
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


سال سی ام  شماره 228  اسفند 1394
84 صفحــه    قیــمت 60000 ریــال

پیام نوروزی سعیدنژاد: 

بخش خصوصی
 پیرشانه حمل و نقل دریایی
 در سال 1395

گردشگری دریایی  در ایران
موهبتی که  جدی گرفته منی شود

گزارش ویژه:

 بنادر ایران در پسابرجام

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


ماهنامه علمی، تحقیقاتیســال سـی ام. شــمـاره 228. اســفنـد 1394

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

دبیر رسویس خربی   عاطفه نامداری

تحریریه  حسن سوری | مهدی ده دار |  فریام صالح | مرضیه نوری نیارکی 

مدیر روابط عمومی  مجتبی بحیرایی

نظارت فنی چاپ  خشایار جعفری

مدیر هرنی و صفحه آرایی  پویا ملک سیر

مرتجم   نازنین ساغری

عکس  یارس علی بخشی

ویراستار  رامین جهان پور

مدیر بازرگانی  نرسین غالمی

امور بازرگانی  ملیکا غفوریان

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

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.

بخش خصوصی
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 بنادر ایران در 
پسابرجام

16

حامیت سازمان 
بنادر و دریانوردی
از پیش نویس برنامه 
ششم توسعه
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ـــر  ـــش ب ـــت خوی ـــزول رحم ـــا ن ـــاری را ب ـــم به ـــذارد و ترن ـــاری می گ ـــیم به ـــر دوش نس ـــو را ب ـــال ن ـــاز س ـــامل، آغ ـــروردگار ع پ

ـــرگ دیگـــری  ـــه ایـــن  صـــورت،  ب ـــر ســـفره طبیعـــت بگســـرتاند. ب ـــا خرمـــی و نشـــاط ب زمیـــن خشـــک جـــاری می ســـازد ت

از عمـــر آدمـــی ورق می خـــورد.

ـــام آور  ـــاکان و پی ـــادگار نی ـــه ی ـــتانی را ک ـــوروز باس ـــن ن ـــد که ـــت و عی ـــاره طبیع ـــد دوب ـــو، تول ـــال ن ـــول س ـــب حل این جان

ـــورمان  ـــی کش ـــزرگ دریای ـــواده ب ـــوص خان ـــران به خص ـــردم ای ـــه م ـــه هم ـــت  ب ـــوآوری اس ـــول و ن ـــت، تح ـــق، محب عش

تربیـــک و تهنیـــت عـــرض می گویـــم و خـــدای مهربـــان را ســـپاس می گویـــم کـــه مـــا را از نعمـــت اســـالم و والیـــت 

ـــید. ـــی بخش ـــا ارزان ـــرای م ـــان را ب ـــن عزیزم ـــان میه ـــه مردم ـــت ب ـــق خدم ـــرد و توفی ـــوردار ک ـــت )ع( برخ اهل بی

ســـال 1394 ســـالی مهـــم و رسشـــار از شـــادکامی ها و پیـــروزی بـــرای ملـــت بزرگـــوار و نقش آفریـــن کشـــورمان در 

ـــت و  ـــران در حامی ـــزرگ ای ـــت ب ـــتاب مل ـــت پرش ـــال حرک ـــن س ـــود. در ای ـــی ب ـــه ای و بین امللل ـــی، منطق ـــای مل عرصه ه

پشـــتیبانی از برنامه هـــا و سیاســـت های دولـــت تدبیـــر و امیـــد در عرصه هـــای گوناگـــون اقتصـــادی، علمـــی، سیاســـی 

و بازرگانـــی گســـرتش پیـــدا کـــرد و برجـــام را بـــه رسانجـــام رســـانید و امیـــد و اشـــتیاق و اعتـــامد مجـــدد جامعـــه جهانـــی 

ـــور  ـــی کش ـــاز جغرافیای ـــت ممت ـــا و موقعی ـــن م ـــانی رسزمی ـــوی و انس ـــادی، معن ـــم م ـــای عظی ـــه ظرفیت ه ـــه ب در توج

ـــت و  ـــی و پیشـــنهادهای رسمایه گـــذاری و همـــکاری و تعامـــل ســـازنده مثب ـــط تجـــاری دریای ـــا توســـعه رواب ـــان ب عزیزم

ـــت. ـــوده اس ـــراه ب ـــی هم ـــزرگ دریای ـــای ب ـــه قدرت ه دوجانب

ـــن  ـــر تعیی ـــت ب ـــر اراده مل ـــار دیگ ـــود و یک ب ـــال 1394 ب ـــردم در س ـــی م ـــری از عزت آفرین ـــم دیگ ـــراز مه ـــات ف انتخاب

رسنوشـــت خویـــش را رقـــم زد. اراده آحـــاد مـــردم بـــر انتخـــاب مناینـــدگان مجلـــس خـــربگان و مجلـــس شـــورای اســـالمی 

ـــت  ـــع مل ـــه نف ـــی را ب ـــه ای و بین امللل ـــی، منطق ـــادالت داخل ـــه مع ـــری، هم ـــارکت حداک ـــا مش ـــت ب ـــت از دول در حامی

ایـــران تثبیـــت کـــرد و خواســـته های مردمـــی از سیاســـت های دولـــت تدبیـــر و امیـــد را منایـــان ســـاخت. ازایـــن رو،  

ـــت. ـــت گذاش ـــت های دول ـــان سیاس ـــئوالن و مجری ـــر دوش مس ـــده ای را ب ـــی و تعیین کنن ـــنگین، تاریخ ـــئولیت س مس

ـــب  ـــوردی، موج ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــم در س ـــغ همکاران ـــش های بی دری ـــراوان و کوش ـــای ف ـــال 1394، تالش ه در س

ـــی  ـــی دریای ـــی و بیرون ـــط درون ـــای محی ـــی از محدودیت ه ـــای ناش ـــع کمبوده ـــتی ها و رف ـــر کاس ـــه ب ـــا غلب ـــا ب ـــد ت ش

ـــدری و  ـــای بن ـــعه فعالیت ه ـــذاری و توس ـــرای رسمایه گ ـــبی ب ـــه مناس ـــرد و زمین ـــورت بگی ـــری ص ـــات موث ـــور اقدام کش

ـــی  ـــط مســـاعد بین امللل ـــری از رشای ـــا بهره گی ـــم ب ـــد و بتوانی ـــد آی ـــم اقتصـــادی کشـــور پدی ـــن بخـــش مه ـــی در ای دریای

بـــه وجـــود آمـــده در ماه هـــای اخیـــر، جهـــش قابل توجهـــی را در حمل ونقـــل دریایـــی کشـــور بـــا  پیرشانـــی بخـــش 

ـــم. ـــود آوری ـــه وج ـــی ب خصوص

این جانـــب ضمـــن تربیـــک مجـــدد حلـــول ســـال نـــو و فرارســـیدن فصـــل دل انگیـــز بهـــاری، مراتـــب سپاســـگزاری خـــود 

ـــم.  ـــراز می منای ـــور، اب ـــی کش ـــزرگ دریای ـــواده ب ـــه  خان ـــزان در مجموع ـــه عزی ـــازنده کلی ـــمند و س ـــای ارزش را از تالش ه

از خداونـــد متعـــال آرزوی توفیـــق و رسبلنـــدی روزافـــزون بـــرای همـــه عزیـــزان را دارم.

بخش خصوصی
 پیرشانه حمل و نقل دریایی در سال 1395

   محمدسعیدنژاد    

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
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چشم انداز  بنادر
 در سال 95

  دکرت هادی حق شناس  

ـــی  ـــود. به عبارت ـــم ب ـــران حاک ـــر ای ـــه ب ـــای ظاملان ـــار تحریم ه ـــان آث ـــه همچن ـــم ک ـــپری کردی ـــی س ـــال 94 را در حال س

 دیگـــر، اقتصـــاد ایـــران در  ســـال 94 شـــباهت زیـــادی بـــه ســـال 93 داشـــت. بـــه نظـــر می رســـد بعـــد از اســـتقرار 

ـــود. گرچـــه شـــاخص های کالن  ـــران ب ـــرای اقتصـــاد ای ـــات ب ـــت توانســـت  انجـــام بدهـــد، ثب ـــت یازدهـــم آن چـــه دول دول

ـــکیل  ـــم تش ـــت یازده ـــر دول ـــه اگ ـــم ک ـــت را بپذیری ـــن واقعی ـــد ای ـــا بای ـــود ام ـــی نب ـــرد مطلوب ـــا دارای عملک ـــادی م اقتص

ــاخص های کالن  ــرد و وضعیـــت شـ ــدا می کـ ــه پیـ ــی ادامـ ــد قدیمـــی دولـــت قبلـ ــا هـــامن رونـ ــد مطمئنـ منی شـ

ـــران   ـــاد ای ـــال 91 و 92 در اقتص ـــی س ـــاخص های منف ـــر از ش ـــب بدت ـــادر به مرات ـــت بن ـــن وضعی ـــادی و همچنی اقتص

ـــوارض  ـــذارد و ع ـــت رس بگ ـــال 94 را پش ـــی س ـــری مثال زدن ـــت  باتدبی ـــا توانس ـــت م ـــر دول ـــر تقدی ـــه ه ـــا ب ـــد. ام می ش

تحریم هـــا را بـــه حداقـــل ممکـــن برســـاند. 

ـــه حداقـــل ممکـــن رســـیده باشـــد  ـــم ب ـــار تحری ـــه نظـــر می رســـد آث مـــا در حالـــی وارد ســـال جدیـــد خواهیـــم شـــد  کـــه  ب

از طرفـــی دیگـــر بـــا توجـــه بـــه حـــل مشـــکالت میـــان ایـــران و اقتصادهـــای برتـــر دنیـــا مـــا در ســـال جدیـــد دیگـــر موانـــع 

سیاســـی بـــرای توســـعه اقتصـــادی کشـــور نخواهیـــم داشـــت، از ایـــن پـــس  نه تنهـــا موانـــع سیاســـی وجـــود نـــدارد بلکـــه 

ـــه  نظـــر می رســـد  ـــول و کاال  هـــم برداشته شـــده اســـت کـــه ب ـــال پ ـــط تجـــاری نقل وانتق ـــه رواب ـــع اقتصـــادی ازجمل موان

ـــا  ـــور م ـــه کش ـــددا  ب ـــد مج ـــه می کردن ـــران  توج ـــادر ای ـــه بن ـــا  ب ـــاز تحریم ه ـــل از آغ ـــه قب ـــی ک ـــام  الیرنهای ـــه زودی مت ب

بیاینـــد و حتـــی بیش تـــر از قبـــل در بنـــادر مـــا تـــردد داشـــته باشـــند و از طرفـــی دیگـــر کشـــور مـــا ایـــن اســـتقالل را پیـــدا 

ـــد.  ـــتفاده منای ـــور اس ـــادر کش ـــذاری در بن ـــرای رسمایه گ ـــا ب ـــه خارجی ه ـــد از رسمای ـــا بتوان ـــد ت می کن

ـــای  ـــش درآمده ـــده و افزای ـــم پیش بینی ش ـــال 95 ه ـــه س ـــه در بودج ـــت ک ـــد نف ـــش تولی ـــه افزای ـــه ب ـــا توج ـــن  ب همچنی

ـــور و در  ـــل کش ـــی در داخ ـــش خصوص ـــدن بخ ـــر ش ـــکان فعال ت ـــران و ام ـــده ای ـــه ش ـــای بلوک ـــدن پول ه ارزی و آزاد ش

ـــه ایـــن خواهـــد  ـــه داخـــل، ایـــن فرایندهـــا منجـــر ب نهایـــت انتقـــال بخشـــی از فعالیت هـــای ایرانیـــان خـــارج از کشـــور ب

شـــد کـــه عملکـــرد ســـال 95 را خیلـــی بیشـــرت از ســـال های 93 و 94 ببینیـــم و بـــه عبارتـــی تازه تـــر هـــم صـــادرات 

کاال در ســـال  جدیـــد بیـــش از ســـال های قبـــل خواهـــد شـــد و هـــم واردات کاالهـــای واســـطه ای افزایـــش پیـــدا خواهـــد 

ـــه ایـــن خواهـــد شـــد کـــه ســـال  ـــات  ترانزیـــت کاال مهیـــا خواهـــد شـــد و  همـــه این هـــا منجـــر ب کـــرد و هـــم این کـــه امکان

ـــق باشـــد.  ـــک ســـال پررون ـــران ی ـــادر ای ـــرای بن ـــد ب جدی

ـــد  ـــی کرده ان ـــور، پیش بین ـــل کش ـــی داخ ـــز پژوهش ـــی از مراک ـــم برخ ـــی و ه ـــای بین امللل ـــم  نهاده ـــد، ه ـــه منان ناگفت

کـــه در ســـال جدیـــد اقتصـــاد ایـــران دارای رشـــد اقتصـــادی حـــدود پنـــج درصـــد خواهـــد شـــد و مـــا همـــواره در اقتصـــاد 

ـــی،  ـــادی دریای ـــد اقتص ـــی و رش ـــل دریای ـــن حمل ونق ـــادرات و همچنی ـــد واردات و ص ـــه رش ـــم ک ـــاهد بوده ای ـــران ش ای

ـــاهد  ـــا ش ـــد ت ـــاده کنن ـــان را آم ـــد خودش ـــادر بای ـــل  بن ـــن تفاصی ـــا ای ـــت، ب ـــوده اس ـــور ب ـــادی کش ـــد اقتص ـــرت از رش بیش

ـــه  ـــی کـــه ذکـــر شـــد ب ـــن نکات ـــار ای ـــران باشـــیم و در کن ـــوب و هـــم در شـــامل  ای ـــری هـــم در جن ـــه و بارگی ـــش تخلی افزای

ـــرتی در  ـــاز بیش ـــاخت و س ـــن س ـــور و همچنی ـــادر کش ـــرت بن ـــز بیش ـــاهد تجهی ـــده ش ـــال آین ـــه در س ـــد ک ـــر می رس نظ

ـــد  ـــد ش ـــور خواه ـــادر کش ـــوه بن ـــت بالق ـــش ظرفی ـــه افزای ـــر ب ـــا منج ـــد این ه ـــه فراین ـــیم ک ـــوب باش ـــامل و جن ـــادر ش بن

ـــاد  ـــه 90 در اقتص ـــه اول ده ـــرای نیم ـــل ب ـــور حداق ـــادر کش ـــف بن ـــه عط ـــال 95 نقط ـــدا، س ـــاری خ ـــه ی ـــک کالم ب و دری

ـــد. ـــد ش ـــران خواه ای
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بسته پیشنهادی
 پسابرجام  بخش خصوصی کجاست؟

توسعه دریا محور چشم به راه مشارکت واقعی بخش خصوصی و دولتی

  یونس غربالی مقدم   

ماهنامـه بنـدر و دریا در طی سـال های اخیر ماموریتی که برای خود برگزیده اسـت این اسـت کـه واقعیت های بخش دریایی بیـان مناید و از 

کتـامن حقایق به دور باشـد. از بزرگ منایی رخدادهـا فاصله بگیرد و در بیـان حق مطلب کم گویی نکند. با نـگاه ریزبین ایـرادات و انتقادات 

بخـش دولتی و خصوصی دریایـی را در یک بوته نقد قـرار داده و از تعریـف و متجید بیهوده به دور باشـد. ناکامی ها و کامیابی هـا را در طول و 

عـرض یکدیگر قـرار دهد و به جـای قضاوت های احساسـی، آینده ای محتمل را پیش روی دریایی کشـور ترسـیم مناید. به جـای پرداخنت به 

مباحث رصف سیاسـی و جناحی، آثار اقتصادی و اجتامعی تحوالت دریایی کشـور را تبیین کرده و در جهت شناسایی و توسعه ظرفیت های 

دریایـی کشـور بکوشـد. ایـن جایـگاه ماهنامـه به عنـوان یک نرشیـه مسـتقل و پایـدار در میـان خانـواده بـزرگ دریایی کشـور تثبیت شـود. 

همـه تالش هـای فکـری ماهنامـه در این سـال ها بـر این نکته اسـتوار بوده اسـت کـه حق جامعه ماسـت کـه بتوانـد از دریا بـه عنـوان یکی از 

موهبت هایی که خداوند بر مخلوق خویش ارزانی داشـته به طور شایسـته اسـتفاده مناید. از این رو توسـعه آگاهی، فرهنـگ و دانش دریایی 

و اطالع رسـانی صحیـح از راهربدها، سیاسـت ها و آخرین تحوالت صـورت گرفته در این بخش مهم اقتصـادی را برای بازیگران دریایی کشـور 

بسـیار حایز اهمیـت می داند.

