلی خیلی شیرین است، زمانی بود که اختالفی بین بندر و سازمان درباره 

طرح ترفیع اسکله های پیش آمده بود.«

او می گوید همه چیز برای ترفیع اسکله ها آماده بود اما سازمان بنادر ارصار داشت که کار را به زمان دیگری، 

یعنی یک زمان مناسب موکول کنند: »مهندسان مشاور و کارشناسان جایکا تشخیص دادند که اگر امروز 

اسکله های بندر انزلی ترفیع نشوند،  فردا دیر خواهد بود. اعتبار این کار هم پایدار شده بود. خیلی تالش 

شد که متام گرفتاری هایی که در راستای جلوگیری از ترفیع اسکله ها وجود داشت، برداشته شود و در 

نهایت ترفیع اسکله ها را بدون هامهنگی با سازمان آغاز کردیم. البته این طرح قبال به تصویب رسیده بود، 

اما زمان اجرا تعیین نشده بود.«

هاشمی در ادامه می گوید: »فرصت را مغتنم شمردیم. خاطرم هست که اولین شمع را در روز شهادت 

حرضت زهرا)س( کوبیدیم، خیلی ها اعرتاض کردند که آیا منی توانستید 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 می کنیم و آبادی مملکت هیچ ربطی به بی حرمتی به این روز نخواهد داشت.«

و خالصه حدود چهار سال بعد یعنی در سال ۱۳7۶ این تالش به مثر نشست: »در رشایط بسیار بسیار 

بدی آغاز ترفیع اسکله ها رشوع شده بود و اما چند سال بعد یعنی در سال ۱۳7۶ افتتاح 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 می کنند.«

سید کامل هاشمی:

بندر انزلی
حرف اول را می زد

حسن نجفی:

خصوصی سازی
 بنادر ایران 

از انزلی آغاز شد
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فرهاد منترص کوهساری، از سال ۱۳۸۲ ]پس از حق شناس[، تا سال ۱۳۹۳ یعنی 

یازده سال مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن در بندر انزلی بود. او پیش از آن که 

برای مدیرکلی این بندر انتصاب شود، در پست هایی هم چون رییس اداره تعمیرات دریا 

و خشکی و معاونت فنی و مهندسی اداره بندر مشغول به کار بود. او حاال به تهران آمده 

است و مشاور عالی معاونت بندری سازمان بنادر و دریانوری است.

این طور که منترصکوهساری می گوید هنگامی که در این سمت منصوب شد، بندر انزلی، 

بندری سنتی و قدیمی بود اما حاال این بندر به بندری به روز و مدرن تبدیل شده است: 

»انزلی حاال بندری به روز است که در دریای خزر یکی از توان مندترین و اسرتاتژیک ترین 

بنادر شامل است. چون در جایگاه ویژه و فوق العاده ای قرار گرفته است که هم به مرکز و 

پایتخت نزدیک است، به جمعیتی بزرگی دسرتسی دارد و از سوی دیگر هم در غرب کشور 

می تواند خدمات ارائه کند و هم چنین موقعیت خوبی برای دسرتسی به کشورهایی مثل 

عراق و ترکیه دارد و می تواند در بحث های ترازیتی خیلی موفق باشد.«

او با یادآوری بازسازی های انجام شده در این بندر از وضعیت فعلی آن رضایت دارد و 

می گوید: »بندر انزلی در حال حارض زیرساخت های بسیار خوبی دارد که می شود از آن 

در بحث واردات، صادرات و ترانزیت استفاده کرد. بندر انزلی یک بندر سنتی بود. هم در 

بعد تجهیزاتی و هم در بعد موج شکن، هم ترافیک داخلی بندر با چالش جدی مواجه بود 

اما االن می شود به درستی از آن استفاده کرد.«

او همچنین توانست طی یک سال ۲۰۲۲ فروند کشتی در بندرانزلی پهلودهی وتناژ 

۶میلیون و ۸۰۲ هزار تن  تخلیه و بارگیری کاال را در بندر انزلی به ثبت برساند.

با همت وتالش همکاران  بندر توانستیم به مدت 4۰ ماه حدود ۶ کیلومرت موج شکن و 

دایک و ۵۲ هکتار زمین از دریا را استحصال کنیم و همچنین حوضچه بندر از 4۰ هکتار 

به ۱۲۰ هکتار و محوطه های بندر از ۳۵ هکتار به ۱۲۰ هکتار در بندرانزلی را افزایش 

دهیم که در تاریخ بندرانزلی چنین ساخت و سازی اتفاق نیفتاده است.

همچنین موفق شدیم در سال ۱۳۸۲ که تعداد کشتی 7۰۰ فروند و رسویس تایم ۵/۲ 

روزبود را در سال ۱۳۸۹ به تعداد کشتی ۲۰۲۲ فروند با رسویس  تایم ۱/۲ روز کاهش 

دهیم که نشان از افزایش کارائی و بهره وری در بندرانزلی بوده است. جای تقدیرو 

تشکردارد از همه مدیران قبلی، بندرانزلی و مدیران عامل سازمان واعضای هیات عامل 

که برای توسعه این بندر گام برداشته اندکه امروز بندرانزلی در ارائه خدمات به کشورمان 

از لحاظ   زیرساختی و روساختی و سیستم های الکرتونیکی حرف اول را می زند.

یکی از خاطرات عملیاتی و اجرائی کوهساری در بندرانزلی
مدیرعامل وقت جناب مهندس صدر از من سوال پرسیدند ظرفیت بندر در سال چقدر 

است و با این امکانات چقدر می توانید تخلیه و بارگیری کنید. به ایشان گفتم اگر پاداش 

خوب به همکاران بد هید با توجه به اینکه کشتی های زیادی  در مسیر هستند می توانیم 

آن ها را جذب کرده و به صورت 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 معمول جهانی است. ایشان گفتند اگر شام بتوانید ۸۰۰ هزار تن 

تخلیه وبارگیری در ماه  داشته باشید، من ۸۰ میلیون تومان پاداش به بندر خواهم داد. 

من با ایجاد یک تیم کاری و به همت وتالش همکاران توانستیم در طول یک ماه ۲۰۲ 

فروند کشتی را در بندر پهلودهی وتناژ ۸۰۶ هزار 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. 

پس نتیجه می گیریم بندر توان آن را دارد  طی سال ۹/۶7 میلیون تن تخلیه و بارگیری مناید . 

دکرت هادی حق شناس از سال ۱۳7۹ تا ۱۳۸۲ مدیرکل بندر انزلی بود و در سال 

۱۳۸۲ هم به خاطر 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،  می گوید: »علت این که انزلی نسبت به بقیه بنادر 

دریای خزر رونق بیش تری داشته، این است که همه نهادهای مورد نیاز بندر هم چون 

گمرک، پایانه، جاده، فرودگاه و... را در کنار هم دارد، برای همین هم صاحبان کاال 

اول می گویند انزلی و بعد اگر ظرفیت بندر تکمیل باشد به رساغ بندر بعدی می روند.« 

اما این طور که حق شناس می گوید این اتفاق در یک فرآیند طوالنی شکل گرفته است و 

صحبت امروز و دیروز نیست: »تاریخ و قدمتی در سابقه بندر انزلی است. یکی از دالیل 

اقبال این بندر، قدمت زیاد آن است.  کشورهای آسیای میانه به خوبی بندر انزلی را 

می شناسند. سالیان سال بندر انزلی فعال بوده، یعنی زمانی که 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 فعالیت های بندری ایجاد شود: »مثال 

پایانه انزلی تقریبا جزو ۲۰ پایانه اول کشور است، یعنی صاحبان کاال هیچ وقت برای 

ترخیص بار در انزلی،  با کمبود کامیون مواجه نخواهند شد. صاحب کاال هیچ وقت 

نگرانی این را ندارد که فرودگاه رشت پرواز نداشته باشد، هیچ وقت جاده رشت، قزوین، 

تهران یا آزادراهی که درست شده، بسته نیست. این ها آرامش خاطری به صاحبان 

کاال می دهد. دیگر آن که گمرک انزلی، یکی از قدیمی ترین گمرک های ایران است.«

او با یادآوری یکی از اتفاقات تاریخ ساز این بندر از سفر پادشاهان برای مان می گوید 

که بر روی نام این شهر هم بی تاثیر نبوده است: »نخستین بار پادشاهان قاجار از انزلی 

به اروپا رفتند. این تردد از ایران به اروپا از مسیر انزلی منجر به این شده است که این 

بندر، اعتبار و تاریخ داشته باشد. شاید شام ندانید که نام دیگر و قدیمی انزلی »انشان 

شامل« به معنی دروازه اروپا است.«

حق شناس دوران کودکی اش را هم در انزلی سپری کرده است، او بعد از این که به 

سمت مدیرکلی این بندر انتصاب می شود، پیش از هر اقدامی دیگری، به رساغ حل 

مشکلی می رود که از کودکی شاهد آن بوده: »همیشه از آن زمان که در انزلی دانش آموز 

و دانشجو بودم، همیشه ماشین هایی را می دیدم که از بندر بیرون می آمدند و از وسط 

پل قاضیان عبور می کردند. برایم غیرقابل قبول بود که باید پشت تریلی های بندر 

منتظر مبانیم. آن زمان شاید روزی ۱۰۰ تریلی هم به بندر منی آمد، اما حاال بعضی از 

روزها نزدیک به هزار تریلی هم در بندر تردد دارد. پس به فکر چاره افتادم.«

حق شناس برای رفع این مشکل تصمیم به احداث بزرگراهی گرفت که پل غازیان را از 

چرخ های سنگین تریلی ها رها می کرد: »بلوار اطبا را احداث کردیم. این اولین بار بود 

که سازمان بنادر به بیرون از بندر آمده بود و فعالیت می کرد. ما  بیرون بندر انزلی یک 

اتوبان اختصاصی برای بندر ساختیم تا ماشین های بندر به جای عبور از داخل شهر، 

یک جاده اختصاصی داشته باشند.« اتفاق افتاد و منجر به این شد

نتیجه آن که هم انزلی از بن بست ترافیکی نجات پیدا کرد و هم فرصتی برای ارائه طرح 

جامع توسعه بندر انزلی پیش آمد. البته این مدیرکل بومی، برای اجرای طرح توسعه 

بندر هم با مشکالتی روبه رو بود: »تقریبا هامن روزی که حکم انتصاب من در بندر 

انزلی آمد، به همکاران گفتم که کار طرح توسعه که شامل پنج پست اسکله جدید 

بندر انزلی بود، باید اجرا شود. اما نیروهای نظامی معتقد بودند، که بخش مورد نظر 

ما، حریم نظامی است. خالصه آن که با این نیروها درگیری فیزیکی ایجاد شد و در 

نهایت منجر به آن شد که اکیپی از تهران بیایند و ما توانستیم آش را با جاش بخریم.«

هادی حق شناس:

رشد ترافیک پل غازیان
 را مهار کردیم

فرهاد منترص کوهساری:

موقعیت اسرتاتژیک
و تجهیزات روزآمد

در بندر انزلی
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سید علی نعیمی: 

زندگی مردم انزلی 
با بندر عجین شده است
سیدعلی نعیمی مدیر کل ۵۳ ساله بندر انزلی است. او که یکی از مدیران پرتوان و فعال استان 

گیالن محسوب می شود ، کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی عمران 

به پایان رسانده و  حاال دانشجوی دکرتی در رشته DBA  است. نعیمی کار خود را با اشتغال 

در اداره کل راه استان مازندران آغاز کرد و در مدت کوتاهی به معاونت راه سازی اداره کل راه 

استان مازندران رسید. در سال ۱۳۸۱ به اداره بنادر و دریانوردی استان مازندران و گلستان 

رفت و حدود هفت سال به عنوان معاون فنی و نگهداری آن اداره کل فعالیت کرد. در سال 

۱۳۸۸ به سمت مدیرکلی بندر امیرآباد منصوب شد و حدود ۵ سال در آنجا ماند. بعد از آن 

به بندر انزلی آمد و سکان هدایت این بندر را به دست گرفت. نعیمی درباره آغاز همکاری با 

بندر امیرآباد می گوید: »بندر امیرآباد در آن زمان حدود ۸۰۰هزار تن تخلیه و بارگیری داشت 

که این میزان پنج سال بعد،  یعنی زمانی که امیرآباد را ترک می کردم به حدود 4 میلیون تن 

رسید. همچنین در همین دوران موفق به جذب ۹۰۰ میلیارد تومان رسمایه گذاری خصوصی 

برای این بندر شدیم.«

او که از فعالیت در بندر انزلی رضایت دارد، درباره فرهنگ غالب بر این بندر می گوید: »در بندر 

انزلی همه پرسنل با عشق و توان در حال کار هستند، چون این بندر داخل شهر است و اقتصاد 

شهر به این بندر متصل شده است. اگر روزی اسکله  خالی باشد، مردم از ما سوال می کنند که 

چه شده است که کشتی نیامده و تعصب خاصی روی بندر دارند.«

مدیرکل بندر انزلی خاطره ای هم از نخستین روزهای فعالیتش در این بندر دارد: »هفته اولی 

بود که مدیرکل انزلی شده بودم، هر روز ساعت شش و نیم صبح کارم را رشوع می کنم. بندر 

انزلی منایندگانی دارد که با دوچرخه اسکله را بازدید می کنند که اکرثا مسن هستند و کارهای 

مربوط به تعمیر و نگهداری را انجام می دهد. یکی از ان ها حدود ساعت هفت صبح مرا دید 

و بعد از سالم و احوالپرسی گفت یک خواهش دارم، شام می توانید سوت کشتی ها را بیشرت 

کنید؟« نعیمی که از این خواهش متعجب شده بود، توضیح می دهد: »گفتم شام که هامن 

حقوق را می گیرید چه یک کشتی آمده باشد و چه ده کشتی. گفت حارضم کار بیشرتی 

کنم، حقوقم هامن باشد اما اقتصاد شهر پیرشفت کند. این نشان می دهد اکرث مردم انزلی 

می خواهند به شام کمک کنند ورود و صدور کاال بیشرت شود. همه باید بیش از پیش سوت 

کشتی ها را بیشرت کنیم تا انزلی به جایگاه اصلی خودش برسد.«

او با توضیح اینکه بندر انزلی بیشرت از ۱۱۰ سال به عنوان بندر قدمت دارد، می گوید: »این 

بندر در ابتدا به عنوان پایلوت کریدور شامل-جنوب شناخته می شود. با توجه به اینکه اکرث 

رشکت های تاجر حاشیه دریای خزر با این بندر تبادل کاال کرده اند، بسیاری از  کشورهای 

حاشیه خزر این بندر را به عنوان بندر شامره یک شاملی کشور ایران می شناسند.«

او در ارزیابی رشایط فعلی این بندر می گوید: »امروزه این بندر در زمینه تبادل کاالهای وارداتی 

و صادراتی و سوختی فعالیت می کند و برخی هم ترانزیتی است. در حال حارض کاالهایی 

مانند تخته، آهن آالت و غالت و همچنین مقداری از کاالهای صنعتی از طریق این بندر وارد 

می شوند. همچنین به خاطر داشن پست اسکله مجهز سوختی، کاالهای سوختی هم به 

بندر وارد می شود و هم از بندر ترانزیت می شوند.«

او با بیان اینکه به کارخانجات و رسمایه گذاران یادآوری کردیم که بندر انزلی با متام توان در 

کنار آن هاست، می گوید: »تجارت سنگ آهن از خلخال و زنجان به ترکمن باشی همچنان 

ادامه دارد. این خط راه افتاده است و به کار خود ادامه می دهد. همچنین کاالیی که از 

کشورهای دیگر می آید، اگر بخواهد به عراق و ترکیه برسد،  باید از مرز ما عبور کند چراکه ما 

نزدیکرتین بندر به آن ها هستیم.« نعیمی درباره پتانسیل های این بندر می گوید: »بندر انزلی 

امروزه در اقتصاد استان گیالن نقش بسزایی دارد. ما می توانیم بسیاری از کاالها و محصوالتی 

که در این استان تولید می شوند را صادر کنیم که از ان جمله می توان به محصوالت کشاورزی،  

گل و گیاه و  مرکبات اشاره کرد.« او درباره انتقال مواد معدنی از این بندر توضح می دهد: 

»حدود دو ماه پیش، سنگ آهن را از معادن زنجان و خلخال وارد بندر کردیم و بعد به بندر 

ترکمن باشی صادر شد. همینطور سیامن و مواد غذایی که مختص استان گیالن نبود.«

غالت و خودرو موارد دیگری هستند که از این بندر ترانزیت می شود: »سالیان سال است که 

خودرو از طریق کشورهای حاشیه خزر وارد این بندر می شود و از این جا به کشورهای دیگر 

اعزام می شود. جدیدا غالت را بیش از سال های قبل ترانزیت می کنیم به طوریکه در سال 

۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۱ درصد افزایش کاال داشتیم و به طور خاص 

در غالت نسبت به سال قبل حدود ۱۵۳ درصد پیرشفت داشت که این معادل 4۱۰ هزار 

تن غالت است.«

یکی از مشکالت بندر انزلی، ناکافی بودن رسمایه گذاری بخش خصوصی است که نعیمی 

درباره آن می گوید: »امیدواریم در سه ماه آینده بتوانیم چهار یا پنج قرارداد رسمایه گذاری در 

بندر انزلی منعقد کنیم. مقدمات این قراردادها انجام شده است  واگر به رسانجام برسد، بندر 

را متحول خواهد کرد.«

نعیمی با بیان اینکه انزلی، بندر امین هفت استان ایران است،  توضیح می دهد: »ما به اتاق 

بازرگانی و استانداری هفت استان الربز،  قم، زنجان، قزوین،  آذربایجان، اردبیل و تهران نامه 

نوشتیم، نامه نگاری کردیم که ما بندر معین شام هستیم. از آن ها خواستیم حداقل سالی یک 

بار در شورای اداری رشکت کنیم. به زودی به زنجان خواهیم رفت و در شورای اداری و اتاق 

بازرگانی رشکت خواهیم کرد.«

او می گوید که بندر انزلی فقط محدود به استان گیالن نیست و به متقاضیانی از رسارس کشور 

ایران خدمات خواهد داد: » بندر انزلی را برند می کنیم و از آن ها می پرسیم که شام چه چیزی 

از ما می خواهد برای اینکه از بندر استفاده کنید. با کارخانه ها ارتباط می گیریم و بندر را به 

آن ها معرفی می کنیم اما ما هم باید رسویس مناسبی بدهیم و تعامل بیرشی داشته باشیم. 

امیدوارم این تعامل بتواند بیش از پیش در توسهع بندر مفید باشد.«

او درباره توسعه همکاری های بندر انزلی با کشورهای CIS معتقد است: »تبادل کاال و 

بازاریابی دو هدف ما هستند.بنابراین الزم است بازار هدف همدیگر را بشناسیم و جلسات 

چندگانه و دوگانه داشته باشیم. پتانسیل ها و نیازهای هم را بشناسیم و بر اساس آن 

برنامه ریزی کنیم. مطالعات زیادی انجام شده و نشان می دهد آن ها عالقمند به رشد کار 

با ایران هستند،  کاالهای ایران برای آن ها کاالهای خوبی است و قیمت مناسبی دارد. باید 

برند سازی کنیم. مثال مرکبات را بدون برند فرستاد و اگر ایرادی باشد باید از کجا پیگیری 

کنند.« او می افزاید: »یکی از خصوصیات بارز ارتباطات بندر با بندر است. در باکو اظهار متایل 

کرده اند که همکاری مسافری داشته باشیم. االن خط مسافری باکو-آستاراخان در جریان 

است و اعالم کردند که می توانند خط مسافری انزلی-باکو را هم راه اندازی کنند.« نعیمی 

می گوید که یکی از اولویت های او اهمیت دادن به موضوع محیط زیست است: »موضوع 

دیگر اینکه ما در جایی به نام بندر انزلی و در استانی به نام استان گیالن خدمت می کنیم که 

بسیار زیبا است. ما در شهر انزلی در شهری با تاالب افسونگر و زیبایی انزلی کار می کنیم.«

او می گوید: »ما هم به دستور مهندس سعیدنژاد رعایت اصول زیست محیطی را در رس لوحه 

کار قرار دادیم. به اعتقاد ما کل بندر باید این اصول را رعایت کنند و احرتام به محیط زیست 

را به عنوان یک اصل پذیرا باشیم.«

او درباره تجهیزات بندر انزلی می گوید: »در بندر انزلی مجهزترین ترمینال مسافری حاشیه 

خزر را داریم،  اسکله مسافری خاص داریم که هیچ بندر شاملی دیگری ندارد. سازمان و استان 

عالقمندند که کارهای تفریحی و مسافری هم در این بندر رشوع شود.«

مدیرکل بندر انزلی توضیح می دهد: »ما از همین جا اعالم می کنیم با توجه به امکانات 

موجود، هر رسمایه گذار بخش خصوصی که شناور مسافری خریداری کند و در این پایانه به 

کار بگیرد،  سازمان درصدی از خرید آن شناور را از وجوه اداره شده با کمرتین بهره وام خواهد 

داد. « نعیمی با بیان این مطلب که در فکر راه اندازی پایانه محصوالت کشاورزی در بندر انزلی 

هستیم، گفت: »از طریق بخش خصوصی وارد این کار شده ایم، مذاکره کرده ایم و امیدواریم 

بندر با ورود بخش خصوصی به این بخش، رشد کند.«  مدیرکل بندر انزلی می گوید به هیچ 

وجه قصد رقابت با بنادر شاملی ایران را ندارد و برنامه اش توسعه فعالیت های بندری و افزایش 

کیفی عملکرد است: »سیاست سازمان بنادر و دریانوردی این است که با بنادر بیرونی یعنی 

خارج از کشور رقابت کند اما با بنادر شاملی خودمان رقابتی نداریم و مانند رفیق و همکار 

فعالیت می کنیم.همه سود و درآمد بنادر به سازمان می رود و سازمان به نسبت تقسیم و 

برنامه ریزی می کند.« او تاکید می کند: »ما با بنادر شامل رقابت نخواهیم کرد، بلکه رابطه 

ما رابطه همکاری است. باید همدیگر را کمک کنیم چون کاال از کشور ما خارج می شود 

و به نام جمهوری اسالمی است نه یک بندر خاص. با این حال ما در انزلی تالش می کنیم 

رسویس مناسبرت بدهیم.« از سوی دیگر نعیمی معتقد است که می توان به ایجاد یا مدیریت 

بنادر تخصصی هم اندیشید: »دوم اینکه می توان بنادر را به صورت تخصصی هم دید. ما 

می توانیم کاالهای تخصصی داشته باشیم. اگر در بحث صادرات فعال شویم، می توانیم متام 

محصوالت شامل را صادر کنیم. در این رشایط قادریم رسویس مناسبرت بدهیم،  تجهیزات 

مدرن تر داشته باشیم و... «

او در ادامه می گوید: »در انزلی حوضچه و موج شکن عظیمی ساخته شده است و پنج پست 

اسکله به آن اضافه خواهد شد. در منطقه نیز بندر آکتائو در قزاقستان، بندر ترکمن باشی در 

ترکمنستان و بندر باکو در آذربایجان بنادر جدیدی هستند که با آبخور 7 مرت ساخته می شوند. 

البته ما این امکان را در نوشهر داریم و در امیرآباد و انزلی هم در حال ساخت و برنامه ریزی 

است.« او این اقدام را به موقع می داند 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 

جهت هم برای بنادر شامل ایران زیرساخت های مناسبی می سازد.«

 مدیرکل بندر انزلی در پایان این مصاحبه می گوید: »به هر کدام از کشورهای حاشیه دریای 

خزر که بروید،  اگر نام بندر انزلی را بربید،   به احرتام این بندر می ایستند و کاله از رس بر 

می دارند.«
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تردد کشتی ها به انزلی 

را می توان 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 1274 شمسی

روس ها قرارداد پاکسازی 

مرداب و ساخنت 

موج شکن ها را با دولت ایران 

امضا می کنند. 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 موج شکن ها 

بین نارصالدین شاه و 

روس ها منعقد شد. به این 

ترتیب کار بنای موج شکن 

غازیان به طول 750 مرت 

و موج شکن انزلی به طول 

520 مرت رشوع و در سال 

1293 شمسی پروژه احداث 

موج شکن ها پایان یافت.
سال 1179 شمسی

در آغاز قرن نوزدهم، فتحعلی شاه 

قاجار، انزلی را به صورت بندری 

به سبک جدید درآورد و نخستین 

تأسیسات بندری را در انزلی 

به سبک جدید در کرانه ایرانی 

دریای خزر پدید آورد. 

سال 1301 شمسی

 آملانی ها اولین کشتی را از 

اروپا به انزلی وارد کردند؛ 

سال 1184 شمسی

»ژان یونیر«، فرانسوی 

نویسنده وقایع جنگ های 

ایران و روس در کتاب خود 

از وجود راهنامیان کشتی 

در بندر انزلی خرب می دهد.

سال 1306 شمسی

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 می شد و بندر 

انزلی بیشرت به عنوان یک 

بندر روسی شناخته می شد 

تا ایرانی. روس ها با وجود 

اینکه بر اساس معاهده ای 

که در سال 1299 شمسی 

با ایران منعقد کرده بودند 

باید این بندر و تأسیسات را 

به ایران تحویل می دادند، 

به بهانه های مختلف از 

واگذاری بندرانزلی به ایران 

طفره می رفتند. بعد از 

تحویل بندر، نگهداری و 

بهره برداری از آن به اداره راه 

واگذار شد.

سال 1220 شمسی

برج ساعت یا مناره بندر 

انزلی به دستور خرسو خان 

گرجی حاکم آن زمان گیالن 

ساخته شده است. هدف از 

ساخت این برج دیده بانی از 

دریا بوده و به منزله   فانوس 

دریایی هم از آن استفاده 

می شده است. این برج 28 

مرت ارتفاع دارد.

سال 1308 شمسی

اداره بندر در هنگام تحویل 

از چندین ساختامن کوچک 

چوبی تشکیل شده بود و 

محوطه آن دارای پستی و 

بلندی های زیاد و درختان 

مختلف جنگلی بود که 

ساختامن های جدیدی در 

آن ساخته شد و به تدریج 

تأسیسات دیگر در آن به 

وجود آمد.

سال 1252 شمسی

کشتی نارصالدین شاه 

هنگام بازگشت از سفر اروپا 

در بندر انزلی گرفتار طوفان 

و کوالک می شود که یک 

کرجی با دوازده نفر داوطلب 

پاروکشان خود را به این 

کشتی می رسانند تا او را 

نجات دهند و به خشکی 

برساند اما نارصالدین شاه به 

خاطر رشایط بد جوی قبول 

منی کند سوار کرجی شود.

سال 1318 شمسی

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 می داد. 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 1322 شمسی

اداره گمرک اقدام به ساخت 

یک رشته خط آهن کوچک 

بین گمرک و کشتیرانی 

کرده که در سال 1323 به 

بهره برداری رسید.
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سال 1323 شمسی

 اداره گمرک یک اسکله 

آهنی به درازای 77 مرت که 

انتهای آن به پل متحرک 

غازیان متصل می شد، 

احداث کرد.

سال 1355 شمسی

 انبارهای گذشته تخریب و 

به جای آنها دو انبار با اصول 

صحیح احداث شد. یک 

انبار با وسعت 10 هزار مرت 

مربع و با سه دهانه و انبار 

دیگری با وسعت 9830 مرت 

مربع ساخته شد. در آن زمان 

یک انبار صادراتی به وسعت 

2500 مرت مربع نیز ساخته 

شد. در آن سالها، دو کشتی 

الیروب هم در بندر مشغول 

به فعالیت بودند.

سال 1328 شمسی

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 راه آهن 

واگذار شد. این اداره کل 

در سال 1338 به وزارت 

گمرکات و انحصارات منتقل 

شد و وقتی در سال 1340 

وزارت گمرکات منحل شد 

جزء وزارت بازرگانی درآمد.

سال 1355 شمسی

بندر دارای 5 پست اسکله 

برای پذیرش کشتی هایی با 

آبخور 4/5 مرت بود. 