بـا این حال ماهنامه بنـدر و دریا در حالـی ماموریت رسـانه ای خویش را در سـال جدید پیش می برد که عرصه سیاسـیـ  اقتصادی کشـور در 

آسـتانه تحولـی بنیادین قـرار گرفته و سیاسـت های دولت تدبیـر و امیـد، فرصتی را فراهم سـاخته اسـت تا »جمهوری اسـالمی ایـران« نقش 

محـوری را در معـادالت منطقـه ای و بین املللـی ایفـا منایـد. اما بخـش دریایی چـه تحولی را بایـد بپذیرد، چـه نقشـی را ایفا کند تـا بتواند به 

عنـوان بازیگر فعال و تاثیرگذار منطقه ای عمل منـوده و منافع رشکای قدرمتند تجارت دریایـی را به قابلیت ها و ظرفیت های خود پیوند بزند.

منظور از تحول در بخش دریایی ایران این اسـت که حاکمیت و در راس آن سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی طرح های جدی 

درانـدازد تا اقدامات موثری توسـط بخـش خصوصی صورت پذیـرد. ناگفته مناند هنـوز بخش دریایی بـه تبعیت از رشایط عمومی نامسـاعد 

حاکـم بـر اقتصاد کشـور، عالوه بـر آن کـه از مشـکل ناکارآمـدی در سیسـتم های اداری رنج می بـرد، چابکـی الزم را بـرای جـذب رسمایه های 

بین املللـی نداشـته و منی توانـد بر رخـوت تاریخـی دریایی خویـش فایق آیـد. به عبـارت دیگر »توسـعه دریا محـور« با مسـاله ای به نـام »بن 

بست توسـعه« مواجه شـده است. 

اشـتیاق و حضور رشکت هـای قدرمتند دریایی جهان برای رسمایه گذاری و اسـتقرار در بنـادر ایران به عنوان مراکز مهـم توزیع کاال و خدمات 

منطقـه ای جهت تکمیل شـبکه های تجاری در زنجیـره حمل و نقل بین املللی، موضوعی نیسـت که به راحتی بتـوان آن را نادیـده گرفت. اما 

در ایـن میان هم چنان کـه دولت به دنبـال جذب رسمایه گـذار خارجی اسـت، رسمایه گذار خارجـی هم در جسـتجوی روزنه ای بـرای ورود به 

بازار دریایی ایران اسـت. سکوت عجیبی بر بخش دریایی کشور سایه انداخته است، حاکمیت در گفتامن تجاری و تعریف پروژه های متعدد 

و سـودآور بین املللـی ناتـوان مانده اسـت. رسمایه گـذار خارجی در فقـر اطالعـات و رشایط عـدم اطمینان بـه رس می بـرد و بخش خصوصی 

نیـز نگـران از فضای رقابتـی نظاره گر کنش هـای مقرراتی و اجرایـی این دو بازیگر رسسـخت دولتی و ظریف خارجی اسـت تا مقصـود خود را 

دریابد. این جاسـت کـه عبارت مورد تاکید یک سـاله گذشـته وزیر راه و شهرسـازی معنـی و مفهوم پیـدا می کند. چقـدر» بـرای دوران پس از 

تحریم آمادگـی داریم«؟!

اکنـون رشایـط محیطی و درونـی اقتصاد، یـک دوران طالیی را بـرای بخش خصوصی فراهم آورده اسـت تـا معامی فوق را حـل مناید. بخش 

خصوصـی باید در برابر آینده دریایی کشـور حسـاس باشـد و منافـع خـود را در آن ببیند. بخش خصوصـی قدرت انعطـاف در تصمیم گیری، 

قانون گـذاری و تبلیغـات دارد امـا از این قـدرت خود اسـتفاده منی مناید. رشایط خوبی فراهم شـده اسـت تـا راهکارهای نظـری و تجربی در 

پسـابرجام توسـط بخش خصوصی ارایه شـود و بخش خصوصی بسـته پسـابرجام بخش دریایی کشـور را پیشـنهاد دهد.

لذا در آسـتانه بهـار 1395 و آغاز چهارمین دهه از انتشـار مداوم ماهنامـه بندر و دریا، برآنیم بـا بهره گیری از توان کارشناسـی و تجارب متامی 

اعضـای جامعـه بندری و دریایـی ، نرشیه ای در خـور توجه و تحلیلی که بیان گـر نیازهای فعلی و آتی این بخش مهم اقتصادی کشـور باشـد، 

تولیـد و منترش مناییم.

در پایان، ماهنامه بندر و دریا سالی همراه با موفقیت، رسبلندی و تندرستی برای خانواده بزرگ دریایی کشور آرزومند است.

سال سی ام  شامره 228   اسفند 1394    13

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


   جلیل اسالمی   

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی

   علی جهاندیده   

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی

فـرصتی نـو
بـرای تـازه شـدن

سـال نو می شـود، زمین نفسـی دوبـاره می کشـد، برگ ها بـه رنـگ در می آینـد و گل ها 

لبخند می زنند، پرنده های خسـته بر می گردند و در این رویش سبز دوباره…من…تو…

ما…کجا ایستاده ایم؟ سهم ما چیست؟... نقش ما چیست؟… پیوند ما در دوباره شدن 

با کیسـت؟… زندگی، لحظه به لحظه و همواره دگرگون می شـود. 

سال نو و بهاری نو را، فرصتی نو برای تازه شدن و بازنگریسنت بر چگونه زیسنت ببینیم.

برای وجود عزیز همه همـکاران و خانواده گران قدر آن ها باالخص خانواده معظم شـهدا 

و ایثارگـران، در این سـال جدیـد فرصتی نو برای سـاخنت و بهـرت زیسـنت آرزو می کنم. 

امیدوارم حلول سـال نـو و بهار پرطراوت ، که نشـانه قـدرت الیزال الهـی و تجدید حیات 

طبیعت است، جوانه سبز و نویدبخش لحظاتی رسشار از سالمتی و موفقیت در زندگی 

شـام باشد. 

در سـال هم دلـی و هم زبانی با توکل بـر خداوند متعال، توانسـتیم یکی از سـخت ترین 

گردنه هـای اقتصـادی و سیاسـی بین املللی را بـا موفقیت و عـزت پشـت رس بگذاریم. 

رفع تحریم های ظاملانه علیه کشـور و ملت ایـران، نوید دیگری اسـت که موفقیت های 

چشـم گیری در همه عرصه هـا را بـرای ملت ایـران به دنبـال دارد.  

در سال 1394 توانستیم اقدامات مهمی را به رشح ذیل به انجام برسانیم: 

 ترغیب و فعال منودن خطوط کشـتیرانی معترب بین املللی جهت بازگشـت و فعالیت 

مجدد در بنـادر ایران 

 ظرفیت سازی در بخش های خصوصی و به کارگیری آن ها در فعالیت های بندری 

 بسرتسازی مناسب جهت جذب رسمایه گذار داخلی و خارجی 

 ارتقـای تـوان نظارتی با اسـتفاده حداکری از سیسـتم های مشـاور داخلـی و خارجی 

معترب 

 بسرتسـازی جهت توسـعه مهارت هـا و افزایش دانـش حمل و نقـل دریایی و بنـدری با 

اسـتفاده از توان موسسـات معترب داخلـی و خارجی 

 بازنگری در قوانین و مقررات به منظور تسهیل تجارت کاال در بنادر 

 ارتقا حوزه های لجستیک و ارزش افزوده ترانشیپ، ترانزیت و صادرات مجدد 

 بسرتسازی و استفاده از ظرفیت های مالی موسسات و بانک های جهانی جهت توسعه 

حمل و نقل دریایی و بنادر کشور 

اطمینـان دارم با توجه به قابلیت هـای فنی، تخصصی و مدیریتی همکاران سـازمانی و 

فعاالن پرتـالش بخش های خصوصی، خواهیم توانسـت گام های بلند و اسـتواری را در 

این برهه حسـاس از تاریخ کشـور عزیزمان برداریم. 

این فرصت را مغتنم شـمرده و از همه همکاران شاغل و بازنشسته، پیشکسوتان صنعت 

حمل و نقـل دریایی، رشکت هـای کارگزار بندری، فعـاالن عرصه دریایی و بنـدری که در 

سـخت ترین رشایط بـرای تحقـق اهـداف و ماموریت هـای سـازمان بنـادر و به خصوص 

این معاونـت تالش های ارزنده ای داشـته اند، صمیامنه تشـکر و سپاسـگزاری منایم. 

مطمـن هسـتم در سـال های آتی و بـا تـالش و همت همه عزیـزان همچون گذشـته به 

موفقیت هـای چشـم گیری نایل خواهیم گشـت. 

ضمن تربیک مجدد سـال نو و قدردانی از کلیه همـکاران عزیز، توفیق روزافزون شـام را 

از درگاه خداوند متعال مسـئلت می منایم. 

تحـــوالت در زیـــر بخـــش حمل و نقـــل دریایـــی معمـــوال بـــی رسوصـــدا اتفـــاق 

مـــی افتـــد. چـــرا کـــه ایـــن بخـــش اگرچـــه بارســـنگینی را حمـــل می کنـــد امـــا 

جلـــوی چشـــم مـــردم و رســـانه ها قـــرار نـــدارد. کم تـــر کســـی در طـــول ســـال 

ـــه تـــداوم جریـــان  متوجـــه حساســـیتی می شـــود کـــه اقتصـــاد کشـــورمان نســـبت ب

حمـــل کاالهـــای وارداتـــی و صادراتـــی دارد. کشـــتی ها می آینـــد و می رونـــد و 

بندرهـــا شـــبانه روز رسگـــرم عملیـــات تخلیـــه و بارگیـــری هســـتند و هیـــچ کـــس در 

طـــول ســـال کارنامـــه عملکردشـــان را رصـــد منی کنـــد. همـــه ایـــن فعالیت هـــا 

بـــه گـــزارش مختـــری از فعالیت هـــای بنـــدری کشـــور و اعـــالم حجـــم کاالی 

ورودی و صادراتـــی، ختـــم می شـــود کـــه در برخـــی از رســـانه ها ممکـــن اســـت 

ـــد. ـــردم برس ـــالع م ـــه اط ب

می بینیـــم کـــه بحث هـــای مربـــوط بـــه برجـــام در رســـانه ها تنهـــا جنبه هایـــی 

ـــش  ـــالف بخ ـــرار دارد. برخ ـــردم ق ـــم م ـــر چش ـــرت در براب ـــه بیش ـــرد ک را دربرمی گی

حمل و نقـــل هوایـــی کـــه حتـــی مقـــام محـــرتم ریاســـت جمهـــوری را هـــم بـــه 

ـــدا  ـــای  ص ـــا و برنامه ه ـــات روزنامه ه ـــی صفح ـــرد و متام ـــر وادارک ـــدام و اظهارنظ اق

وســـیام  را پوشـــش داد؛ کم تـــر گزارشـــی دربـــاره دســـتاوردهای برنامـــه جامـــع 

مشـــرتک در زمینـــه حمل و نقـــل دریایـــی، کشـــتی داری و کشـــتی رانی مطـــرح 

ـــن در  ـــدا نکـــرد. ای ـــوف پی ـــه اهمیـــت آن وق ـــن خاطـــر هـــم کســـی ب ـــه همی شـــد و ب

حالـــی اســـت کـــه اثـــرات رفـــع تحریم هـــا در ایـــن بخـــش بـــه مراتـــب زودتـــر از 

بخـــش حمل و نقـــل هوایـــی یـــا ریلـــی ظاهـــر شـــد و ورود کشـــتی های بـــزرگ 

کانتیـــرنی بـــه بنادرمـــان در فاصلـــه ای کم تـــر از دو هفتـــه پـــس از اعـــالم رفـــع 

ــا عملـــی شـــد. تحریم هـ

ـــی  ـــل دریای ـــش حمل و نق ـــه دربخ ـــت ک ـــه گرف ـــوان نتیج ـــات می ت ـــن مقدم ـــا ای ب

و فعالیت هـــای بنـــدری در مجمـــوع ســـال موفقـــی را از رسگذرانده ایـــم. در 

حقیقـــت امـــروز همـــه محدودییت هایـــی کـــه در ســـال های اخیـــر از پیرشفـــت 

فعالیت هـــای بنـــدری مـــا مامنعـــت می کـــرد از رس راه برداشـــته شـــده، 

ــای ثالـــث   ــه  در بازارهـ ــه فرصت هایـــی کـ ــد بـ ــازه یافته انـ ــا اجـ ــای مـ ناوگان هـ

ــا  ــز اروپـ ــه مرکـ ــا محصـــوالت نفتـــی را بـ ــای مـ ــند، نفتکش هـ هســـت بیندیشـ

ــد  ــی یافته انـ ــا فرصتـ ــاری مـ ــی و تجـ ــزرگ نفتـ ــاوگان بـ ــد و دو نـ ــم می برنـ هـ

کـــه توامنندی هـــای خـــود را در بازارهـــای پررقابـــت حمل و نقـــل دریایـــی 

بین املللـــی بـــه کار بگیرنـــد.

ــد و  ــرای رشـ ــه بـ ــی کـ ــه امکاناتـ ــه همـ ــت بـ ــرت اسـ ــو بهـ ــالی نـ ــتانه سـ در آسـ

تعالـــی در اختیـــار داریـــم نـــگاه جدیـــدی بیاندازیـــم. اگرچـــه محدودیت هـــای 

ـــی از  ـــا خیل ـــربد، ام ـــل ب ـــه تحلی ـــا را ب ـــت هـــای م ـــم نتوانســـت ظرفی ناشـــی ازتحری

ـــن در دوره پســـاتحریم در  ـــا گرفـــت. بنابرای ـــرای رشـــد و توســـعه از م فرصت هـــا را  ب

ـــات  ـــی و خدم ـــل دریای ـــنتی در حمل و نق ـــور س ـــه ط ـــه ب ـــئولیت هایی ک ـــار مس کن

ـــی  ـــای دوره طوالن ـــس ماندگی ه ـــربان واپ ـــرای ج ـــد ب ـــم بای ـــده داری ـــدری برعه بن

تحریـــم و دوری از بازارهـــای بین املللـــی تـــالش مضاعفـــی بـــه کار بگیریـــم و 

ــم.  ــیار کوتاه تـــری جـــربان کنیـ ــم را در مـــدت بسـ ــارت های دوره تحریـ خسـ

سال 1395 امید آن که دیگر توفانی نباشد

لنگرها را برداریم
 و بادبان ها را برافرازیم!
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ـــوده  ـــز ب ـــان عزی ـــوم هموطن ـــرای عم ـــیب ب ـــراز و نش ـــر ف ـــالی پ ـــال 1394 س س

و در نتیجـــه همدلـــی و همزبانـــی ملـــت و دولـــت، اتفـــاق بـــزرگ و تاریخـــی 

ـــرای کشـــور عزیزمـــان رقـــم خـــورده اســـت. اکنـــون و پـــس از توافـــق هســـته ای  ب

و پیـــروزی ملـــت رشیـــف ایـــران در برابـــر زیاده خواهی هـــای بیگانـــگان 

و تحریم هـــای  ناجوان مردانـــه، کشـــور آمـــاده جهشـــی بـــزرگ در عرصـــه 

اقتصـــاد اســـت.

در ایـــن راســـتا، معاونـــت مهندســـی و توســـعه امـــور زیربنایـــی ســـازمان بنـــادر و 

ـــه  ـــور ب ـــاری کش ـــادر تج ـــز بن ـــعه و تجهی ـــی، توس ـــه اصل ـــا دو وظیف ـــوردی ب دریان

ـــت  ـــه مدیری ـــوط ب ـــور مرب ـــن ام ـــور و همچنی ـــادی کش ـــای اقتص ـــوان دروازه ه عن

ـــویی  ـــود را در همس ـــالش خ ـــاعی و ت ـــی مس ـــاحلی، متام ـــق س ـــعه مناط و توس

بـــا سیاســـت های کالن دولـــت محـــرتم معطـــوف منـــوده اســـت و ســـعی دارد 

ـــد  ـــت رش ـــرت الزم را جه ـــی، بس ـــاد مقاومت ـــت های اقتص ـــوب سیاس ـــا در چارچ ت

و توســـعه پایـــدار ســـواحل و بنـــادر کشـــور در فضـــای پســـاتحریم فراهـــم منایـــد.