سال 1342 شمسی

موافقت ترانزیتی برای 

استفاده از راه آبی خزر 

بالتیک بین دولت ایران و 

کشور شوروی سابق به امضا 

رسید. طبق این موافقت نامه 

مؤسسات بازرگانی ایران 

می توانستند در مدت کوتاه 

و با نرخ پایین کاالهای 

صادراتی خود را به بازارهای 

بین املللی برسانند و از طرف 

دیگر کشتی های شوروی 

هم متقابالً از حمل و نقل 

کاالهای ترانزیتی ایران 

استفاده می کردند.

سال 1373 شمسی

با باال آمدن آب دریای خزر 

در این سال، ساخت 6 

اسکله جدید در بندر انزلی 

آغاز شد.

سال 1348 شمسی

پنج جرثقیل بزرگ با بازوان 

بلند و کاربرد زیاد وارد بندر 

شد. این جرثقیل ها از دولت 

شوروی سابق خریداری 

شد. سال 1348 تا 

1351 مونتاژ آنها به وسیله 

متخصصان شوروی انجام 

گرفت در نتیجه در سال 

1350 سه جرثقیل و سال 

1351 دو جرثقیل در خط 

بهره برداری قرار گرفت. این 

جرثقیل ها از نوع معمولی 

بودند و روی ریل حرکت 

می کردند که دو جرثقیل 

با قدرت بارگیری 16 تن و 

سه جرثقیل با ظرفیت 10 

تن بودند.

سال 1389 شمسی

ظرفیت عملکردی بندر 

انزلی از ظرفیت اسمی 

بندر عبور کرده و با توجه 

به ترافیک کاال و کشتی به 

میزان بیش از 800 هزار تن 

کاال در ماه تخلیه و بارگیری 

شده است.

سال 1394 شمسی 

بهره برداری از موج شکن های 

جدید بندر انزلی در این 

سال آغاز می شود.

سال 1382 شمسی

 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 بندر 

شامل محدوده وسیعی 

از شهرستان بندر انزلی 

به مساحت ۳۲۰۰ هکتار 

خشکی و ۴۰ کیلومرت 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.

سال 1375 شمسی

 بندر انزلی به عنوان منطقه ویژه 

اقتصادی اعالم شد.

تصاویـــر مـــورد اســـتفاده در ایـــن گـــزارش 

برگرفتـــه از آرشـــیو بـــه یادگارمانـــده از 

زنده یـــاد رسدار حـــاج فـــرخ بلندکیـــش، 

ـــت. ـــی اس ـــدر انزل ـــی بن ـــس روابط عموم رئی
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 کشتی نفتکش ایران نکا در کنار اسکله پهلو گرفته 

است. بارش بنزین است که بخشی  را تخلیه کرده و 

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. به سختی می تواند 

انگلیسی صحبت کند، بنابراین چاره ای ندارم جز 

این که به رساغ اردشیر مقدس جعفری، سوپروایزر 

کشتی برویم. او سوپروایزر کشتی هایی با ظرفیت 

نامحدود است.

جعفری می گوید که ظرفیت کشتی نفتکش ایران 

نکا باالی سه هزار تن است، به همین جهت می تواند 

سفرهای نامحدود برود ]کشتی های زیر سه هزار 

تن کوچک هستند و فقط برای سفرهای نزدیک به 

ساحل مورد استفاده قرار می گیرند.[ اما این کشتی 

فقط مجاز به جا به جایی فرآورده های نفتی است و 

منی تواند نفت خام جابه جا کند: »طبق قوانین جدید 

سازمان بین املللی دریانوردی فقط کشتی هایی 

می توانند نفت خام حمل کنند که بدنه شان دو 

جداره باشد، اما چون این کشتی دو جداره نیست 

سازمان بنادر و دریانوردی اجازه منی دهد محصوالت 

نفتی جابه جا کند.«

کشتی نکا، ساخت رشکت صنعتی صدرا است. این 

کشتی در سال ۱۹۹۵ میالدی در بندر نکا ساخته 

شده است. مالک اول آن رشکت ملی نفتکش بوده 

که به دالیلی 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 حمل ونقل بین املللی سیرود شبکه 

که یک رشکت فعال در حمل ونقل فرآورده های 

نفتی است این کشتی را خریده است. سوپروایزر 

کشتی می گوید: »این کشتی ۲۰ سال سن دارد 

البته فراموش نکنیم که عمر کشتی به تعمیرات و 

نگهداری آن بستگی دارد. اگر کشتی را خوب تعمیر 

و نگهداری کنند تا ۳۰ سال هم راحت می تواند کار 

کند. این کشتی مدتی در بندر نکا بالاستفاده بود 

ولی با تالش های 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 تابه حال 7 سفر 

دریایی داشته است. این کشتی محصوالت نفتی را 

از بندر ترکمن باشی ترکمنستان به بندر انزلی ایران 

می آورد و تخلیه می کند و هر سفرش به طور متوسط 

۲۰ روز تا یک ماه به طول می انجامد.

روزنامه نگاری هر چقدر هم که دردرس داشته باشد، یک حسن بزرگ دارد آن هم این که همیشه تجربه های جدید و تازه در انتظارت است. یک روزنامه نگار این فرصت 

را دارد که به جاهایی برود و از مکان هایی بازدید کند که مردم عادی منی توانند به آن وارد شوند. وقتی روزنامه نگار باشی درهای نیمه باز به رویت باز می شود و این بار 

در بندر انزلی به رویم گشاده شده است و من کنجکاو وارد شده ام تا ببینم در محوطه بندری چه خرب است و یک بندر تجاری چه شکلی است و چگونه کار می کند. 

وارد محوطه بندری می شوم. آن قدر بزرگ است که منی توان در آن پیاده قدم زد. جرثقیل های بزرگ ابهت خاصی به بندر داده اند. در همه جا ورقه های آهن و چوب 

به چشم می خورد. سیلوهای بزرگ نگهداری گندم را می بینم و کشتی های بزرگی که در کنار اسکله ها پهلو گرفته اند. با ماشینی که روابط عمومی بندر در اختیارم قرار داده است، گشتی 

در بندر می زنم و بخش های مختلف را از نزدیک می بینم. بندر 10 پست اسکله دارد که یکی از آن ها مخصوص کشتی های نفتکش است، 8 اسکله برای کاالهای عمومی مورد استفاده 

قرار می گیرد و یک اسکله هم خدماتی است. تصمیم می گیرم کارم را با کشتی نفتکش رشوع کنم.

گزارش اختصاصی بندر دریا از وضعیت اجتامعی و  اقتصادی بندر انزلی

روزگار کهن بندر شاملی

جعفری بر روی همه نوع کشتی کار کرده است، گاهی 

در کشتی های باری بوده و گاهی نفتکش ها و تانکرها. 

او باتجربه ای که به دست آورده به این نتیجه رسیده 

است که کار در کشتی های نفتکش از بقیه کشتی ها 

سخت تر است: »کار کردن روی کشتی های نفتکش 

خیلی سخت است، البته کار کردن در کشتی ای که 

بارش گاز باشد از همه سخت تر است. در این کشتی ها 

باید خیلی به ایمنی توجه کرد. این کشتی ها مانند یک 

مبب بالقوه هستند و اگر کوچک ترین خطایی از خدمه 

کشتی رسبزند، منفجر می شوند.«

و در رابطه با تخلیه بار کشتی های نفتکش   ا

می گوید: »در همه جای دنیا شیوه کار به این صورت 

است که در خشکی یک تانک یا مخزن بزرگ وجود 

دارد و کشتی بارش را از طریق لوله ای که به تانک 

متصل است تخلیه می کند؛ یعنی بار کشتی به 

مخزن پمپ می شود 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 کامیون ها تخلیه کنیم. شیوه کار 

هم این گونه است که بنزین از طریق لوله ای به 

خارج از بندر می رود و در آنجا به وسیله ۱۰ دوش در 

کامیون ها تخلیه می شود. این شیوه تخلیه مدت 

زمان تخلیه را طوالنی می کند. 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 می مانیم 

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 می شود 

بندر طرحی در دست اقدام دارد  که با راه اندازی آن 

این مشکل رفع خواهد شد. مشکل دیگری که وجود 

دارد مساله ایمنی است. این شیوه تخلیه بار اصال 

مناسب نیست. کشتی ای که بارش بنزین است 

بهرت است هر چه زودتر بارش را خالی کند و بندر را 

ترک کند چون اگر کوچک ترین بی احتیاطی صورت 

بگیرد ممکن است صدمات جربان ناپذیری به کشتی 

و خدمه و بندر وارد شود. در بنادر پیرشفته دنیا، حتی 

اجازه منی دهند کشتی هایی که محصوالت نفتی یا 

گاز دارند، وارد اسکله شوند. حدود یک مایل دورتر 

کشتی نفتکش ایران نکا
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از بندر گوی شناور )spm( وجود دارد که کشتی ها 

از طریق لوله در دریا بارشان را تخلیه می کنند تا اگر 

اتفاقی هم افتاد اسکله و بندر دچار حادثه نشود.«

به گفته او حداقل خدمه ای که برای کشتی ای مانند 

نکا تعریف شده است ۱۰ نفر است اما با این وجود 

همیشه تالش شده است تعداد خدمه این کشتی از 

۱۵ نفر کمرت نباشد. کشتی دو بخش اصلی دارد. 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 می کنند. در موتورخانه هم 

رسمهندس، مهندس دوم و دو نفر موتوریست فعالیت 

می کنند. یک رسملوان، یک ملوان و یک پمپ چی 

هم در کشتی حضور دارند. او در مورد مشکالت 

کشتی نکا می گوید: »با وجود این که رشکت سیرود 

شبکه خیلی تالش کرده است که مشکالت کشتی را 

برطرف کند، اما هنوز اشکاالتی وجود دارد که بخشی 

مربوط به مسائل فنی می شود و بخشی هم به ایمنی 

بازمی گردد. البته با توجه به این که ایران تحریم 

است، کمرت کشتی را می توانیم پیدا کنیم که مشکلی 

نداشته باشد. برای تهیه قطعات مشکل داریم و هر 

قطعه ای که سفارش داده می شود با چند برابر قیمت 

واقعی بعد از چند ماه به دست ما می رسد.«

نقی اوالدی، مناینده مالک کشتی نکا هم که در 

کشتی حضور دارد در این باره می گوید: »کشتی به 

قطعه کوچکی نیاز داشت که در ایران پیدا منی شد، 

سفارش دادیم از هلند بیاورند اما برای انتقال پول 

مشکل داشتیم مجبور شدیم از طریق رصافی ها 

این کار را انجام دهیم.« او در مورد وضعیت اسکله 

نفتی بندر هم می گوید: »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 

می کنم از این که چرا باوجود این که حداقل روزانه 

4 کشتی در آنجا بارگیری می کند، این مشکل را 

حل منی کنند.«

 اوالدی از پایلوت های بندر انزلی هم تعریف می کند 

و می گوید: »راهنامهای کشتی این بندر واقعا 

کارشان را خوب بلدند و ما هیچ گاه هنگام ورود به 

این بندر ترسی از این که اتفاقی بیفتد نداشته ایم 

اما در بندر ترکمن باشی در این زمینه مشکالتی 

وجود دارد.«

سوید محسنی نسب یکی از خدمه های کشتی نکا 

است که مسوول تخلیه و بارگیری است. او ۵۰ سال 

سن دارد و حدود ۲4 سال بر روی کشتی کار کرده 

است. از او در مورد سختی های کار بر روی کشتی 

سوال می کنم، می گوید: »ما سه ماه بر روی دریا 

هستیم و بعد 4۵ روز اسرتاحت داریم. سختی کار 

در کشتی برای من مهم نیست تنها مشکلم دوری از 

خانواده است.«محمد پورعیسی رس ملوان کشتی 

نکا است، ۵4 سال سن دارد و ۲۶ سال بر روی 

کشتی کار کرده است. از او می پرسم چطور شد 

راهت به دریا افتاد؟ می گوید: »بیکار بودم، دنبال 

کار می گشتم، دوستی داشتم که من را به رشکت 

ملی نفتکش معرفی کرد. آن موقع که آمدم دریا ۲۶ 

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 

منی توانم. انگار هر کسی را برای کاری ساخت هاند 

این بود که دوباره برگشتم دریا.«

و می پرسم اگر به گذشته بازمی گشتی و  ز ا  ا

می توانستی تصمیم بگیری که چه کاره شوی باز هم 

همین شغل را انتخاب می کردی، نگاهم می کند 

و می گوید: »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 می کنم 

بروم دنبال عالقه ام. بعد هم می خندد و می گوید 

تو می توانی من را به گذشته بازگردانی؟« می گویم 

کار در دریا هم هیجان کم ندارد، به خصوص این که 

شام در کشتی نفتکش کار می کنید، این هیجان ها 

برایتان جای هیجان تکاوری را پر نکرده است. پاسخ 

می دهد: »نه اشتباه نکن. در چنین کشتی ای باید 

خیلی حواس جمع باشی و همیشه آرامشت را حفظ 

کنی. کوچک ترین اشتباه می تواند، فاجعه ای 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. امن ترین جا 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 همه جانشان را از دست می دهند.«

از کشتی نفتکش پیاده می شوم با این هدف که 

به کشتی های کاالی عمومی یا جرنال کارگو بروم 

اما متاسفانه هیچ کشتی ایرانی در بندر نیست 

و حراست بندر اجازه سوار شدن به کشتی های 

خارجی را به من منی دهد. مقصد دیگری برای خود 

تعریف می کنم و به سمت اسکله خدماتی می روم 

تا با شناورهایی که به کشتی ها خدمات می دهند، 

آشنا شوم.

سار، شناور تجسس و نجات

و  تجسس  ر  و شنا

نجات، سار نام دارد و 

کاپیتان جعفر جابری، 

ه تجسس و  ند فرما

نزلی  ر ا ت بند نجا

است. او چند سال 

مربی شنا بوده، اکنون 

مدرس نجات غریقی 

ی  وره ها ست و د ا

امدادگری را هم گذرانده است. به نظر می رسد که 

انتخاب خوبی برای فرماندهی این شناور باشد. از او 

می خواهم در مورد کارش توضیح بدهد، می گوید: »اگر 

حادثه ای در دریا اتفاق بیفتد یعنی قایق ها، لنج ها یا 

کشتی ها دچار حادثه شوند و یا کسی در دریا حالش 

بد شود، یا دست وپایش بشکند کار ما آغاز می شود. در 

چنین رشایطی باید در کمرتین زمان ممکن خود را به 

محل حادثه برسانیم و عملیات را آغاز کنیم. اگر کسی در 

دریا غرق شود هم وظیفه پیدا کردن او بر عهده ماست.«

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 ماموریت هـا از آن اسـتفاده می کننـد.  بـه گفتـه 

جابـری، سـار یکـی از مجهزتریـن شـناورهای بنـدر 

انزلـی اسـت: »سـار سـاخت کشـور نـروژ اسـت و بـر 

خـالف بیشـرت شـناورها کـه از آهـن و فـوالد سـاخته 

شـده اند، از آلیـاژ آلومینیـوم درسـت شـده اسـت تـا 

هـم زنگ زدگـی نداشـته باشـد و هـم رسعتـش بـاال 

باشـد. رسعـت مـا حـدود 7۰ کیلومـرت در سـاعت 

اسـت. طراحـی ایـن شـناور به گونه ای اسـت کـه در 

امـواج ۵ تـا ۶ مـرت هـم می توانـد بـه دریـا بـرود و اگر 

همـه دریچه هـای شـناور بسـته باشـد، هیـچ وقـت 

غـرق منی شـود، یعنـی حتـی اگـر واژگـون شـود 

دوبـاره بـه حالـت اولیـه بازمی گـردد. البتـه مشـکل 

ما این اسـت که بـه خاطـر تحریم هـا، قطعاتش گیر 

منی آیـد، به خاطـر همین سـعی می کنیـم خیلی از 

آن مراقبـت کنیم. در این شـناور وسـایل و تجهیزات 

سال سی ام  شامره 220   خـــــرداد 1394    75

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


شناور الیروب

طهمورث ارکانی، از ســال ۱۳۵۳ در سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان 

موتوریست در کشتی های الیروب استخدام شده و از سال ۱۳۵۹ به عنوان 

فرمانده در کشتی های خدمت کرده است. او می گوید تاکنون بر روی انواع 

الیروب ها کار کرده و تجربه اش درزمینه الیروبی در بنادر شــاملی کشور اســت: »اولین الیروبی که روی آن 

کار کردم، الیروب خزر بود که سیســتم اش مکنده بود و اصطالحًا به آن هاپر ساکشن می گفتند. اکنون هم 

مدت ۱۰ سال است که با مدرن ترین الیروب سازمان بنادر و دریانوردی کار می کنم که الیروب یاسین است 

که این الیروب هم هاپر ساکشــن است.« او ۸ سال اســت که خودش را بازخرید کرده و اکنون با یک رشکت 

خصوصی همکاری می کند.

او درباره انواع الیروب می گوید: »الیروب ها یکی از وظایف مهمشــان حفظ و نگهداری بســرت بندر اســت. 

کارهای کاتر مته هایی دارند که کارشان تراشیدن، خراشیدن و کندن بسرتهای سخت و سنگی است که این 

مواد کنده شده توسط آب و پمپ هایی که در الیروب ها تعبیه شده است مکش می شود و در محل دپو تخلیه 

می شود. در الیروب های هاپر ساکشــن، هم مواد الیروبی شده بعد از جدا شدن از بسرت به همراه آب داخل 

مخزنی در کشتی وارد می شود که مواد به خاطر اینکه سنگین تر از آب است در داخل مخزن ته نشین می شود 

و بعد از ته نشین شدن در محل موردنظر تخلیه می شود. الیروب های کاتر دیگری هم هستند که مواد الیروبی 

شده از طریق لوله به محل دپو منتقل می شود.«

او درباره الیروب یاسین می گوید: »این الیروب 7۰ مرت و ۳۰ سانتی مرت طول و ۱4 مرت عرض دارد. آبخورش حداکرث 

4 مرت و ۲۰ سانتی مرت و حداقل ۲ مرت و 4۰ سانتی مرت و ظرفیت اش هزار و ۸ مرتمکعب و ظرفیت جابه جایی 

پمپش 4 هزار و ۸۵ مرتمکعب در ساعت است. این الیروب توسط رشکت نگین سبز مازندران راهربی می شود.«

به گفته ارکانی در حال حارض در بنادر شاملی کشور، ۳ الیروب هاپر کاتر و ۳ الیروب هاپر ساکشن وجود دارد 

که خزر، ارس و یاسین اسامی الیروب های هاپر ساکشن است: »به جز 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 الیروب های جدید وجود ندارد. 

امیدوارم با برداشته شدن تحریم ها امکان خرید الیروب های جدید فراهم شود. با وجود جوانان تحصیل کرده 

و بااستعدادی هم که داریم کار با الیروب های جدید هم به راحتی امکان پذیر خواهد بود.«

 به گفته او بیش از ۱۰ نفر 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 می دهند.«

امـدادی ماننـد شـوکر بـرای بیامرانـی کـه ناراحتی 

قلبـی دارنـد، ساکشـن بـرای بیامرانـی کـه زیـر آب 

رفته انـد و ریه شـان پـر از آب شـده اسـت، آتـل بـرای 

انـواع شکسـتگی ها، کپسـول های اکسـیژن و دیگر 

تجهیـزات مـورد نیاز بـرای خدمات اورژانسـی وجود 

دارد.«  از او می پرسـم پـس چـرا تکنسـین اورژانـس 

نداریـد؟ می گویـد: »ظاهـرا مشـکل کمبـود بودجه 

اسـت اما در قرارداد جدید آمده اسـت کـه یک نفر از 

واحد اورژانس در کانکس های نزدیک سـار مسـتقر 

شـود کـه در صـورت بـروز حادثـه جـدی 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 بی توجهـی بـه کارکنـان شـناور سـار ناخرسـند 

اسـت: »بـا وجـود این کـه تجسـس و نجـات یکـی 

از مهم تریـن و رضوری تریـن واحدهایـی اسـت کـه 

هـر بنـدری بـه آن نیـاز دارد و اگـر نباشـد بـر اسـاس 

کنوانسـیون های بین املللـی کشـتی ها بـه آن بنـدر 

رفـت و آمـد منی کننـد امـا بـا وجـود ایـن متاسـفانه 

بـه ایـن واحـد خیلـی توجـه منی شـود. حقوق هـای 

پرسـنل این واحد بسـیار اندک اسـت و هیـچ مزایایی 

بـه ما تعلق منی گیـرد. می توانـم بگویم خیلـی به کار 

مـا اهمیـت منی دهنـد در حالی که مـا انتظـار داریم 

به ما احـرتام بگذارنـد و عادالنه تـر با من رفتـار کنند. 

وقتی هم شـکایت می کنیم، می گویند چون رشکتی 

هسـتید، رشایط ایـن طـور اسـت.« جابـری از این که 

فرمانده سـار اسـت و ۱۲ سال هم سـابقه کار دارد اما 

حقوقش کمـرت از یک ملـوان اداره بندر اسـت، گالیه 

دارد: »مـن وقتـی در واحدهـای دیگـر کار می کـردم، 

حقـوق بیشـرتی می گرفتـم امـا چـون مهارت هایـی 

کـه داشـتم، برای ایـن واحد مناسـب تر بود، مـن را به 

اینجا فرسـتادند البته خودم هم رضایت داشتم چون 

می دانسـتم که از پس این کار خیلی خوب برمی آیم. 

ولـی وقتـی ایـن قـدر حقـوق پرداختـی کـم اسـت 

انگیـزه ای بـرای کار کـردن منی مانـد. مـن منی دانم 

چطـور باید از پرسـنلم بخواهم که با انگیـزه کار کنند 

وقتی کسـی بـه آن ها توجـه منی کنـد و اصال بـه فکر 

مشـکالت آن ها نیسـت. االن نزدیک به دو سال است 

که مشـکل حقوق داریم و مدام به مـا وعده می دهند 

کـه این مشـکل حـل خواهـد شـد اما هنـوز کـه هیچ 

اتفاقـی نیفتاده اسـت.«

می پرسـم در دریای خزر حوادث دریایی زیاد اسـت، 

می گویـد: »نه. آخرین حادثه جدی 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 آن ها 

را پیـدا کنیم.«

او در مورد تعداد شـناورهای امـداد و نجات می گوید: 

»در کل اسـتان گیـالن فقـط یـک شـناور تجسـس و 

نجات وجود دارد. می توان گفت سـار واحد تجسـس 

و نجات مادر اسـت و در بنادر دیگر مانند آستارا و کیا 

از قایق هـای کوچـک بـرای امـداد و نجـات اسـتفاده 

می شـود البتـه اگـر حادثـه جـدی در ایـن بنـادر هـم 

اتفـاق بیفتـد، مـا بـه آن هـا کمـک می کنیـم. ناگفته 

منانـد با وجـود رسعت بـاالی سـار، حدود دو سـاعت 

و نیـم تا سـه سـاعت طـول می کشـد تا بـه ایـن بنادر 

برسـیم بنابراین مشخص اسـت برای موارد اورژانسی 

مـا منی توانیـم به آن هـا کمـک کنیم.«
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 آتش نشانی
 و پیشگیری از وقوع حادثه

ــووالن بندر باید   مس

بتواننــد از کاالهــا به 

خوبــی محافظــت 

کننــد و اجنــاس را 

ــه  ــامل ب ــح و س صحی

صاحبانشان تحویل 

یــن  دهنــد. بنابرا

یــد ســازوکاری  با

وجــود داشــته باشــد کــه ایــن هــدف تامیــن شــود. 

ــه  ــت ک ــدر اس ــای بن ــی از بخش ه ــانی یک آتش نش

در ایــن زمینــه نقــش مهمــی دارد. اداره ایمنــی و 

آتش نشــانی بایــد هــم از کاالهــا بــه خوبــی مراقبــت 

کنــد و هــم مراقبــت باشــد حادثــه ای اتفــاق نیفتــد 

کــه زیرســاخت های بنــدر کــه رسمایــه ملــی اســت 

ــرود. ــن ب ــا از بی ــود ی ــکل ش ــار مش دچ

ســید جــالل گل پیــرا، کارشــناس مســوول اداره 

ایمنــی و آتش نشــانی اداره کل بنــادر و دریانــوردی 

اســتان گیــالن می گویــد: »بســیاری گــامن 

می کننــد کــه وظیفــه آتش نشــانی خامــوش 

ــد کار  ــه ۸۰ درص ــی ک ــت در حال ــش اس ــردن آت ک

آتش نشــانی پیشــگیری از وقــوع حادثــه اســت. 

ــتند و  ــت هس ــزرگ و گران قیم ــیار ب ــتی ها بس کش

کاالهــا هــم بســیار بــاارزش. اگــر آتش ســوزی اتفاق 

بیفتــد کاال دیگــر بــه درد صاحبــش منی خــورد 

بنابرایــن پیشــگیری بســیار مهــم اســت. پیشــگیری 

می توانــد هــم در تدویــن دســتورالعمل های 

ــم  ــد و ه ــی کار باش ــای ایمن ــی و آیین نامه ه اجرای

به وســیله قــرار دادن تجهیزاتــی در بنــدر باشــد کــه 

بــا کم تریــن خســارت حریــق احتاملــی را خامــوش 

کنــد.«

ــد  ــرم مانن ــای گ ــوز کاره ــه مج ــه او هرگون ــه گفت ب

جوشــکاری ها یــا کارهــای رسد مثــل گودبرداری هــا 

یــد بــا اجــازه آتش نشــانی و  و تخریب هــا با

نظــارت تیــم ایــن اداره انجــام شــود. همچنیــن 

ــکله  ــار اس ــه در کن ــتی هایی ک ــوخت گیری کش س

ــا  ــم ب ــا ه ــه آن ه ــری و تخلی ــد و بارگی ــو می گیرن پهل

نظــارت آتش نشــانی انجــام می شــود. گــزارش 

نشــتی کشــتی ها بــه واحــد محیط زیســت بنــدر هم 

توســط آتش نشــانی انجــام می شــود. آتش نشــانی 

ــر عملکــرد کشــتی ها نظــارت دارد کــه  همچنیــن ب

کنوانســیون بین املللــی جلوگیــری از آلودگــی 

ناشــی از کشــتی ها )مارپــل( )MARPOL( را 

رعایــت کننــد و روغــن یــا مــواد زائــد خــود را در دریــا 

نریزنــد. ایــن واحــد ضایعــات را از کشــتی ها تحویل 

ــا  ــد و ب ــال می ده ــه انتق ــه تصفیه خان ــرد و ب می گی

ــم  ــی ه ــت محیط ــائل زیس ــر مس ــات ب ــن اقدام ای

نظــارت می کنــد.

 کشــتی ها بایــد فهرســت بارهایــی را کــه حمــل 

می کننــد قبــل از ورود بــه بنــدر بــه آتش نشــانی 

اطــالع دهنــد ایــن مســاله زمانــی جدی تر می شــود 

ــامل  ــه احت ــاک ک ــای خطرن ــد باره ــرار باش ــه ق ک

حریــق در آن هــا وجــود دارد وارد بندر شــود: »ممکن 

اســت بــاری وارد بنــدر شــود کــه مــا اطــالع نداشــته 

باشــیم خاموش کننــده حریق آن چیســت، بنابراین 

بایــد از ورود هــر نــوع کاالیــی به بنــدر مطلع باشــیم 

ــرار اســت وارد شــود، قبــل  و اگــر کاالی جدیــدی ق

مترکز قدرت عملیاتی در شناور یدک کش

ـــت.  ـــکله اس ـــتی ها از اس ـــردن کش ـــدا ک ـــو دادن و ج ـــش، پهل ـــناور یدک ک کار ش

ــتی را  ــا کشـ ــود، یدک کش هـ ــتی می شـ ــه راهنـــام داخـــل کشـ ــد از این کـ بعـ

تـــا کنـــار اســـکله یـــا تـــا هنـــگام خـــروج از بنـــدر اســـکورت می کننـــد. وظیفـــه 

دیگـــر یدک کش هـــا، کشـــیدن بارج هـــا اســـت چـــون بارج هـــا موتـــور 

ـــکله  ـــه اس ـــد و ب ـــار می برن ـــه ب ـــل تخلی ـــه مح ـــا را ب ـــا بارج ه ـــن آن ه ـــد بنابرای ندارن

بازمی گرداننـــد.

محســـن نیاکانـــی، فرمانـــده یدک کـــش والعـــرص توضیـــح می دهـــد کـــه در 

ـــر ماشـــین، دو موتوریســـت و  ـــک مدی ـــده، ی ـــک فرمان ـــی، ی ـــر یعن یدک کـــش 7 نف

ـــغول  ـــر مش ـــش ۵ نف ـــن یدک ک ـــا در ای ـــند ام ـــته باش ـــور داش ـــد حض ـــوان بای دو مل

ـــتند. ـــه کار هس ـــغول ب ـــش مش ـــوان در یدک ک ـــت و مل ـــر موتوریس ـــک نف ـــر ی ـــای دو نف ـــه ج ـــون ب ـــتند چ ـــه کار هس ب

او هـــم بـــه تفـــاوت حقـــوق و مزایـــای بیـــن کارمنـــدان رشکتـــی و ســـازمانی اعـــرتاض دارد: »تفـــاوت حقوق هـــای 

دریافتـــی واقعـــا زیـــاد اســـت. فکـــر کنیـــد دو نفـــر یـــک کار مشـــابه انجـــام بدهنـــد، یکـــی ۲ میلیـــون حقـــوق بگیـــرد، 

ـــدان  ـــه کارمن ـــده ب ـــث ش ـــازی باع ـــد. خصوصی س ـــر منی رس ـــه نظ ـــه ب ـــن منصفان ـــون. ای ـــش از ۵ میلی ـــری بی دیگ

ـــود.« ـــاف ش ـــی اجح رشکت

ـــوادث  ـــوع ح ـــری از وق ـــدر و جلوگی ـــت از بن ـــا محافظ ـــه کار آن ه ـــد ک ـــود دارن ـــدر وج ـــم در بن ـــری ه ـــای دیگ واحده

ـــوم. ـــنا ش ـــا آش ـــرد آن ه ـــا عملک ـــا ب ـــی روم ت ـــا م ـــه رساغ آن ه ـــت. ب اس

پایلوت و هرن هدایت

 وظیفه شناور پایلوت این است که یک کاپیتان با تجربه را به کشتی هایی که 

می خواهند به بندر وارد شوند برساند. همچنین کاپیتانی را که هدایت کشتی ای 

را بر عهده گرفته و آن را از بندر خارج کرده است به اسکله بازگرداند. کاپیتانی 

که کار راهنامیی کشتی ها را بر عهده می گیرد، باید با موقعیت بندر، عمق آب، 

جریان های آبی و رشایط جوی و مسائل فنی بندر به خوبی آشنا باشد تا بتواند 

کشتی ها را بدون این که دچار مشکلی شوند به بندر وارد یا از آن خارج کند.

کیاوش میری، فرمانده شناور راهنامبر قیام ۱ در مورد شناور پایلوت می گوید: 

»این شناور ۱۸ سال عمر دارد و بدنه اش آهنی و بسیار مقاوم است. حداقل 

نیرویی که برای این شناور پایلوت تعریف شده است 4 نفر است یعنی پایلوت 

یک کاپیتان، یک مدیر ماشین، یک موتوریست و یک ملوان دارد.«

او در رابطه با این که چرا نیاز است یک راهنام در هنگام ورود یا خروج کشتی ها هدایت آن ها را بر عهده بگیرد، 

می گوید: »مسائل جوی و رشایط محیطی در هدایت کشتی ها بسیار اثرگذار است و کشتی هایی که از کشورهای 

دیگر به بندر می آیند، به علت ناآگاهی از وضعیت بندر منی توانند کشتی را هدایت کنند و سامل به اسکله برسانند 

یا از بندر خارج کنند بنابراین نیاز است که یک کاپیتان آشنا به رشایط آن ها را راهنامیی کند. یک راهنام باید با 

انواع کشتی و چگونگی مانور آن ها هم آشنایی داشته باشد و بتواند به زبان محلی کشتی که به آن وارد می شود یا 

انگلیسی به خوبی صحبت کند.«

وقتی طوفان می شود و رشایط جوی نامناسب است، کار پایلوت ها از همیشه سخت تر است. البته به گفته میری، 

شناورهای پایلوت به گونه ای طراحی شده اند که امکان واژگون شدن ندارند و می توانند با وجود موج هایی تا پنج 

مرت و نیم ایمن در دریا حرکت کند.

به گفته او رسعت این واحدها در حد ۱۳ یا ۱4 نات است که با توجه به رسعت کشتی ها مناسب است چون حداکرث 

رسعت یک کشتی در بندر بیشرت از 7 یا ۸ نات نیست.

میری مدرک مهندسی کشاورزی دارد و قرار بوده در خشکی کار کند اما یک اتفاق او را به دریا کشانده است. او 

گواهی نامه پایه یک برای هدایت جرثقیل داشته و به بندر می آید تا با جرثقیل کار کند اما در آن زمان شناوری در بندر 

موجود بوده که جرثقیل داشته و از آنجایی که او گواهی نامه ملوانی و موتوریستی هم داشته او را به عنوان فرمانده آن 

شناور انتخاب می کنند و با این تصمیم او یک شبه زندگی اش تغییر می کند و از خشکی به دریا می رود. او اکنون کارش 

را دوست دارد و از این که با دریا رسوکار دارد خوشحال است. او می گوید: »دریا هم قشنگ است و هم آرامش دارد.«
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گارد و 
وظیفه 

حفاظت 
بندر

ز  ا بعــد  هــا  ال کا

ــی  ــرای مدت ــه ب تخلی

در انبارهــا محوطــه 

بنــدری نگهــداری می شــوند. 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 

گیــالن می گویــد: »گارد پرجمعیت تریــن اداره بنــدر 

اســت و حــدود ۱۲۰ نفــر نیــرو در ایــن مجموعــه کار 

» . می کننــد

گارد بــه عنــوان ضابــط دادگســرتی در بنــدر حضــور 

دارد و وظایــف مختلفــی بــر عهــده دارد. یــک بخــش 

از وظایــف آن هــا بــه کنــرتل پــاس کشــتی ها و تــردد 

افــراد خارجــی و ایرانــی در بندر مربوط اســت. بخش 

دیگــر مربــوط بــه دوربین هــای مدار بســته اســت. در 

بنــدر حــدود ۶۰ دوربیــن مــدار بســته وجــود دارد که 

ــد متــام محوطــه  ــدر به وســیله آن هــا می توان گارد بن

بنــدری را زیــر نظــر داشــته باشــد: »اگر جرمــی اتفاق 

ــا  ــد و ی ــی رخ ده ــا رسقت ــری ی ــزاع، درگی ــا ن ــد ی بیفت

حادثــه ای بــرای کشــتی ها یــا بنــدر پیــش بیایــد مــا 

رسیــع از آن مطلــع می شــویم و ســعی می کنیــم 

مشــکل را مدیریــت و حــل کنیــم.«

بــه گفتــه او اتومبیل هــای گارد بــه صورت ۲4 ســاعته 

در بنــدر در حــال گشــت زنــی هســتند و ایــن واحــد 

ــراد و اتومبیل هــا را  ــن ورود و خــروج متــام اف همچنی

ــر  ــزار نف ــدود ۲ ه ــد ح ــارت دارد و رفت وآم ــت نظ تح

پرســنل اداره و رشکت هــای پیامنــکار را کنــرتل 

ــارت گارد  ــت نظ ــم تح ــدر ه ــی بن ــد. نگهبان می کن

اســت کــه بــه صــورت ۲4 ســاعته و بــدون هیــچ 

تعطیلــی در همــه روزهــای ســال فعالیــت می کنــد.

غفــارزاده توضیــح می دهــد کــه گروهــی هــم در گارد 

کارهــای ســتادی و روزانه مانند تهیــه آمارهــا و صدور 

مجوزهــا را انجــام می دهنــد. افــرادی هم کــه در بندر 

دچــار تخلف می شــوند بــا هامهنگــی مدیــرکل بندر 

توســط گارد بــه دایــره قضایی ارجــاع داده می شــوند: 

»در ایــن بنــدر جرایــم مرتبــط بــا مرشوبــات الکلــی، 

ــه  ــاع ب ــوارد ارج ــرتین م ــدر بیش ــواد مخ ــت و م رسق

مراجــع قضایــی را دارد.«

غفــارزاده می گوید کــه گارد دو اســرتاتژی در بنــدر را 

در پیــش گرفتــه اســت کــه یکــی پیشــگیری از وقــوع 

ــر ایــن  ــا جرائــم. او ب جــرم اســت و دیگــری برخــورد ب

ــوع جــرم بســیار  ــاد اســت کــه پیشــگیری از وق اعتق

اهمیــت دارد و گارد تــالش کــرده رشایطــی را در بندر 

ایجــاد کنــد که کســی نتوانــد حاشــیه ای امنــی برای 

خــود ایجــاد کنــد و مرتکــب جــرم شــود.

او از تجهیزاتــی کــه در اداره گارد وجــود دارد، رضایت 

دارد و می گویــد دوربین هــای مداربســته ای کــه 

در محوطــه بنــدری کار گذاشــته شــده اســت در 

ــد:  ــک می کن ــیار کم ــا بس ــه آن ه ــرم ب ــایی ج شناس

»ایــن دوربین هــا قابلیــت زوم باالیــی دارنــد و در 

صــورت نیــاز می توانیــم آن هــا را از مرکــز کنــرتل 

ــه اطــراف بچرخانیــم. وقتــی بــه چیــزی مشــکوک  ب

می شــویم ایــن دوربین هــا مــا را در کشــف حقیقــت 

یــاری می کننــد.«

ــق  ــده حری ــه خاموش کنن ــم ک ــق کنی از ورود تحقی

ــرای  احتاملــی چنیــن کاالیــی چیســت و خــود را ب

رشایــط اضطــراری آمــاده کنیــم.«

آمــوزش پرســنل اداری و رشکت هــا هــم وظیفــه 

آتش نشــانی اســت. نیروهــای عملیاتــی رشکت هــا 

بایــد نحــوه خامــوش کــردن آتــش را آمــوزش ببیننــد 

ــن  ــد وارد عمــل شــوند. ای ــاز بتوانن ــا در صــورت نی ت

نیروهــا بایــد حریــق را بشناســند و بداننــد کــه بــرای 

هــر آتشــی از چــه خامــوش کننــده ای باید اســتفاده 

کننــد و این کــه چگونــه بایــد یــک آتش ســوزی را بــه 

آتش نشــانی اطالع رســانی کننــد.

آتش نشــانی بنــدر، ســه ماشــین ســنگین فوماتیــک 

دارد کــه داخلش فــوم و آب اســت. از این ماشــین ها 

بــرای خامــوش کــردن حریق هــای ســنگین 

اســتفاده می شــود. آتش نشــانی یــک ماشــین 

امــداد و نجــات هــم دارد و دو ماشــین دیگــر کــه 

ــی  ــت: »وقت ــی اس ــری عملیات ــرشو و دیگ ــی پی یک

حریــق اتفــاق می افتــد ایــن دو ماشــین خــود را بــه 

رسعــت بــه محــل حریــق می رســانند. وظیفــه ایــن 

ماشــین ها شناســایی حادثــه اســت و فرمانــده برای 

ــین ها  ــن ماش ــی از ای ــا یک ــه ب ــات اولی ــام اقدام انج

خــود را زودتــر بــه محــل حادثــه می رســاند. بــا 

ــل  ــه مح ــی ب ــای عملیات ــی تیم ه ــکار وقت ــن راه ای

ــتور کار  ــتند و دس ــف نیس ــر بالتکلی ــند دیگ می رس

ــس  ــک آمبوالن ــا ی ــود. م ــادر می ش ــا ص ــرای آن ه ب

آمــاده بــه کار هــم داریــم کــه خدمــات رسپایــی 

را ارائــه می کنــد و وضعیــت مصــدوم را کنــرتل 

ــود.« ــل ش ــتان منتق ــه بیامرس ــا ب ــد ت می کن

آتش نشــانی یــک ایســتگاه اصلــی و یــک ایســتگاه 

فرعــی در بنــدر دارد کــه ۸۱ نفر در دو شــیفت کاری 

در آن هــا مشــغول بــه کار هســتند. ایســتگاه مرکزی 

در قلــب بنــدر اســت و ایســتگاه فرعــی در نزدیکــی 

اســکله ای اســت کــه محصــوالت ســوختی را تخلیــه 

می کنــد کــه در صــورت بــروز حادثــه بــه رسعــت وارد 

عمــل شــود: »تخلیه محصــوالت کشــتی های حامل 

انــرژی بــا نظــارت آتش نشــانی انجــام می شــود. 

ــار در  ــه ب ــگام تخلی ــانی در هن ــم از آتش نش ــک تی ی

کنــار اســکله حضــور دارنــد و در هنــگام تخلیــه عبور 

و مــرور افــراد بــه منطقــه ممنــوع می شــود. در کنــار 

تانکرهایــی هــم کــه محصــوالت نفتــی را بارگیــری 

ــر  ــور دارد و ب ــانی حض ــم آتش نش ــک تی ــد ی می کنن

کار آن هــا نظــارت دارد.«

ــکاری  ــدر هم ــات بن ــرا، گارد انتظام ــه گل پی ــه گفت ب

خوبــی بــا آتش نشــانی دارد و در زمینــه گزارش دهــی 

تخلف هــا بســیار بــه ایــن واحــد کمــک می کنــد: »در 

همــه جــای بنــدر دوربین هایــی کار گذاشــته شــده 

اســت و گارد بنــدر بــا ایــن دوربین ها محوطــه بندری 

ــت های  ــن گش ــر دارد، همچنی ــر نظ ــی زی ــه خوب را ب

گارد بــه صــورت مــداوم در محوطــه در رفت وآمــد 

هســتند، بــه همیــن جهــت نظــارت بســیار خوبــی بر 

بنــدر دارنــد. آن هــا اگــر متوجــه شــوند کــه فعالیتــی 

در حــال انجــام اســت کــه احتــامل وقــوع حادثــه در 

آن وجــود دارد و نیازمنــد اجازه از آتش نشــانی اســت، 

بــه رساغشــان می رونــد و از آن هــا می خواهنــد 

ــوز  ــر مج ــد. اگ ــه کنن ــانی را ارائ ــوز آتش نش ــه مج ک

داشــتند کــه یعنــی کار دارد قانونــی انجــام می شــود 

در غیــر ایــن صــورت کار را متوقــف می کننــد، افــراد 

متخلــف بازداشــت می شــوند و لــوازم کار هــم ضبــط 

می شــود. اگــر مشــخص شــود کــه افــراد اولیــن بــار 

ــه  ــد گرفت ــا تعه ــد از آن ه ــف کرده ان ــه تخل ــت ک اس

می شــود و بعــد آزاد می شــوند و از آن هــا خواســته 

می شــود کــه بــه واحــد آتش نشــانی مراجعــه کننــد و 

مجــوز بگیرنــد امــا در صورتــی کــه ایــن افــراد بــاز هــم 

تخلــف کننــد دیگــر بــه آن هــا اجــازه داده منی شــود 

کــه در بنــدر فعالیــت کننــد.«

گل پیــرا، آتش نشــانی را یــک علــم می دانــد 

ی عملکــرد بهــرت  ســت کــه بــرا و معتقــد ا

آتش نشــان ها هــم بایــد دانــش کافــی داشــته 

باشــند و هــم تجهیــزات مناســب و بــه روز. بــه اعتقاد 

او از زمانیکــه آتش نشــانی از حالــت رشکتــی خــارج 

شــده و به صــورت قــرارداد مســتقیم ســازمان درآمده 

ــت  ــدر کفای ــه ق ــت ب ــته اس ــازمان نتوانس ــت، س اس

تجهیــزات جدیــد بــرای ایــن واحد بخــرد: »بســیاری 

ــا  از تجهیــزات و وســایل مــا قدیمــی اســت. البتــه ب

کمــک مدیــر کل قبلــی و مدیــر کل فعلــی برخــی از 

ــوازم و  ــو شــده اســت امــا ل ماشــین ها و تجهیــزات ن

ــه روز کــم داریــم و بایــد حتــام  تجهیــزات جدیــد و ب

خریــداری شــود. واقعیــت این اســت که ما بســیاری 

ــام داشــته  ــد حت ــی را هــم کــه بای از وســایل حداقل

ــم.  ــیار نداری ــای س ــال پمپ ه ــم؛ مث ــیم، نداری باش

ــه پمــپ را  ــور باشــیم کــه کار رل ــی مجب اگــر در جای

انجــام دهیــم و آب را به جــای دیگری انتقــال دهیم، 

منی توانیــم. سیســتم های جدیــد اطفــا حریــق 

کوله پشــتی هــم کــه بســیار مفیــد هســتند و بــه کار 

رسعــت می دهنــد را هــم نداریــم. دســتگاه های 

تنفســی بایــد بــه تعــداد زیــاد داشــته باشــیم چــون 

در عــرض ۱۰ دقیقــه تخلیــه می شــود و دوبــاره 

ــم و  ــی داری ــداد کم ــا تع ــم ام ــر کنی ــا را پ ــد آن ه بای

اگــر یــک عملیــات طوالنــی مــدت باشــد بــا کمبــود 

دســتگاه های تنفســی مواجــه می شــویم. اگــر 

خدایــی نکــرده یــک حریــق بــزرگ اتفــاق بیفتــد مــا 

تجهیــزات کافــی نداریــم کــه مثــال بــرای ۵ ســاعت 

ــره  ــم. ذخی ــه بدهی ــات را ادام ــم عملی ــت رس ه پش

فــوم کــم اســت و شــلنگ ها در مــدت زمــان طوالنــی 

پــاره می شــوند. حتــی لبــاس آتش نشــانی هــم 

کــم داریــم. بایــد حداقــل ۲۰ دســت لبــاس اضافــه 

داشــته باشــیم کــه نداریــم. بایــد دو دســتگاه بزرگ 

ــاق  ــی اتف ــر عملیات ــه اگ ــیم ک ــته باش ــه داش تهوی

افتــاد کــه گاز ســمی در محــل حادثــه بــود، گاز بــه 

رسعــت تخلیــه شــود و نفــرات وارد عمــل شــوند کــه 

ایــن دســتگاه ها هــم در آتش نشــانی وجــود نــدارد.«

 او توضیــح می دهــد کــه بــا وجــود همــه کمبودهــا، 

ــکل  ــن ش ــه بهرتی ــون کارش را ب ــانی تاکن آتش نش

ــا  ــه ب ــم ک ــا می دانی ــت: »م ــام داده اس ــن انج ممک

ایــن تجهیــزات کارهــا بســیار بهــرت انجــام می شــود 

امــا بــدون ایــن تجهیــزات هــم ضعیــف نیســتیم. در 

ــم.« ــرف اول را می زنی ــالن ح ــتان گی اس

از او دربــاره حــوادث بنــدر ســوال می کنــم، 

و  بــا کنرتل هــا  نه  شــبختا خو « : یــد می گو

ــته ایم.  ــدر نداش ــزرگ در بن ــه ب ــگیری ها حادث پیش

ــوده  ــل ب ــک کاب ــی ی ــد اتصال ــال در ح ــوادث مث ح

ــی دوم  ــت. ول ــرده اس ــاد نک ــدی ایج ــر ج ــه خط ک

اردیبهشــت امســال یکــی از کابین هــای کشــتی ای 

کــه در کنــار اســکله پهلــو گرفتــه بــود دچــار حریــق 

شــد کــه خوشــبختانه تیــم مــا در کمــرت از یــک 

دقیقــه بــه آنجــا رســید و حریــق را کنــرتل کــرد. اگــر 

ایــن حریــق کنــرتل منی شــد حادثــه هولناکــی 

می توانســت اتفــاق بیفتــد.«
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مرکز خدمات
 و کنرتل ترافیک دریایی 
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مرکـز خدمـات و کنـرتل ترافیـک دریایـی بخشـی 

اسـت کـه ورود بـه آن وسوسـه برانگیـز اسـت. از 

داخـل این بـرج می تـوان متـام بنـدر و شـهر را زیر 

نظـر گرفـت. ایـن مرکـز هامن گونـه کـه از نامـش 

پیداسـت، وظیفـه خدمات دهـی و ایمنـی همـه 

شـناورهایی کـه بـه بنـدر ورود و خـروج می کننـد 

را بـر عهـده دارد و همـه ارتباطـات بیـن دریـا و 

خشـکی و همچنین برنامه ریزی برای ورود و خروج 

کشـتی ها از طریـق ایـن مرکـز انجـام می شـود. 

هـدف اصلـی ایـن بـرج کنـرتل، حفـظ جـان افراد 

در دریـا و حفظ محیط زیسـت اسـت. ایـن مرکز در 

سـال ۱۳۸4 بـه بهره بـرداری رسـیده و بـه صـورت 

۲4 سـاعته فعـال اسـت و در آن ۸ نفـر مشـغول بـه 

کار هسـتند. در هـر شـیفت کاری حتـام بایـد دو 

نفـر در بـرج حضـور داشـته باشـند. شـیفت های 

کاری ۱۲ سـاعته تعریـف شـده اسـت و هـر کـدام 

از افـرسان کنـرتل بعـد از یـک شـیفت کاری، ۲4 

سـاعت اسـرتاحت دارنـد.

کامبیز انبیر، افـرس کنرتل ترافیـک دریایی درباره 

چگونگـی برنامه ریزی بـرای ورود کشـتی ها به این 

بنـدر می گویـد: »کشـتی هایی کـه می خواهـد بـه 

بنـدر وارد شـوند بایـد چند سـاخت قبل خـرب ورود 

خـود را به وسـیله ایمیـل یـا فکس بـه مرکـز کنرتل 

اطـالع دهنـد و به طـور تقریبـی اعـالم کننـد کـه 

چـه سـاعتی به بنـدر می رسـند. آن هـا بایـد درباره 

این که بارشـان چیسـت، کدام منایندگی در انزلی 

آن ها را سـاپورت می کند هـم اطالع رسـانی کنند. 

مرکز کنـرتل هم با توجه بـه اطالعاتی کـه دریافت 

می کنـد کار برنامه ریزی بـرای ورود کشـتی را آغاز 

می کنـد و هامهنگی هـای الزم را بـا واحدهـای 

مربوطه مانند امـور بندری، بخش مالی، حراسـت 

و ... انجـام می دهـد اگـر کشـتی از هیـچ نظـر 

مشـکلی نداشـت، بـا هامهنگـی امـور بنـدری، 

اسـکله ای بـه آن هـا اختصـاص داده می شـود و 

خدمات اسنادی برای تسهیل امور مشرتیان

ــه  ــه آن مراجع ــه ب ــت ک ــری اس ــش دیگ ــدر بخ ــنادی بن ــات اس ــز خدم مرک

می کنــم. بنــدر انزلــی از ســال ۱۳7۵ بــا هــدف تســهیل امــور و رفــاه حــال 

مشــرتیان بنــدر ایــن مرکــز را راه انــدازی کــرد. در ایــن مرکــز همــه خدمــات 

اســنادی مــورد نیــاز صاحبــان کاال و خطــوط کشــتیرانی بــه صــورت متمرکز 

ــنادی  ــایت اس ــوول س ــا، مس ــراد نی ــی م ــود. عل ــه داده می ش ــا ارائ ــه آن ه ب

ــد:  ــز می گوی ــن مرک ــی در ای ــوه خدمات ده ــا نح ــه ب ــی در رابط ــدر انزل بن

»در گذشــته شــیوه کار بــه ایــن صــورت بــود کــه هــر کــدام از رشکت هــا در 

محوطــه بنــدری بــرای خودشــان دفــرت داشــتند و بــه ایــن ترتیــب کار بــرای 

ــه دفــرت دیگــر  ــد مــدام از یــک دفــرت ب ــود چــون بای مراجعه کننــدگان ســخت ب

مراجعــه می کننــد 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 ســاده تر از قبــل شــده اســت. 

بــا راه انــدازی مرکــز خدمــات اســنادی بنــدر، دو اداره بنــدر و گمــرک بــا ایجــاد تعامــل الکرتونیکــی و تبادل 

ــد.« ــوری کار مشــرتیان را بســیار ســاده کرده ان ــرب ن ــق فی ــی از طری اطالعات

 بــه گفتــه او چنیــن سیســتمی بــرای اولین بــار در کشــور در بنــدر انزلی بــه صــورت پایلــوت راه اندازی شــده 

اســت: »از ســال ۱۳7۵ راه انــدازی چنیــن مرکــزی در دســتور کار قــرار گرفــت و در ســال ۱۳۸7 بــا تولیــد 

نرم افــزار GCOMS کــه مالکیــت آن با ســازمان بنــادر اســت، اطالعات بیــن این ســازمان و گمرک بــه صورت 

ــزار  ــی خــود تقاضــا کــرد کــه نرم اف ــرای حفــظ اســتقالل حقوق ــه گمــرک ب ــادل شــد. البت الکرتونیکــی تب

مســتقلی داشــته باشــد کــه این اقــدام هــم انجــام شــد و نرم افــزار CECS بــرای گمــرک هــم طراحــی و تولید 

شــد. اکنــون هــم تبــادل اطالعــات بیــن گمــرک و اداره بنــدر بــه کمــک یــک رسور واســط انجــام می شــود.«

مــراد نیــا می گویــد کــه حاصــل ایــن تبــادل اطالعاتــی بیــن بنــدر و گمــرک صــدور پروانــه گمرکی بــه صورت 

ــد محاســبات بنــدری  ــه صــورت آنالیــن می توان ــه ب ــا مشــاهده اطالعــات ایــن پروان آنالیــن اســت و بنــدر ب

مرتبــط بــر کاال را انجــام دهــد و صــورت حســاب هزینــه بنــدری صــادر کنــد. صاحــب کاال هــم بــا اســتفاده 

ــرای  ــور ب ــهیل ام ــث تس ــه باع ــن چرخ ــه ای ــد ک ــت کن ــه را پرداخ ــی هزین ــت الکرتونیک ــتم پرداخ از سیس

ــت. ــده اس ــوع ش ارباب رج

بــه گفتــه او رشکت خدمــات دریایــی بنــدری کاوه، رشکــت ایران بنــادر، رشکــت آریا بنــادر، رشکــت اقیانوس 

آبــی و رشکــت طلــوع ســفید بــاران ۵ رشکتــی هســتند کــه در ســایت خدمــات اســنادی حضــور دارنــد و در 

ســه شــیفت کاری مشــغول بــه ارائــه خدمــات هســتند.
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 واحد حقوقی یکی دیگر از بخش هایی است که در 

بندر فعال است. رضا حسن پور ملک شاه، مسوولیت 

حقوقی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن را 

بر عهده دارد. او از سال ۱۳7۶ این سمت را بر عهده 

دارد ]ایشان در مقطعی برای تحصیل به خارج از 

کشور رفته اند و بعد از بازگشت دوباره همین سمت را 

بر عهده گرفته اند[.

او درباره فعالیت هایی که در واحد حقوقی اداره 

کل بنادر و کشتیرانی بندر انزلی انجام می شود، 

می گوید: »انجام امور ثبتی یکی از کارهایی است که این واحد انجام می دهد. کار 

این بخش نظارت بر متلک اراضی مورد نیاز سازمان در طرح های توسعه ای است. این 

متلک می تواند خرید اراضی از اشخاص حقیقی یا تحویل اراضی از سازمان های دیگر 

باشد. البته ممکن است متلک از طریق استحصال اراضی دریا به وسیله خشک کردن 

و ساخت اسکله و موج شکن به دست بیاید.«

مستندسازی فعالیت دیگری است که در واحد حقوقی این اداره کل انجام می شود. 