در حـــوزه توســـعه و تجهیـــز بنـــادر، مهیـــا منـــودن بنـــادر تجـــاری کشـــور بـــه 

منظـــور ایفـــای نقشـــی موثـــر بـــر اقتصـــاد کشـــور امـــری رضوری بـــوده و در 

دســـتور کار جـــدی ایـــن معاونـــت قـــرار دارد. 

ـــوب و  ـــتاوردهای مطل ـــه دس ـــز بحمدالل ـــواحل نی ـــدار س ـــعه پای ـــه توس در عرص

بســـیار ارزشـــمندی حاصـــل گردیـــده کـــه مهم تریـــن آن ایجـــاد هامهنگـــی 

بیـــن نهادهـــای تاثیرگـــذار و مرتبـــط ســـاحلی در چارچـــوب »طـــرح مصـــوب 

مدیریـــت یک پارچـــه مناطـــق ســـاحلی« اســـت و موجـــب اســـتفاده بهینـــه از 

منابـــع و امکانـــات مربوطـــه در جهـــت ارتقـــا معیشـــت ساحل نشـــینان عزیـــز 

ـــن  ـــد. ای ـــد ش ـــور خواه ـــاحلی کش ـــق س ـــادی مناط ـــکوفایی اقتص ـــد و ش و رش

ـــران و پرســـنل خـــدوم ســـازمان  ـــا اهتـــامم مدی ـــد و ب ـــاری خداون ـــه ی فعالیت هـــا ب

بنـــادر و دریانـــوردی در ســـال جدیـــد به طـــور ویـــژه دنبـــال می شـــود.

ـــیدن  ـــرا رس ـــت و ف ـــار طبیع ـــه به ـــمرده و طلیع ـــم ش ـــت را مغتن ـــان، فرص در پای

ـــان  ـــوص دریایی ـــز، علی الخص ـــان عزی ـــگاه هموطن ـــه پیش ـــتانی را ب ـــوروز باس ن

و دریـــادالن گرامـــی تربیـــک عـــرض منـــوده و از درگاه خداونـــد منـــان، 

ـــات الهـــی مســـئلت  ســـالی مملـــو از خوشـــبختی و ســـالمتی، تـــوام بـــا توفیق

یـــم. می منا

   محمدرضا اله یار   

رسپرست معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی

   محمد راستاد   

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی

مناطق ساحلی
در انتظار شکوفایی

دریا عرصه وسـیع و منبـع بی پایان فرصت های نهفته اقتصادی اسـت. نبـض اقتصاد و 

تجارت جهانـی در اقیانوس های بی کـران پیونددهنده قاره هـا می تپد. از میـان آبراه ها 

و دریاهـای مهم و حیاتی جهـان، بـدون تردید خلیج فـارس، دریای عـامن و دریای خزر 

جایگاه و اهمیـت بی بدیلی دارنـد. فرصت قرار داشـنت در میان چنیـن دریاهای مهم و 

راهـربدی جهان، یکی از نعمت های بزرگی اسـت که کشـورمان هـم واره از آن بهـره برده 

است. تاریخ دریانوردی ایرانیان موید تاثیر دریا در ارتقا موقعیت کشورمان در عرصه های 

منطقه ای و بین املللی می باشـد. توسـعه کشـور همواره به میـزان بهره بـردن از مواهب 

نهفته در دریا، وابسـته بوده اسـت. هـرگاه از این نعمت اسـتفاده خوب و بهینـه برده ایم، 

بازخورد آن را در اقتدار و رونق اقتصادی کشور به وضوح دیده ایم و در هر مقطعی از تاریخ 

که با دریا بیگانه شـده ایم، دیگران فرصت ها را شـکار کرده و ما از آن بی نصیب مانده ایم. 

اکنـون زمینه احیا نقـش و جایگاه تاریخی کشـور در بخـش دریایی، به حد اعال رسـیده 

است. پسابرجام، متامی درهای بسته را باز منوده و این ما هستیم و فرصت های طالیی 

پیش رو برای رشـد بخش دریایی کشور.

 نـاوگان بزرگ تجـاری و نفت کـش ما فرصـت دوبـاره نقش آفرینی در عرصـه حمل و نقل 

دریایی جهـان را بـه دسـت آورده انـد. بندرهای مـا می توانند بـدون محدودیـت پذیرای 

ناوگان تجاری بین املللی باشند. اکنون شناخته شده ترین و بزرگ ترین کشتیرانی ها 

و اپراتورهای بندری جهان، آرزوی حضور و به دست آوردن جایگاه و سهمی از بازار پررونق 

و جـذاب بخش دریایـی ایـران را دارند. موسسـات رده بنـدی بین املللی کشـتی ها، در 

صف حضور مجدد  و فعالیت در کشـورمان هسـتند. 

آن چـه کـه بایـد در ایـن رشایـط مـورد توجـه جـدی مـان قـرار گیـرد، ارتقـا رقابت پذیری 

در بخش هـای مختلـف دریایـی اسـت. نـاوگان تجـاری و نفتکـش کشـور می تواننـد با 

ارایـه خدمات بهینـه و با کیفیت، عـالوه بـر بازارهای حمل و نقـل دریایی داخل کشـور و 

اختصاص سـهم عمده آن به خود، سـهم قابل توجهی  از بازارهای جهانی را نیز به دست 

آورند. حفظ رشایط اسـتاندارد و ایمن کشـتی های تحت پرچم جمهوری اسالمی ایران 

در بنـادر جهان، نقش مهمـی در جلب اعتامد مشـرتیان جدیـد خواهد داشـت و بنادر 

مهم جهـان با آغـوش باز از کشـتی هایامن اسـتقبال خواهنـد منود. 

در عرصـه مجامـع بین املللـی دریایـی، افزایش میـزان ظرفیـت ناخالص کشـتی های 

تحـت پرچـم کشـورمان، بـه مـا اعتبـار و جایـگاه واالتـر و باالتـری می بخشـد و قـدرت 

نقش آفرینی مـان  در مجامع مذکور را افزایش می دهد. مـا می توانیم به عنوان عضوی از 

مجموعه 20 کشور قدرمتند دریایی جهان، اسـتعدادها و توامنان در این حوزه حساس 

و راهـربدی را به اثبات برسـانیم. 

صنایع دریایی کشـور نیز می تواننـد از ایـن فرصت ها بهره بـرداری منایند. بـازار تولید و 

تعمیرات کشـتی برای پاسـخ گویی به تقاضاهای داخلی و متعاقبا خارجـی، زنجیره ای 

از اشـتغال و رونق اقتصادی پایـدار را به ارمغان خواهـد آورد.

آرزو می کنیم که سـال پیش رو، سـالی پر از موفقیت، رونق، اقتدار، افتخار و بهره برداری 

حداکری از فرصت های فراهم شـده در بخش دریایی کشور باشد. از درگاه ایزد متعال، 

بـرای همه دریاییان کشـور ، صحت و سـالمت و رسبلندی و ایفای نقش موثر در توسـعه 

دریا محور کشـور را خواستارم. 

بخش دریایی ایران
 در پسابرجام
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ــدن  ــا سســـت شـ ــان بـ ــود، هم زمـ ــدی بـ ــر رفت و آمـ ــای پـ ــاهد روزهـ ــال 1394 شـ ــهید رجایـــی در سـ ــدر شـ بنـ

چهارچـــوب تحریم هـــای ظاملانـــه علیـــه جمهـــوری اســـالمی ایـــران، از یک ســـو عالقه منـــدی خطـــوط الیـــرن 

کانتیـــرنی بـــرای برقـــراری مجـــدد رسویـــس خـــود و از دیگـــر ســـو، بازدیدهـــای پرشـــامر هیات هـــای تجـــاری خارجـــی 

ـــق بیـــش از پیـــش بنـــدر  ـــود، نویدبخـــش رون ـــات بنـــدر ب ـــد از زیرســـاخت ها و امکان ـــا تحســـین و متجی کـــه همـــواره ب

ـــی  ـــی در حال ـــهید رجای ـــدر ش ـــی در بن ـــدری و دریای ـــات بن ـــه خدم ـــان ارای ـــذاران و متقاضی ـــتیاق رسمایه گ ـــود. اش ب

اســـت کـــه بـــه گـــواه آمـــار و ارقـــام و تحلیل هـــا، حمل و نقـــل بین املللـــی دریایـــی در بخش هـــای مختلـــف اعـــم 

ـــی و رسمایه گـــذاری دچـــار ســـکون شـــده اســـت و باالخـــص  ـــه حمـــل دریای ـــرخ کرای از ســـفارش ســـاخت کشـــتی، ن

ـــت. ـــه اس ـــرنی کاهش یافت ـــارت کانتی ـــد تج ـــگ رش آهن

مدیریــت و راهــربی بیــش از 70 بنــدر بــزرگ و 

کوچــک تجــاری و مســافری در اســتان هرمــزگان در 

ــال  ــارکت فع ــا مش ــگام ب ــات و آرام هم ــا ثب ــی ب فضای

ــواحل  ــور در س ــا مح ــعه دری ــدری در توس ــه بن جامع

ــرای  ــد ب ــامن و تعه ــای ع ــارس و دری ــون خلیج ف نیلگ

ــرای  ــه ب ــی عزمتندان ــای زندگ ــم آوردن زمینه ه فراه

ــت از  ــیان، حکای ــا پارس ــک ت ــینان از جاس ساحل نش

نهادینــه شــدن مفاهیــم توســعه پایــدار و مســئولیت 

اجتامعــی ایــن مجموعــه دارد.

بنــدر شــهید رجایــی هم اکنــون شــاهد جهــش 

خیره کننــده ای در مبلــغ جــذب رسمایه گــذاری 

ــال  ــزان در 20 س ــن می ــت. ای ــی اس ــش خصوص بخ

اخیــر بی ســابقه بــوده اســت و بــا افــزوده شــدن 

ــش  ــدر و افزای ــی بن ــه اراض ــار ب ــزار و 600 هکت دو ه

100 در صــدی ظرفیــت، آمادگــی بــرای واگــذاری 

در زمینه هــای: ایجــاد مراکــز خدمــات ارزش افــزوده، 

ــز  ــی، مرک ــواد معدن ــادرات م ــردازش و ص ــال پ ترمین

دریافت و پــردازش مــواد زایــد شــناورها، ترمینال های 

صــادرات، ترانزیــت، ســوآپ و بانکرینــگ مــواد 

ــازن  ــرن و کاال، مخ ــتیک کانتی ــال لجس ــی، ترمین نفت

نگهــداری و فــرآوری روغــن خوراکــی، نیــروگاه بــرق و 

آب شــیرین ُکن و مراکــز صــادرات مجــدد وجــود دارد.

جابه جایــی حــدود 70 میلیــون تــن کاال در ســال 

جــاری و ثبــت بیــش از 100 هزار ســفر دریایــی )تردد 

ــوروز 1394 در  ــام ن ــه تنهــا در ای ــدون حادث شــناور( ب

قطب گردشــگری دریایی کشــور، ســند افتخاریســت 

در ارایــه خدمــات بــه میلیون هــا مســافر دریایــی و 

ــد  ــا آن نیازمن ــت و ارتق ــه نگهداش ــدر ک ــان بن مراجع

ــت. ــداوم اس ــق و م ــزی دقی برنامه ری

توسعه پایدار دریا محور: ارتقا کیفیت خدمات

گامنه هــای مختلفــی در خصــوص پیش بینــی میــزان 

ــوی  ــابرجام از س ــران در دوران پس ــادی ای ــد اقتص رش

محافــل داخلــی و خارجــی به عمل آمــده اســت و 

همگان بــر شــکوفایی آن اذعــان دارند. تحلیــل آماری 

کــه آنکتــاد همــواره در طــی دو دهــه اخیــر انجــام داده 

ــد  ــن رش ــتقیم بی ــه مس ــود رابط ــان گر وج ــت، نش اس

اقتصــادی جهــان و رونــق حمل و نقــل دریایــی اســت. 

بــا توجــه بــه همیــن همبســتگی، می تــوان بر اســاس 

ــا  پیش بینــی رشــد اقتصــادی تــا حــد زیــادی رشــد ی

نــزول ترافیــک دریایــی را نیــز تخمیــن زد.

        

 متوســـط رشـــد اقتصـــادی آتـــی کشـــور توســـط منابـــع 

مختلـــف حـــدود پنـــج درصـــد محاســـبه شـــده اســـت و 

ـــک  ـــی ترافی ـــد دو رقم ـــه رش ـــب درحالی ک ـــن ترتی به ای

ـــت،  ـــل اس ـــیار محتم ـــده بس ـــال آین ـــج س ـــدر در پن بن

بـــا ایـــن حـــال احتـــامل افزایـــش یک بـــاره ترافیـــک 

بـــا درصدهـــای بـــاالی 20 درصـــد در کوتاه مـــدت و 

ــر  ــه نظـ ــرتس بـ ــل و دور از دسـ ــدت نامحتمـ میان مـ

می رســـد، مگـــر این کـــه جهت گیری هـــای کالن 

بندر شهید رجایی
دروازه طالیی اقتصاد ایران

  ابراهیم ایدنی  

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
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اقتصـــاد ملـــی و صـــادرات و واردات دســـتخوش 

تغییـــرات اساســـی شـــوند.

جـــای بســـی خوشـــبختی اســـت کـــه بنـــدر شـــهید 

رجایـــی بـــا دارا بـــودن موقعیتـــی ممتـــاز و پســـکرانه ای 

بـــه وســـعت کشـــوری هفتـــاد و چنـــد میلیونـــی، بـــا 

ــرداری،  ــاده بهره بـ ــای آمـ ــاخت ها و ظرفیت هـ زیرسـ

بـــا رسعتـــی زیـــاد در رونـــق دوبـــاره اقتصـــاد کشـــور 

ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــد، و ای ـــد ش ـــراه خواه هم

ـــای  ـــد هیات ه ـــابرجام و آمدوش ـــای پس ـــرور برنامه ه م

ـــا در  ـــود تالش ه ـــخص می ش ـــی مش ـــی و خارج داخل

اکـــر بخش هـــای دیگـــر مثـــل انـــرژی، حمل و نقـــل 

هوایـــی و خودروســـازی و صنایـــع در مراحـــل نوســـازی 

زیرســـاخت و ایجـــاد ظرفیت هـــای جدیـــد اســـت 

و بنـــادر کشـــور از ایـــن لحـــاظ یـــک گام بلنـــد 

ـــات  ـــام اصالح ـــا انج ـــد ب ـــتند و می توانن ـــر هس پیش ت

ــایر  ــبقت را از سـ ــوی سـ ــمندانه گـ ــزاری هوشـ نرم افـ

ــد.                               ــا برباینـ بخش هـ

ـــرداری کامـــل از ظرفیـــت کانتیـــرنی فعلـــی و  ـــا بهره ب ب

همچنیـــن تکمیـــل فازهـــای بعـــدی طـــرح توســـعه آن، 

ـــادر  ـــدی بن ـــی در رده بن ـــگاه قبل ـــی رود جای ـــار م انتظ

کانتیـــرنی جهـــان بازیابـــی شـــود. البتـــه ایـــن مهـــم در 

ســـایه اســـتقرار نرم افـــزار و سیســـتم های مدیریتـــی 

ـــرای پایـــش مـــداوم شـــاخص های بنـــدری و دریایـــی  ب

ــان  ــری و زمـ ــه و بارگیـ ــات تخلیـ ــرم عملیـ ــر نـ )نظیـ

عملیـــات پهلودهـــی و جداســـازی شـــناورها(، کاهـــش 

مانـــدگاری کاال و کانتیـــرن و الکرتونیکـــی شـــدن 

عملیـــات جابه جایـــی بـــار محقـــق خواهـــد شـــد.

رشکت هـــای پیامنـــکار و بهره بـــردار حامیـــت و 

تشـــویق خواهنـــد شـــد تـــا در کنـــار گســـرتش 

سیســـتم های کیفیـــت و مشـــرتی مداری در 

مجموعـــه خـــود، از ابزارهـــا و فن آوری هـــای ســـبز بـــرای 

ــرداری  ــت بهره بـ ــا محیط زیسـ ــرت بـ ــازگاری بیشـ سـ

افزون تـــری کـــرده، بـــا افزایـــش ســـهم حمـــل ریلـــی 

در خدمـــات خـــود تنـــوع و انعطـــاف ایجـــاد کننـــد. 