مستندسازی با توجه به مقررات دولتی با همکاری واحدهای دیگر اداره از جمله واحد 

فنی و مهندسی صورت می گیرد. همچنین همکاری با اداره ثبت و کارشناسان ثبتی 

هم در این واحد انجام می شود که برای انجام این کار از تخصص کارشناسان رسمی 

دادگسرتی که در زمینه متلک و مستندسازی تجربه خوبی دارند، بهره برده می شود.

اگر اداره بنادر و دریانوردی بندر انزلی با رشکت ها یا اشخاص طرف قرارداد یا معامله 

دچار اختالف شود و این مشکل از طریق گفت وگو حل نشود، اداره حقوقی مشکل را 

از طریق دادگسرتی پیگیری می کند. همچنین از طرف دیگر اگر دعاویی یا شکایتی 

علیه سازمان مطرح شود، تهیه لوایح دفاعیه و مستندات از وظایف این واحد است.

حسن پور تنظیم و انعقاد قرارداد را از دیگر وظایف این واحد عنوان می کند: »در 

سال های اخیر بحث یکنواختی و یکسان سازی قراردادها در سطح بنادر و سازمان 

مطرح است که البته کار تدوین پیش نویس قرارداد جهت ارائه به مدیرعامل توسط 

مدیریت حقوقی انجام می شود. بعد از تدوین قرارداد و تصویب آن در سازمان، مساله 

برگزاری مزایده یا مناقصه مطرح می شود که بحث مستندسازی قبل از فراخوان بسیار 

مهم است که انجام این کار هم بر عهده واحد حقوقی گذاشته شده است.«

او رشکت در کارگروه های تخصصی سازمان مانند کمیته رسیدگی به سوانح دریایی، 

کمیته تخلفات آیین نامه انضباطی کار و همچنین کمیته نظارت بر ساخت وساز 

غیرمجاز در سواحل و بنادر و کمیته های تخصصی دیگر را از وظایف این واحد عنوان 

می کند. واحد حقوقی در این کمیته ها به عنوان عضو اصلی حضور دارد و دارای رأی 

و نظر هم می تواند باشد.

حسن پور یکی از مشکالت عمده در سواحل شاملی کشور را بحث ترصف غیرقانونی 

سواحل و بنادر از طریق ساخت وسازهای غیرمجاز می داند: »این ترصف ها هم از سوی 

اشخاص حقیقی و هم از سوی سازمان های دولتی به کرات اتفاق افتاده است و این 

اداره کل هم به طور جدی پیگیر حل این مساله است. این مساله از طرف نهادهای 

غیرسازمانی مثل شورای حفظ حقوق بیت املال هم که اخیرا در قوه قضاییه تشکیل 

شده است به شدت در حال پیگیری است و به دنبال آن هستند که بتوانند جلو این 

تخلف ها را بگیرند.«

او توضیح می دهد: »اگر ساخت وساز غیرمجازی در سواحل انجام شود، تکلیف 

مشخص است و به رصاحت در قانون آمده است که ما می توانیم مساله را پیگیری کنیم 

اما در مورد تاالب انزلی مساله به این سادگی نیست. تاالب انزلی در کنوانسیون رامرس 

به عنوان یک تاالب بین املللی شناخته شده است و لزوم حفظ و حراست از آن بر عهده 

دولت ایران گذاشته شده است. به همین جهت یک خأل قانونی در مورد تاالب انزلی 

ایجاد شده است و اداره بنادر و دریانوردی انزلی به سادگی منی تواند ساخت وسازهای 

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 ۲۲ ماده ۳۳ آیین نامه سازمان و همچنان 

تبرصه الحاقی به بند ۲۲ از طرف قضات دادگسرتی و دادستانی داشتند، قائل به 

صالحیت ورود سازمان به تاالب نبودند به همین جهت ما نتوانستیم از نظر قضایی 

مساله ساخت وسازهای غیرمجاز را پیگیری کنیم و چند مورد هم که پیگیری کردیم 

با منع تعقیب مواجه شدیم به این دلیل فعالیت های ما اینجا عقیم ماند. تا این که 

مقامات قضایی شهر تغییر کردند و تفسیر دیگری از قانون داشتند و شکایت های اداره 

کل بنادر و دریانوردی در مورد ساخت وسازهای غیرمجاز را پذیرفتند. از آن زمان به بعد 

ما شکایت های خود را مطرح کردیم و خوشبختانه یکی دو مورد هم دستور تخریب 

صادر و اجرا شد.«

به گفته او تعداد ساخت وسازهای غیرمجاز در حاشیه تاالب آن قدر زیاد است که باید 

یک عزم ملی و برنامه ریزی دقیق برای تغییر وضعیت وجود داشته باشد به همین خاطر 

کارگروه استانی نظارت بر سواحل و بنادر با حضور همه اداره های کل و مراجع مرتبط 

راه اندازی شده است و قرار است جلسات این کارگروه به طور مداوم استمرار داشته 

باشد: »در این کارگروه عنوان شده است که برای انجام هر کاری در سواحل باید از سوی 

دستگاه های مربوطه که یکی از آن ها اداره بنادر و دریانوردی است مجوز گرفته شود و 

این اتفاق بسیار خوبی است. می توان امیدوار بود که در آینده شاهد تخریب سازه های 

غیرمجاز و جلوگیری از ساخت و سازی غیرمجاز جدید باشیم.«

حسن پور هم مثل برخی از واحدهای دیگر از عدم ارتقای شغلی در تشکیالت حقوقی 

گالیه دارد: »با توجه به این که جایگاه مدیریت حقوقی، جایگاه معاونتی است ولی با 

توجه به این که این واحد معاونت محسوب منی شود، مدیر در اینجا جایگاه کارشناس 

مسوول دارد و هیچ راهی برای  تقویت واحد و ارتقای شغلی وجود ندارد. «

مسئولیت های حاکمیتی در واحد حقوقی

بـه پایلـوت و یدک کش هـا هـم اعـالم می شـود 

کـه بـرای ورود کشـتی آمـاده باشـند. اگـر رشایـط 

جوی مناسـب باشـد به کشـتی اعالم می شـود که 

بـرای ورود بـه بنـدر مشـکلی وجـود نـدارد. شـناور 

پایلـوت راهنـام را بـه داخل کشـتی می رسـاند و با 

کمـک یدک کش هـا کشـتی در کنـار اسـکله پهلو 

می گیـرد.«

بـه گفتـه او گاهـی اوقات بعـد از خـروج پایلـوت از 

بنـدر، رشایـط جـوی داخـل بنـدر تغییـر می کند و 

مه آن قـدر محوطـه را می پوشـاند که ورود کشـتی 

بـه نظـر غیـر ایمـن می آیـد. در ایـن صـورت مرکـز 

کنـرتل با راهنام متـاس می گیرد و رشایـط را اعالم 

می کنـد و از او می خواهـد بـا توجـه بـه وضعیـت 

جوی در رابطه بـا ورود به بنـدر تصمیم گیری کند. 

در ایـن حالـت راهنام اگـر به ایـن نتیجه برسـد که 

بـا کمـک رادارهـا می تواند کشـتی را هدایـت کند 

و ایمن به اسـکله برسـاند به کارش ادامـه می دهد 

در غیـر ایـن صـورت به شـناور پایلـوت مـی رود و به 

اسـکله بازمی گـردد و کشـتی هـم در لنگرگاه های 

بیرون اسـکله منتظر می ماند تا رشایط جوی برای 

ورودش مهیـا شـود.

بـرای خـروج کشـتی ها از بنـدر هـم بایـد فرایندی 

صـورت بگیـرد. وقتـی تخلیـه بـار کشـتی متـام 

می شـود یـا بارگیـری انجـام می شـود و همـه 

پروسـه های الزم بـرای خـروج از بنـدر ماننـد 

هامهنگـی بـا حراسـت و گذرنامـه و واحدهـای 

مربـوط انجـام می شـود، امـور بنـدری بـه مرکـز 

کنـرتل اطـالع می دهـد کـه کشـتی آمـاده خـروج 

اسـت. در ایـن هنـگام مرکـز کنـرتل بـا پایلـوت و 

یدک کش هـا هامهنگـی می کنـد تـا کشـتی را 

بـرای خـروج از اسـکله همراهـی کننـد.

 بـه گفتـه او کشـتی ها هیـچ گاه بـدون هامهنگـی 

بـا مرکـز وارد بنـدر منی شـوند: »در رشایطـی کـه 

وضعیـت خاصـی در کشـتی اتفـاق می افتـد، مثال 

کسـی بدحال باشـد و نیـاز بـه خدمات اورژانسـی 

داشـته باشـد ایـن موضـوع را بـه مرکـز اطـالع 

می دهنـد و مـا بـا مرکـز جسـتجو و نجـات دریایـی 

)MRCC( متـاس می گیریـم. اگـر رشایـط خیلـی 

حاد باشـد برای نجـات فرد ممکن اسـت هلیکوپرت 

فرسـتاده شـود.«

او دربـاره دیـد ایـن مرکـز می گویـد: »راداری در 

مرکـز کنـرتل وجـود دارد کـه اگـر هـوا خوب باشـد 

تـا ۲۵ مایلـی را اکـو داریـم، امـا وقتـی هـوا خراب 

اسـت و مـه وجـود دارد، اکـو بیشـرت از ۱۰ یـا ۱۵ 

مایل نیسـت. ولـی یک سیسـتم دیگری هسـت به 

 )AIS( نام سیسـتم شناسـایی اتوماتیک اطالعات

کـه از زمـان ۱۱ سـپتامرب وجـود ان در کشـتی ها 

رضوری اعالم شـد. با این سیسـتم، اگـر هوا خوب 

باشـد مـا AIS را تـا ۱۵۰ مایـل و اگـر هـوا طوفانی 

باشـد تـا ۲۵ مایـل مشـاهده می کنیـم.«

و می پرسـم کسـانی کـه در مرکـز کنـرتل  ز ا ا

کار می کننـد بایـد چـه مدرکـی داشـته باشـند، 

می گویـد: »رشـته آن هـا بایـد مرتبـط با دریا باشـد 

بیشـرت مدرک مخابـرات دریایی دارنـد ولی مدرک 

مـن دریانوردی اسـت. ده سـال روی کشـتی بودم 

امـا بـه خاطـر دوری از خانـواده و سـختی های کار 

دریـا، ترجیح دادم ایـن کار را انتخاب کنم. آخرین 

باری کـه دریا رفتم، دخـرتم خیلی گریـه کرد و من 

تصمیـم گرفتـم دیگـر دریا نـروم.«

از او درباره برج قدیمی سـوال می کنـم، می گوید: 

»ایـن بـرج هنـوز فعـال اسـت و مرکـز جسـتجو و 

نجـات دریایـی و همچنیـن مخابـرات دریایـی در 

آن قـرار دارد.«
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تلفیق دانش و تجربه
اساس کار معاونت بندری و دریایی

 به رساغ حســین چراغی، معاون دریایــی و بندری 

ــتان گیالن می روم  اداره کل بنادر و دریانوردی اس

تا اطالعاتــم را در رابطه بــا بندر انزلــی کامل کنم. 

چراغــی توضیــح می دهــد کــه بنــدر انزلــی از نظر 

ــکله  ــت اس ــارض ۱۰ پس ــال ح ــاختی در ح زیرس

دارد کــه یکــی از ایــن اســکله ها، نفتــی و ۹ پســت 

دیگــر مربــوط بــه کاالهــای جــرنال کارگــو اســت. 

ــت  ــن و ظرفی ــون ت ــدر 7 میلی ــی بن ــت واقع ظرفی

اســمی آن ۱۱ میلیــون تــن اســت. آبخــور بنــدر انزلــی ۵/۵ مــرت اســت کــه می توانــد 

ــا ظرفیــت ۶۵۰۰ تــن باشــد. تجهیــزات اســرتاتژیک ایــن  ــرای کشــتی هایی ب پذی

بنــدر که در پیشــانی اســکله ها قــرار گرفته و بــرای تخلیــه و بارگیــری به کار مــی رود، 

متنوع هســتند. در حــال حــارض در این بنــدر از جرثقیل هــای ریلی ۱۰ تــا ۱۵ تنی، 

جرثقیــل گاتوالــد ۱۰۰ تنــی، جرثقیــل لیپــر تلســکوپی ۱۲۰ تــن، جرثقیــل لیپــر 

موبایــل ۳۶ تــن و جرثقیــل گــرو تلســکوپی ۶۰ تنــی اســتفاده می شــود.

ــن  ــن و کامل تری ــی مدرن تری ــدر انزل ــد: »بن ــدری می گوی ــزات بن ــورد تجهی او در م

تجهیــزات اســرتاتژیک را در بیــن بندرهــای شــامل ایــران و حتــی بنــادر کشــورهای 

ــود  ــا وج ــت. ب ــی، داراس ــن باش ــا ترکم ــتاراخان ی ــد آس ــزر مانن ــای خ ــیه دری حاش

کرین هــا و جرثقیل هایــی کــه در ایــن بنــدر وجــود دارد، همــه نــوع کاال را می توانیــم 

تخلیــه و بارگیــری کنیــم.«

ــرای  ــکله ب ــت اس ــت ۵ پس ــرار اس ــی ق ــدر انزل ــعه در بن ــرح توس ــرای ط ــد از اج بع

کاالهــای عمومــی، ۲ پســت اســکله بــرای غــالت، ۳ پســت اســکله دولفیــن نفتــی 

ــکله  ــت اس ــامل ۵ پس ــه ش ــک حوضچ ــوختی و ی ــی و س ــواد نفت ــری م ــرای بارگی ب

خدماتــی و یــک پســت اســکله مســافری در بنــدر ســاخته شــود. چراغــی می گوید: 

»در حــال حــارض یــک ترمینــال مســافری توســط بخــش دولتــی بــا رسمایه گــذاری 

7 میلیــارد تومــان در بنــدر انزلــی احــداث شــده اســت کــه از مجهزترین ســالن های 

مســافری در بنــادر شــاملی اســت. در طرح توســعه قرار اســت اســکله مســافری هم 

راه انــدازی شــود. هــدف مــا ایــن اســت کــه بــا جــذب بخــش خصوصــی گردشــگری 

دریایــی و ســفرهای دریایــی را در این بنــدر راه اندازی کنیــم. به طوری که مســافران 

بتواننــد بــه کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر ســفر کننــد.«

 او توضیــح می دهــد: »در فــاز اول قــرار اســت بــا کمک بخــش خصوصی شــناورهای 

۱۵ تــا ۵۰ نفره متناســب با گردشــگری ســاحلی بــرای بنــدر تامین کنیم. بر اســاس 

هدف گــذاری کــه انجــام شــده ایــن شــناورها قــرار اســت گردشــگران را بــه ســواحل 

نزدیــک بربنــد تــا فرهنــگ اســتفاده از دریــا و جاذبه هایی کــه در گردشــگری دریایی 

ــدازی  ــا راه ان ــدف م ــم ه ــدی ه ــاز بع ــم. در ف ــی کنی ــردم معرف ــه م ــود دارد را ب وج

ســفرهای دریایــی اســت؛ یعنــی فراینــدی تعریــف شــود کــه مســافران از ایــن بنــدر 

ــیه و  ــان، روس ــو، آذربایج ــد باک ــزر مانن ــای خ ــیه دری ــورهای حاش ــه کش ــد ب بتوانن

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 می گویــد: »اطــالع دقیقــی در ایــن زمینــه نــدارم امــا 

کشــور ترکمنســتان در این زمینه اعــالم آمادگی کرده اســت و البته در بنادر شــاملی 

ایــران هم بنــدر نوشــهر ترمینــال مســافری دارد و می توانیــم بین بنــدر انزلــی و بندر 

نوشــهر مســافرت دریایــی راه انــدازی کنیم.«

ــمگیری  ــور چش ــدر به ط ــت بن ــعه ظرفی ــرح توس ــدن ط ــی ش ــا اجرای ــه او ب ــه گفت  ب

افزایــش خواهــد یافــت: »بــا اجــرای طــرح توســعه ظرفیــت بنــدر بــه ۱7 میلیــون تن 

ــن  ــد و ای ــرت می رس ــه ۸ م ــرت ب ــا از ۵/۵ م ــکله های م ــور اس ــد و آبخ ــش می یاب افزای

افزایــش آبخــور بــه معنــای آن اســت کــه مــا می توانیــم بعــد از اجــرای طــرح پذیــرای 

کشــتی های ۱۲هــزار تنــی باشــیم در حالــی کــه در حــال حــارض فقط کشــتی های 

ــه بنــدر رفت وآمــد داشــته باشــند.« ــا ۶۵۰۰ تــن می تواننــد ب ت

ــت و  ــر اس ــال تغیی ــزر در ح ــه خ ــاری در ناحی ــوی تج ــه الگ ــد ک ــح می ده  او توضی

تنــوع کاالهــا هــم افزایــش پیــدا کــرده اســت بنابرایــن بایــد تــالش کنیــم کــه بنــادر 

خــود را متناســب بــا تغییــرات بــه روز کنیــم: »بنــدر انزلــی، جــزء بنــادری بــه حســاب 

ــن آالت  ــوب و آه ــه چ ــرت در زمین ــته بیش ــوده و در گذش ــی ب ــک کاالی ــه ت ــد ک می آی

فعــال بوده اســت ولــی بــا تغییــر الگــوی تجــارت در بیــن کشــورهای حاشــیه دریای 

ــم. در حــال حــارض  ــدر را توســعه بدهی ــن بن ــد ای ــوع کاالهــا بای ــش تن خــزر و افزای

صــادرات غــالت، میــوه، صیفیجات، مــواد غذایــی، مــواد معدنی، ســیامن، کلینکر، 

مصالــح ســاختامنی در بیــن کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر رونــق گرفتــه اســت و 

ــن  ــرد. بنابرای ــد ک ــد خواهن ــا رفت وآم ــن دری ــر در ای ــدازه بزرگ ت ــا ان ــتی هایی ب کش

توســعه زیرســاخت های بنــدر و فراهــم کــردن رشایطــی کــه کشــتی های بــا ظرفیت 

ــادی برخــوردار اســت  ــت زی ــد از اهمی ــو بگیرن ــا پهل ــد در اســکله های م ــاال بتوانن ب

چــون در غیــر ایــن صــورت از کشــورهای منطقــه عقــب خواهیــم مانــد. کشــورهای 

آذربایجــان، ترکمنســتان و قزاقســتان در زمینــه توســعه بنــادر خــود اقــدام کرده انــد 

مــا هم بایــد تــالش کنیم کــه بنــادر را توســعه بدهیــم و بــه اســتانداردهای مــورد نظر 

ــم.« ــک کنی ــرتی هایامن نزدی مش

 بــه گفتــه او ســاخت اســکله های ســوختی هــم بــرای این کــه امــکان واردات 

ــاخت ۳  ــا س ــت ب ــرار اس ــت: »ق ــد الزم اس ــم باش ــدر فراه ــه بن ــی ب ــای نفت فرآورده ه

ــه فرآورده هــای نفتــی هــم در بنــدر  ــرای تخلی اســکله نفتــی زیرســاخت های الزم ب

انزلــی ایجــاد شــود. در حــال حــارض محوطــه تانکری ســاخته شــده اســت و قــرارداد 

لوله کشــی از پــای اســکله تــا محوطه هایــی کــه در ۸ کیلومرتی بنــدر انزلــی و بیروِن 

شــهر قــرار دارد با بخــش خصوصــی در حــال انعقــاد اســت. طبــق برنامه ریزی هایی 

ــورت  ــه ص ــوخت را ب ــم س ــده می توانی ــال آین ــک س ــرت از ی ــده در کم ــام ش ــه انج ک

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، می گویــد: »کشــور در حــال حــارض در رشایــط خاصــی بــه رس 

می بــرد و تحریم هــا در تجــارت خارجــی تأثیــر گذاشــته و بــه تبــع آن بنــادر هــم کــه 

درگاه ورود و خــروج کاال هســتند از ایــن وضعیت تأثیر گرفته انــد. وقتی حجم تجارت 

کــم شــود، فعالیــت بنــادر هــم کمــرت می شــود؛ امــا بــا توجــه بــه این کــه تجــارت در 

دریــای خــزر رو به گســرتش و تنوع کاالهــای تجاری در ایــن منطقه در حــال افزایش 

اســت و این احتــامل وجــود دارد که تحریم ها برداشــته شــود، توســعه بنــادر رضوری 

بــه نظــر می رســد. نکتــه دیگــری کــه بســیار مهــم اســت و می توانــد دلیــل خوبــی 

بــرای توســعه بنــادر باشــد ایــن اســت کــه ایــران در مســیر کریــدور شــامل و جنــوب 

قــرار دارد و از طریــق کشــور مــا می توانــد ترانزیــت کاال اتفــاق بیفتــد.«

او در رابطــه بــا بحــث ترانزیــت کاال از طریــق ایــران و مشــکالت آن می گویــد: »بنــدر 

فقــط یکــی از حلقه هــای متعــدد زنجیــره تامیــن کاال و البتــه مهم تریــن 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 ذینفع هــای داخــل ایــن زنجیــره هــم نقــش خــود 

را بــه خوبــی ایفــا کننــد و هامهنگــی خوبــی بیــن حلقه هــای زنجیــر اتفــاق بیفتد تا 

یــک کاال از مبــدا بــه مقصــد برســد.«

 بــه اعتقــاد چراغــی بــرای این کــه حلقه هــای ایــن زنجیــر بــه خوبــی بــه هــم متصــل 

ــه صــورت بین املللــی کار  شــود بایــد رشکت هــای فــورواردری قــوی کــه بتواننــد ب

کننــد، شــکل بگیــرد. ایــن رشکت هــا بایــد در زمینــه بازرگانــی کاال، حمــل دریایــی 

کاال، نگهــداری و ایجاد ارزش افــزوده داخل بنادر، حمل زمینــی کاال و مجددا حمل 

دریایــی تــا این کــه کاال بــه مقصــد برســد، فعــال باشــند: »بایــد بــه ســمتی حرکــت 

ــران راه بیفتــد و نقــش آن هــا را در تجــارت  کنیــم کــه رشکت هــای فــورواردری در ای

پررنــگ کنیــم. چــون یکــی از دالیلــی کــه ترانزیــت در کشــور مــا موفــق عمــل نکرده 

این اســت کــه جریــان حرکــت کاال در زنجیره بســیار کنــد اســت. کاال داخــل زنجیره 
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متوقــف می شــود و دو عامــل هزینــه و زمــان را در حمل ونقــل افزایــش می دهــد بــه 

ــود.« ــه منی ش ــبکه مقرون به رصف ــن ش ــال کاال در ای ــه انتق ــوری ک ط

ــی های  ــاس بررس ــر اس ــد: »ب ــران می گوی ــا در ای ــت تعرفه ه ــاره وضعی ــی درب چراغ

انجــام شــده، بنــادر ایــران از لحــاظ تعرفــه ای تفــاوت چندانــی بــا بقیــه کشــورهای 

حاشــیه دریــای خــزر نــدارد حتــی در برخــی مــوارد در ارائــه خدمــات دریایــی، نــرخ 

پایین تــری داریــم امــا در بخــش تعرفه هــای خدمــات بنــدری وضعیــت کمــی 

متفــاوت اســت. تعرفه هــا در همــه بنــادر شــامل کشــور یکســان اســت و بــر اســاس 

تعرفــه کتابچــه تعرفه هــای ســازمان تعییــن می شــود امــا زمانــی مــا می توانیــم در 

بحــث تعرفــه قیمــت را رقابتی بکنیــم کــه بخــش خصوصــی را وارد کنیم؛ یعنــی باید 

رشکت هــای 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 حلقه های 

زنجیــر به طــور مســتقل و جداگانــه عمــل کننــد، هزینــه متــام شــده انتقــال کاال باال 

مــی رود. هــر چــه سیســتم یکپارچه تــر عمل کنــد، زمــان و هزینــه متام شــده کاهش 

ــوند.« ــذب می ش ــرتی ج ــرتیان بیش ــد و مش می یاب

بــه گفتــه او در حــال حــارض رشکت هایــی کــه در بنــدر رسمایه گــذاری کرده اند همه 

ایرانــی هســتند امــا از رسمایه گــذاری خارجــی در این حوزه هم اســتقبال می شــود: 

ــامن  ــم و فرقــی هــم برای ــدر اســتقبال می کنی ــه رسمایه گــذاری در بن ــا از هرگون »م

منی کنــد کــه رسمایه گــذار داخلــی باشــد یــا خارجــی. تــا بــه حــال تقاضاهایــی از 

رشکت هــای ترکیــه، قزاقســتان و روســیه بــرای رسمایه گــذاری در بنــدر داشــته ایم و 

بازدیدهایــی هــم انجــام شــده اســت امــا شــاید بــه ایــن دلیل کــه رشایــط از دیــدگاه 

ــر  ــده اند و منتظ ــل نش ــه وارد عم ــن زمین ــوز در ای ــت هن ــات نیس ــی باثب ــا خیل آن ه

ــاس آن  ــر اس ــا ب ــد ت ــی می افت ــه اتفاقات ــده چ ــای آین ــد در ماه ه ــه ببینن ــتند ک هس

ــد.« ــری کنن تصمیم گی

چراغــی در مــورد جــذب رسمایه گــذاران می گویــد: »مــا بــا رسمایه گــذاران ارتبــاط 

ــه را در  ــذب رسمای ــیل های ج ــتعدادها و پتانس ــام اس ــم. مت ــی داری ــیار نزدیک بس

ســایت اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان معرفــی کرده ایــم و در دیدارهایــی کــه با 

رسمایه گــذاران داریــم، پتانســیل ها را بــه آن هــا معرفــی می کنیــم، هیــچ پتانســیلی 

ــا آگاهــی  را هــم مخفــی منی کنیــم و بــرای آن هــا ایــن حــق را قایــل هســتیم کــه ب

کامــل انتخــاب کننــد.«

او دربــاره انبارهــای نگهــداری کاالهــای بنــدر می گویــد: »انبارهایــی کــه در حــال 

ــرای نگهــداری کاالهــای جــرنال کارگــو اســت. ایــن  حــارض در بنــدر وجــود دارد ب

ــرای نگهــداری مــواد غذایــی و فاسدشــدنی مناســب  انبارهــا قدیمــی هســتند و ب

نیســتند. بــا توجــه بــه این کــه سیاســت بنــدر ایــن اســت کــه در تخلیــه و بارگیــری 

ــا جــذب بخــش خصوصــی  ــه دنبــال آن هســتیم کــه ب کاالهــا تنــوع ایجــاد کنــد ب

ــدازی  ــدنی راه ان ــواد فاسدش ــداری م ــالت و نگه ــوص غ ــزه مخص ــای مکانی انباره

ــدر در  ــی بن ــای اصل ــی از برنامه ه ــادارت یک ــه ص ــدازی پایان ــاد و راه ان ــم. ایج کنی

ســال جــاری اســت و امیدواریــم کــه بــه زودی ایــن پایانــه صادراتــی کــه قــرار اســت 

ترمینــال مکانیــزه ای باشــد کــه مــواد غذایــی فســادپذیر را داخلش نگهــداری کنیم 

ــود.« ــدازی ش راه ان

ــن مســاله اعتقــاد دارد کــه توســعه بنــدر در گــرو مشــارکت بخــش  ــه ای چراغــی ب

ــتقبال  ــدر اس ــا در بن ــکاری آن ه ــد از هم ــت بای ــن جه ــه همی ــت ب ــی اس خصوص

کــرد: »متــام بنــادر موفــق دنیــا بــا مشــارکت بخــش خصوصــی بــه نتیجــه مطلــوب 

رســیده اند و بــه همیــن جهــت مــا از طرح هــای رسمایه گــذاری اســتقبال 

می کنیــم.«

 بــه گفتــه او در ســال گذشــته رسمایه گذاری بخــش خصوصــی در بندر رونــق خوبی 

نســبت به ســال های قبــل داشــته اســت و ۶ طــرح رسمایه گــذاری بــه نتیجه رســیده 

اســت کــه ۳ مــورد در زمینه احــداث ســیلو و مخــازن روغــن در حــال انعقاد اســت که 

تــا پایان ســال عملیاتی خواهــد شــد. در زمینه جــذب رسمایه گــذار در ســاخت انبار 

هــم ۲ قرارداد منعقد شــده اســت کــه هــر کــدام از رسمایه گذارها قــرار اســت دو انبار 

۵ هزار مــرتی مکانیزه مخصوص نگهــداری مواد غذایــی راه اندازی کننــد. در بخش 

ســوخت هــم قــرارداد دیگــری داریــم کــه بــر اســاس آن قــرار اســت لوله گــذاری برای 

تخلیــه ســوخت کشــتی ها در مخازن بیــرون شــهر را انجــام دهد.

ــادر و همــه ســازمان هایی کــه در  ــد بیــن بن ــن اعتقــاد اســت کــه بای ــر ای چراغــی ب

بحــث تجــارت و حمل ونقل 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، اتاق هــای بازرگانی، 

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، رشکت هــای حمل ونقــل ریلــی و جــاده ای و دیگــر 

ســازمان های مرتبــط همــکاری و هامهنگــی وجود نداشــته باشــد، تجــارت در بنادر 

کنــد یــا متوقــف خواهــد شــد.«

پایش مداوم حاشیه دریای خزر

مصطفی ملکی، کارشناس مسوول حوزه مدیریت 

هم اطالعات خوبی در رابطه با وضعیت بنادر حاشیه 

دریای خزر در اختیارم قرار می دهد. او بر این اعتقاد 

است که نباید مدام به دنبال این باشیم که از اقداماتی 

که در بندر انجام شده و توسعه هایی که صورت گرفته 

است، تعریف و متجید کنیم. دیگر وقت آن رسیده 

است که منطقی تر به جایگاه خود نگاه کنیم و به دنبال 

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 داده اند و ما چه اقداماتی 

انجام داده ایم و واقع بینانه تر وضعیت را بررسی کنیم.

 به گفته او کشورهای حاشیه دریای خزر به تازگی راهشان را پیدا کرده اند و به این نتیجه 

رسیده اند که در چه حوزه هایی باید فعالیت کنند آن ها در زمینه حمل ونقل و نفت فعال 

شده اند و به دنبال آن هستند که در دنیا شناخته شوند و مؤثر واقع شوند: »ترکمنستان و 

قزاقستان به عنوان کشورهای مندلیف شناخته می شوند اما هنوز از این ذخایر خود به قدر 

کافی استفاده نکرده اند. آنچه تاکنون کشورهای حاشیه دریای خزر به آن شناخته شده 

است نفت و گاز و غالت بوده اما پیش بینی من این است که در طی سال های آینده ذخایر 

دیگری از آن ها هم شناخته خواهد شد.« ملکی می گوید: »بر اساس تحقیقات انجام شده، 

در سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱، میانگین عملکرد تخلیه و بارگیری همه بنادر دریای خزر، 

حدود ۶۰ میلیون تن بوده که چون کاالیی که به یک کشور وارد می شود از کشور دیگر صادر 

شده است، این میزان را باید بر دو تقسیم کنیم؛ یعنی حدود ۳۰ میلیون تن کاال در حاشیه 

دریای خزر وجود داشته است که در این میان سهم ایران در همه بنادر شاملی از این میزان 

کاال حدود ۲۲ درصد بوده است ]ترکمنستان ۱۶ درصد، قزاقستان ۲۱ درصد، آذربایجان 

۲۱ درصد روسیه ۲۰ درصد از تخلیه و بارگیری سهم داشته اند.[«.

به گفته او بین حجم تخلیه و بارگیری با ارزش کاالها تفاوت وجود دارد. بنابراین شاخص 

دیگری که باید در نظر گرفته شود، ارزش مبادالت تجاری است که صورت گرفته است که 

در این بین سهم روسیه از این مبادالت تجاری در سال ۲۰۱۱، 4۸ درصد بوده در حالی 

که ارزش ریالی این ۲۲ درصد سهم ایران از تخلیه و بارگیری، ۳ درصد بوده است و این به 

معنای آن است که کاالی حجیم به ایران آمده ولی ارزش آن از بقیه کشورها کمرت بوده است.

کشورهای حاشیه دریای خزر پیش بینی کرده اند که احتامال میزان کاالیی که تا سال 

۲۰۲۵ در بنادر حاشیه دریای خزر جابه جا شود ۲4۹ میلیون تن خواهد بود که اگر این 

میزان را بر دو تقسیم کنیم، عدد ۱۲۵ میلیون تن به دست خواهد آمد که میزان تخلیه و 

بارگیری در همه بنادر حاشیه دریای خزر است. این عدد یعنی احتامل دارد در سال ۲۰۲۵ 

میزان تخلیه و بارگیری در بنادر شاملی ایران، 4 برابر شود. کشورهای حاشیه دریای خزر با 

این پیش بینی که انجام داده اند، رشوع به گسرتش ظرفیت بنادر خود کرده اند.

بر اساس پیش بینی هایی که ملکی انجام داده است اگر بنادر ایران همین روند خود را ادامه 

دهند، احتامال تا سال ۲۰۲۵ سهم بنادر ایران در تخلیه و بارگیری کاال حدود ۱4 درصد 

خواهد بود یعنی ۸ درصد از سهم خود را در منطقه از دست خواهند داد: »اگر فرض بگیریم 

که در هر اسکله در سال ۶۰۰ هزار تن بار تخلیه و بارگیری شود و قرار باشد که سهم ایران 

از تخلیه و بارگیری ۱4 درصد هم باشد یعنی قرار است ساالنه ۳۵ میلیون تن کاال در بنادر 

شاملی ایران تخلیه و بارگیری شود و واقعیت این است که بنادر ما چنین ظرفیتی ندارند. 

با این محاسبات مشخص می شود که باید برنامه ریزی صورت گیرد که بنادر شاملی ایران 

گسرتش پیدا کنند چون در غیر این صورت در آینده دچار مشکل خواهیم شد.«

ملکی بر این اعتقاد است که توسعه بنادر شاملی ایران حتام باید در دستور کار قرار گیرد 

چون در غیر این صورت در چند سال آینده، کشورهای حاشیه دریای خزر از ما پیشی 

خواهند گرفت: »کشورهای حاشیه دریای خزر از خواب صد ساله بیدار شده اند و به این فکر 

افتاده اند که بنادر خود را گسرتش دهند و ظرفیتشان را باال بربند. در چنین رشایطی اگر 

ایران می خواهد از آن ها عقب مناند باید به دنبال راهکارهای مناسب برود؛ مثال آذربایجان 

در حال ساخت بندری ۲۵ میلیون تنی است و مطمئنا اگر این بندر راه بیفتد، سهم ایران 

در جابه جایی کاال در منطقه کاهش خواهد یافت.«

او می گوید: »باید حواسامن را جمع کنیم و توجه کنیم که کشورهای حاشیه دریای خزر چه 

فکری در رسدارند و ما هم بنادر خود را متناسب با تغییر رشایط به روز کنیم. به عنوان مثال 

کشورهای آن سوی دریای خزر، کشتی هایی با ظرفیت ۱۳ هزار تن به راه انداخته اند و این 

در حالی است که ظرفیت اسکله های ما 4/۵ هزار تن بیشرت نیست. در چنین رشایطی این 

کشتی ها منی توانند در اسکله های ایران پهلو بگیرند و همین مساله باعث می شود که این 

کشتی ها دیگر به سمت ایران نیایند. آن ها اسکله های ۱۳ هزار تنی راه اندازی کرده اند و ما 

هم برای این که از آن ها عقب منانیم باید ظرفیت اسکله های خود را افزایش دهیم. متاسفانه 
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حاال نوبت به بخش خصوصی رسیده است به رساغ آن ها 

می روم تا درباره فعالیت هایی که در بندر انجام می دهند 

پرس وجو کنم. رشکت حمل ونقل رهنورد بندر حدود ۱4 

سال است که در زمینه حمل ونقل جاده ای فعال است و 

کاالهایی را که به بندر انزلی وارد می شود به همه نقاط 

کشور می رساند. داوود زرج آبادی، رییس هیات مدیره 

رشکت حمل ونقل رهنورد بندر و بازرس انجمن صنفی 

حمل ونقل کاال بندر انزلی می گوید: »بیشرت باری که 

این رشکت حمل می کند، تخته، شمش و ورق است که 

مقصد بیشرت محموله ها تهران است.«

از او درباره مشکالت کاری شان سوال می کنم، می گوید: 

»یکی از مشکالت جدی، دیامندی است که گمرک بعد 

از ظهرها از صاحبان کاال دریافت می شود. این مساله 

باعث شده است که صاحبان کاال بعد از ظهرها اعالم 

بار نکنند چون منی خواهند هزینه مضاعفی پرداخت 

کنند. این مساله باعث شده است که شیفت های کاری 

صبح در بندر خیلی شلوغ باشد و تجهیزات بندری هم به 

قدری نیست که بتواند پاسخگوی نیاز مشرتیان باشد. 

هر چند که مدتی است که ورودی کاال به بندر انزلی در 

یکی دو سال گذشته کاهش یافته و به هر حال بندر تالش 

می کند که مشرتیان خود را راه بیندازد اما اگر وضعیت 

بندر به حالت عادی بازگردد و تعداد کشتی هایی که به 

بندر می آیند افزایش یابد، دریافت دیامند مشکل جدی 

ایجاد خواهد کرد.«

از زرج آبادی می پرسم به نظر شام چرا بندر نسبت 

به سال های گذشته خلوت تر شده است، می گوید: 

»صاحبان کاال بیشرت ترجیح می دهند که بارهای خود را 

به بندر امیرآباد بربند تا به بندر انزلی. بیشرت بارهایی که به 

انزلی می آید وارداتی است؛ اما صادرات در بندر امیرآباد 

رونق بیشرتی گرفته است. کشتی ها هم که ترجیح 

می دهند دو رس بار کار کنند، بندر امیرآباد را مناسب تر 

می دانند.«

 او ادامه می دهد: »تعدادی از کارخانه هایی که در استان 

گیالن وجود دارند در حال حارض فعال نیستند و به حالت 

نیمه تعطیل درآمده اند که از جمله آن ها می توانیم از چند 

کارخانه فوالد نام بربیم. از طرف دیگر منطقه آزاد مبلغی 

را از صاحبان کاال دریافت می کنند که چنین مبلغی در 

بندر نوشهر یا امیرآباد دریافت منی شود. این مساله هم در 

کم شدن بار در بندر انزلی تأثیر دارد. از طرف دیگر بندر 

آستارا هم به راه افتاده است و تعدادی از کشتی هایی که 

به انزلی می آمدند به آستارا می روند.« زرج آبادی می گوید: 

»بیش از ۶۰ رشکت حمل ونقل در بندر انزلی وجود دارد 

که در حال حارض حدود ۳۰ رشکت فعال هستند و بقیه 

تعطیل شده اند.«

علیرضا بابلی رشق، مدیر منطقه شعبه بندر انزلی آریا بنادر 

یکی دیگر از  فعاالن بخش خصوص است که به رساغش 

می رویم. او می گوید: »در رشایط فعلی که رکود در بازار 

کاری حاکم است، اپراتوری رشکت را به روزمرگی کشانده 

است به طوری که هدف اصلی رشکت در حال حارض 

تأمین حقوق و مزایای کارکنان و دخل وخرج رشکت شده 

است و تعادلی بین هزینه و درآمد رشکت وجود ندارد.«

به گفته او این رشکت تا سال ۱۳۹۰ با وجود تحریم ها، 

رشایط خوبی در بندر انزلی داشته اما بعد از این تاریخ 

رشایط تغییر کرده است: »تا پیش از سال ۹۰، رشکت 

درآمد خوبی داشت و گاهی درآمد ماهیانه اش به دو 

میلیارد تومان می رسید اما در فروردین ماه امسال، درآمد 

رشکت ۲4۰ میلیون تومان بوده و این در حالی است که 

هزینه ها ۸۰۰ میلیون تومان بوده است. رشکت آریا بنادر 

به نوعی تحت پوشش سازمان بنادر است و به هر حال با 

این رشایط کنار می آید اما بخش خصوصی با این وضعیت 

می تواند کمر راست کند؟«

بابلی بر این اعتقاد است که کم شدن ورود کشتی به 

بندر انزلی دالیل متعددی دارد که تحریم ها فقط بخشی 

از مشکل است: »با وجود تحریم ها هم بنادر شاملی از 

جمله بندر انزلی می توانست پررونق باشد. به نظر من 

دلیل اصلی مشکل ایجاد شده تفکر نادرست و فرصت 

سوزی است. اگر بندر انزلی تالش می کرد رشایط 

مناسبی برای ورود کشتی ها به بندر ایجاد کند شاید 

اکنون این بندر رونق بیشرتی داشت. مدیران کل بنادر 

اختیاراتی دارند که اگر درست از آنها استفاده کنند، 

می توانند مسیر کشتی ها را به سمت بندر خود تغییر 

دهند.« بابلی مثال می زند که استانی مانند آذربایجان 

رشقی با استفاده از توامنندی های خود توانسته از 4 

کشور آملان، بلغارستان، ترکیه و یونان 7۰ رسمایه گذار 

جذب کند بدون اینکه منتظر مباند که پایتخت برای آنها 

تسهیالت ایجاد کند. به اعتقاد او استان گیالن هم باید 

بدون تکیه به تهران، از توامنندی های بالقوه خود استفاده 

کند و برای جذب رسمایه گذار تالش کند.« او می گوید 

در رشایط تحریم هم می توان با کشورهای حاشیه 

دریای خزر به ویژه کشورهای CIS )کشورهای مستقل 

مشرتک املنافع( تعامل درست برقرار کرد و بنادر شاملی 

را پررونق کرد اما متأسفانه این برنامه ریزی ها انجام نشده 

است: »کشورهای CIS خیلی کاری به تحریم ها و مسائل 

سیاسی ندارند. بنابراین در زمان تحریم ها می توان با این 

کشورها مراوده داشت و ارتباط برقرار کرد. این می تواند 

خیلی فرصت ها را به سمت داخل هدایت کند اما آیا ما 

توانسته ایم از این فرصت ها استفاده کنیم؟ من می گویم 

متأسفانه نه. ما با جمهوری آذربایجان اشرتاکات فرهنگی 

و مذهبی زیادی داریم اما حجم صادرات و واردات و بده و 

بستان های کاال با این کشور به ۵ درصد هم منی رسد اما 

در عوض ارسائیلی ها بده بستان های اقتصادی خوبی 

با آذربایجانی ها برقرار کرده اند. وضعیت ارتباطاتی ما 

با قزاقستانی هم همین طور است و مراودات بسیار کم 

است درحالی که عربستانی ها به قزاقستان آمده اند و در 

آنجا زمین اجاره کرده اند.«

او همچنین به این نکته اشاره می کند که به بهانه 

اشتغال زایی دیوان ساالری در کشور بسیار فربه و چاق 

شده است و همه در ادارات پشت میز کار نشسته اند و 

کارمند و کارشناس شده اند 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 

مشکالتش نیاز به اندیشمند دارد.

 بابلی می گوید برای اینکه بنادر پیرشفت کند، بخش 

دولتی باید توجه بیشرتی به بخش خصوصی داشته 

باشد و از ورود آنها به کار استقبال کند و رشایط را برایشان 

هموار کند: »آیا بخش خصوصی از بخش دولتی که نقش 

حاکمیتی دارد رضایت دارد؟ به نظر من ندارد. گره ها در 

بخش دولتی است. بروکراسی یک واقعیت تلخ در کشور 

ما است که دست و پاگیر شده است. واقعیت این است که 

تا نگرش و ذهنیت سیاست گذاران تغییر نکند، مشکالت 

حل نخواهد شد. ما تا رفتار خودمان را با نظام بین امللل 

تنظیم نکنیم پیرشفت نخواهیم کرد. رسمایه گذار باید 

برای بخش دولتی عزیز و محرتم باشد و باید رشایطی 

را برایش فراهم کند که بتواند کار کند اما به این مسئله 

آن قدرها که باید توجه نشده است.«

او می گوید: »در بسیاری از کشورهای پیرشفته دنیا، با 

تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید، قوانین و مقررات 

و سیاست های کلی تغییر منی کند آنها مانند دوندگان 

دو امدادی هستند یعنی دولتی رسکار می آید تا جایی از 

مسیر را می رود و دولت بعدی تکمیل کننده سیاست های 

دولت قبلی است اما در ایران وضعیت این گونه نیست 

وقتی بعد از 4 یا ۸ سال دولتی در ایران تغییر می کند 

دولت بعدی مسیر را کامل عوض می کند حتی بسیاری 

از قوانین دستخوش تغیر می شود و این نبود وحدت رویه 

به اقتصاد کشور صدمه می زند.«

در حال حارض زیرساخت های اسکله ای ایران در دریای شامل منی تواند جوابگوی 

کشتی های ۱۳ هزار تنی باشد. البته خوشبختانه در طرح توسعه بندر انزلی این مهم در 

دستور کار قرار گرفته است و در صورتی که اسکله های جدید ساخته شود و آبخور به 7 مرت 

افزایش پیدا کند می توانیم در بندر انزلی پذیرای این کشتی ها باشیم.«

او نبود پسکرانه مناسب در بنادر حاشیه دریای خزر را یکی دیگر از مشکالت می داند: 

»حمل ونقل چندوجهی در بنادر حاشیه دریای خزر بسیار ضعیف است. اگر پسکرانه 

تقویت نشود و مشکالت آن تا سال ۲۰۲۵ حل نشود، حتی اگر بندر توسعه یابد میزان تخلیه 

و بارگیری در بندر منی تواند افزایش چشمگیری داشته باشد، چون مشکل ترانزیت کاال 

در پسکرانه وجود دارد. برای حل این مشکل باید از سازمان ها و موسساتی که در این زمینه 

وظیفه دارند، کمک بگیریم. باید از آن ها بخواهیم که در این حوزه رسمایه گذاری کنند.«

بازیگران  بخش خصوصی
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غار، پاتوق تعدیلی های سازمان بنادر

غار، چایخانه ای 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 

می دهد و می گوید آنجا می توانی بازنشستگان سازمان بنادر را پیدا کنی. هر روز صبح 

و عرص به آنجا می روند و گپ می زنند و چای می نوشند. می گوید وقتی آنجا رفتی رساغ 

آقایان سندوسی و درای را بگیر، با آن ها صحبت کرده ام و بهشان گفته ام که به آنجا 

می روی. حدود ساعت ۵ بعد از ظهر به بلوار انزلی می روم. چایخانه غار واقعا شبیه غار 

است. فکر می کنم که چه اسم خوبی برایش انتخاب کرده اند. جلو غار پر از چهارپایه و 

میزهای کوچکی است که مردم روی آن نشسته اند و چای می نوشند، همه آقا هستند 

و بیشرتشان سن باالیی دارند. جلوی در می روم و می گویم با آقای سندوسی کار دارم. 

مردی که روبرویم ایستاده، می گوید خودم هستم بفرمایید. می گویم از اداره بندر 

آمده ام می خواهم با بازنشستگان سازمان بنادر صحبت کنم. انگار که چیزی یادش 

می افتد، می گوید آها. یک دقیقه صرب کن. می رود و دو چهارپایه می آورد و می گذارد 

بیرون چایخانه و می گوید، در خدمتم. از او می خواهم که خودش را بیشرت معرفی 

کند و برایم از گذشته ها بگوید و خاطراتی که دارد.

او قبل از هر چیز داستان استخدام در سازمان بنادر را برایم تعریف می کند و توضیح 

می دهد که بازنشستگان سازمان بنادر و دریانوردی به سه دسته تقسیم می شوند، 

گروه اول شاغالن رسمی که وابسته به وزارت کشور بودند و حقوقشان را از اداره دارایی 

می گرفتند ]این گروه کسانی بودند که حدود سال ۱۳۵۰ در بندر کار می کردند.[. 

گروه دوم کارمندان رسمی سازمان بنادر بودند که در زمان مدیرعاملی آقای صفاری 

استخدام شدند. در ان زمان به خاطر این که بسیاری از شاغالن قبلی بازنشسته شده 

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 چاره ای نداشتند جز این که 

به استخدام رشکت هایی دربیایند که در بندر فعالیت می کردند. این را که تعریف 

می کند بعد می رود رساغ معرفی خودش: »من سید اسامعیل سندوسی هستم، سال 

۱۳۵۱ به بندر رفتم، سال ۱۳۵۳ استخدام شدم. من در یدک کش کار می کردم، 

مدتی در بندر انزلی بودم اما زمان جنگ رفتم چابهار که کشتی می بردیم و می آوردیم. 

وقتی جنگ متام شد به انزلی بازگشتم و آنجا کار کردم تا این که سال ۱۳7۹ با ۲۲ 

سال و ۸ ماه سابقه بازنشسته ام کردند. گفتند چون ۵۵ سال سن داری باید بازنشسته 

شوی اما چون سختی کار به شام تعلق می گیرد حقوقتان ۳۰ روز محاسبه می شود 

اما سختی کار به ما ندادند و حقوق هامن ۲۲ سال برایم در نظر گرفته شد و با این کار 

رشایط زندگی برای من سخت شد، حقوق بازنشستگی ام خیلی کم است. من را به زور 

بازنشسته کردند من می توانستم کار کنم اما اجازه ندادند. سازمان هم از این مشکل 

خرب دارد. نامه به دیوان عالی هم داده ام و شکایت کرده ام. یک سال و خرده ای است 

که شکایت کرده ام اما هنوز جوابش نیامده است.«

می پرسم چرا بعد از این همه سال شکایت کردید، می گوید: »چون فکر می کردم 

که فایده ای ندارد و موضوع را رها کردم االن هم خیلی امیدوار نیستم. فکر منی کنم 

نتیجه ای داشته باشد. من ۸ سال در چابهار در رشایط سخت در بندر کار کردم. 

کاروان می رفتم و در جنگ بودم. خیلی بچه ها در جنگ مردند.«

 صحبت هایش را قطع می کند، کمی مکث می کند و بعد هم می گوید: »ولش کن. 

پوچ است، گفن فایده ندارد!«

سعی می کنم ترغیبش کنم که به صحبت هایش ادامه بدهد ولی می گوید: »خاطرات 

تلخ است.« چشم هایش پر از اشک شده است. تالش می کنم بحث را عوض کنم، 

می گویم از زمانی که در انزلی بودید برایم بگویید، می گوید: »بندر انزلی خوب بود 

به هرحال شهرم بود.« اما باز هم سکوت می کند. کمی بعد دوباره رشوع به حرف زدن 

می کند: »خوب بود، بد بود دیگر گذشته است.« دوباره بحث را به چابهار می کشد: 

»رشایط کار در چابهار خیلی سخت بود، شام یک روز هم منی توانستید در ان رشایط 

در چابهار مبانید. بیشرت از ۱۵ بار کاروان رفتم.«

 از او می پرسم داوطلبانه به چابهار رفته است یا او را مأمور کرده اند که به آنجا برود، 

می گوید: »کارگر را منی توانند مجبور کنند جایی برود. من داوطلبانه رفتم و دوست 

داشتم بروم به جنگ کمک کنم، دیدم که می توانم به سهم خودم کاری انجام بدهم 

و روانه شدم. یک یدک کش کوچک جلو اف ۱۶های عراق می ایستاد، خیلی حرف 

بود. کار هر کسی نبود. در خشکی هم نبودیم که اگر تیر می خوردیم کسی به دادمان 

برسد، وسط دریا بودیم. من دوست های خیلی خوبی را در جنگ از دست دادم.« 

رشوع می کند به نام بردن: »آقای کاپیتان مسعود خدیبی، آقای خرسو جعفر نیا. اینها 

در کاروان ها به شهادت رسیدند، چند نفر از دوستانم هم وقتی در یدک کش بودند، 

موشک به شناور آن ها خورد و شهید شدند.«

باز هم سکوت، بغضش را فرو می خورد و دوباره رشوع می کند به تعریف کردن: »من و 

آقای بلندکیش که بعدها رسدار سپاه شد و مدتی است فوت کرده اند در سال ۱۳۵۶ 

در بندر به خاطر پخش اعالمیه های امام خمینی بازداشت شدیم. بعد از انقالب، بندر 

به وجود من افتخار می کرد اما اآلن چی؟ همه چیز متام شده است.«

دیگر اشکش رسازیر شده است. چای روی میز را تعارفم می کند از جیبش کشمش در 

می آورد و در دستم می ریزد و می گوید: »چایت را بخور« بعد هم بلند می شود و می رود 

داخل غار، من می مانم و چای و کشمش. چند لحظه بعد بازمی گردد و می گوید: »بیا 

داخل غار. اینجا چند نفر دیگر هم از کارگرهای قدیمی بندر هستند بیا و با آن ها هم 

حرف بزن«. داخل می روم، رشوع می کند به معرفی کردن، کسی را نشانم می دهم، 

می گوید: »اسمش قاضی موالپرست است و ۳۰ سال آتش کار کشتی مازندران بوده 

و در کنار کوره های وحشتناک و رسزمین جهنمی کار کرده است. از او بپرسید بعد 

از این همه کار مشقت بار چقدر حقوق می گیرد.« دیگران را نشان می دهد و معرفی 
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ــد: »از  ــتی می گوی ــت کاری اش در کش ــد پیرشف رون

ملوانــی رشوع کــردم، ۳ ســال بعــد، رسســکاندار 

ــه  ــال ب ــا ۵ س ــد از 4 ی ــدم، بع ــدران ش ــتی مازن کش

ــاب  ــدران انتخ ــتی مازن ــاری کش ــاون حف ــوان مع عن

شــدم و بعــد از ۵ یــا ۶ ســال معــاون فرمانــده کشــتی 

مازنــدران شــدم. حــدود ۱۵ ســال بعــد هــم کــه 

ــرد  ــه ف ــر ک ــی کارگ ــای صفرعل ــتی، آق ــده کش فرمان

بســیار قابلــی بــود فــوت شــد، مــن را بــه عنــوان 

فرمانده کشــتی انتخــاب کردنــد، در آن زمــان حدودا 

ــتم.« ــال داش 4۰ س

او از عالقــه اش بــه کشــتی الیــروب مازنــدران 

می گویــد و این کــه ایــن کشــتی بــرای او ماننــد پــدر 

و مــادرش عزیــز بــوده و زمانــی کــه می خواســتند آن 

بنــادر حاکــم بــود کــه یکــی از فرزنــدان شــاغلین در 

بنــدر می تواننــد در بنــدر کار کنــد. غالمحســین 

نوجــوان هــم بــر اســاس ایــن قانــون به بنــدر مــی رود 

تــا کار کنــد و نــان آور خانــه شــود. وقتــی او به کشــتی 

ــه  ــدرش مشــغول ب ــه جــای پ ــا ب ــدران مــی رود ت مازن

کار شــود، فرمانــده او را منی پذیــرد و می گویــد 

غالمحســین خیلــی ســن اش کــم اســت و فشــار کار 

ــرای ایــن کار مناســب نیســت.  کشــتی باالســت او ب

بنابرایــن غالمحســین مدتــی در نجارخانــه تعمیرگاه 

بنــدر کار می کنــد تــا کمــی بزرگ تــر شــود و آمادگــی 

الزم بــرای کار در کشــتی را بــه دســت آورد. یک ســال 

ــه  ــه می شــود و ب ــدران پذیرفت بعــد او در کشــتی مازن

ــاره  ــود. او درب ــه کار می ش ــغول ب ــوان مش ــوان مل عن

فرمانده 
الیروب 

مازندران

ــا قدیمی هــای بنــدر بــه تعدیــل  داســتان صحبــت ب

شــده گان ســازمان بنــادر خالصــه منی شــود. 

ــا  ــه ب ــم ک ــدا می کن ــانس را پی ــن ش ــردای آن روز ای ف

غالمحســین نجاتــی، فرمانــده الیــروب مازنــدران 

هــم صحبــت کنــم و داســتان ورودش بــه بنــدر را 

بشــنوم. غالمحســین نجاتــی در نوجوانــی پــدرش را 

ــی در ســازمان  از دســت می دهــد. در آن زمــان قانون

می کند: »آقای معراج، راننده لیفرتاک های سنگین، آقای سعیدی، راننده ترابری، 

آقای درای و آقای مراد سوری، راننده جرثقیل های سنگین باالی ۶۰ تن.« می گوید: 

»ازشان بپرسید که هرکدام االن چقدر حقوق می گیرند.«

یکی از کارگران تعدیل شده می گوید: »بندر برای این که 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 

۵ میلیون[ همه را بیچاره کرد. البته بازنشسته شدن اجباری، اجباری هم نبود. 