ـــت  ـــانی تح ـــروی انس ـــازی نی ـــا توامنندس ـــن ب همچنی

مدیریـــت، کارآیـــی و کارآمـــدی عملیـــات خـــود را در 

انبـــار، حمـــل و تحویـــل کاال و کانتیـــرن ارتقـــا بخشـــیده، 

ـــه در  ـــی را ک ـــت گران بهای ـــرداری از ظرفی ـــزان بهره ب می

اختیارشـــان گـــذارده شـــده بهبـــود بخشـــند.

ــای  ــی از حلقه ه ــوان یک ــی به عن ــهید رجای ــدر ش بن

اصلــی زنجیــره تامیــن کاالی وارداتــی و صادراتــی بــه 

کشــور، خــود را ملــزم بــه هدایــت رسمایه گذاری هــای 

جدیــد بــرای ایجــاد مراکــز لجســتیک و توزیــع و ارایــه 

خدمــات دارای ارزش افــزوده می دانــد و بــه دلیــل 

ارزش غیرقابــل کتــامن اراضــی و زیرســاخت های 

ــه در  ــذاری چ ــای رسمایه گ ــر پروژه ه ــارت ب ــدر، نظ بن

زمــان ســاخت و چــه در زمــان بهره بــرداری حساســیت 

باالیــی می طلبــد تــا از چهارچــوب اســتفاده 

ــدد.  ــوع نپیون ــه وق ــی ب ــا، انحراف ــه از ظرفیت ه بهین

واگذاری هــای در قالــب قراردادهــای بلندمــدت، 

ــاخص های  ــل ش ــده آن، تحلی ــازار و آین ــی ب ــا بررس ب

اقتصــادی و اصــول رقابتــی صــورت خواهــد پذیرفــت 

ــرای رشکــت رسمایه گــذار در  و دورمنــای ســودآوری ب

یک منفعــت دوطرفــه بــردـ  بــرد، میــان اقتصــاد ملی و 

ــف خواهــد شــد. ــد بخــش خصوصــی تعری درآم

ـــت اقتصـــادی  ـــود وضعی ـــا بهب ـــی و ب در مباحـــث دریای

ـــا  ـــش تقاض ـــار افزای ـــو انتظ ـــوان از یک س ـــور می ت کش

ـــامل  ـــر احت ـــوی دیگ ـــی و از س ـــفرهای دریای ـــرای س ب

ـــواع  ـــه اســـتفاده از ســـایر ان ـــل بیشـــرت مســـافران ب متای

گردشـــگری ماننـــد ســـفر هوایـــی بـــه مقاصـــد داخلـــی 

و خارجـــی را انتظـــار داشـــت. بنابرایـــن حرکـــت 

ـــال  ـــاال )در ترمین ـــت ب ـــا کیفی ـــات ب ـــه خدم ـــرای ارای ب

مســـافری، شـــناور و اطالع رســـانی(، همـــراه بـــا 

ـــی،  ـــفرهای دریای ـــرای س ـــت ب ـــاد جذابی ـــوآوری و ایج ن

نقطـــه آغـــاز تبدیـــل یـــک ســـفر دریایـــی بـــه گردشـــگری 

ــافر دریایـــی بـــه گردشـــگر دریایـــی  دریایـــی و مسـ

خواهـــد بـــود.           
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بارگیـــری انجـــام بدهـــد به طـــوری کـــه میـــزان ایـــن 

رسمایه گـــذاری توســـط بخـــش غیردولتـــی در دو 

ـــال  ـــارد ری ـــزار میلی ـــت ه ـــش از هف ـــته بی ـــال گذش س

ــت.  ــوده اسـ بـ

جـــذب ایـــن رسمایه گذاری هـــا کـــه بـــا اعـــامل 

سیاســـت های تشـــویقی و تســـهیل فرآیند هـــا و 

ـــا رسمایه گـــذاران انجام شـــده،  ـــه گام ب همـــکاری گام ب

توانســـته عـــالوه برافزایـــش ظرفیـــت اســـمی بنـــادر 

اســـتان از 50 میلیـــون تـــن در ســـال 92 بـــه 55 

ـــات اشـــتغال بیـــش  ـــن در ســـال 94، موجب ـــون ت میلی

ـــد. ـــم کن ـــان را فراه ـــان عزیزم ـــر از هم وطن از 800 نف

برنامه های آتی بندر امام خمینی)ره( 
در رشایط پسا برجام

 بـــا توجـــه بـــه فرصت هـــای جدیـــدی کـــه کشـــور در 

ـــن اداره  ـــت، ای ـــرده اس ـــب ک ـــام کس ـــا برج ـــط پس رشای

ـــعه  ـــتای توس ـــی را در راس ـــای مختلف ـــز برنامه ه کل نی

و ارتقـــای کیفـــی بنـــدر، اســـتفاده از مزیت هـــای 

ـــت غـــالت و  ـــام خمینـــی)ره( در جـــذب ترانزی ـــدر ام بن

مـــواد نفتـــی و توســـعه ترانشـــیب کاالهـــای کانتیـــرنی 

ــوزه  ــه در دو حـ ــور خالصـ ــه به طـ ــه کـ ــر گرفتـ در نظـ

عملکـــردی و توســـعه ظرفیـــت بـــه ایـــن رشح هســـتند:

الف – حوزه عملکردی:

ترانزیـــت غـــالت: رویکـــرد کلـــی اداره کل بنـــادر 

و دریانـــوردی اســـتان خوزســـتان )منطقـــه ویـــژه 

اقتصـــادی بنـــدر امـــام خمینـــی)ره(، توســـعه ایـــن 

ــون  ــه کانـ ــل آن بـ ــدری و تبدیـ ــزرگ بنـ ــع بـ مجتمـ

ـــت، در ایـــن  )HUB( ترانزیـــت غـــالت در منطقـــه اس

راســـتا برنامـــه  جامعـــی بـــرای توســـعه زیرســـاخت های 

ــداث و  ــه احـ ــرده کـ ــن کـ ــر تدویـ ــن امـ ــاز ایـ موردنیـ

توســـعه  ســـیلوی های ذخیره ســـازی غـــالت بـــا 

مشـــارکت و رسمایه گـــذاری بخـــش خصوصـــی  

ازجملـــه اقداماتـــی اســـت کـــه بـــرای تحقـــق ایـــن 

ــت. ــه اسـ ــورت گرفتـ ــدف صـ هـ

 همچنیـــن در حـــال حـــارض  در حـــال تهیـــه 

اســـناد و مـــدارک بـــرای فراخـــوان عمومـــی جـــذب 

رسمایه گـــذار بـــرای پـــروژه احـــداث و توســـعه پایانـــه 

غـــالت هســـتیم و مقدمـــات کار بـــرای واگـــذاری پایانـــه 

ـــت.     ـــده اس ـــا آغازش ـــر رشکت ه ـــه دیگ ـــی ب ـــالت فعل غ

ــت  ــی ترانزیـ ــت طالیـ ــی: فرصـ ــواد نفتـ ــت مـ  ترانزیـ

ســـوخت و فرآورده هـــای نفتـــی از کشـــور بـــه دلیـــل 

وجـــود ذخایـــر عظیـــم نفـــت و گاز در کشـــورهای 

ـــی  ـــم ترانزیت ـــور مه ـــوان مح ـــران را به عن ـــایه، ای همس

در منطقـــه مطـــرح کـــرده اســـت. در ایـــن راســـتا منطقه 

ویـــژه بنـــدر امـــام خمینـــی)ره( نیـــز در زمینـــه ترانزیـــت 

مـــواد نفتـــی رتبـــه اول در کشـــور را دارا بـــوده و توانســـته 

ســـهم 34 درصـــد از ترانزیـــت کل کشـــور به عنـــوان 

مـــرز خروجـــی را در ســـال جـــاری کســـب کنـــد. بـــا 

ـــام  ـــدر ام ـــی بن ـــه نفت ـــعه پایان ـــه توس ـــه برنام ـــه ب توج

خمینـــی)ره(، در نظـــر داریـــم تـــا میـــزان ترانزیـــت مـــواد 

نفتـــی از بنـــدر امـــام را از چهـــار میلیـــون تـــن فعلـــی بـــه 

ـــم. ـــا دهی ـــال ارتق ـــن در س ـــون ت 10 میلی

ایجـــاد ترمینـــال مـــواد معدنـــی: یکـــی دیگـــر از 

ــازار و  ــعه بـ ــتای توسـ ــده در راسـ ــات انجام شـ اقدامـ

جـــذب کاالی جدیـــد در ســـبد عملیاتـــی منطقـــه ویـــژه 

ـــداث  ـــرح اح ـــی)ره(، ط ـــام خمین ـــدر ام ـــادی بن اقتص

ترمینـــال متـــام مکانیـــزه مـــواد معدنـــی اســـت. در 

ایـــن خصـــوص تعییـــن نـــوع و ظرفیـــت تجهیـــزات 

منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی بنـــدر امـــام خمینـــی)ره( 

بـــا برخـــورداری از 11 هـــزار هکتـــار اراضـــی تحـــت 

متلیـــک، بزرگ تریـــن منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی کشـــور 

ـــن  ـــن و نزدیک تری ـــوان مهم تری ـــته به عن ـــوده و توانس ب

ـــای  ـــی کشـــور ایف ـــز لجســـتیک کاال در نیمـــه غرب مرک

ـــای  ـــع نیازه ـــر رف ـــالوه ب ـــه ع ـــد، به طوری ک ـــش کن نق

وارداتـــی و صادراتـــی کارخانجـــات و صنایـــع تولیـــدی، 

ــره وری در  ــد بهـ ــادی و رشـ ــعه اقتصـ ــات توسـ موجبـ

ـــت. ـــرده اس ـــم ک ـــور را فراه کش

 از ســـوی دیگـــر در ســـال های اخیـــر رقابـــت 

ـــت آوردن  ـــه دس ـــرای ب ـــه ب ـــادر منطق ـــرشده ای در بن ف

ســـهم بیشـــرت از ترانزیـــت کاال شـــکل گرفته کـــه 

موقعیـــت بنـــدر امـــام خمینـــی)ره( بـــه لحـــاظ کوتاهـــی 

مســـیر زمینـــی حمـــل کاال از کشـــورهای عـــراق، ترکیـــه 

ـــارس،  ـــه خلیج ف ـــورهای منطق ـــه کش ـــاز ب ـــوزه قفق و ح

ـــا  ـــده ت ـــبب ش ـــا، س ـــامل آفریق ـــیا و ش ـــوب رشق آس جن

ـــن  ـــی از مهم تری ـــه یک ـــدری ب ـــزرگ بن ـــع ب ـــن مجتم ای

ـــیب  ـــت و ترانش ـــت ترانزی ـــور جه ـــاری کش ـــز تج مراک

کاال تبدیـــل شـــود.

به دنبال جذب
رسمایه گذار و توسعه عملکرد بندری هستیم

  سعداله عبدالهی   

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

به طـــور کلـــی عملکـــرد منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی بنـــدر 

امـــام خمینـــی)ره( در 11 ماهـــه ســـال جـــاری حـــدود 

ــهم 33  ــته سـ ــوده و توانسـ ــن کاال بـ ــون تـ 39 میلیـ

ـــود  ـــه خ ـــور را ب ـــری کاال در کش ـــه و بارگی ـــد تخلی درص

ـــدر از واردات  ـــن بن ـــهم ای ـــه س ـــد. البت ـــاص ده اختص

ــدم، ذرت،  ــامل گنـ ــور )شـ ــی کشـ ــای اساسـ کاالهـ

ـــدود  ـــکر( ح ـــج، ش ـــی، برن ـــن خوراک ـــویا، روغ ـــو، س ج

ـــاظ  ـــر ازلح ـــن خاط ـــه همی ـــت. ب ـــوده اس ـــد ب 78درص

ـــدر  ـــادی بن ـــژه اقتص ـــه وی ـــش منطق ـــز نق ـــهمی نی س

امـــام خمینـــی )ره( در تـــراز تجـــاری کشـــور کامـــال 

مشـــهود اســـت.

سهم بندر امام خمینی)ره( از کاالهای اساسی کشور
 در سال های 90 الی 94

ــدری در دو  ــزرگ بنـ ــع بـ ــن مجتمـ ــبختانه ایـ خوشـ

ســـال اخیـــر نیـــز توانســـته اســـت بـــا بهره گیـــری از 

توان بخـــش خصوصـــی،  رسمایه گـــذاری قابـــل 

توجـــه ای در افزایـــش تـــوان عملیـــات تخلیـــه و 

11 ماهه 139013911392139394سال

938419130137601801614766کل کشور )1000 تن( 

77801420010244138315935بندر امام خمینی)ره( )1000 تن(

78%76%76%75%83%سهم بندرامام خمینی)ره( )درصد(
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تخلیـــه و بارگیـــری موردنیـــاز بـــرای افـــق نهایـــی طـــرح 

تهیه شـــده و اگـــر خـــدا بخواهـــد در آینـــده نزدیـــک 

ـــی آن توســـط بخـــش خصوصـــی آغـــاز  ـــات اجرای عملی

خواهـــد شـــد.

همچنیـــن در ســـال جـــاری نیـــز ایـــن اداره کل 

ـــری  ـــتگاه بارگی ـــاخت دو دس ـــی و س ـــه طراح ـــق ب موف

ـــه  ـــد ک ـــادی ش ـــژه اقتص ـــه وی ـــی در منطق ـــواد معدن م

بـــا ســـاخت و بهره بـــرداری از ایـــن دســـتگاه ها 

نـــرخ رسعـــت بارگیـــری مـــواد معدنـــی به طـــور 

ــات  ــه عملیـ ــه به طوری کـ ــم گیری افزایش یافتـ چشـ

ـــج روز   ـــا پن ـــی در ســـه ت ـــری کشـــتی 10 هـــزار تن بارگی

انجـــام می شـــود.

افزایـــش عملکـــرد کانتیـــرنی: بـــا توجـــه بـــه این کـــه 

ــدر  ــادی بنـ ــژه اقتصـ ــه ویـ ــه کانتیـــرنی منطقـ پایانـ

ــای  ــام خمینـــی)ره( یکـــی از مهم تریـــن پایانه هـ امـ

ــرد  ــون از عملکـ ــه تاکنـ ــت کـ ــدری اسـ ــع بنـ مجتمـ

ـــل  ـــن دلی ـــه همی ـــت، ب ـــوده اس ـــوردار نب ـــی برخ مطلوب

در حـــال تغییـــر شـــیوه واگـــذاری آن بـــه طریـــق 

رسمایه گـــذاری بلندمـــدت هســـتیم. در ایـــن راســـتا 

ـــرای جـــذب  ـــز در حـــال انجـــام فراخـــوان عمومـــی ب نی

ــا واگـــذاری ترمینـــال  رسمایه گـــذار هســـتیم کـــه بـ

ــذب 200  ــکان جـ ــد، امـ ــیوه جدیـ ــه شـ ــرن بـ کانتیـ

ــذاری بخـــش خصـــوص  ــان رسمایه گـ ــارد تومـ میلیـ

بـــرای توســـعه و تجهیـــز ترمینـــال فراهـــم می شـــود. 

ـــور  ـــال، به ط ـــن ترمین ـــت ای ـــا رشوع فعالی ـــن ب همچنی

میانگیـــن امـــکان تخلیـــه و بارگیـــری TEU 500 هـــزار 

کانتیـــرن در ســـال و ترانشـــیب کاالی کانتیـــرنی بـــه 

کشـــورهای همســـایه مثـــل عـــراق، کویـــت، قطـــر و 

بحریـــن فراهـــم خواهـــد شـــد. 

ب – حوزه توسعه ظرفیت 

ـــک  ـــه در ی ـــورت گرفت ـــات ص ـــن اقدام ـــی از مهم تری یک

دهـــه گذشـــته، توســـعه اراضـــی پســـکرانه و پشـــتیبانی 

ــا سیاســـت  ــه بـ ــوده کـ ــی )ره( بـ ــام خمینـ ــدر امـ بنـ

جـــذب رسمایـــه و افزایـــش ظرفیـــت عملیاتـــی 

انجام شـــده اســـت. در ایـــن راســـتا طرح هـــای 

مطالعاتـــی و امکان ســـنجی متعـــددی صـــورت 

ــی  ــعه اراضـ ــرح توسـ ــا طـ ــم آن هـ ــه اهـ ــه کـ پذیرفتـ

600، 700 و 2400 هکتـــاری اســـت. سیاســـت اداره 

ــاد ظرفیت هـــای جدیـــد  ــا، ایجـ کل در ایـــن طرح هـ

رسمایه گـــذاری از طریـــق توســـعه اراضـــی بنـــدری، 

ـــای  ـــدری و فعالیت ه ـــتیک بن ـــات لجس ـــعه خدم توس

ــت. ــزوده اسـ ارزش افـ

ـــگاه  ـــای جای ـــر ارتق ـــالوه ب ـــات ع ـــه اقدام ـــن مجموع  ای

ـــی)ره( از  ـــام خمین ـــدر ام ـــادی بن ـــژه اقتص ـــه وی منطق

ـــه بنـــادر نســـل ســـوم ســـبب ایجـــاد  بنـــادر نســـل دوم ب

اشـــتغال پایـــدار، تولیـــدات بیشـــرت، افزایـــش مبـــادالت 

ـــرت در  ـــد بیش ـــزوده و درآم ـــه ارزش اف ـــاری و درنتیج تج

ـــد.  ـــد ش ـــور خواه کش
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 رشـــد رسیـــع تجـــارت جهانـــی بـــرای افزایـــش تجـــارت 

بین املللـــی و ســـهم حمل و نقـــل در خدمـــات 

تجـــاری باعـــث شـــده امـــروزه بنـــادر مســـئولیت 

ـــر عهـــده  ـــره حمل و نقـــل را ب ســـنگین تجـــارت در زنجی

بگیرنـــد و از طرفـــی از یـــک زیربنـــای اطالعاتـــی 

متام عیـــار بـــه ســـمت یـــک زیربنـــای فیزیکـــی 

حرکـــت کننـــد و تبدیـــل بـــه مکانـــی اقتصـــادی 

ــع  ــه ای، منافـ ــتقیم منطقـ ــع مسـ ــه منافـ ــوند کـ شـ

غیرمســـتقیم و منافـــع دایمـــی را بـــه همـــراه دارنـــد. بـــا 

افـــق بهره گیـــری از ظرفیت هـــا بنـــدر چابهـــار بـــا توجـــه 

ــودن  ــا دارا بـ ــود بـ ــای موجـ ــا و فرصت هـ ــه قوت هـ بـ

ــدود  ــای عـــامن حـ ــا دریـ ــاحل بـ 315 کیلومـــرت سـ

ـــار  ـــی کشـــور را در اختی یک ششـــم کل مرزهـــای جنوب

ـــادی  ـــعه اقتص ـــرای توس ـــه ب ـــی نهفت ـــه ظرفیت دارد ک

هســـت و این یـــک امتیـــاز بـــدون واســـطه ســـواحل 

مکـــران بـــه آب هـــای آزاد اســـت.

در ایـــن راســـتا بنـــدر چابهـــار بـــه دلیـــل دسرتســـی 

ـــت  ـــرتاتژیک در صنع ـــت اس ـــای آزاد و موقعی ـــه آب ه ب

حمل ونقـــل یکـــی از پرارزش تریـــن نقطـــه بازرگانـــی 

ـــادی  ـــای اقتص ـــایر فعالیت ه ـــعه س ـــی و توس و ترانزیت

به حســـاب می آیـــد. بـــه همیـــن منظـــور بـــا فعـــال 

کـــردن ظرفیت هـــای مختلـــف بنـــدر، امـــکان 

ــورهای  ــور و کشـ ــرای رسارس کشـ حمل ونقـــل کاال بـ

چشم انداز بندر چابهار
 برای توسعه تجارت دریایی

  سیاوش رضوانی  

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

همســـایه در عرضـــه مبـــادالت اقتصـــادی می توانـــد 

نقـــش محـــوری ایفـــا کنـــد.

ــرح  ــت ط ــه پیرشف ــه ب ــا توج ــر ب ــال اخی ــد س در چن

توســعه بندر شــهید بهشــتی با پیرشفــت 70 درصدی 

در حــال حــارض، آمــاده ســاخت بســرتهای الزم در 

ــال کانتیــرنی، امتــام  ــل ترمین همــه بخش هــا از قبی

الیروبــی اســکله ها، خوشــبختانه وضعیــت بنــدر 

ــزات  ــفارش تجهی ــت س ــال ثب ــتی در ح ــهید بهش ش

ــا  ــت. ب ــال 95 اس ــان س ــا پای ــرداری آن ت ــرای بهره ب ب

توجــه بــه اهمیت مقولــه ترانزیــت و نقش بنــدر چابهار 

در اقتصــاد ملــی و آمــاده شــدن بســرت در حــال حارض 

ــی و خارجــی  ــه جــذب رسمایه گــذاران داخل ــدام ب اق

می کنــد و اکــر رسمایه گذاری هــا در بنــدر بــرای 

افزایــش فعالیت هــای مبتنــی بــر تجــارت از راه دریــا و 

برقــراری ارتبــاط تجــارت بین املللی و تحــرک اقتصاد 

منطقــه ای، تولیــد و پــردازش و فعالیت هــای مرتبط با 

ــه را مدنظــر  صــادرات مجــددا و خدمات رســانی بهین

دارد. بنــدر چابهــار بــه دلیــل دسرتســی بــه آب هــای 

آزاد و موقعیــت اســرتاتژیک در صنعــت حمل و نقــل 

یکــی از پرارزش تریــن نقــاط بازرگانــی و ترانزیتــی در 

ــد. توســعه فعالیت هــای اقتصــادی به حســاب می آی

بـــه همیـــن منظـــور بـــا فعـــال کـــردن ظرفیت هـــای 

مختلـــف بنـــدر، امـــکان حمل ونقـــل کاال بـــرای رسارس 

کشـــور و کشـــورهای همســـایه در عرصـــه مبـــادالت 

ـــا  ـــد. ب ـــا کن ـــوری ایف ـــش مح ـــد نق ـــادی می توان اقتص

ـــت  ـــا مثب ـــم انداز و ب ـــی چش ـــو و بررس ـــه جل ـــی ب نگاه

ارزیابـــی کـــردن عملکـــرد بنـــدر در ســـال 1394 

ــال  ــی در سـ ــرد دریایـ ــای رویکـ ــن برنامه هـ مهم تریـ

1395 عبارت انـــد از:

1-توجـــه بـــه جایـــگاه حاکمیـــت دریایـــی در حـــوزه 

ـــای  ـــر آب ه ـــی ب ـــت دریای ـــظ محیط زیس ـــی، حف ایمن

تحـــت حاکمیـــت از گواتـــر تـــا راس میدانـــی بـــر اســـاس 

ــتای  ــی و در راسـ ــی و بین املللـ ــتانداردهای ملـ اسـ

ــازمان مرکـــزی. سیاســـت های سـ

2-ارتقـــای ســـطح کیفـــی ایمنـــی و آگاهـــی از 

اســـتانداردهای زیســـت محیطی دریانـــوردان اســـتان.

3- ارتقای ایمنی آبراه.

4- ارتقـــای اســـتانداردهای ایمنـــی در شـــناورها، 

کارگاه هـــای کشتی ســـازی و دسرتســـی آســـان بـــه 

ــتاندارد. ــی و اسـ ــات ایمنـ خدمـ

ـــی  ـــای کم ـــازمانی و ارتق ـــاختار س ـــانی س ـــروز رس 5- ب

و کیفـــی منابـــع انســـانی و تقویـــت انگیزه هـــای 

ـــش  ـــدر و افزای ـــعه بن ـــد و توس ـــا رش ـــب ب ـــا متناس آن ه

تعهـــدات کشـــور بـــه کنوانســـیون ها و پروتکل هـــای 

بین املللـــی.

ــه  ــود در منطقـ ــیل های موجـ ــتفاده از پتانسـ 6- اسـ

بـــا تعامـــل ســـازنده بـــا ارگان هـــا، موسســـات و 

دانشـــگاه های منطقـــه بـــرای نیـــل بـــه اهـــداف 

. ه ترسیم شـــد

بهره مندی از دسرتسی به آب های آزاد و موقعیت اسرتاتژیک در صنعت حمل و نقل
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نقـش بنـادر در یـک زنجیـره تامیـن در حقیقـت ایجاد 

بسـرت مناسـب به منظـور ارتقای سـطح کیفـی و کمی 

خدمات لجسـتیک اسـت. این اداره کل تالش می کند 

با دسـتیابی به سـه هدف عمده افزایش رسعت حمل، 

کاهش هزینه حمل و افزایش ایمنی انتقال کاال، زمینه 

بهره بـرداری الزم از ظرفیت هـای بالقـوه بنـادر تابعـه را 

فراهـم کند.

وضـع تحریم هـای گسـرتده اقتصـادی در ابعـاد و 

حوزه هـای مختلـف به ویـژه در بخـش کشـتیرانی، 

فعالیت های تجـاری و بازرگانی کشـور را در عرصه های 

بین املللـی در سـال های اخیـر تحـت تاثیـر خـود قرار 

داد کـه تبعـات آن بـرای بنـادر نوشـهر و فریدونکنـار در 

این سـال ها مشـهود بـوده اسـت. اما بـا برچیده شـدن 

تحریم ها آثار مثبـت آن بر چرخه اقتصاد کشـور بیش از 

پیـش منایـان خواهد شـد. 

آثـار روانـی ناشـی از لغـو تحریم هـا سـبب شـد بنـادر 

به عنـوان دروازه هـای ورود به عرصه های تجارت جهانی 

بتواننـد از فرصت های ایجادشـده در دوران پسـابرجام 

بهره بـرداری کننـد؛ به طوری کـه عملیـات تخلیـه و 

بارگیـری کاال در منطقـه ویـژه اقتصـادی بنـدر نوشـهر 

در 11 ماهـه سـال 94 از رشـد 14 درصـدی برخـوردار 

بـوده اسـت.

مهم ترین اقدامات اداره کل در بخش عمرانی 
و زیربنایی با مشارکت و رسمایه گذاری بخش خصوصی

الـف( افزایش عملیـات تخلیـه و بارگیـری در 11 ماهه 

سـال 94 بندر نوشـهر بـه میـزان 788 هـزار و 191  تن 

معادل 14 درصد نسـبت به مدت مشـابه سـال 1393

ب( احـداث  یـک دسـتگاه باسـکول داخلـی به منظـور 

انجـام توزیـن کاالی فلـه و کاهش ترافیک در باسـکول 

اصلـی

ج( انعقـاد قـرارداد رسمایه گـذاری احـداث سـیلوی 

غالت به ظرفیـت 30 هزار تـن و با رسمایه گـذاری 110 

میلیـارد ریال

د( انعقـاد قـرارداد رسمایه گـذاری احـداث انبـار 

رسپوشـیده بـه مسـاحت 11 هـزار مرتمربـع و بـا 

رسمایه گـذاری بالـغ بـر 58  میلیـارد ریـال

ظرفیت های بندر نوشهر در دوران پساتحریم

 الف( با توجه به اهداف برنامه ششم توسعه و همچنین 

فعالیت هـای بنـدری در رشایط پـس از تحریـم به نظر 

می رسـد زمینه مناسـبی برای افزایش مبـادالت نفتی 

)صـادرات، سـوآپ و ترانزیـت( در کشـور فراهـم شـود 

که نقش بنـادر کشـور در این زمینه بسـیار زیاد اسـت.

ب( موضـوع برجـام دریایـی کـه از سـوی مدیـر عامـل 

سـازمان بنـادر و دریانـوردی پـس از برجـام هسـته ای 

مطرح شـد بسـیار حایز اهمیت اسـت چرا کـه اجرایی 

شدن برجام و لغو تحریم های اقتصادی و حمل و نقلی 

موجب گشوده شدن اکر عوامل و مشکالت اقتصادی 

می شـود. چنان چـه مسـئوالن ارشـد سـازمان تاکیـد 

دارند در دوره پسـاتحریم تعرفه پهلوگیری کشـتی ها را 

در بنـادر کاهش دهند درخواسـت می شـود بـه لحاظ 

باال بـودن نرخ تعرفه کاالهـای ایرانی در بنـادر خارجی 

حـوزه دریـای خـزر ایـن موضـوع بـرای بنـادر شـاملی 

لحاظ نشـود تا بتـوان از یـک موازنـه منطقـی در تعرفه 

اسـتفاده کرد.

ج( بـا توجـه بـه بـاال بـودن تعرفـه کاالهـای ایرانـی در 

روسـیه بـه لحـاظ عـدم عضویـت ایـران در سـازمان 

تجارت جهانی WTO و آغاز دوره پساتحریم، جمهوری 

اسـالمی ایـران نیـز بـا متهیـدات الزم در پیوسـنت بـه  

WTO رشایـط آسـان تری را سـپری خواهـد کـرد و 

از ایـن طریـق بـا موافقت نامه هـای ضوابـط تجـاری 

رسمایه گـذاری هزینه هـای رسمایه گـذاری کاهـش و 

حجـم تجـارت افزایـش می یابـد.

د( ایجـاد و فعالیـت بـورس انـرژی و مبـادالت نفـت و 

مشـتقات نفتـی در بـازار رسمایه کـه بر اسـاس گزارش 

سـازمان بورس از آغاز فعالیت در سـال جـاری  تاکنون 

از عمـق زیـادی برخـوردار شـده اسـت  و پیش بینـی 

می شـود ایـن معامـالت، بـازار نفـت دریـای خـزر را 

متحـول کند، بـه همین سـبب به نظـر می رسـد اثرات 

خریـد و فـروش کاالی نفتی در بـورس انـرژی  و حضور 

بخـش خصوصـی، جایـگاه بنـادر دریـای خـزر را ارتقا 

خواهـد داد.

ه( بـا توجـه به این کـه یکـی از سیاسـت های سـازمان، 

رسمایه گذاری در بخش بناها و تجهیزات توسط بخش 

خصوصـی اسـت ایـن امـر سـبب شـده کـه در بخـش 

مسـتحدثات و انبارهـای روباز و رسپوشـیده با مشـکل 

چندانـی روبـرو نباشـیم ولـی بـا رسمایه گذاری هـای 

انجـام شـده در بخـش زیرسـاخت ها، از لحـاظ اراضی 

و اسـکله های جدیـد در بنـادر، کمبـود تجهیـزات 

اسـرتاتژیک به عنـوان چالـش جـدی مطـرح اسـت؛ از 

طرفی رسمایه گـذاران بخش خصوصی قـادر به تامین 

تجهیزات اسـرتاتژیک نیسـتند، در نتیجـه بازنگری در 

سیاسـت های تامیـن تجهیـزات اسـرتاتژیک بنـدری 

امـری بدیهـی بـه نظر می رسـد.  

احـداث موج شـکن جدیـد بـرای کاهـش شـدت 

رسـوب گذاری در بنـدر نوشـهر رضوری اسـت، بـا 

ایجـاد موج شـکن جدید ضمـن کاهـش قابل مالحظه 

رسـوب گذاری و رصفه جویـی در هزینه هـای هنگفـت 

الیروبـی، فرصتـی بـه دسـت می دهـد تـا حـدود 15 

هکتـار اراضی جدیـد نیز برای بندر اسـتحصال شـود.

فهرست برنامه ها و  پروژه های سال 1395 

1.سـاماندهی ترافیـک بنـدر نوشـهر بـر اسـاس نتایج 

برنامه ریـزی مهندسـی ارزش

2.ساماندهی رسوب گیری حوضچه و کانال دسرتسی 

بندر نوشهر

3.بازسازی اسکله غربی بندر نوشهر

4.تعمیرات اساسـی منجر به pm اسـکله های رشقی، 

غربـی و جنوبی

5.تعمیرات اساسـی مجتمع آموزشـی کالرآباد و منازل 

سـازمانی بندر نوشهر

سـی  سا ت ا ن ها و تعمیـرا ختام یـب سـا تخر .6

ی جنـوب و جنـوب رشقـی محوطه هـا

7.تعمیـرات اساسـی منجـر بـه pm سـاختامن اداری 

مرکـزی، عملیـات، تجهیـزات

8.تعمیرات اساسی منجر به pm انبارهای مسقف

9.تعمیـرات اساسـی منجـر بـه pm انبارهـای روبـاز، 

پسـت های بـرق، سـاختامن های گارد، باسـکول و 

جاده هـای موجـود

10.تکمیـــل احـــداث ســـیلوهای غـــالت توســـط 

رسمایه گـــذار بخـــش خصوصی-زرمـــاکارون

11.تکمیـــل احـــداث ســـیلوهای غـــالت توســـط 

رسمایه گـــذار بخـــش خصوصی-ســـینا

مهندسی ارزش و برنامه ریزی
 برای افزایش تعامل با بخش خصوصی

  منوچهر تاتینا   
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هامن طـور کـه می دانیـد بنـادر یکـی از حلقه هـای 

مهـم در لجسـتیک و حمل و نقـل  بـه شـامر می آینـد 

که اقتصـاد داخلی را بـه بازارهـای بین املللی متصل 

می کنند. در سـال اخیر به دلیل رکود نسبی در تولید 

و ساخت و ساز در کشـور، میزان تبادل کاال و صادرات 

و واردات از طریـق بنادر کاهش یافتـه و بندر انزلی نیز 

به عنوان مهم ترین بندر شـامل کشـور تحت تاثیر این 

موضوع قـرار گرفت. با ایـن وجود، تعداد کشـتی های 

نفتی واردشده به بندر در سـال 1394 نسبت به سال 

1393 بـه میـزان ١١٦درصـد رشـد داشـته اسـت. به 

همین نسـبت تخلیه مواد نفتی ترانزیتی نیـز 123/3 

درصد رشـد را نشـان می دهـد. مقـدار کاالی بارگیری 

شـده)فرآورده های نفتی( نیز در سـال ١٣٩٤ نسـبت 

به سال گذشـته افزایشـی معادل 161/1 درصد رشد 

داشـته است.