گفتند اگر مبانید اضافه کار منی دهیم، حق غذا منی دهیم و دیگر از هیچ مزایایی 

بهره منی برید. ما هم منی دانستیم چه چیزی درست است و چه چیزی غلط، رس 

در منی آوردیم، ما هم خودمان را بازخرید کردیم. منی دانستیم که چه اتفاقی دارد 

برای ما می افتد. این آقایان ما را از بندر بیرون کردند بدون این که مزایایی به ما بدهند، 

بدبختانه چون ما نه اتحادیه کارگری داشتیم و نه همبستگی کارگری این بال را رس ما 

آوردند. االن هم من ۶۵ سال سن دارم و حقوق کمی می گیرم.«

او ادامه می دهد: »سازمان بنادر و دریانوردی به جای این که از سال ۱۳7۲ طرح 

طبقه بندی کارگران را اجرا کنند از سال ۱۳۹۰ این کار را انجام داده است. این طرح 

در سال ۱۳7۲ در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است. 

بر اساس این طرح باید سختی کار به ما هم تعلق می گرفت اما به ما پولی ندادند. 

کارگرانی که طرح طبقه بندی شامل حالشان شده است حداقل ۸۰ یا ۹۰ میلیون 

پول گرفته اند ولی این پول را به ما ندادند. اگر از سال ۱۳7۲ تصویب شده و شورای 

نگهبان تأیید کرده خوب باید به ما هم بدهند.«

علی درای رشوع به صحبت می کند: »سال ۱۳4۵ رس کار رفتم. راننده جرثقیل 

سنگین بودم. ۳۲ سال هم کار کردم و بعد هم من را تعدیل کردند. وقتی تعدیل 

می شدم، ۵۳ سال داشتم و حداقل تا بازنشستگی ۱۲ سال دیگر فرصت داشتم 

چون بر اساس قانون تامین اجتامعی کارگر می تواند تا ۶۵ سالگی کار کند. اگر ۱۲ 

سال دیگر کار کرده بودم بارم را بسته بودم و اآلن این قدر مشکل مالی نداشتم. امسال 

اعالم شده، حقوق کمرت از دو میلیون و نیم زیر خط فقر است در حالی که ما خیلی 

کمرت می گیریم. این حقوق ها کفاف خرج زندگی ما را منی دهد. حداقل ای کاش 

بچه های ما را می گذاشتند رس کار. بچه من که فوق لیسانس اقتصاد است چرا باید 

بنشیند خانه و کار نداشته باشد؟ این طبقه بندی حق ما بود، باید سختی کار را به ما 

هم می دادند، واقعا اجحاف کردند.« می پرسم بعد از بازنشستگی دیگر کار نکردی، 

می گوید: »این قدر بیکار بود که نوبت به ما نرسد. این همه سال خانه نشین بودم.«

 مراد سوری، نفر بعدی است که لب به سخن می گشاید: »از سال ۱۳4۵ در بندر 

خرمشهر کار می کردم وقتی جنگ شد ما را به بندر انزلی انتقال دادند. من ۳۱ سال 

کار کردم و سال ۱۳77 بازخریدم کردند. آن زمان من ۵۰ سامل بود و می توانستم 

۱۵ سال دیگر هم کار کنم طبق قانون سازمان تامین اجتامعی؛ اما ۱۵ سال زودتر 

ما را تعدیل کردند.«

می پرسم زیاد اینجا می آیی؟ پاسخ می دهد: »روزی دو بار به اینجا می آیم، یک بار 

صبح، یک بار عرص، بعد هم می روم خانه. زندگی خیلی تکراری شده است.«

تقیرسو دوست هم از تعدیل شدن گله می کند: »سال ۱۳4۲ استخدام شدم. بعد از 

۳۱ سال من را بازنشسته کردند، حقامن را هم ندادند، آخر چرا ما که کار کردیم و برای 

این مملکت زحمت کشیده ایم باید از حق خود محروم شویم؟« صحبت هایش را قطع 

می کند، نگاهی به من می کند و می گوید: »اصال 

این سوال و جواب ها چه فایده ای دارد؟ می توانی 

کاری برای ما بکنی، می توانی مشکل ما را حل کنی؟« منی دانم باید چه جوابی 

بدهم. دوباره ادامه می دهد: »ما را که بیرون کردند حداقل ای کاش فرزندان ما را 

استخدام می کردند. دخرت من دو تا لیسانس دارد هم گرافیک خوانده هم مهندسی 

شهرسازی آن وقت بیکار در خانه نشسته است.«

سعی می کنم بحث را عوض کنم. از آن ها می خواهم از گذشته ها برایم صحبت کنند، 

خاطره تعریف کنند. مراد سوری می گوید: »من از مهاجران جنگ تحمیلی بودم که 

از خرمشهر به بندر انزلی آمدم، راننده جرثقیل بودم و خاطره ای که خیلی در یادم 

مانده از کارگرانی است که در بارانداز جانشان را از دست دادند، زیر تیرآهن و میل گرد 

له شدند و مردند.« فضا سنگین است، همه ناراضی و شاکی به نظر می رسند، حتی 

وقتی خاطره می گویند از تلخی ها می گویند. از آن ها می خواهم خاطرات شیرین 

تعریف می کنند. می گویند خاطره شیرین نداریم. می گویم منی شود که زندگی 

هم روزهای تلخ دارد هم روزهای شیرین. از شیرینی هایش بگویید. فقط نگاهم 

می کنند. از آقای سوری می پرسم، کارت را دوست داشتی؟ اگر دوباره می توانستی 

به گذشته ها بازگردی باز هم همین کار را انتخاب می کردی؟ می گوید: »نه کار خوبی 

نیست به هیچ کس هم توصیه منی کنم این کار را انتخاب کند. البته منی شود که 

هیچ کس راننده جرثقیل نشود؛ اما این را باید بگویم که این شغل پر از ترس و اسرتس 

است. وقتی کار می کنی هم باید مراقب تجهیزات باشی و هم مواظب باشی که برای 

کارگران اتفاقی نیفتد.« می پرسم خب چه کاره می شدی؟ می گوید: »یک کارگر 

ساده بدون مسوولیت.«

برادر اسامعیل سندوسی، گرداننده چایخانه غار است. او هم از کارکنان قدیمی اداره 

بندر است اما دلش پرخون نیست چون او تعدیل نشده است و بر طبق قوانین درست 

بازنشسته شده است. می گوید: »رشایط من با بقیه فرق دارد. من دیپلم داشتم و کارم 

انبارداری بود. کارگر محسوب منی شدم.«

از او می خواهم درباره غار برایم بگوید، توضیح می دهد: »اتاقکی که اسمش را 

گذاشته ام غار، بیش از ۱۳۰ سال قدمت دارد. من که منی دانم اما می گویند در 

گذشته نگهبانی روس ها یا لهستانی ها بوده است. طوری ساخته شده بوده که از 

داخل آن دهنه موج شکن قدیمی مشخص بوده و هر کشتی که وارد بندر می شده از 

اینجا مشخص می شده است.«

می پرسم مشرتی زیاد داری؟ می گوید: »اینجا پاتوق تعداد زیادی از انزلیچی هاست. 

حتی آنهایی که زندگی شان را به سختی می گذارند هم اینجا می آیند و با دوستان 

خود گپی می زنند و از تلخ و شیرین های زندگی شان می گویند. اینجا در قلب 

انزلیچی ها جای دارد و رفت وآمد در اینجا زیاد است. ۲۵ سال است که اینجا را تبدیل 

به چایخانه کرده ام.«

می پرسم فقط چای دارید: »می گوید بله فقط چای. ما اینجا قلیان نداریم و هیچ وقت 

هم نخواهیم داشت. اینجا قرار است یک پاتوق سامل باشد.«

عکس سیروس قایق ران بر دیوار غار خودمنایی می کند، سوال می کنم چرا عکس 

او را به دیوار زده اید، لبخندی می زند و پاسخ می دهد: »انزلیچی ها عاشق سیروس 

قایق ران هستند، الگوی خوبی برای انزلیچی ها است. دوستش داریم.«

چایخانه غار هم صبح ها باز است و هم بعدازظهرها. سندوسی چایخانه غار را صبح ها 

ساعت ۹:۳۰ باز می کند و تا ساعت ۱ ظهر پذیرای انزلیچی ها است. بعدازظهرها 

هم چایخانه از ساعت 4 باز است تا ساعت ۱۰:۳۰ شب. در این مدت تعداد زیادی 

به این چایخانه می روند و می آیند و داستان های زیادی در آن روایت می شود. آدم ها 

می آیند و تنهایی هایشان را با هم قسمت می کنند و من باز به این فکر می کنم که چه 

اسم خوبی برای این چایخانه انتخاب شده است.
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خاطره هایی از فعالیت در امور دریایی

ز  ا یگـــر  یکـــی د ن  با ین ز محمـــد شـــیر

بازنشســـتگان اداره بنـــدر اســـت کـــه بـــا او هـــم 

ــی  ــال ۱۳۵۳ یعنـ ــوم. او در سـ ــت می شـ صحبـ

زمانـــی کـــه ۲۹ ســـال داشـــته در بنـــدر اســـتخدام 

و در ســـال ۱۳7۶ بـــا ســـمت رسپرســـت اداره امـــور 

ـــدای  ـــن در ابت ـــود: »م ـــته می ش ـــی، بازنشس دریای

ـــوان متصـــدی ورود و خـــروج  ـــه عن ـــدر ب ـــه بن ورود ب

کشـــتی های تجـــاری انتخـــاب می شـــوم، بعـــد 

ـــه  ـــی ب ـــی الیروب ـــدرو گراف ـــش هی ـــی در بخ از مدت

ـــن  ـــوول ای ـــم مس ـــد ه ـــال بع ـــد س ـــودم و چن ـــه کار ب ـــغول ب ـــناس مش ـــوان کارش عن

ـــد  ـــال بع ـــد س ـــردم. چن ـــه ک ـــای وظیف ـــمت ایف ـــن س ـــی در ای ـــدم و مدت ـــش ش بخ

ـــدم،  ـــاب ش ـــی انتخ ـــات دریای ـــت خدم ـــوان رسپرس ـــه عن ـــرد و ب ـــر ک ـــمت ام تغیی س

ـــت اداره  ـــوان رسپرس ـــه عن ـــم ب ـــام ه ـــدم و رسانج ـــش ش ـــن بخ ـــس ای ـــس از آن ریی پ

ـــود کـــه در اداره بنـــدر  ـــه کار شـــدم. ایـــن آخریـــن ســـمتی ب امـــور دریایـــی مشـــغول ب

داشـــتم.«

ـــم  ـــدرم ه ـــد: »پ ـــت، می گوی ـــرده اس ـــاب ک ـــدر را انتخ ـــرا کار در بن ـــم چ از او می پرس

ـــی  ـــدری خیل ـــای بن ـــا و کاره ـــه دری ـــم ب ـــن ه ـــود. م ـــدر ب ـــبز بن ـــای س ـــوول فض مس

عالقـــه داشـــتم. بـــه همیـــن جهـــت از آقـــای قاضـــی مدیـــرکل وقـــت بنـــدر خواســـت 

کـــه مـــن را در بنـــدر اســـتخدام کنـــد و او هـــم قبـــول کـــرد و بـــه ایـــن ترتیـــب بـــه بنـــدر 

آمـــدم.« محمـــد شـــیرین زبان و پـــدرش تنهـــا کســـانی از ایـــن خانـــواده نیســـتند کـــه 

در بنـــدر کار کرده انـــد، بلکـــه بـــرادر و خواهـــرش هـــم در بنـــدر اســـتخدام بودنـــد و در 

ـــم  ـــت. از او می خواه ـــه کار اس ـــغول ب ـــدر مش ـــرس او در اداره بن ـــم پ ـــارض ه ـــال ح ح

دربـــاره تجهیزاتـــی کـــه در آن دوران در اداره بنـــدر اســـتفاده می شـــد، برایـــم بگویـــد: 

»آن زمـــان بیشـــرت تجهیزاتـــی کـــه در بنـــدر وجـــود داشـــت قدیمـــی بـــود. بـــارج 

ـــام داشـــتند کـــه در آن زمـــان حداقـــل  ـــدران عطـــارد و مشـــرتی ن هـــای کشـــتی مازن

ـــی  ـــیار قدیم ـــم بس ـــاس ه ـــوس و امل ـــش اوران ـــتند. یدک ک ـــت داش ـــال قدم 4۵ س

ـــدر  ـــرای بن ـــدی ب ـــهید اس ـــام ش ـــه ن ـــدی ب ـــش جدی ـــت یدک ک ـــن جه ـــه همی ـــود ب ب

ـــوان  ـــل پهل ـــدر کار می کـــرد جرثقی ـــی هـــم کـــه در بن ـــا جرثقیل ـــداری شـــد. تنه خری

ـــه  ـــت ب ـــر منی توانس ـــود دیگ ـــده ب ـــی ش ـــیار قدیم ـــه بس ـــر این ک ـــه خاط ـــه ب ـــود ک ب

انـــدازه ظرفیتـــش کـــه ۶۰ تـــن بـــود کاال جابه جـــا کنـــد و ظرفیتـــش بـــه ۳۰ تـــن 

ـــش  ـــط یدک ک ـــد و توس ـــالم ش ـــقاط اع ـــل اس ـــن جرثقی ـــه ای ـــی ک ـــود. زمان ـــیده ب رس

ـــد.« ـــرق ش ـــا غ ـــود در دری ـــاد ب ـــدر امیرآب ـــه بن ـــل ب ـــال حم در ح

 بـــه گفتـــه او در ســـال ۱۳۵۳، بنـــدر 4 پســـت اســـکله تجـــاری و یـــک پســـت اســـکله 

ـــرت از  ـــد بیش ـــدر می آمدن ـــه بن ـــه ب ـــم ک ـــتی هایی ه ـــت. کش ـــته اس ـــی داش خدمات

روســـیه و قزاقســـتان بودنـــد. کشـــتی نفتـــی هـــم بیشـــرت از آذربایجـــان و ترکمنســـتان 

می آمـــد. شـــیرین زبان می گویـــد: »در ســـال ۱۳۵۹ می خواســـتند کاری کننـــد 

کـــه کشـــتی های نفتـــی بـــا ظرفیـــت بـــاال در بنـــدر انزلـــی وارد شـــود امـــا چـــون 

ـــه  ـــتند ب ـــن منی توانس ـــزار ت ـــاژ ۵ ه ـــا تن ـــتی هایی ب ـــود و کش ـــم ب ـــکله ک ـــق اس عم

ـــاده  ـــتی ها آم ـــن کش ـــرای ای ـــد و ب ـــی ش ـــک الیروب ـــامره ی ـــکله ش ـــوند. اس آن وارد ش

شـــد. در ان زمـــان کشـــتی های نفتـــی از آذربایجـــان بـــه ایـــن اســـکله می آمـــد و 

ـــپ  ـــت پم ـــی در رش ـــه مخازن ـــارش ب ـــرد و ب ـــل می ک ـــران حم ـــه ای ـــل ب ـــرت گازوئی بیش

می شـــد.«

 او خاطراتـــی از بـــه گل نشســـن کشـــتی ها دارد و تالش هایـــی کـــه بـــرای رهـــا 

کـــردن آن هـــا انجـــام شـــده اســـت: »در یکـــی از روزهـــای آفتابـــی ســـال ۱۳7۱ حـــدود 

ـــان  ـــاد. در آن زم ـــه راه افت ـــدیدی ب ـــان ش ـــاره طوف ـــه یک ب ـــر ب ـــد از ظه ـــاعت 4 بع س

ـــه  ـــک کشـــتی ب ـــد کـــه ی ـــه مـــن اطـــالع دادن ـــودم. ب ـــی ب ـــور دریای مـــن رسپرســـت ام

گل نشســـته اســـت. تنهـــا جایـــی کـــه در بنـــدر امـــکان داشـــت در آن کشـــتی بـــه گل 

ـــگاه کـــردم کشـــتی ای در آنجـــا  ـــا هـــر چـــه ن ـــود ام ـــک موج شـــکن ها ب بنشـــیند نزدی

ـــوده اســـت کـــه یـــک  ـــه حـــدی ب ـــان ب ـــا این کـــه متوجـــه شـــدم شـــدت طوف ـــدم ت ندی

ـــوده تعادلـــش  ـــه آذربایجـــان در زمانـــی کـــه راهنـــام در آن ب کشـــتی تانکـــر متعلـــق ب

ـــان مـــامس شـــده اســـت  ـــه پـــل غازی ـــه پای را از دســـت داده و ســـمت چـــپ کشـــتی ب

و کل طـــول کانـــال را گرفتـــه اســـت. بـــرای این کـــه کشـــتی را از ایـــن وضعیـــت 

خـــارج کنیـــم از کاپیتـــان کشـــتی خواســـتیم کـــه بـــا مـــا همـــکاری کنـــد امـــا او قبـــول 

ـــم.  ـــزارش می کنی ـــد گ ـــکاری نکن ـــر هم ـــه اگ ـــم ک ـــوم دادی ـــه او اولتیامت ـــرد ب منی ک

در نهایـــت پذیرفـــت و مـــا بـــه کمـــک یدک کـــش و لنگـــر توانســـتیم کشـــتی را از 

ـــار هـــم در  حالـــت اضطـــراری خـــارج کنیـــم و در حالـــت تعـــادل قـــرار دهیـــم. یـــک ب

ســـال ۱۳۶۳ کشـــتی ای کـــه از آســـتارا خـــان بـــه بنـــدر آمـــده بـــود بـــه علـــت طوفـــان 

شـــدید بـــه گل نشســـت. بـــرای این کـــه ایـــن کشـــتی بـــه حالـــت تعـــادل برســـد یـــک 

یـــدک کشـــی روســـی از باکـــو بـــه بنـــدر آمـــد و روز تـــالش اســـت و نتوانســـت کشـــتی را 

آزاد کنـــد وقتـــی مـــا رشایـــط را دیدیـــم بـــه آن هـــا پیشـــنهاد دادیـــم کـــه اجـــازه بدهنـــد 

ـــدت  ـــه م ـــن هم ـــا ای ـــد م ـــد و می گفتن ـــم اول منی پذیرفتن ـــک کنی ـــا کم ـــه آن ه ـــا ب م

ـــدند.  ـــد ش ـــه متقاع ـــا این ک ـــد ت ـــم منی توانی ـــام ه ـــته ایم ش ـــم و نتوانس کار کرده ای

ـــد  ـــاز کردن ـــامن روز آغ ـــر ه ـــد از ظه ـــاعت 4 بع ـــان را از س ـــا کارش ـــای م یدک کش ه

ـــد.« و ســـاعت ۱۲ شـــب کشـــتی را خـــالص کردن

ـــران در  ـــا گـــروه کارشناســـان ای شـــیرین زبان بعـــد از بازنشســـتگی حـــدود ۵ ســـال ب

ـــد  ـــکاری می کن ـــج هم ـــوری و لن ـــای موت ـــه قایق ه ـــدور گواهی نام ـــت و ص ـــوزه ثب ح

ـــام  ـــه ن ـــا ۳ نفـــر از کارکنـــان ســـابق اداره بنـــدر یـــک رشکـــت کشـــتیرانی ب و ســـپس ب

پرتـــو گیـــل را بـــه راه می اندازنـــد: »اوایـــل کـــه کارمـــان را رشوع کردیـــم، رشکـــت 

ســـودهی خوبـــی داشـــت چـــون در بیـــن ســـال های ۱۳77 تـــا ۱۳۸۹ تعـــداد 

ـــه بعـــد  ـــا از ســـال ۱۳۹۰ ب ـــود ام ـــاد ب ـــردد داشـــتند زی ـــدر ت ـــه بن کشـــتی هایی کـــه ب

رشایـــط خیلـــی تغییـــر کـــرد و دیگـــر اســـکله ها مثـــل گذشـــته شـــلوغ نبـــود بـــه 

ـــم.« ـــل کردی ـــت را تعطی ـــم رشک ـــا ه ـــرد. م ـــت رضر می ک ـــه رشک ـــوری ک ط

را از رده خــارج کننــد، گریــه اش گرفتــه اســت: »ایــن 

کشــتی الیــروب در ســال ۱۳۱۶ بــه ایــران آورده شــد 

و بعــد از مونتاژ در ســال ۱۳۱۸ آن را به آب انداختند. 

ایــن الیــروب کاتر بــود و قــدرت بســیار زیادی داشــت 

ــد،  ــتفاده می ش ــدر از آن اس ــه بن ــی س ــرای الیروب و ب

هــم بنــدر انزلــی را الیروبــی می کــرد، هــم بنــدر 

نوشــهر و هم بنــدر ترکمــن ســابق. مثــل الیروب های 

االن نبــود کــه توانایــی الیروبــی یــک بنــدر را ندارنــد. 

ــاز  ــد ب ــی کار می کنن ــدر انزل ــروب در بن ــه الی االن س

ــاری و  ــتی بخ ــتم کش ــتند. سیس ــو نیس ــم جوابگ ه

ســوختش هــم مــازوت بــود. از ایــن کشــتی یکــی در 

ایــران بــود و یکــی در آملان امــا قــدر آن را ندانســتند. 

ــیار  ــد، بس ــالم کردن ــارج اع ــه آن را از رده خ ــی ک وقت

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 قدیمی هــای بنــدر 

می شناســند و او را فــردی متعهــد و پــر کار می دانند. 

دریایــی بندرعبــاس معرفــی می شــود تــا کار الیروبی 

یکــی از اســکله های بنــدر جاســک را انجــام دهــد. او 

یــک ســال در آنجــا کار می کنــد و اســکله را الیروبــی 

می کنــد، بعــد از پایــان کار بــه او پیشــنهاد می شــود 

کــه بــرای الیروبــی یــک جزیــره عربــی همــکاری کند 

کــه او بــه خاطــر این کــه همــرسش بیــامر شــده بــود و 

در بنــدر انزلــی تنهــا بــود قبــول منی کنــد و بــه شــهر 

خــودش بازمی گــردد. در بنــدر انزلــی هــم بــه او 

پیشــنهاد می شــود کــه بــر روی یــک کشــتی ماهــی 

گیــری به نــام دریــا زر کار کنــد کــه او می پذیرد و ســه 

ــد. ــت می کن ــتی خدم ــم در آن کش ــال ه س

 نجاتــی ۱۰ ســال اســت کــه دیگــر کار منی کنــد امــا 

وقتــی از دوران فعالیتــش بــر روی الیــروب مازنــدران 

صحبــت می کنــد، شــور و حــرارت خاصــی دارد. 

می گویــد عاشــق کار الیروبــی بــوده و یکــی از 

ــروب  ــه الی ــت ک ــن اس ــش ای ــن دغدغه های بزرگ تری

مازنــدران را زود کنــار گذاشــتند و بعــد هــم به جــای 

این کــه آن را حفــظ کننــد و در جایی نگهــداری کنند 

اســقاطش کردنــد. بــا تکــه تکــه کــردن ایــن کشــتی 

ــد. ــاره کرده ان ــاره پ ــب او را پ ــگار قل ان

او خــودش هم دربــاره زمانی کــه در کشــتی مازندران 

کار می کــرده می گویــد: »مــن از زمانــی کــه بــه 

کشــتی مازنــدران رفتــم، ســعی می کــردم عــالوه بــر 

وظیفــه ای کــه بــه عهــده ام بــود اگــر می توانســتم در 

بخش هــای دیگــر هــم کمــک کنــم، یعنــی در حالــی 

کــه ملــوان بــودم، بــه موتوریســت ها هــم کمــک 

می کــردم و یا اگــر در بخــش دیگر کشــتی هــم کاری 

بــر زمیــن مانــده بــود و از عهــده مــن بــر می آمــد دریغ 

منی کــردم. در طــول مدتــی کــه در کشــتی مازندران 

کار کــردم، هیــچ وقــت لبــاس کار از تــن مــن بیــرون 

منی آمــد.«

نجاتــی چنــد بــار بــه عنــوان فرمانــده منونــه کشــتی 

انتخــاب می شــود و در ســال ۱۳7۲ بعــد از 4۳ 

ــته  ــالگی بازنشس ــن ۶۵ س ــال و ۱۱ روز کار در س س

می شــود؛ امــا در زمــان بازنشســتگی حقــوق 

خوبــی بــه او داده منی شــود. متــام بازنشســتگان 

ســازمان بنــادر کــه قبــل از ســال ۱۳۸۰ بازنشســته 

ــه می کننــد. بعــد  شــده اند از کمبــود حقوقشــان گل

ــس  ــزدی، ریی ــای ای ــط آق ــم توس ــتگی ه از بازنشس

اداره کل امــور دریایــی ســازمان بــرای کار بــه جهــاد 
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تاالب انزلی و نیلوفر آبی

مگر می شود، انزلی آمد و تاالب انزلی را ندیده بازگشت. از بدو ورود به انزلی در رسارس 

این شهر، برنها و تابلوهایی می بینید که شام را به دیدار این تاالب دعوت می کنند. پیش 

از آنکه به تاالب وارد شوید، شاید شام هم تصاویری از آن به ذهن داشته باشید که شباهت 

چندانی به حال این روزهای تاالب ندارند. تاالِب در حال خشک شدن، آنقدر کم عمق 

شده است که حتی شناور کوچکی که برای دیدن این تاالب در اختیار گرفته ایم، بسیاری 

از پیچ و خم ها را به آهستگی حرکت می کند تا مبادا به گل بنشیند.

در رشوع این سفر کوتاه ۱۵ دقیقه ای از زیر پلی می گذریم، قایقرانی که نقش راهنام را 

هم بر عهده دارد، می گوید قرار نبوده این پل پایه ای در آب داشته باشد، اما حاال چند پایه 

عظیم راهشان را محدود کرده است؛ پایه هایی که چندین سانحه دریایی را رقم زده اند، 

اینطور که حسن آقا می گوید همین پایه ها عامل یک سانحه آبی بود که حدود دو سال 

پیش جان دو نفر از مهامنان این شهر را گرفت، البته تأکید می کند 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 اشاره ای شده باشد.

تاالب انزلی یکی از نخستین تاالب های ثبت شده در معاهده رامرس در سال ۱۹7۱ 

میالدی است. این تاالب چند سالی است که در فهرست مونرتال قرار گرفته است و 

این یعنی، تاالب در حال خشک شدن است و به مراقبت نیاز دارد. تاالب انزلی با تاالب 

کوشیرو در پارک ملی کوشیرو شیتسوگن پیوند خواهرخواندگی دارد.

رشیان های حیاتی مرداب انزلی که از طریق موج شکن های بندرانزلی به دریای خزر 

مرتبط می شوند 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 آلوده تر و کم عمق تر از 

پیش می شود. تقریبا فاضالب متام خانه های مسکونی و بیشرت کارخانه ها و کارگاه های 

صنعتی که در نزدیکی این تاالب واقع شده اند، به درون این تاالب، یا رودخانه ها منتهی 

به آن رسازیر می شود.