 باوجودایـن، در ایـن دوران سـعی کردیـم بـا حفـظ 

و نگهـداری بهینـه زیرسـاخت ها و روسـاخت های 

موجـود خـود، بـه توسـعه زیرسـاخت ها، متناسـب بـا 

نیاز آینـده بـازار و منطقـه ادامه دهیـم. در این راسـتا، 

بهسـازی اماکـن اداری و عملیاتـی در دسـتور کار 

قـرار گرفـت و قسـمت عمـده سـاختامن های اداری 

تعمیـر و بازسـازی شـدند. یکـی از نیازهـای بنـدر 

توسـعه فضاهـای رسپوشـیده نگهـداری کاال بـود، از 

همیـن رو سـاخت و بهره بـرداری دو انبار شـش هـزار و 

12 هـزار تنـی و بازسـازی و بهره بـرداری از انبـار هـزار 

مرتمربـع توسـط بخـش خصوصـی و واگـذاری آن هـا 

بـه پیامنـکاران بـرای نگهـداری کاال توانسـت فضـای 

جدیـدی را به ظرفیت جـذب کاالی بنـدر اضافه کند.

همچنیـن سـاخت سـه پسـت اسـکله کاالی عمومی 

در محـل طرح توسـعه بنـدر ادامه یافت که یک پسـت 

آن تکمیل و آمـاده بهره برداری اسـت و امـکان پذیرش 

کشـتی ها بـا آبخـور هفـت مـرت در ایـن اسـکله وجـود 

خواهد داشـت. مجوز احداث دو پست اسکله دولفین 

هم صادر شـده که هم اکنون در مرحلـه تجهیز کارگاه 

اسـت. مطالعـات احـداث یـک پسـت اسـکله تخلیه و 

بارگیری غـالت نیز انجام شـده و در مرحلـه اخذ مجوز 

بـرای انتخاب پیامنکار سـاخت اسـت.  

داکینـگ و تعمیـرات زیرآبـی شـناورهای خدماتـی و 

الیروبـی اداره کل نیز در سـال 1394 با جدیت دنبال 

شـد و تا پایـان سـال دو فرونـد یدک کـش و راهنامبر و 

یـک فرونـد بـارج الیروبی کـه تعمیـرات آن ها بـه امتام 

رسـیده، آب اندازی خواهند شد. ما به عنوان نخستین 

بندر در کشـور موفق شـدیم متامی شـناورهای ملکی 

اداره کل را بـه سـامانه مخابراتـی GMDSS تجهیـز 

کنیـم و شـناور ناجی نیـز بـرای ارتقای تـوان عملیاتی 

بـه دوربیـن حرارتی مجهز شـد.

امکانات بهینه برای الیروبی 

بـا توجـه بـه کاهـش سـطح آب خـزر و افزایـش حجـم 

رسـوبات وارده از طـرف مـرداب بـه حوضچـه بنـدر، 

بـا اسـتفاده بهینـه از امکانـات موجـود، در خصـوص 

الیروبـی، تـالش زیـادی انجـام شـده و نیـاز بـه انجـام 

الیروبـی به طور مـداوم برای رسـیدن به عمق مناسـب 

بـرای تـردد شـناورها اسـت.

همراهی با بخش خصوصی برای توسعه خدمات بندری

در سـال جـاری مزایـده واگـذاری ترمینـال شـامره 

١ برگـزار و رشکـت برنـده مشـغول بـه فعالیـت شـد. از 

آن جایـی که بازارداری و بازارسـازی و جذب مشـرتیان 

جدیـد همـواره بـرای اداره کل از اهمیـت زیـادی 

برخـوردار بوده اسـت، شناسـایی مشـرتیان جدید در 

استان گیالن و اسـتان های مجاور و بخش های عمده 

صنعتی در دسـتور کار قـرار گرفت و توانسـتیم مزایای 

اسـتفاده از بنـدر انزلـی بـرای واردات و صـادرات مواد 

اولیـه و کاالی ساخته شـده را بـه آن هـا ارایـه کنیـم که 

ایـن موضـوع بـا اسـتقبال مواجه شـد.

از ابتـدای سـال ١٣٩٤ تاکنـون ١٠ قـرارداد 

رسمایه گـذاری بـه ارزش 760 میلیـارد ریـال شـامل 

سـاخت سـیلوی غـالت، مخـازن نگهـداری روغـن 

خوراکـی و انبـار رسپوشـیده بـرای تخلیـه و بارگیـری 

منعقد شـد که عملیات اجرایی آن ها آغاز شـده است. 

همچنین احـداث خط لوله انتقـال فرآورده های نفتی 

به مخـازن بیـرون از بندر کـه مجـوز آن صادرشـده، در 

مرحلـه انعقـاد قـرارداد قـرار دارد.

در راسـتای تجمیع بایگانی های اداره کل، ساختامن 

بایگانـی کل تکمیـل، تجهیـز و مـورد بهره بـرداری 

قـرار گرفت و بـا آماده سـازی زیرسـاخت فیزیکـی دیتا 

سـنرت آمـار و انفورماتیـک، تجهیـزات سـخت افزاری 

و نرم افـزاری آن نیـز بهره بـرداری شـد و در مـدار قـرار 

گرفـت. هم اکنون ارتباط بـا برج کنرتل بنـدر از طریق 

فیـرب نـوری میرس شـده اسـت.

برنامه آتی سال ١٣٩٥ 

بـا توجه بـه شـکوفایی اقتصادی کشـور پـس از برجام 

و تحوالت اخیـر منطقه ای، در سـال ٩٥ جایـگاه بندر 

انزلی به عنـوان بنـدر مهـم در ارتبـاط با بنادر حاشـیه 

دریای خزر مجددا ارتقا خواهد یافت. زیرساخت های 

ایـن بنـدر آمـاده انتقـال کاالهـای صادراتـی، وارداتی 

و ترانزیـت و پاسـخ گویی بـه نیازهـای بـازار داخلـی و 

خارجـی اسـت. بـا بهره بـرداری از سـیلوهای ١٥ هزار 

تنـی و بهره بـرداری از اسـکله تخلیه و بارگیـری غالت، 

ظرفیـت جابه جایـی غـالت افزایـش خواهـد یافـت و 

ادامه تکمیل دو پست اسـکله جرنال کارگو و دو پست 

اسـکله دلفیـن در طـرح توسـعه انجـام خواهند شـد. 

عـالوه بر ارتقـای تـوان عملیاتی،  رشایـط را بـرای ورود 

کشـتی های عمومی بـا درافـت باالتر و انتقال اسـکله 

تخلیـه و بارگیـری فرآورده هـای نفتـی بـه اسـکله های 

جدیـد و ارتقـای ایمنـی بنـدر فراهم خواهـد کرد.

سـعی ما بر این اسـت که طرح هـای رسمایه گـذاری را 

که قـرارداد آن ها منعقد شـده متناسـب بـا زمان بندی 

تعریف شـده بـه مرحلـه اجـرا درآوریـم تـا بتوانیـم 

پاسخ گوی نیاز صاحبان کاال و رشکت های کشتیرانی 

باشـیم. 

یکـی از مهم تریـن مـواردی کـه در سـال آینـده مـورد 

تاکیـد و اجـرا قـرار خواهـد گرفـت، الیروبـی کانـال 

دسرتسـی و حوضچـه بندر اسـت که در ایـن خصوص 

برنامه ریـزی الزم انجام شـده اسـت و بـه یـاری خـدا بـا 

همـکاری همـکاران سـازمان مرکـزی و بهره بـرداری از 

تجهیزات نوسـازی شـده عمق محدوده بنـدر افزایش 

خواهـد یافـت.

برنامه ریزی مدون برای پاسخ گویی به نیاز 
صاحبان کاال و رشکت های کشتیرانی

  سید علی نعیمی    

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن
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 منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی بنـــدر امیرآبـــاد به منظـــور 

ــه و در  ــای ظاملانـ ــرات تحریم هـ ــردن اثـ ــی کـ خنثـ

راســـتای اجـــرای بســـته سیاســـت های اقتصـــاد 

ــذب  ــربی جـ ــم رهـ ــام معظـ ــی مقـ ــی ابالغـ مقاومتـ

ـــی بنـــدر را در  ـــوان عملیات رسمایه گـــذاران و افزایـــش ت

ـــات  ـــم اقدام ـــت. از اه ـــرار داده اس ـــود ق ـــتور کار خ دس

ــواردی  ــه مـ ــوان بـ ــه می تـ ــن زمینـ ــده در ایـ انجام شـ

ـــاردی  ـــزار و 700 میلی ـــار ه ـــذاری چه ـــل رسمایه گ مث

ــاردی  ــزار و 400 میلیـ ــت هـ ــی و هشـ ــش دولتـ بخـ

بخـــش خصوصـــی اشـــاره کـــرد.

از دیگـــر اقدامـــات ایـــن مجموعـــه به عنـــوان 

بزرگ تریـــن بنـــدر شـــامل کشـــور در راســـتای 

ارتقـــای ظرفیـــت عملیاتـــی احـــداث ســـیلوی 

نگهـــداری غـــالت بـــه ظرفیـــت حجمـــی 120 هـــزار 

ــش  ــه گنجایـ ــی بـ ــای نفتـ ــازن فرآورده هـ ــن، مخـ تـ

ـــه مســـاحت  ـــا ب ـــب و احـــداث انباره 16 هـــزار مرتمکع

6/5 هکتـــار اســـت کـــه تـــا پایـــان ســـال 1395 

ظرفیـــت حجمـــی نگهـــداری غـــالت بـــه 500 هـــزار 

تـــن، مخـــازن نگهـــداری مـــواد نفتـــی بـــه 52 هـــزار 

ـــار افزایـــش خواهـــد  ـــه 12 هکت مرتمکعـــب و انبارهـــا ب

ــت. یافـ

میـــن تجهیـــزات  توســـعه زیرســـاخت ها و تا

اســـرتاتژیک از دیگـــر گام هـــای اجرایـــی ایـــن بنـــدر 

در ســـال جـــاری بـــود کـــه از مهم تریـــن دســـتاوردها 

می تـــوان احـــداث شـــش پســـت اســـکله بـــه طـــول 

ـــا  ـــه آن ب ـــوط ب ـــی مرب ـــرت و الیروب ـــزار و 125 م ـــک ه ی

ـــدازی  ـــال، راه ان ـــارد ری ـــزار و 450 میلی ـــک ه ـــار ی اعتب

شـــش دســـتگاه جرثقیـــل بکـــرا بـــا اعتبـــار 100 

میلیـــارد ریـــال بـــا دســـتان توامننـــد نیروهـــای داخلـــی، 

فعال ســـازی دو دســـتگاه گنرتی کریـــن، افزایـــش 

مکنـــده غـــالت از 6 بـــه 13 دســـتگاه، بازســـازی 

ـــز  ـــازی مرک ـــرح استانداردس ـــرای ط ـــزر، اج ـــروب خ الی

ـــا اعتبارچهـــار هـــزار و 500 میلیـــارد ریـــال و  MRCC ب

راه انـــدازی مرکـــز هامهنگـــی عملیـــات بنـــدری نـــام برد 

ـــی  ـــون تن ـــه میلی ـــش س ـــبب افزای ـــوارد س ـــن م ـــه ای ک

ـــمی  ـــت اس ـــش ظرفی ـــدر و افزای ـــی بن ـــت عملیات ظرفی

بنـــدر بـــه 7/5 میلیـــون تـــن خواهـــد شـــد.

کسب رتبه نخست صادرات استان مازندران 

ـــرم عملیاتـــی  ایـــن اقدامـــات ســـبب بهبـــود و ارتقـــای نُ

شـــده اســـت به طوری کـــه میانگیـــن زمـــان حضـــور 

ــد  ــار 41 درصـ ــان انتظـ ــد، زمـ ــزان 26 درصـ ــه میـ بـ

و زمـــان رسویـــس 13 درصـــد نســـبت بـــه مـــدت 

مشـــابه ســـال قبـــل کاهش یافتـــه اســـت. از نتایـــج 

ـــت  ـــه نخس ـــب رتب ـــه کس ـــوان ب ـــا می ت ـــن عملکرده ای

ـــی و  ـــاظ وزن ـــاملی ازلح ـــادر ش ـــتان و بن ـــادرات اس ص

ـــاملی در  ـــادر ش ـــری  بن ـــه و بارگی ـــت تخلی ـــه نخس رتب

ســـال جـــاری اشـــاره کـــرد.

امـــا بـــا توجـــه بـــه گشـــایش های سیاســـی 

ـــری  ـــه از رسگی انجام شـــده و افزایـــش میـــل کشـــورها ب

ــت  ــه مدیریـ ــران، مجموعـ ــا ایـ ــادی بـ ــط اقتصـ روابـ

ــابرجام  ایـــن بنـــدر بـــرای ســـال 1395 و دوران پسـ

برنامه هایـــی را تدویـــن کـــرد تـــا از رشایـــط مناســـب 

ــد. ــته باشـ ــره وری را داشـ ــر بهـ ــده، حداکـ ایجادشـ

ــوزه  ــی در حـ ــی و خارجـ ــذار داخلـ ــذب رسمایه گـ جـ

صنایـــع تبدیلـــی نظیـــر فـــوالد، مـــواد معدنـــی، 

فرآورده هـــای نفتـــی به عنـــوان یکـــی از اولویت هـــای 

اصلـــی بـــرای توســـعه منطقـــه و اســـتفاده بهینـــه از 

ـــن شـــد. از دیگـــر  ـــدر تعیی ـــات و قابلیت هـــای بن امکان

برنامه هـــای راهـــربدی و سیاســـت های اجرایـــی 

ـــکیل  ـــری تش ـــم پیگی ـــا تحری ـــدر در دوران پس ـــن بن ای

کارگـــروه جامعـــه بنـــدری بـــرای هامهنگـــی و همکاری 

بهـــرت بیـــن دســـتگاه های مرتبـــط بـــا فراینـــد صـــادرات 

ــه تســـهیالت بـــه رسمایه گـــذار از  و واردات کاال و ارایـ

ـــع صـــدور مجوزهـــای  محـــل وجـــوه اداره شـــده و ترسی

ــتاد  ــی سـ ــکاری و هامهنگـ ــا همـ ــذاری بـ رسمایه گـ

ســـازمان اســـت.