مرداب انزلی تا حدود ۵۰ سال پیس بیشرت از ۹ مرت 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، می گوید 

هنوز درباره الیروبی آن برنامه ریزی نشده است: »چندی پیش مدیرکل محیط زیست 

استان، فقط آسیب های خشک شدن این تاالب را مطرح کرد اما راهکاری ارائه نداد و 

درباره اقدامات انجام شده و این که چاره چیست، هیچ صحبتی نکرد. خشک شدن 

این تاالب یک فاجعه زیست محیطی برای کشور و دنیاست اما کسی به آن اهمیت 

منی دهد. برنامه ای برای الیروبی ارائه نشده است و اگر هم الیروبی کنند، مقطعی 

است. یک جا را الیروبی می کنند و متام می شود.«

حسن آقا، ۳۵ سال است در این تاالب پارو می زند، برایامن توضیح می دهد که چهار 

سال پیش صدا و سیام خربی را منترش کرد، مبنی بر این که دولت ۹۰ میلیارد تومان 

بودجه به الیروبی مرداب اختصاص داده است: »گفتند مرداب الیروبی می شود و ما 

خوشحال شدیم، اما استاندار، فرماندار و صدا و سیام یک ساعت به مرداب آمدند، 

الیروبی آغاز شد و فیلمربداری کردند، اما وقتی دوربین های صدا و سیام جمع شد، 

دستگاه های الیروب را هم جمع کردند. دستگاه ها را بردند جلوی اداره جهاد گذاشتند 

و هنوز هم که هنوز است خربی از الیروبی نیست.«

۳۵ سال 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 می دهد: »هرچه 

عمق آب کم باشد، نور خورشید بیشرت به آن فائق می شود، آب زود بو می گیرد و در نتیجه 

موجودات آبزی آسیب می بینند. ما هر سال تلفات زیادی به خاطر آلودگی آب داریم. 

فاضالب های شهر و پساب های کارخانه های صومعه رسا، رشت و انزلی و باالی کوه همه 

به همین تاالب می ریزد. یک بار هم از محیط زیست جهانی آمدند اینجا،  از آب منونه 

گرفتند، آزمایش کردند و گفتند تعجب می کنیم که با این میزان آلودگی هنوز در این 

آب موجود زنده وجود دارد.«

او که خودش قایقران این گروه بوده است، می گوید: »آب ها را در شیشه می ریختند 

و در فالسک یخ می گذاشتند،  سه چهار روز کارشان طول کشید اما آن ها هم کمکی 

نکردند. من به کارشناسان محیط زیست هم نشان دادم که فاضالب های شهر از کجا 

وارد مرداب می شوند. فیلم گرفتند، عکس گرفتند، اما متاسفانه آن ها هم کاری نکردند.«

هنگامی که در مرداب حرکت می کنید، حاشیه آب پوشیده از پارکینگ قایق هاست که 

به صورت حلبی آباد منود پیدا کرده است. از حسن آقا می پرسم که همه آیا این ها مغروقه 

و پارکینگ هستند؟ پاسخ می دهد: »یکی دو تا دستگاه الیروبی هستند، این ها را آوردند 

مرداب را الیروبی کنند. بعضی ها هم قایق های مردم است. بعضی ها هم دیگر به درد 

منی خورد و همین جا در مرداب مانده و راه را تنگ تر کرده است.«

بعد از گذشن از پل کنار گذر، در سمت راست یک دستگاه بزرگ الیروبی بیکار مانده 

است که می گوید همین دستگاه الیروب اصلی است: »این دستگاه گل و الی را ۲۰۰ 

تا ۳۰۰ مرت دورتر می ریزد، اما از آن استفاده منی شود. فعال بیل های مکانیکی شناور 

آورده اند که کانال های فرعی را الیروبی می کنند تا قایق ها بتوانند تردد کنند. این 

الیروب ها به درد منی خورد، مثل قاشق چایخوری است که بخواهید با آن آب دریا را هم 

بزنید. این الیروب ها گل و الی را دو مرت آن طرف تر می ریزند، باران می بارد و دوباره آن ها 

را می شورد و به مرداب می آورد.«

نارص توتچی، کارشناس حفظ محیط زیست دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 

گیالن است، هنگامی که از او می خواهم درباره تاالب انزلی برایامن بگوید، ابتدا از ما 

می پرسد که قصدتان چیست؟ چه کمکی می توانید بکنید؟ هنگامی که خاطر جمع 

می شود که شاید انتشار این مطالب در ماهنامه بندر و دریا، مسووالن را از یک فاجعه 

زیست محیطی آگاه خواهد کرد، رشوع به صحبت می کند: »شاید آغاز فرآیند خشک 

شدن تاالب انزلی به 4۰ سال پیش بازگردد که رسوباتی را از سمت حوضه آبخیز آن 

منطقه شسته و از طریق رودخانه ها 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 می کند: »اگر دریاچه 

ارومیه در حال خشک شدن است و همه درباره آن صحبت می کنند، به خاطر این است 

که خشک شدن آن به وضوح دیده می شود اما در تاالب انزلی اینطور نیست. این تاالب 

از زیر در حال خشک شدن است. همه رودخانه هایی که به این تاالب می ریزند هم در 

حال خشک شدن هستند، چون رسوبات آن ها را پر کرده است و این تاالب بین املللی 

به خاطر رسوب گذاری باالی منطقه خشک می شود.«

توتچی توضیح می دهد که اداره بنادر و دریانوردی گیالن به محیط زیست 

همکاری هایی دارد، اما هنوز اقدام کارسازی انجام نشده است: »من عضو گروه احیای 

تاالب انزلی در محیط زیست گیالن هستم. گروه ژاپنی جایکا هم آمد، بررسی کرد تا 

برای احیای تاالب مشاوره بدهد. ایرادهای زیادی به این گروه وارد است. از سال ۲۰۰۲ 

آمدند االن ۲۰۱۵ است، اما عمال کاری انجام نشده است. مگر می شود، طرح بدهند، 

برنامه بدهند اما اجرا نشود؟«

کارشناس حفظ محیط زیست دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن 

می گوید یکی از الزامات برای احیای این تاالب، الیروبی است: »الیروبی تاالب یک الزام 

است که از خشک شدن آن جلوگیری می کند. در صورت خشک شدن توالی اکوسیستم 

برهم می خورد. اگر دیر بجنبیم تاالب به یک جنگل تبدیل خواهد شد. البته همین 

حاال هم بعضی قسمت های آن به جنگل تبدیل شده است. اگر تاالب ها مورد توجه قرار 

نگیرند، در نهایت سیستِم توالی اکوسیست، به جنگل تبدیل می شوند. درخت های 

توسکا، درخت هایی هستند که ریشه می دوانند و جلو می آیند و راه اکوسیستمی مثل 

تاالب را می بندند.«

او تاکید می کند 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 

می توانند دخیل باشند؟ همه ما مسوول هستیم. مگر تاالب برای شخص یا گروه خاصی 

است؟ این تاالب برای همه است، برای بندرعباسی ها هم هست، برای مردم آن سوی 

جهان هم هست. چون تاالب اکوسیستمی است که تنوع جانوری و گیاهی باالیی 

دارد و اگر تاالب خشک بشود، اکوسیستم بسیار متنوعی را نابود کرده ایم. در این تاالب 

گیاهان غوطه ور، گیاهان شناور، پرندگان مهاجر تخم گذار و گونه های جانوری زیادی 

زندگی می کنند که همه آن ها با خشک شدن تاالب نابود می شوند.«
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یکم بهمن 1349 
 اجاره زمین به رشکت ایرالکو

موضـوع اجـاره موقت قطعـه زمینی به مسـاحت پنج هـزار مرت مربـع به رشکـت ایرالکو 

در بنـدر امـام خمینـی )ره( در این جلسـه مطرح شـد. با توجـه به اینکـه پیش تر رشکت 

مشـاوران کامپاکـس اعـالم 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 شـورای عالی بـا اجـاره موقـت آن قطعه زمیـن به رشکت 

ایرالکـو موافقت شـود.

دهم بهمن ماه 1349
 معافیت مالیاتی 

عوارض كاالهای كابوتاژی
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 اسكله های بندر را اشغال كرده اند و سبب اختالل در 

روند تخلیه و بارگیری شده اند. در این جلسه قرار شد گزارشی از این موضوع برای 

وزیر دارایی وقت ارسال شود، تا در به این موضوع رسیدگی كنند.

بیست وپنجم بهمن 1349
 واگذاری اراضی و انبارها در انزلی

تصویب صورتجلسـه مذاکرات دومین کنفرانس نوبتی که از هشتم تا سیزدهم آبان ماه 

در باکو برگزار شـده بود، محور اصلی این جلسه 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.

چهارم اسفند 1349
 منودار جدید تشکیالتی

در ایـن جلسـه منـودار جدید 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 آن ها بیشـرت از ۵ هزار تن باشـد، از اداره بندر و کشـتیرانی بـه اداره کل 

بندر و کشـتیرانی تغییـر کنـد و در تشـکیالت جدید مشـاور هم اضافه شـود.

بست و دوم اسفند 1349
 توجه به شاخص هزینه زندگی

 بانک مرکزی در تعیین تعرفه
تعرفه موقت حق انبـارداری و عوارض بنـدری بر کاال 

و کارمـزد عملیات توسـط امور تخلیـه و بارگیـری در 

این جلسـه مطرح شـد. پـس از بررسـی تعرفـه ها در 

این جلسـه، 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 

تصمیم گیری در جلسـه هیئـت عامل مطرح شـود.

در ساختامن سیمرغ چه می گذشت
)بخش دوم- نیمه دوم سال 1349(

 
چهارم مهر 1394

 الحاق دولت ایران به قرارداد خط 
شاهین کشتی ها

در ایـن تاریخ موضوع الحـاق دولت ایران بـه قرارداد 

جدید خط شـاهین کشـتی ها بررسـی شـد. هیئت 

عامـل بنـادر و کشـتیرانی وقـت پـس از مذاکراتـی 

الحـاق دولـت ایران بـه ایـن قـرارداد مـورد تایید قـرار گرفت.

هفده آذر 1349
 رسیدگی به 

وضعیت رانندگان جرثقیل 
اعضا هیئـت عامـل تصمیـم گرفتنـد برنامـه جدیدی 

بـرای به کارگیـری راننـدگان جرثقیـل بنـدر انزلـی 

مشـخص کننـد تـا هـم راننـدگان زمـان کافـی بـرای 

اسـرتاحت داشـته باشـند و هم به بهرتین نحـو از حضـور آن ها بهـره گرفت. ایـن تصمیم با 

توجـه بـه زمـان ۱4 سـاعته کار بـا جرثقیـل در بنـدر انزلـی اتخـاذ شـد.

چهاردهم دی ماه 1349
 الحاق به كنوانسیون

اندازه گیری ظرفیت كشتی ها
در این جلسه موضوع الحاق دولت ایران به كنوانسیون بین املللی اندازه گیری 

ظرفیت كشتی ها مطرح شــد. هیئت عامل تصمیم گرفتند برای اجرای بند ۱7 

ماده سوم آیین نامه سازمان بنادر و كشتیرانی توضیح الزم برای الحاق دولت به 

این كنوانسیون را به شورای عالی سازمان تقدیم كنند. 

دوم دی 1349
 بررسی پیش نویس بودجه سازمان

دو مـاه مانـده به پایان سـال، هیئت عامل سـازمان بنادر و کشـتیرانی وقـت، در جریان 

پیش نویس بودجه سـازمان قرار گرفتند. در این جلسه نرصاله مختار بودجه پیش بینی 

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. ]پیش نویس نهایی بودجه 

ده روز بعـد یعنی در تاریـخ دوازدهم در ماه دوباره در جلسـه هیئت عامل مطرح شـد و با 

تایید اعضا قرار شد نسـخه نهایی برای تصویب به شورای عال سـازمان فرستاده شود.[

چهاردهم دی 1349 
 تخلیه و بارگیری تجهیزات بیامرستان 

ج حجا
یکـی از موضوعـات اصلـی مطـرح شـده در هشـتاد 

و چهارمیـن جلسـه هیئـت عامـل سـازمان، تخلیه و 

بارگیری تجهیزات و وسائل پزشکی بیامرستان سیار 

حجاج بـود. بنا بود ایـن بیامرسـتان در مکه معظمه 

راه اندازی شـود که نحوه تخلیه و بارگیری تجهیزات 

آن توسط جرثقیل های بندر خرمشهر در این جلسه 

بررسـی شـد. اعضا تصمیم گرفتنـد این موضوع در جلسـه شـورای عالی مطرح شـده و 

نتیجه آن به اطالع بندر خرمشـهر برسـد.
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بیست و چهارم اسفند 1349
 خرید و نصب چراغ های دریایی

گزارش امـور اجرایی طرح های عمرانی سـازمان مبنی 

بـر اینکـه مهندسـان مشـاور کامپاکـس چراغ هـای 

دریایـی برقـی را بـرای نصـب در کانال هـای بنـدر 

بوشهر در نظر گرفته اند اما امور بندری و دریایی 

نـوع چراغ هـای گازی معمولی را انتخاب کرده اسـت، در این جلسـه مطرح شـد. 

نتیجه مذاکرات بر این شـد بـا توجه به اینکه ایـن کار نیازمند چـراغ با پایه های 

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 چراغ های 

برقی بر روی پایه های فلـزی در کانال های داخلی و خارجی بوشـهر، 

خور سـلطانی و خور پـودر اقدام شـود.
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اصطالحات و تعاریف مرتبط با حوزه حمل و نقل دریایی
مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

توضیحمعادلواژه

۵۸

 refrigerated container,

 reefer container, reefer

box, reefer

بارُگنجی با سامانۀ رسمایش برای نگهداری بار آسیب پذیر در برابر گرمابارُگنج یخچالی

۵۹loadingگذاشن بار در شناوربارگیری

۶۰loading in turnبارگیری برحسب تقدم پهلوگیریبارگیری به نوبت

۶۱clean bill of ladingبارنامه ای که فاقد هرگونه توضیح اضافه استبارنامۀ بی توضیح

۶۲

 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

بارنامۀ ترکیبی

بارنامه ای که در آن جابه جایی کاال از شناوری به شناور دیگر یا از شناوری به دیگر انواع وسایل حمل کاال 

از قبیل ریلی یا جاده ای قید شده است و بر خالف بارنامۀ رسارسی، مسئولیت بار در همۀ مراحل بر عهدۀ 

یک کارگزار است

۶۳

 foul bill of lading, dirty

 bill of lading, claused bill

 of lading, unclean bill of

lading, dirty bill

بارنامه ای که در آن توضیحاتی دربارۀ عیوب کاال یا بسته بندی آن درج شده استبارنامۀ توضیح دار

۶4house bill of ladingبارنامه ای که کارگزار حمل برای هریک از صاحبان کاال در یک بار گروهی صادر می کندبارنامۀ داخلی

۶۵bill of ladingبارنامۀ دریایی

برگۀ محتوی مشخصاتی مانند مبدأ و مقصد و هزینۀ حمل ونقل کاال که براساس قوانین و مقررات 

 مشخصی به تأیید حمل کننده و ارسال کننده از یک طرف و صاحبان کاال از طرف دیگر می رسد

من بارنامه

۶۶
 through bill of lading,

through bill
بارنامۀ رسارسی

بارنامه ای که در آن جابه جایی کاال از شناوری به شناور دیگر یا از شناوری به دیگر انواع وسایل حمل کاال 

از قبیل ریلی یا جاده ای قید شده است و مسئولیت بار در هر مرحله بر عهدۀ یک کارگزار است

۶7

 groupage bill of lading,

 collective bill of lading,

omnibus bill of lading

بارنامۀ مشرتک برای چند بار مختلف که رشکت حمل کننده یکجا برای کارگزار صادر می کندبارنامۀ گروهی

۶۸cargo handlingپرداخن به متامی امور کاال، شامل بارگیری و تخلیه و توزین و بارشامری و مانند آنبارورزی

۶۹deadweight cargoباری که یک تن آن کمرت از یک مرت مکعب حجم داردبار وزنی

7۰freight canvasserشخصی که به نیابت از خط کشتی رانی به جست وجوی بار برای حمل می پردازدباریاب

7۱deadweight efficiencyنسبت ظرفیت حمل درنظرگرفته شده در طراحی کشتی به مقدار باری که جابه جا می شودبازده ظرفیت حمل

7۲
 marine casualty

investigator
فرد صالحیت داری که مطابق با قانون مسئولیت بررسی سانحه یا حادثۀ دریایی را بر عهده داردبازرس سانحۀ دریایی

7۳port state control
بازرسی کشور 

صاحب  بندر

نوعی بازرسی در بندر که هدف از آن حصول اطمینان از انطباق داشن وضعیت و رشایط شناور با 

مقررات ملی و بین املللی دریایی است

74flag state control
بازرسی کشور 

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

7۵salvorفردی که بازگردانی کندبازگردان

7۶salvageعملیات نجات کشتِی در معرض خطر و تجهیزات و کاالی آن در قبال دریافت پاداشبازگردانی

77port clearanceمجوزی که مقامات بندری برای خروج کشتی از بندر صادر می کنندبرگۀ خروج

7۸warehouse entryبرگ درخواست برای انجام امور گمرکی و انبار کردن کاالبرگۀ ورود به انبار

7۹distress frequencyبسامد رادیویی معینی که در آن پیام های اضطرار ارسال می شودبسامد اضطرار

۸۰jettyسازه ای پیرشفته در دریا برای پهلوگیری کشتی ها و همچنین حفاظت بندر از صدمات ناشی از امواجبلنداسکله

۸۱portپایانه و منطقه ای دارای تسهیالت الزم برای پهلوگیری و تخلیه و بارگیری کشتی هابندر

۸۲
 bunkering port, bunker

port
بندر سوخت گیری

بندری که کشتی فقط برای تأمین سوخت در آن پهلو می گیرد و تخلیه یا بارگیری در آن صورت 

منی پذیرد

قسمت دوم
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توضیحمعادلواژه

۸۳cruise portبندری دارای تسهیالت تفریحی فراوان برای گردشگرانبندر سیاحتی

۸4harborناحیۀ محفوظ و امن طبیعی یا مصنوعی برای توقف کشتی هابندرگاه

۸۵portalمربوط به بندربندری

۸۶agencyدفرتی که معامالت امالک در آن انجام شودبنگاه

۸7
 freight demurrage and

defense, FDD

بیمۀ کرایه و دیرانه و 

دادگاه

بیمه ای مخصوص مالک کشتی که هزینه های اختالفات حقوقی مربوط به کرایۀ فرست و دیرانه و دادگاه 

و وکیل را شامل می شود

۸۸freight policyبیمه نامۀ فرست
بیمه نامه ای که موارد تعهد بیمه گر را در جربان خسارت واردآمده به کل یا بخشی از فرست بیمه گذار 

ترصیح می کند

۸۹dispatchپاداش تخلیه یا بارگیری قبل از پایان زمان مجازپاداش ترسیع

۹۰panamaxپاناماپاناماگذر )canal( دسته ای از کشتی ها با ابعاد مناسب برای گذر از کانال

۹۱post panamaxپاناما مناسب نباشدپاناماناگذر )canal( دسته ای از کشتی ها که ابعادشان برای گذر از کانال

۹۲

 container terminal,

 container port, container

base

بخشی از بندر یا پایانۀ ویژۀ تخلیه و بارگیری و نگهداری بارُگنج هاپایانۀ بارُگنج

۹۳flagپرچم

پارچه یا بافته ای در شکل ها و رنگ های مختلف که برای نشان دادن ملیت یا عالمت دادن از آن استفاده 

 می شود

ملیت کشتی که بر مبنای محل ثبت کشتی است

۹4distress flagپرچمی که برافراشته شدن آن در کشتی وضعیت اضطراری را نشان می دهدپرچم اضطرار

۹۵flag of registrationپرچم کشوری که شناور در آنجا ثبت شده استپرچم ثبت

۹۶aft عقب یا نزدیک یا به سمت پاشنۀ شناورپس

۹7dry portپس بندر
پایانه و منطقه ای در داخل خشکی که  به یک یا چند بندر متصل می شود و نیازهای مناطق صنعتی و 

تجاری را ازطریق جاده یا راه آهن رسارسی تأمین می کند

۹۸berthمکانی در اسکله که کشتی بتواند در آن پهلو بگیردپهلوگاه

۹۹ro-ro berthپهلوگاهی مجهز به شیب راهه که کشتی های رورو در آن پهلو می گیرندپهلوگاه رورو

۱۰۰berthingپهلوگیری
 قرار گرفن یا قرار دادن کشتی در پهلوگاه

من پهلودهی

۱۰۱transit hallتاالری که مسافران گذری در آن منتظر سوار شدن به وسیلۀ نقلیۀ دیگر شوندتاالر گذر

۱۰۲voyage fixtureروند اجاره دادن کشتی برای یک سفر دریایی مشخصتثبیت سفر

۱۰۳consignorشخص حقیقی یا حقوقی که کاال را برای ارسال به رشکت باربری تحویل می دهدتحویل دهنده

۱۰4
 unloading, discharge,

discharging
خالی کردن بار شناورتخلیه

۱۰۵ship chandlerبازرگانی که کلیۀ مایحتاج کشتی را فراهم می کندتدارک گر

۱۰۶transshipمنتقل کردن کاال از یک وسیلۀ حمل به وسیلۀ دیگرترابار کردن

۱۰7transshipmentانتقال کاال از یک وسیلۀ نقلیه به وسیلۀ دیگرتراباری

۱۰۸ballastمواد سنگینی که برای حفظ تعادل در شناور یا هواَگرد قرار می دهندترازه

۱۰۹water ballastترازۀ آبی
آن مقدار از آب دریا که برای حفظ تعادل کشتی در مخازن کْف دوجدارۀ )jouble bottom( سینه و 

پاشنه یا مخازن جانبی نگهداری می شود

۱۱۰dirty ballastآبی که به داخل مخازن آلوده به مواد نفتی ریخته و حمل می شودترازۀ آلوده

۱۱۱deballastingعمل تخلیۀ ترازه برای بارگیریترازه َبرداری

۱۱۲clean ballastآبی که به داخل مخازن نفتی کاماًل شسته و متیزشده ریخته و حمل می شودترازۀ پالوده

۱۱۳permanent ballastترازۀ دامئی
سنگ یا بن یا شمش آهن یا رسب که در شناور حمل می شود تا آن را پایدارتر یا ترازمندتر کند و عیوب 

ناشی از اشتباهات طراحی آن را بپوشاند یا نوع کاربری آن را تغییر دهد

۱۱4ballastingقرار دادن ترازه در شناور برای خفظ تعادل آنترازه گیری

۱۱۵
 shifting ballast, portable

ballast
ترازۀ منقول

تکه ای آهن یا کیسه های شن یا موارد مشابه قابل جابه جایی که به عنوان ترازه در شناورهای کوچک 

گنجانده می شود تا شناور ترازمند شود

۱۱۶cargo clearanceفرایند خارج کردن کاال از گمرکترخیص کاال

۱۱7abandon shipترک کردن کشتی در مواقع اضطراریترک کشتی
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اهداف اداره کل:
اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیــان در راســتاي 
توســعه بنــدر انزلــی و بنــادر تابعــه ازجملــه آســتارا، چمخالــه 
ــه  ــف 25 گا ن ــاس وظای ــر اس ــود را ب ــداف خ ــهر اه و کیاش
ســازمان بنــادر و دریانــوردی کــه توجــه بــه امــور حاکمیتــي 
و برنامه هــای کان دولــت را ســرلوحه امــور خــود قــرار داده 
برنامه ریــزی نمــوده اســت و در جهــت توســعه امــور گام هــای 
ــل  ــش حمل ونق ــر بخ ــداف زی ــق اه ــرای تحق ــي ب محکم
ــوارد  ــه م ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــی دارد ک ــي برم دریای

زیــر اشــاره نمــود:
1. افزایــش ظرفیــت اســمي و توســعه زیرســاخت های 
ــای  ــه پس کرانه ه ــه ب ــا توج ــه ب ــادر تابع ــی و بن ــدر انزل بن
موجــود در راســتای افزایــش ظرفیــت از 8 میلیون تــن به 11 
میلیــون تــن از طریق احداث 8 پســت اســکله و اجــراي طرح 
ــات  ــام عملی ــی، انج ــرقي و غرب ــکن های ش ــعه موج ش توس
ــاحت  ــه مس ــدري ب ــای بن ــازی محوطه ه ــازي و روس زیرس
15 هکتــار، ایجــاد انبــار ترانزیــت سرپوشــیده و انبــار CFS  و 
ترانزیــت بــه میــزان، اجــراي عملیــات تأسیســاتی، مکانیکــي 

و برقــی و دفــع آب هــای ســطحي.
در  شــناورها  تــردد  ایمنــي  ضریــب  افزایــش   .2
ــی و ســواحل اســتان گیــان  محدوده هــای بنــدري و دریای
ــدر و  ــوردی در بن ــای دریان ــي گواهینامه ه ــاء ایمن ــا ارتق ب
ــه 2010  ــا اصاحی ــوردي ب ــای دریان ــق گواهینامه ه تطبی
مانیــل بــه کنوانســیون STCW  و بهبــود سیســتم مدیریــت 

ــدر. ــه بن یکپارچ
فــن آوری  به کارگیــری  و  فّنــاوری  از  اســتفاده   .3
ــرفته و  ــي پیش ــترهاي الزم مخابرات ــاد بس ــات و ایج اطاع
ــل  ــعه و تکمی ــاء توس ــق ارتق ــي از طری ــارت الکترونیک تج
زیرســاخت های ICT بــا اســتفاده از نصــب و راه انــدازی 
تجهیــزات  و  مجازی ســازی  ذخیره ســازی،  تجهیــزات 
ــترش  ــه، گس ــاي مربوط ــنس ه ــا الیس ــري ب ــتیبان گی پش
امنیــت اطاعــات در فضــاي تبــادل الکترونیکــی و سیســتم 
مدیریــت امنیــت اطاعــات در بنــدر انزلــی، ارتقــاء و توســعه 
ــه مشــتریان الکترونیکــي  ــه ب خدمــات الکترونیکــي قابل ارائ
ــورت  ــناد به ص ــودن اس ــز نم ــا متمرک ــتگاهي ب ــن دس بی
ــوزه ICT از  ــای ح ــا و رویه ه ــاح فراینده ــي، اص الکترونیک
طریــق بسترســازی و ارتقــاء شــبکه ICT در اداره کل و حفــظ 
یــا ارتقــاء ســطح آمــاده بــکاری تجهیــزات مخابراتــی بنــادر و 
. AIS و  VTS حفــظ یــا ارتقاء ســطح آماده بــکاری تجهیــزات

4. ارتقــای امنیــت، ایمنــی و حفــظ محیط زیســت 
ــدري  ــای بن ــوردی در ســواحل و محدوده ه ــي و دریان دریای
و دریایــی بــا ارتقــاء ســطح پیشــگیري و مقابلــه بــا آلودگــی 
محیط زیســت دریایي ناشــي از شــناورها و تأسیســات بندري 
در آب هــای تحــت حاکمیــت، ارتقــاء  امنیــت نــاوگان تحــت 
 ISPS ــزی ــق ممی ــه از طری ــور ب ــار کش ــم و در اختی پرچ
code  از شــناورها، ممیــزی ISM code  از شــرکت های 

ــی  ــاق، انجــام مانورهــای محل کشــتیرانی دارای ســند انطب
مرتبــط بــا امنیــت، ایمنــی و حفــظ محیط زیســت دریایــي 
و دریانــوردی در ســواحل و محدوده هــای بنــدري و دریایــی 
اســتان گیــان، استانداردســازی مراکــز هماهنگــی و نجــات 
دریایــی بنــدر انزلــی و بنــادر تابعــه، ارتقــای هماهنگــی بیــن 
ــه،  ــادر تابع ــا بن ــتانی ب ــرل و بازرســی درون اس ــز کنت مراک
ارتقــای ایمنــی دریانــوردی از طریق ارزیابی خطــرات موجود 
ــاده  ــت آم ــی از وضعی ــی میدان ــتان، بررس ــای اس در آبراه ه
بــکاری و انطبــاق بــا اســتاندارد IALA  عائــم کمــک ناوبری 
بندرانزلــی، برنامه ریــزی در توســعه فعالیت کنترل و بازرســی 
ــی  ــر مفــاد اســناد بین الملل ــادر صیــادی، اجــرای مؤث در بن
قابل اعمــال بــر اســاس III CODE  و افزایــش ظرفیــت 
امنیــت و حفاظــت از طریــق به کارگیــری نرم افزارهــای 

مــدرن کنتــرل و بازرســي در بنــدر.
ــکار نگه داشــتن  ــاده ب ــع، آم ــه از مناب ــتفاده بهین 5. اس
تجهیــزات، ابنیــه و تأسیســات ازجملــه ارتقــاء ســطح آمــاده 
بــکاری تجهیــزات مخابراتــی، الکترونیکــی، دریایــی و بندری، 
 AIS و VTS حفــظ یــا ارتقاء ســطح آمــاده بــکاری تجهیــزات
بنــدر انزلــی و ایجــاد زمینــه بــرای RCM، ارتقــاء کاندیشــن 
مانیتورینــگ CM  و تعمیــرات اساســی یدک کش هــا و 

ــروب و... قایق هــای تجســس و نجــات، هیــدرو گــراف، الی
گیــان  اســتان  در  دریایــي  فرهنــگ  اشــاعه   .6

بنــدری. شــهرهای  علی الخصــوص 
7. نظــارت بــر ســواحل و بنــادر اســتان و تدویــن طــرح 
جامــع بنــدر بازرگانــی انزلــی و ارتقــاء ســطح نظارت بــر روند 

ساخت وســازهای ســواحل اســتان گیــان.
ــاد  ــي در ایج ــش خصوص ــرمایه های بخ ــذب س 8. ج
زیرســاخت های لجســتیک دریایــی و بنــدری و تجــاری 

ــی. ــدر انزل ــودن بن نم
ــان  ــاه کارکن ــت و رف ــي، بهداش ــطح ایمن ــاء س 9. ارتق
ــاد  ــق ایج ــرارداد از طری ــرف ق ــرکت های ط ــنل ش و پرس
بســترهاي مناســب و زمینه ســازی اجــراي روش هــای بهبــود 
کیفیــت و اخــذ گواهینامه هــای ایمنــی تجهیــزات بنــدری. 
ــت  ــش مدیری ــطح دان ــاء س ــوزش و ارتق ــازی، آم فرهنگ س

بحــران کارکنــان.
ــا  ــزی جهــت ایجــاد هماهنگــی بیشــتر ب 10. برنامه ری

ــتان. ادارات کل اس
11. ارتقــاء ســطح دانــش تخصصي و علمــي کارکنان از 
طریــق برگــزاري دوره هــای آموزشــي و ارتقــاء ســطح دانش 
ــنامه  ــودن بخش ــي نم ــا اجرای ــان ب ــازی کارکن و توانمندس
ــراي  ــران و اج ــان و مدی ــي کارکن ــام آموزش ــه نظ اصاحی
ــای  ــدور گواهینامه ه ــي OJT  و ص ــدل آموزش ــودن م نم
ــراي کارکنــان لجســتیک و ایجــاد  شایســتگي و مهــارت ب
زمینــه ســاخت قطعــات یدکــی موردنیــاز تجهیزات توســط 

ســازندگان داخلــی.