پیگیری رفع موانع فرآروی سوآپ مواد نفتی 
و ترانزیت غالت  

ـــاخت های  ـــی و زیرس ـــه نفت ـــود پایان ـــه وج ـــه ب ـــا توج ب

ـــری از فرصـــت  ـــه و به منظـــور بهره گی ـــواد فل مناســـب م

ــارس و  ــوزه خلیج فـ ــورهای حـ ــازار کشـ ــود در بـ موجـ

ـــهم  ـــت و س ـــای ظرفی ـــزر، ارتق ـــاحلی خ ـــورهای س کش

ایـــن بنـــدر در ترانزیـــت مـــواد ســـوختی و غـــالت از 

دیگـــر اهـــداف اصلـــی بنـــدر امیرآبـــاد بـــرای دوران 

ـــن  ـــق ای ـــه تحق ـــت ک ـــده اس ـــابرجام طرح ریزی ش پس

ـــع  ـــع موان ـــری رف ـــوز و پیگی ـــدور مج ـــتلزم ص ـــم مس مه

ــالت  از  ــت غـ ــی و ترانزیـ ــواد نفتـ ــوآپ مـ ــرآروی سـ فـ

ــازمان ها و نهادهـــای متولـــی اســـت. طـــرف سـ

ـــد  ـــدران در تولی ـــتان مازن ـــیل اس ـــه پتانس ـــه ب ـــا توج ب

محصـــوالت کشـــاورزی و برنامه هـــای بلندمـــدت 

ـــوع  ـــن ن ـــه افزایـــش ســـهم صـــادرات ای اســـتان در زمین

ـــم  ـــش حج ـــاخت ها و افزای ـــعه زیرس ـــوالت، توس محص

ـــه  ـــوه ب ـــواع می ـــات و ان ـــات، صیفی ج ـــی مرکب صادرات

کشـــورهای CIS   از دیگـــر اهـــداف بنـــدر تعییـــن شـــد. 

امیـــد اســـت ایـــن بنـــدر بتوانـــد باهمـــت و دانـــش 

ــای  ــق برنامه هـ ــرای دقیـ ــی و اجـ ــان بومـ متخصصـ

ـــه، گام  ـــود در منطق ـــگاه خ ـــت جای ـــا تثبی ـــی ب عملیات

ــام مقـــدس  ــه نظـ موثـــری در تحقـــق اهـــداف عالیـ

جمهـــوری اســـالمی بـــردارد.

تثبیت جایگاه بندر امیرآباد 
در منطقه پس از برجام

  علی خدمتگزار   

مدیر  بنادر و دریانوردی بندر امیرآباد
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کشـور ایران در سـالیان گذشـته ناعادالنه، بـا یک مصوبه 

و در مدت زمـان کمـی تحریـم شـد؛ ایـن در حالـی اسـت 

که ایـن روزها بـا اجرایی شـدن برنامه برجـام به یـاری خدا 

شـاهد گذر از تحریـم خواهیم بود ولـی فراموش نکنیم که 

رسعت بازگشـت به قبـل از تحریم ها خیلی ُکندتر اسـت. 

فضای پسـاتحریم، فضای قبل از تحریم ها نیسـت و قطعا 

اگـر قاعـده بـازی را بلـد باشـیم بـرای مـا سـهمی در بـازار 

بین امللل وجود دارد و می توانیم در صنعت کشتی سـازی 

و کشـتیرانی سـهمی داشـته باشـیم. با برنامه ریـزی برای 

دوران پسـاتحریم ابتـدا بایـد رشایـط پیـش از تحریم هـا را 

بررسـی کنیم و ببینیم چـرا تحریم کنندگان خیلی سـاده 

توانسـتند برخی از بخش هـای اقتصادی کشـور را تحریم 

کننـد و پـس از آسیب شناسـی بایـد تصمیـم بگیریـم کـه 

در دوران پسـاتحریم چـه اقداماتـی را انجـام دهیـم. در 

حـال حـارض کاری کـه بایـد بـر اسـاس رویکـرد اقتصـاد 

مقاومتـی انجام دهیم این اسـت کـه از معادالت تجـاری و 

حمل و نقلـی جهانـی به راحتـی حذف نشـویم. 

نکته مهـم دیگر میـزان حامیـت دولت از سـازمان بنـادر و 

دریانوردی و همچنین میزان هامهنگی متامی نهادهای 

درگیـر در بخـش تجـارت دریایـی کشـور اسـت.  در حـال 

حـارض سـازمان بنـادر و دریانـوردی از اهـداف بخـش 

خصوصی، مثال رشکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 

خـرب نـدارد. درصورتی کـه اگر قرار اسـت حامیتـی صورت 

گیـرد اهداف باید تعیین و اعالم شـود. همچنیـن عالوه بر 

آن باید همه فعـاالن بخش های دولتی و خصوصـی از این 

حامیت ها برخـوردار باشـند. 

و اما بندر خرمشهر...

در حـال حـارض بنـدر خرمشـهر پتانسـیل های بسـیار و 

دسـت نخورده ای در بخـش ظرفیت هـای بنـدری دارد بـه 

عبارتی بـا توجه به عملکـرد سـال های پیش از تحریـم و با 

عنایت به ظرفیت اسـمی پنج میلیون تن در سـال، عمدتا 

در سـال های اخیـر از ایـن ظرفیـت بـه دلیـل مشـکالت 

تحریم، به خوبی استفاده نشـده اسـت. حال آن که با فرض 

افزایش ظرفیت بنادر در دوره پسـا تحریم و البته با توجه به 

این که بندر خرمشـهر در بخش اسـکله ها، انبارها، اراضی 

پس کرانـه و حتی باوجـود تجهیـزات فعلـی، قابلیت های 

بالقـوه و کافـی داشـته کـه موردبازسـازی و پاک سـازی 

قرارگرفتـه اسـت، بهرتیـن فرصت هـا را در بخـش افزایش 

عملیات کانتیرنی پیش رو خواهد داشت. به عنوان منونه 

با توجه به آماده سازی اسـتفاده از 27 هکتار اراضی جدید 

عـالوه بر اراضی فعلـی ترمینال کانتیـرنی و فراهم منودن 

رشایط و مقدمـات الزم برای انعقاد قـرارداد جدید در قالب 

BOT بـا بخـش خصوصی می تـوان چنین بـرآورد کـرد که 

افزایش عملیـات کانتیـرنی بندر خرمشـهر  تـا 300 هزار 

TEU  در سـال های آتـی دور از انتظـار نیسـت. 

بنـدر خرمشـهر بـه دلیـل موقعیـت اسـرتاتژیک، مـرزی و 

نزدیکی به بازار پرمرف و تشـنه کشـور عراق و خصوصا با 

توجه به جدی شدن سـاخت بندر بزرگ فاو عراق، بهرتین 

پتانسـیل اسـتفاده از ظرفیت ممکـن در بخـش کاالهای 

فله را دارا اسـت. این در حالی اسـت که تاکنـون در بخش 

صـادرات به کشـور عـراق در بخـش فله، سـابقه صـادرات 

متوسـط سـاالنه بیـش از 700 هـزار تن سـیامن و مصالح 

سـاختامنی به کشـور عراق را داشـته اسـت. 

برخی اقدامات شاخص بندر خرمشهر در سالی که گذشت 

مجتمع بندری خرمشـهر در سـال دولـت و ملت، همدلی 

و هم زبانـی در راسـتای خدمـت بـه اقتصـاد ملـی، فراهـم 

کـردن بسـرتی بـرای افزایـش جـذب رسمایه گـذاری و 

توسعه فعالیت های مختلف دریایی و بندری تالش داشته 

گام هـای مطلوبی بـردارد.

در بخـش فعالیت هـای بندری بنـدر خرمشـهر، از ابتدای 

سـال جاری تاکنون حجم تخلیه و بارگیـری کاال، قریب به 

یک میلیـون و 256هزار و 913 تن رسـیده اسـت. 

یکی از دالیـل مهم توجه به ایـن بندر کهن از سـوی دولت 

و سـازمان بنادر وجـود بـازار بزرگ کشـور عـراق در منطقه 

اسـت. بر این اسـاس در 1 1 ماهه اخیر در بخش صادرات 

کاال بـه کشـور عـراق، 331 هـزار و 399 تـن کاال بارگیری 

شده است. مصالح سـاختامنی ازجمله اقالم صادراتی به 

کشـور عراق بوده اسـت.

 در ایـن بـازه زمانـی، تخلیـه و بارگیـری کانتیـرن بـه میزان 

53 هـزار و TEU 73 در بنـدر خرمشـهر بـه ثبـت رسـیده 

اسـت و عمـده خودروهـای وارداتـی از دبـی و کویـت بـه 

بندر خرمشـهر بارگیری می شـوند. از زمان اجرایی شـدن 

مصوبه تـردد خودروهای پـالک اروندی در رسارس اسـتان 

خوزستان، اسـتقبال خوبی از این خودروها شـده و شاهد 

رشد روزافزون واردات این خودروها از طریق بندر خرمشهر 

. هستیم

در ایـن مـدت، بیـش از 14هـزار و 597تـن ترانزیـت مواد 

نفتی و شـیمیایی در بندر خرمشـهر انجام شـده اسـت و با 

راه اندازی اسکله نفتی صادرات، ساالنه 600 هزار تن قیر 

و گاز مایـع در این بندر فراهم شـده اسـت.

همچنیـن از ابتدای سـال جـاری تاکنـون، تـردد 75هزار 

و 217 دسـتگاه وسـایل نقلیـه سـنگین و تردد سـه هـزار و  

297 فروند شناور در بندر خرمشـهر به ثبت رسیده است.

شناورسازی مغروقه ها

مهم تریــن اقدامــات انجام شــده در حــوزه خارج ســازی 

مغروقه هــای ارونــد و کارون توســط اداره کل بنــدر و 

ــهر: ــوردی خرمش دریان

ـــدر خرمشـــهر  ـــع آن بن ـــوردی و به تب ـــادر و دریان ســـازمان بن

به عنـــوان تنهـــا مرجـــع قانونـــی و صالـــح در اداره امـــور 

ـــل  ـــوق بین املل ـــن حق ـــاس موازی ـــر اس ـــد ب ـــه ارون رودخان

ــای  ــا و رودخانه هـ ــر دریاهـ ــم بـ ــی حاکـ ــام حقوقـ و نظـ

بین املللـــی و همچنیـــن به عنـــوان یـــک ارگان 

حاکمیتـــی، بـــا کارکـــردی چندوجهـــی، معتـــرب و تاثیرگذار 

در منطقـــه متولـــی امـــور دریایـــی و دریانـــوردی اســـت. 

ـــرای  ـــه ب ـــت کاری و البت ـــل ماهی ـــه دلی ـــادر ب ـــازمان بن س

ـــی  ـــا حت ـــرزی، گاه ـــه م ـــن منطق ـــت در ای ـــاد حاکمی ایج

ــی و  ــای ایمنـ ــتای ارتقـ ــود  در راسـ ــف خـ ــر از وظایـ فراتـ

ـــاالی  ـــک ب ـــه ترافی ـــه ب ـــا توج ـــی، ب ـــوانح دریای ـــش س کاه

تـــردد شـــناورها بـــه بنـــادر ایرانـــی و عراقـــی، اقدامـــات 

ــد و  ــه ارونـ ــازی رودخانـ ــوزه پاک سـ ــمندی را در حـ ارزشـ

رودخانـــه کارون انجـــام داده اســـت. ازجملـــه  اقدامـــات  

انجام شـــده ســـال های اخیـــر در ایـــن رودخانه هـــا و 

احیـــای آن باهـــدف پویایـــی اقتصـــادی منطقه عبارتنـــد از:

ـ تدویـــن و تهیـــه شناســـنامه ای جامـــع  از مغروقه هـــای 

به جـــا مانـــده از جنـــگ تحمیلـــی در رودخانه هـــای  

ارونـــد و کارون  

ـ اولویت بنـــدی مغروقه هـــا از لحـــاظ ریســـک های 

ایمنـــی و زیســـت محیطی بـــرای خارج ســـازی 

ـــص  ـــن و تخصی ـــری تامی ـــاز و پیگی ـــار موردنی ـــرآورد اعتب ـ ب

ـــزی کشـــور  ـــت و برنامه ری ـــار از ســـوی ســـازمان مدیری اعتب

ـــزاری  ـــا و برگ ـــازمانی مغروقه ه ـــپ س ـــرارداد تی ـــن ق ـ تدوی

ــه ســـمت  ارزیابـــی کیفـــی مناقصـــه 42 فرونـــد مغروقـ

ـــد در  ـــی توامنن ـــت ایران ـــاب  9 رشک ـــران و انتخ ـــاحل ای س

حـــوزه ســـالویج از میـــان 21 رشکـــت درخواســـت کننده 

ـــا رشیـــک خارجـــی از  ـــان، چهـــار رشکـــت ب ـــن می کـــه در ای

ـــد. ـــرده بودن ـــت ک ـــد  رشک ـــن و هلن ـــورهای چی کش

ـــازی  ـــه خارج س ـــزاری مناقص ـــی برگ ـــده نهای ـــن برن ـ تعیی

39 فرونـــد مغروقـــه خارج ســـازی ســـاحل ایـــران در 

ــه ارونـــد رودخانـ

ـ خارج ســـازی بیـــش از 158 فرونـــد مغروقـــه جنـــگ 

افزایش سهم 
در بازار بین املللی 
منوط به آموخنت
 قاعده بازی است
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تحمیلـــی از دو رودخانـــه ارونـــد و کارون ) 33 فرونـــد رودخانه 

ارونـــد و 125 فرونـــد مغروقـــه در رودخانـــه کارون( ایـــن در 

حالـــی اســـت کـــه بنـــا بـــر اولویت بنـــدی انجام شـــده بـــه 

ــمت  ــای سـ ــازی مغروقه هـ ــل، خارج سـ ــدول ذیـ رشح جـ

ـــت.   ـــرا اس ـــت اج ـــران در  دس ـــاحل ای س

ـ اولویت بنــدی مغروقه هــای یافته شــده در رودخانــه اروند 

)66  فرونــد شــامل مغروقه های فلــزی، چوبی و ســایر...(

ــد  ــه بای ــک ک ــن ریس ــا باالتری ــای ب ــت 1: مغروقه ه اولوی

قبــل از عملیــات الیروبــی آبــراه خارج ســازی شــوند. ایــن 

ــه  ــوردی ب ــی دریان ــه هــا کــه در داخــل مســیر اصل مغروق

عــرض 200 مــرتی وســط کانــال قــرار گرفته انــد و شــامل 

15 فرونــد می باشــند. 

ــد  ــه می توانن ــاال ک ــک ب ــا ریس ــای ب ــت 2: مغروقه ه اولوی

هم زمــان بــا عملیــات الیروبــی از مســیر دریانــوردی 

رودخانــه خــارج شــدند. ایــن مغروقه هــا در حاشــیه عرض 

ــداد 29  ــه تع ــوردی و ب ــی دریان ــیر اصل ــرتی مس 200 م

فرونــد می باشــند. 

اولویــت 3: مغروقه های با ریســک پاییــن، که رصفــا دارای 

ــن  ــواحل طرفی ــتند و در س ــت محیطی هس ــک زیس ریس

رودخانــه دیــده می شــوند. تعــداد آن هــا 22 فرونــد اســت. 

ســازمان بنــادر و دریانوردی تخصیــص اعتبار هــزار و 200 

میلیــارد ریالــی جهــت خارج ســازی مغروقه هــای ارونــد را 

از ســازمان برنامه ریزی و مدیریت کشــور تــا حصول نتیجه 

در دست پیگیری دارد.  

احداث پروژه ها

بنـدر خرمشـهر مثـل سـال های گذشـته اقدامـات 

ارزشـمندی را در راسـتای توسـعه ایـن بنـدر در نظـر 

دارد. برخـی از مهم تریـن پروژه هـای بنـدر خرمشـهر در 

سـال آینـده عبارت انـد از اجـرای الیـه اول و دوم پسـکرانه 

اسـکله های دو تـا هفـت، اجـرای بـرج کنـرتل ترافیـک 

دریایی، انجام مطالعات فاز 2 ترمینال کانتیرنی، سـاحل 

سـازی،احداث و بهره بـرداری از نیـروگاه بـرق، تجهیـز 

تاسیسـات سـاحلی،اجرای سیستم زیرسـاخت فیزیکی 

 CCTV فیرب نـوری و نصب و راه اندازی دکل های سیسـتم

و اجـرای مجموعـه کـوی فرهنگـی کارکنـان. 

ازجملـه بـا ارزش تریـن اقدامـات بنـدر خرمشـهر در بحث 

توسـعه، ایجاد ترمینال کانتیرنی اسـت که با احـداث این 

ترمینال ظرفیت ترمینال کانتیرنی بندر خرمشهر به 300 

هزار TEU ارتقا خواهد یافت. خاطرنشان می سازد، جذب 

رسمایه گـذاری در مجتمع بندری خرمشـهر در سـال 94، 

میزان 654میلیـارد ریال بوده اسـت.

بندر خرمشـهر پیش از رشوع جنگ تحمیلی از فعال ترین 

بنـادر ایران بـود ولی جنگ هشت سـاله عـراق علیـه ایران 

سـبب ویرانـی همـه زیرسـاخت های بنـدری آن شـد.پس 

از سـال های جنـگ تحمیلـی، بـا حامیـت دولـت و تالش 

شـبانه روزی متخصصـان و کارشناسـان، زیرسـاخت های 

این بندر بازسـازی شـد.