دریانوردی و   بنادر   کل  ره  دا ا

استان گیالن

مقدمه:
با توجه به اینكه مدیریت 
اداره کل بنادر و دریانوردی 
اســتان گيالن، بر مبناي 
و  می شــود  ادارهخ  هدف  تعيين 
بر این باور اســت که باید عملكرد 
مدیر را با دو معيار اثربخشــی و 
و  قرارداد  ارزیابــي  مورد  کارایی 
اعتقاد دارد اثربخشی یعني توانایي 
کارایي  و  کارهاي درست  انجام  در 
یعني توانایي انجام کارها به صورت 
شایسته اســت و براي رسيدن به 
هدف باید برنامه ریزی نمود و هيچ 
ســازماني بدون برنامه ریزی قادر 
به استفاده از منابع موجود نيست 
و برنامه ریــزی را به عنوان تعيين 
مسير  انتخاب  و  هدف های درست 
اداره کل  این راســتا  می داند. در 
بنادر و دریانوردی اســتان گيالن 
ابتدا خطوط کلي و سياســت های 
سياست های  توجه  با  را  خود  الزم 
سازمان بنادر و دریانوردی و همسو 
با برنامه هــای کالن دولت ازجمله 
برنامه هــای پنج ســاله، به عنوان 
وظایــف و مســئوليت های خود 
انتخاب و در قالب اهداف ساليانه به 

اجرا می گذارد.

برنامه های توسعه اداره کل:
بــرای تحقــق اهــداف کریــدر شــمال جنوب 
ــادر  ــیر بن ــت مس ــور در محوری ــل کش در داخ
ــهر  ــه، بوش ــار، لنگ ــاس، چابه ــوب )بندرعب جن
ــی،  ــدر انزل ــادر شــمالی )بن ــا بن و خرمشــهر( ت
بنــدر امیرآبــاد و بنــادر در حال تأســیس ازجمله 
بنــادر آســتارا( عــاوه بــر اینکــه برخــی از بنــادر 
از ظرفیت هــای الزم برخوردارنــد لزومــاً نیازمنــد 
مطالعــه بیشــتر جهــت توســعه تجهیــزات بنــادر 
ــی  ــدر انزل ــه بن ــمالی ازجمل ــادر ش ــژه بن به وی
می باشــند و در غیــر ایــن صــورت عــدم تجهیــز 
ــه  ــدم پاســخگویی ب ــادر، باعــث ع و توســعه بن
ــدم  ــه، ع ــت منطق ــوه ترانزی ــای بالق ظرفیت ه
ــی و  ــم از ریل ــی اع ــای حمل ونقل ــعه راه ه توس
ــز  ــاد مراک ــه ایج ــه ب ــدم توج ــا ع ــاده ای و ی ج
لجســتیک ازجملــه بنــادر خشــک، کوتــاه بــودن 

مســیر بــه دلیــل معطلــی کشــتی ها، تراکــم کاال 
ــای  ــي درراه ه ــدری، معطل ــای بن در محوطه ه
ارتباطــي مزیــت خــود را از دســت خواهــد داد.

لــذا مدیریــت ایــن اداره کل بامطالعــه 
ظرفیــت بنــادر حاشــیه دریــای خــزر، طرح های 
توســعه و چشــم اندازهــای آتــی آن بــا دارا 
بــودن 10 پســت اســکله، 115 هکتــار مســاحت 
اراضــی پشــتیبانی و ظرفیــت اســمی 7 میلیــون 
تــن تخلیــه و بارگیــری ســالیانه جهــت انجــام 
ــر روی کاالی عمومــی، مــواد نفتــی  عملیــات ب
و کانتینــری نســبت بــه افزایــش ظرفیــت تــوان 
ــا  ــتی های ب ــرش کش ــود در پذی ــی خ عملیات
ظرفیــت 13 هــزار تــن و افزایــش ســهم حضــور 
ــاً در  ــه خصوص ــاری منطق ــازار تج ــود در ب خ
ــای  ــیه دری ــورهای حاش ــادر کش ــا بن ــت ب رقاب
ــرای  ــود را ب ــی خ ــعه آت ــای توس ــزر، طرح ه خ

ســاخت 3 پســت اســکله عمومــی بــرای پذیرش 
ــت  ــن و 2 پس ــزار ت ــش از 4 ه ــتی های بی کش
ــرش کشــتی های 13  ــرای پذی ــی ب اســکله نفت
ــای  ــکن و حوضچه ه ــل موج ش ــی، تکمی هزارتن
بنــدر، اهتمــام جهــت ایجــاد مراکــز لجســتیک 
ازجملــه بنــدر خشــک بــرای پشــتیانی از بنــدر 
انزلــی در خــارج از محــدوده بنــدری و در فاصله 
ــعه  ــدازی و توس ــت راه ان ــاش جه دور از آن، ت
ــه  ــتارا، چمخال ــدر آس ــه بن ــه ازجمل ــادر تابع بن
ــر و ســاخت  ــگاه تعمی و کیاشــهر، ســاخت جای
ــری  ــه و بارگی ــتگاه تخلی ــاد ایس ــناورها، ایج ش
کانتینــری و پایانه هــای اختصاصی بــرای واردات 
و صــادرات خصوصــاً ســوخت، غــات، صــادرات 
خشــکبار، مصالــح ســاختمانی، صیفی جــات و...

اقــدام نمــوده اســت.

عملكرد عملياتی اداره کل:
ایــن اداره کل بــا اســتفاده ازتــوان بالقــوه و 
نیروهــای پرتــاش خــود ضمــن تحقــق اهــداف 
خــود و به منظــور گام نهــادن در راســتای اقتصاد 
مقاومتــی درصــدد تشــخیص حوزه های فشــار و 
ــرای کنتــرل و بی اثــر کــردن  متعاقبــاً تــاش ب
آن تأثیرهــا هســت و ســعی بــر تبدیــل چنیــن 
فشــارهایی بــه فرصــت اســت در شــرایط ویــژه 
ــل  ــاد در آن دخی ــی اقتص ــل خارج ــه عوام ک
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــی را تح ــاد داخل ــوده و اقتص ب
می دهــد در ایــن شــرایط شــناخت میــزان 
ــل  ــی عوام ــرات منف ــش اث ــذاری و کاه تأثیرگ
ــودن آن  ــی نم ــر و خنث ــا بی تأثی ــی و ی خارج
ــی و  ــای مقاومت ــایی راهکاره ــق شناس از طری
غلبــه بــر آن از اهــداف مدیریــت اداره کل بنــادر 
ــام  ــا انج ــتا ب ــن راس ــت در ای ــوردی اس و دریان
پیشــنهاد های  ارائــه  و  کارشناســی  نظــرات 

اصاحــی بــه تجــار و تولیــدات کننــدگان داخلی 
هم جــوار  اســتان های  و  گیــان  اســتان  در 
ــدری و  ــهیات بن ــتفاده از تس ــوص اس در خص
ســرمایه گذاری مؤثــر در لجســتیک بنــادر ضمن 
ــتفاده  ــده کاال و اس ــای تمام ش ــش هزینه ه کاه
ــره وری و  ــش به ــه افزای ــع، زمین ــه از مناب بهین
کارایــی را در اداره کل را فراهــم نمایــد. نگاهــی 
بــه چنــد نمونــه از آمار و عملکــرد اداره کل بنادر 
ــال های  ــی س ــان ط ــتان گی ــوردی اس و دریان
1392 و 1393 و مقایســه آن بــا یکدیگر حرکت 
روبــه رشــد فعالیت هــای عملیاتــی مربــوط بــه 
ــری کاال 22.22 درصــد را نشــان  ــه بارگی تخلی

می دهــد.
ایــن اداره کل بــر اســاس نیروهــاي در 
ــذاري  ــت های واگ ــب باسیاس ــار و متناس اختی
امــور بــه بخــش خصوصــي اقــدام بــه طراحــي 
فضــاي جدیــد اداري نمــوده اســت بــا عنایــت 

ــه  ــدري ب ــای بن ــی محوطه ه ــعه آت ــه توس ب
بیــش از 140 هــزار مترمربــع و افزایــش تعــداد 
ــت  ــه 18 پس ــت ب ــداد 10 پس ــکله ها از تع اس
اســکله اقــدام بــه طراحــي، ســاخت، تعمیــر و 
ــا اســتفاده  ــای اداري ب بهینه ســازی فضــاي ه
ــتانداردهای اداري و  ــت اس از مشــاورین و رعای
ارگونومــی نیــروي انســاني بــرای رفــاه کارکنان 

خــود نمــوده اســت.
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اهداف اداره کل:
اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیــان در راســتاي 
توســعه بنــدر انزلــی و بنــادر تابعــه ازجملــه آســتارا، چمخالــه 
ــه  ــف 25 گا ن ــاس وظای ــر اس ــود را ب ــداف خ ــهر اه و کیاش
ســازمان بنــادر و دریانــوردی کــه توجــه بــه امــور حاکمیتــي 
و برنامه هــای کان دولــت را ســرلوحه امــور خــود قــرار داده 
برنامه ریــزی نمــوده اســت و در جهــت توســعه امــور گام هــای 
ــل  ــش حمل ونق ــر بخ ــداف زی ــق اه ــرای تحق ــي ب محکم
ــوارد  ــه م ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــی دارد ک ــي برم دریای

زیــر اشــاره نمــود:
1. افزایــش ظرفیــت اســمي و توســعه زیرســاخت های 
ــای  ــه پس کرانه ه ــه ب ــا توج ــه ب ــادر تابع ــی و بن ــدر انزل بن
موجــود در راســتای افزایــش ظرفیــت از 8 میلیون تــن به 11 
میلیــون تــن از طریق احداث 8 پســت اســکله و اجــراي طرح 
ــات  ــام عملی ــی، انج ــرقي و غرب ــکن های ش ــعه موج ش توس
ــاحت  ــه مس ــدري ب ــای بن ــازی محوطه ه ــازي و روس زیرس
15 هکتــار، ایجــاد انبــار ترانزیــت سرپوشــیده و انبــار CFS  و 
ترانزیــت بــه میــزان، اجــراي عملیــات تأسیســاتی، مکانیکــي 

و برقــی و دفــع آب هــای ســطحي.
در  شــناورها  تــردد  ایمنــي  ضریــب  افزایــش   .2
ــی و ســواحل اســتان گیــان  محدوده هــای بنــدري و دریای
ــدر و  ــوردی در بن ــای دریان ــي گواهینامه ه ــاء ایمن ــا ارتق ب
ــه 2010  ــا اصاحی ــوردي ب ــای دریان ــق گواهینامه ه تطبی
مانیــل بــه کنوانســیون STCW  و بهبــود سیســتم مدیریــت 

ــدر. ــه بن یکپارچ
فــن آوری  به کارگیــری  و  فّنــاوری  از  اســتفاده   .3
ــرفته و  ــي پیش ــترهاي الزم مخابرات ــاد بس ــات و ایج اطاع
ــل  ــعه و تکمی ــاء توس ــق ارتق ــي از طری ــارت الکترونیک تج
زیرســاخت های ICT بــا اســتفاده از نصــب و راه انــدازی 
تجهیــزات  و  مجازی ســازی  ذخیره ســازی،  تجهیــزات 
ــترش  ــه، گس ــاي مربوط ــنس ه ــا الیس ــري ب ــتیبان گی پش
امنیــت اطاعــات در فضــاي تبــادل الکترونیکــی و سیســتم 
مدیریــت امنیــت اطاعــات در بنــدر انزلــی، ارتقــاء و توســعه 
ــه مشــتریان الکترونیکــي  ــه ب خدمــات الکترونیکــي قابل ارائ
ــورت  ــناد به ص ــودن اس ــز نم ــا متمرک ــتگاهي ب ــن دس بی
ــوزه ICT از  ــای ح ــا و رویه ه ــاح فراینده ــي، اص الکترونیک
طریــق بسترســازی و ارتقــاء شــبکه ICT در اداره کل و حفــظ 
یــا ارتقــاء ســطح آمــاده بــکاری تجهیــزات مخابراتــی بنــادر و 
. AIS و  VTS حفــظ یــا ارتقاء ســطح آماده بــکاری تجهیــزات

4. ارتقــای امنیــت، ایمنــی و حفــظ محیط زیســت 
ــدري  ــای بن ــوردی در ســواحل و محدوده ه ــي و دریان دریای
و دریایــی بــا ارتقــاء ســطح پیشــگیري و مقابلــه بــا آلودگــی 
محیط زیســت دریایي ناشــي از شــناورها و تأسیســات بندري 
در آب هــای تحــت حاکمیــت، ارتقــاء  امنیــت نــاوگان تحــت 
 ISPS ــزی ــق ممی ــه از طری ــور ب ــار کش ــم و در اختی پرچ
code  از شــناورها، ممیــزی ISM code  از شــرکت های 

ــی  ــاق، انجــام مانورهــای محل کشــتیرانی دارای ســند انطب
مرتبــط بــا امنیــت، ایمنــی و حفــظ محیط زیســت دریایــي 
و دریانــوردی در ســواحل و محدوده هــای بنــدري و دریایــی 
اســتان گیــان، استانداردســازی مراکــز هماهنگــی و نجــات 
دریایــی بنــدر انزلــی و بنــادر تابعــه، ارتقــای هماهنگــی بیــن 
ــه،  ــادر تابع ــا بن ــتانی ب ــرل و بازرســی درون اس ــز کنت مراک
ارتقــای ایمنــی دریانــوردی از طریق ارزیابی خطــرات موجود 
ــاده  ــت آم ــی از وضعی ــی میدان ــتان، بررس ــای اس در آبراه ه
بــکاری و انطبــاق بــا اســتاندارد IALA  عائــم کمــک ناوبری 
بندرانزلــی، برنامه ریــزی در توســعه فعالیت کنترل و بازرســی 
ــی  ــر مفــاد اســناد بین الملل ــادر صیــادی، اجــرای مؤث در بن
قابل اعمــال بــر اســاس III CODE  و افزایــش ظرفیــت 
امنیــت و حفاظــت از طریــق به کارگیــری نرم افزارهــای 

مــدرن کنتــرل و بازرســي در بنــدر.
ــکار نگه داشــتن  ــاده ب ــع، آم ــه از مناب ــتفاده بهین 5. اس
تجهیــزات، ابنیــه و تأسیســات ازجملــه ارتقــاء ســطح آمــاده 
بــکاری تجهیــزات مخابراتــی، الکترونیکــی، دریایــی و بندری، 
 AIS و VTS حفــظ یــا ارتقاء ســطح آمــاده بــکاری تجهیــزات
بنــدر انزلــی و ایجــاد زمینــه بــرای RCM، ارتقــاء کاندیشــن 
مانیتورینــگ CM  و تعمیــرات اساســی یدک کش هــا و 

ــروب و... قایق هــای تجســس و نجــات، هیــدرو گــراف، الی
گیــان  اســتان  در  دریایــي  فرهنــگ  اشــاعه   .6

بنــدری. شــهرهای  علی الخصــوص 
7. نظــارت بــر ســواحل و بنــادر اســتان و تدویــن طــرح 
جامــع بنــدر بازرگانــی انزلــی و ارتقــاء ســطح نظارت بــر روند 

ساخت وســازهای ســواحل اســتان گیــان.
ــاد  ــي در ایج ــش خصوص ــرمایه های بخ ــذب س 8. ج
زیرســاخت های لجســتیک دریایــی و بنــدری و تجــاری 

ــی. ــدر انزل ــودن بن نم
ــان  ــاه کارکن ــت و رف ــي، بهداش ــطح ایمن ــاء س 9. ارتق
ــاد  ــق ایج ــرارداد از طری ــرف ق ــرکت های ط ــنل ش و پرس
بســترهاي مناســب و زمینه ســازی اجــراي روش هــای بهبــود 
کیفیــت و اخــذ گواهینامه هــای ایمنــی تجهیــزات بنــدری. 
ــت  ــش مدیری ــطح دان ــاء س ــوزش و ارتق ــازی، آم فرهنگ س

بحــران کارکنــان.
ــا  ــزی جهــت ایجــاد هماهنگــی بیشــتر ب 10. برنامه ری

ــتان. ادارات کل اس
11. ارتقــاء ســطح دانــش تخصصي و علمــي کارکنان از 
طریــق برگــزاري دوره هــای آموزشــي و ارتقــاء ســطح دانش 
ــنامه  ــودن بخش ــي نم ــا اجرای ــان ب ــازی کارکن و توانمندس
ــراي  ــران و اج ــان و مدی ــي کارکن ــام آموزش ــه نظ اصاحی
ــای  ــدور گواهینامه ه ــي OJT  و ص ــدل آموزش ــودن م نم
ــراي کارکنــان لجســتیک و ایجــاد  شایســتگي و مهــارت ب
زمینــه ســاخت قطعــات یدکــی موردنیــاز تجهیزات توســط 

ســازندگان داخلــی.

دریانوردی و   بنادر   کل  ره  دا ا

استان گیالن

مقدمه:
با توجه به اینكه مدیریت 
اداره کل بنادر و دریانوردی 
اســتان گيالن، بر مبناي 
و  می شــود  ادارهخ  هدف  تعيين 
بر این باور اســت که باید عملكرد 
مدیر را با دو معيار اثربخشــی و 
و  قرارداد  ارزیابــي  مورد  کارایی 
اعتقاد دارد اثربخشی یعني توانایي 
کارایي  و  کارهاي درست  انجام  در 
یعني توانایي انجام کارها به صورت 
شایسته اســت و براي رسيدن به 
هدف باید برنامه ریزی نمود و هيچ 
ســازماني بدون برنامه ریزی قادر 
به استفاده از منابع موجود نيست 
و برنامه ریــزی را به عنوان تعيين 
مسير  انتخاب  و  هدف های درست 
اداره کل  این راســتا  می داند. در 
بنادر و دریانوردی اســتان گيالن 
ابتدا خطوط کلي و سياســت های 
سياست های  توجه  با  را  خود  الزم 
سازمان بنادر و دریانوردی و همسو 
با برنامه هــای کالن دولت ازجمله 
برنامه هــای پنج ســاله، به عنوان 
وظایــف و مســئوليت های خود 
انتخاب و در قالب اهداف ساليانه به 

اجرا می گذارد.

برنامه های توسعه اداره کل:
بــرای تحقــق اهــداف کریــدر شــمال جنوب 
ــادر  ــیر بن ــت مس ــور در محوری ــل کش در داخ
ــهر  ــه، بوش ــار، لنگ ــاس، چابه ــوب )بندرعب جن
ــی،  ــدر انزل ــادر شــمالی )بن ــا بن و خرمشــهر( ت
بنــدر امیرآبــاد و بنــادر در حال تأســیس ازجمله 
بنــادر آســتارا( عــاوه بــر اینکــه برخــی از بنــادر 
از ظرفیت هــای الزم برخوردارنــد لزومــاً نیازمنــد 
مطالعــه بیشــتر جهــت توســعه تجهیــزات بنــادر 
ــی  ــدر انزل ــه بن ــمالی ازجمل ــادر ش ــژه بن به وی
می باشــند و در غیــر ایــن صــورت عــدم تجهیــز 
ــه  ــدم پاســخگویی ب ــادر، باعــث ع و توســعه بن
ــدم  ــه، ع ــت منطق ــوه ترانزی ــای بالق ظرفیت ه
ــی و  ــم از ریل ــی اع ــای حمل ونقل ــعه راه ه توس
ــز  ــاد مراک ــه ایج ــه ب ــدم توج ــا ع ــاده ای و ی ج
لجســتیک ازجملــه بنــادر خشــک، کوتــاه بــودن 

مســیر بــه دلیــل معطلــی کشــتی ها، تراکــم کاال 
ــای  ــي درراه ه ــدری، معطل ــای بن در محوطه ه
ارتباطــي مزیــت خــود را از دســت خواهــد داد.

لــذا مدیریــت ایــن اداره کل بامطالعــه 
ظرفیــت بنــادر حاشــیه دریــای خــزر، طرح های 
توســعه و چشــم اندازهــای آتــی آن بــا دارا 
بــودن 10 پســت اســکله، 115 هکتــار مســاحت 
اراضــی پشــتیبانی و ظرفیــت اســمی 7 میلیــون 
تــن تخلیــه و بارگیــری ســالیانه جهــت انجــام 
ــر روی کاالی عمومــی، مــواد نفتــی  عملیــات ب
و کانتینــری نســبت بــه افزایــش ظرفیــت تــوان 
ــا  ــتی های ب ــرش کش ــود در پذی ــی خ عملیات
ظرفیــت 13 هــزار تــن و افزایــش ســهم حضــور 
ــاً در  ــه خصوص ــاری منطق ــازار تج ــود در ب خ
ــای  ــیه دری ــورهای حاش ــادر کش ــا بن ــت ب رقاب
ــرای  ــود را ب ــی خ ــعه آت ــای توس ــزر، طرح ه خ

ســاخت 3 پســت اســکله عمومــی بــرای پذیرش 
ــت  ــن و 2 پس ــزار ت ــش از 4 ه ــتی های بی کش
ــرش کشــتی های 13  ــرای پذی ــی ب اســکله نفت
ــای  ــکن و حوضچه ه ــل موج ش ــی، تکمی هزارتن
بنــدر، اهتمــام جهــت ایجــاد مراکــز لجســتیک 
ازجملــه بنــدر خشــک بــرای پشــتیانی از بنــدر 
انزلــی در خــارج از محــدوده بنــدری و در فاصله 
ــعه  ــدازی و توس ــت راه ان ــاش جه دور از آن، ت
ــه  ــتارا، چمخال ــدر آس ــه بن ــه ازجمل ــادر تابع بن
ــر و ســاخت  ــگاه تعمی و کیاشــهر، ســاخت جای
ــری  ــه و بارگی ــتگاه تخلی ــاد ایس ــناورها، ایج ش
کانتینــری و پایانه هــای اختصاصی بــرای واردات 
و صــادرات خصوصــاً ســوخت، غــات، صــادرات 
خشــکبار، مصالــح ســاختمانی، صیفی جــات و...

اقــدام نمــوده اســت.

عملكرد عملياتی اداره کل:
ایــن اداره کل بــا اســتفاده ازتــوان بالقــوه و 
نیروهــای پرتــاش خــود ضمــن تحقــق اهــداف 
خــود و به منظــور گام نهــادن در راســتای اقتصاد 
مقاومتــی درصــدد تشــخیص حوزه های فشــار و 
ــرای کنتــرل و بی اثــر کــردن  متعاقبــاً تــاش ب
آن تأثیرهــا هســت و ســعی بــر تبدیــل چنیــن 
فشــارهایی بــه فرصــت اســت در شــرایط ویــژه 
ــل  ــاد در آن دخی ــی اقتص ــل خارج ــه عوام ک
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــی را تح ــاد داخل ــوده و اقتص ب
می دهــد در ایــن شــرایط شــناخت میــزان 
ــل  ــی عوام ــرات منف ــش اث ــذاری و کاه تأثیرگ
ــودن آن  ــی نم ــر و خنث ــا بی تأثی ــی و ی خارج
ــی و  ــای مقاومت ــایی راهکاره ــق شناس از طری
غلبــه بــر آن از اهــداف مدیریــت اداره کل بنــادر 
ــام  ــا انج ــتا ب ــن راس ــت در ای ــوردی اس و دریان
پیشــنهاد های  ارائــه  و  کارشناســی  نظــرات 

اصاحــی بــه تجــار و تولیــدات کننــدگان داخلی 
هم جــوار  اســتان های  و  گیــان  اســتان  در 
ــدری و  ــهیات بن ــتفاده از تس ــوص اس در خص
ســرمایه گذاری مؤثــر در لجســتیک بنــادر ضمن 
ــتفاده  ــده کاال و اس ــای تمام ش ــش هزینه ه کاه
ــره وری و  ــش به ــه افزای ــع، زمین ــه از مناب بهین
کارایــی را در اداره کل را فراهــم نمایــد. نگاهــی 
بــه چنــد نمونــه از آمار و عملکــرد اداره کل بنادر 
ــال های  ــی س ــان ط ــتان گی ــوردی اس و دریان
1392 و 1393 و مقایســه آن بــا یکدیگر حرکت 
روبــه رشــد فعالیت هــای عملیاتــی مربــوط بــه 
ــری کاال 22.22 درصــد را نشــان  ــه بارگی تخلی

می دهــد.
ایــن اداره کل بــر اســاس نیروهــاي در 
ــذاري  ــت های واگ ــب باسیاس ــار و متناس اختی
امــور بــه بخــش خصوصــي اقــدام بــه طراحــي 
فضــاي جدیــد اداري نمــوده اســت بــا عنایــت 

ــه  ــدري ب ــای بن ــی محوطه ه ــعه آت ــه توس ب
بیــش از 140 هــزار مترمربــع و افزایــش تعــداد 
ــت  ــه 18 پس ــت ب ــداد 10 پس ــکله ها از تع اس
اســکله اقــدام بــه طراحــي، ســاخت، تعمیــر و 
ــا اســتفاده  ــای اداري ب بهینه ســازی فضــاي ه
ــتانداردهای اداري و  ــت اس از مشــاورین و رعای
ارگونومــی نیــروي انســاني بــرای رفــاه کارکنان 

خــود نمــوده اســت.

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

درصد رشدسال 93سال 92عنوانردیف
6737369.36تعداد کشتی های وارده1
1321928185591640.39واردات غیرنفتی2
1920502234132621.91کل تخلیه و بارگیری3
688598416222.22تعداد کامیون ها و تانکرهای بارگیری شده4
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