ایـن مجتمـع بنـدری باوجـود مشـکالت و چالش هـای 

فـراروی، همچنـان بـرای رسمایه گـذاران در بخش هـای 

حمل و نقـل دریایـی، ترانزیـت و گردشـگری آبـی 

جذابیت هـای فراوانـی دارد. هم اکنـون بنـدر خرمشـهر 

از20 پسـت اسـکله و 230 هکتـار برخـوردار اسـت بـرای 

توسـعه آن 765 هکتار به مسـاحت آن افزوده خواهد شد. 

ایـن بندر با اسـتفاده از پتانسـیل منطقه تجـاری صنعتی 

آزاد اروند و بهره مندی از مزایا و معافیت های منحربه فرد 

در منطقـه، آمادگـی الزم جهـت رسمایه گـذاران و خطوط 

مختلـف کشـتیرانی را داراسـت. 

در حـــال حـــارض بـــا توجـــه بـــه محدودیـــت فضـــای 

ــعه و گســـرتش  ــکان توسـ ــدم امـ ــهر و عـ ــدر بوشـ بنـ

ـــره  ـــهر جزی ـــدر بوش ـــعه بن ـــا راه توس ـــی آن، تنه فیزیک

نگیـــن اســـت. ایـــن جزیـــره روبـــه روی تاسیســـات فعلی 

ـــق  ـــا مناط ـــاورت ب ـــتیرانی و مج ـــیر کش ـــدر و در مس بن

صنعتـــی قـــرار دارد و همچنیـــن دارای مزایـــای منطقـــه 

ــبب  ــن سـ ــه همیـ ــز هســـت. بـ ــادی نیـ ــژه اقتصـ ویـ

ـــه مزیت هـــای برشـــمرده، در  ـــا توجـــه ب ـــدر ب توســـعه بن

جزیـــره نگیـــن صـــورت خواهـــد گرفـــت. جزیـــره نگیـــن 

ـــار دارد و  ـــدود 70 هکت ـــاحتی ح ـــارض مس ـــال ح در ح

ـــت. ـــار اس ـــا 400 هکت ـــعه ت ـــل توس قاب

ــه بخـــش  ــامل سـ ــهر شـ ــدر بوشـ ــعه بنـ ــرح توسـ طـ

ــا  ــن طرح هـ ــرای ایـ ــرای اجـ ــه بـ ــت کـ ــف اسـ مختلـ

ـــد  ـــذاری خواه ـــال رسمایه گ ـــارد ری ـــزار میلی ـــش ه ش

شـــد. پایانـــه کانتیـــرنی، پایانـــه مـــواد فلـــه مایـــع و 

ـــدر  ـــعه بن ـــرح توس ـــش ط ـــه بخ ـــوره س ـــه چندمنظ پایان

ـــره نگیـــن ســـاخته خواهـــد  بوشـــهر اســـت کـــه در جزی

ـــول  ـــه ط ـــکله ای ب ـــا اس ـــه ب ـــرنی ک ـــه کانتی ـــد. پایان ش

600 مـــرت قـــرار اســـت در جزیـــره نگیـــن ســـاخته شـــود 

ظرفیـــت 600 هـــزار تـــی ای یـــو کانتیـــرن را دارد و در 

ـــه  ـــواد فل ـــه م ـــود. پایان ـــاخته می ش ـــاه س ـــدت 30 م م

ـــت  ـــزن اس ـــب مخ ـــزار مرتمکع ـــامل 180 ه ـــع، ش مای

ــه در مـــدت 24  و یک میلیـــون تـــن ظرفیـــت دارد کـ

ـــا  ـــم ب ـــوره ه ـــه  چندمنظ ـــود. پایان ـــاخته می ش ـــاه س م

ـــاخته  ـــن س ـــره نگی ـــن در جزی ـــون ت ـــت یک میلی ظرفی

می شـــود کـــه شـــامل 30 هـــزار مرتمکعـــب ســـیلو و 

ـــرای  ـــوده و 30 مـــاه زمـــان ب ـــار ب ـــع انب 20 هـــزار مرتمرب

ســـاخت آن در نظـــر گرفته شـــده اســـت. 

بنـــدر بوشـــهر اکنـــون تـــوان تخلیـــه و بارگیـــری 

400 هـــزار تـــی ای یـــو کانتیـــرن کاال را دارد کـــه بـــا 

ـــزان  ـــن می ـــن ای ـــدری نگی ـــع بن ـــرداری از مجتم بهره ب

بـــه یک میلیـــون تـــی ای یـــو می رســـد. 

افزایـــش ظرفیـــت تخلیـــه و بارگیـــری بنـــدر بوشـــهر 

ـــای  ـــن برنامه ه ـــن از مهم تری ـــره نگی ـــداث جزی ـــا اح ب

ـــدر  ـــود بن ـــرنی موج ـــت کانتی ـــه ظرفی ـــرا ک ـــت، چ ماس

ـــش  ـــو افزای ـــی ای ی ـــون ت ـــه یک میلی ـــهر از 400 ب بوش

می یابـــد و بـــا توجـــه بـــه این کـــه اکنـــون بـــا  20  

درصـــد ســـهم از حمل و نقـــل کانتیـــرنی کشـــور، 

جایـــگاه دوم را در بیـــن بنـــادر ایـــران را داریـــم، ایـــن 

ـــود. ـــت می ش ـــور تثبی ـــهر در کش ـــدر بوش ـــگاه بن جای

ــع بنـــدری  ــات مجتمـ ــون در بخـــش مطالعـ هم اکنـ

ــق  ــاز محقـ ــد در دو فـ ــت 100 درصـ ــن، پیرشفـ نگیـ

شـــده اســـت و در بخـــش اجرایـــی عملیـــات خاکـــی 

مجتمـــع بنـــدر نگین در دســـت اجراســـت و تاسیســـات 

ـــز از  ـــن مجتمـــع نی ـــی و تســـهیالت عمومـــی ای زیربنای

ســـوی اداره کل بنـــادر و دریانـــوردی رسمایه گـــذاری 

ـــه  ـــن پایان ـــار ای ـــن در کن ـــود. همچنی ـــداث می ش و اح

ــه اختصاصـــی  ــه زودی احـــداث پایانـ کانتیـــرنی، بـ

ـــد  ـــاز خواه ـــی آغ ـــش خصوص ـــوی بخ ـــی از س صادرات

شـــد.

ـــزار  ـــون و 104 ه ـــوع 57 میلی ـــا مجم ـــارگ ب ـــدر خ بن

ــزار و  ــون و 120 هـ ــلویه 25 میلیـ ــن – عسـ و 663 تـ

ـــون و 669 هـــزار و 752  ـــن – بوشـــهر ســـه میلی 696 ت

ــد.  ــن را دارا بوده انـ ــزار و 333 تـ ــاوه 90 هـ ــن و گنـ تـ

ـــا 208 هـــزار و 35  تـــی ای یـــو-  بنـــدر  بنـــدر عســـلویه ب

بوشـــهر 166 هـــزار و 961 تـــی ای یـــو و گنـــاوه هشـــت 

ـــتند. ـــو را دارا هس ـــی ای ی ـــزار و 379 ت ه

بنـــدر بوشـــهر 94 هـــزار و 291 نفـــر – گنـــاوه 59 هـــزار 

و 527 نفـــر- خـــارگ 153 هـــزار و 818 نفـــر  کـــه 

درمجمـــوع رشـــد 13 درصـــدی را نشـــان می دهـــد.

شش هزار میلیارد ریال رسمایه گذاری
 برای اجرای طرح توسعه بندر بوشهر

  محمد مهدی بنچاری   

رسپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

سال سی ام  شامره 228   اسفند 1394    25
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بــه گــرازش بنــدر و دریــا بــه نقــل از پایــگاه خــربی وزارت راه و شهرســازی؛ وزیــر 

راه و شهرســازی بــا تاکیــد بــر توســعه روابــط میــان ایــران و کــره از طریــق ایجاد 

ــد تفاهم نامه هــای همــکاری مشــرتک بلندمــدت،  رشکت هــای مشــرتک و عق

ــره  ــه ک ــود دارد ک ــران وج ــیاری در ای ــای بس ــارض پروژه ه ــال ح ــت: »در ح گف

جنوبــی بــرای توســعه آن هــا شــتاب بیشــرتی داشــته باشــد تــا بتوانــد در رقابت 

بــا رقبــای خارجــی خــود در ایــن بــازار حضــور پیــدا کنــد.«

ــا جــو هیونــگ هــوان  عبــاس آخونــدی روز یکشــنبه 9 اســفند مــاه در دیــدار ب

وزیــر تجــارت، صنعــت و انــرژی کــره جنوبــی تاکیــد کــرد: » فرصت هــای 

بســیاری بــرای همکاری هــای مشــرتک دو کشــور وجــود دارد و امــروز 

می توانیــم روابــط میــان دو کشــور را گســرتش دهیــم«.

او بــا اشــاره بــه ســفر ســال گذشــته خــود بــه کــره جنوبــی و مذاکــره بــا 

ــزود: »مســاله  ــی اف ــه وزارت راه و حمل و نقــل کــره جنوب رشکت هــای وابســته ب

اصلــی کــه بــه آن اشــاره شــد، روابــط بلندمدت میــان دو کشــور بــود، مســلام ما 

در بخش هــای مختلــف بــه دنبــال رشکایــی هســتیم و انتخــاب رشیک بــا خرید 

و اخــذ خدمــت از یــک رشکــت کامــال متفــاوت اســت و یکــی از مولفه هایــی کــه 

بــه دنبــال آن هســتیم انتقــال دانــش و چگونگــی انتقــال آن بــه ایــران اســت.«

وزیــر راه و شهرســازی رسمایه گــذاری و نحــوه تامیــن مالــی پروژه هــا را 

بســیار مهــم دانســت و افــزود: »بــدون یــک مــدل مالــی مشــخص یــا فاینانــس 

منی توانیــم کار عملیاتــی خاصــی انجــام دهیــم.«

ــی را دو مســاله مهــم برشــمرد و گفــت: »الزم  ــن مال ــط بلندمــدت و تامی او رواب

اســت در ایــن بــاره شفاف ســازی و راهکار هــای عملیاتــی پیشــنهاد شــود. 

ایجــاد رشکت هــای مشــرتک میــان دو کشــور اقــدام بســیار خوبــی اســت چــون 

ــم.« ــر می کنی ــذاری فک ــای رسمایه گ ــدت و رشکت ه ــط بلندم ــه رواب ب

آخونــدی دربــاره مشــارکت دو کشــور در صنایــع مختلــف یکدیگــر گفــت: »مــن 

بــه حــوزه حمل و نقــل کشــور کــه شــامل راه آهــن، دریایــی، هوایــی و جــاده ای 

می شــود هامننــد امــور عمومــی مثــل ســاخت بیامرســتان ها،  اســتادیوم و غیره 

نــگاه می کنــم؛ بنابرایــن، ایــن حــوزه شــامل گســرته عظیمــی از صنعــت اســت 

ــیاری در  ــی بس ــای صنعت ــرد. پروژه ه ــکاری ک ــه هم ــوان در آن زمین ــه می ت ک

زیرشــاخه های چهــار مــورد حمل و نقلــی ایــران تعریــف می شــود کــه آماده ایــم 

ــی  ــازی، کامیون ــی، واگن س ــاوگان هواپیامی ــامل ن ــه ش ــاوگان ک ــازی ن در نوس

و اتوبوســی اســت همکاری هــای زیــادی بــا کــره جنوبــی داشــته باشــیم.«

ایــن عضــو کابینــه دولــت تدبیــر و امیــد بــه کریــدور بندرعباس-رسخــس 

)ترکمنســتان( به عنــوان یکــی از کریدورهــای اصلــی کشــور در زمینــه 

ــن  ــل دارد ای ــران متای ــرد: »ای ــار ک ــاره و اظه ــاده ای اش ــی و ج ــل ریل حمل و نق

کریــدور را بهســازی کنــد. مطالعاتی الزم اســت در حوزه هــای ریلــی و جاده ای 

صــورت گیــرد تــا مشــخص شــود ایــن بهســازی بایــد در چــه بخش هایــی صورت 

ــامن  ــا ه ــود دارد ی ــد وج ــای جدی ــاخت راه  ه ــه س ــاز ب ــا نی ــه آی ــرد و این ک بگی

راه هــای قبلــی بهســازی شــوند کفایــت می کنــد و این کــه خدمــات ارایــه شــده 

ــد.« ــطحی باش ــه س ــد در چ بای

او اضافــه کــرد: »ایــران می توانــد اطالعــات را بــه طرف هــای خواهــان 

ــز  ــد نی ــارکت دارن ــه مش ــل ب ــه متای ــی ک ــا رشکت های ــد ام ــه کن ــکاری ارای هم

ــورت  ــه ص ــد ب ــی می توان ــره جنوب ــد و ک ــام دهن ــود را انج ــای خ ــد تحلیل ه بای

مطالعــات مشــرتک نیــز ایــن فعالیــت را انجــام دهــد.«

آخونــدی دربــاره بحــث توریســم و هتلــداری نیــز گفــت: »الزم اســت کــه طــرف 

ــه ایــن زمینه هــا هســتند، معرفــی  ــه ورود ب کــره ای رشکت هایــی را کــه مایــل ب

ــد.« کن

ــهر  ــیه ش ــی در حاش ــل ریل ــعه حمل و نق ــرای توس ــه ب ــوص تفاهم نام او در خص

تهران ابراز خوشــحالی و درخواســت کــرد پیشــنهادهای موردنظر ایــران درباره 

مفــاد تفاهم نامــه ارایــه شــود تــا دربــاره آن تصمیم گیــری شــود.

 او ســپس به دو شــهر تهــران و مشــهد به عنوان دو شــهر بــا اهمیــت و پرجمعیت 

در ایــران اشــاره کــرد و گفــت: »اهمیــت ایــن دو شــهر در سیســتم ریلــی بــه این 

ــال ســاکنان حاشــیه  ــرای انتق ــی ب ــد سیســتم حمل ونقل ــه بای ــل اســت ک دلی

ایــن دو شــهر بــه مرکــز شــهر ایجــاد شــود.«

آخونــدی یــادآور شــد: »در خصوص مشــکالتی کــه طــرف کــره ای در بندرعباس 

بــا آن روبــه رو اســت نیــز مســاله را مســتقیم و به صــورت کتبــی منتقــل کننــد تــا 

در ارسع وقــت بــرای حــل ایــن مســاله اقدام هــای الزم صــورت گیــرد.«

تاکید بر روابط بلندمدت با ایجاد رشکت های مشرتک

بازگشت کره ای ها 
به بازار حمل و نقل ایران

26  سال سی ام  شامره 228   اسفند 1394

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


روابط عمومی بندر امام خمینی)ره(:  سمینار کاربردهای 

تکنولوژی ژئوسـنتتیک در پروژه های عمرانـی با اهداف 

ارتقـاء دانـش کارشناسـان حـوزه مهندسـی و عمـران و 

آشـنایی بیشـتر با فن آوریهای روز جهان در منطقه ویژه 

اقتصادی بندر امـام خمینی)ره( برگزار شـد.

معـاون مهندسـی و عمـران  اداره کل بنـادر و دریانـوردی 

اسـتان خوزسـتان، بـا اشـاره بـه برگـزاری ایـن سـمینار 

یـک روزه در مجتمـع بـزرگ بنـدری امـام خمینـی)ره(، 

اظهـار داشـت: »با توجـه بـه ماموریت هـا و وظایـف این 

واحد در سـاخت، مرمت و نگهداری سـازه های دریایی و 

بندری و لزوم ایجاد بسـتر مناسـب برای بسط و توسعه 

فعالیت های بندری و دریایی، برخورداری از دانش نوین 

و به کارگیـری آن در احداث و بازسـازی سـازه های مذکور 

را، دارای اهمیت و ضرورت بسیاری برخوردار دانست.«

روابط عمومی بنـدر امام خمینـی )ره( : مجتمـع انبارش 

مکانیزه غـالت باهـدف تسـریع درروند تخلیـه کاالهای 

فلـه در منطقـه ویـژه اقتصـادی بنـدر امـام خمینـی)ره( 

بـا مشـارکت سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی نصـب و 

راه انـدازی شـد.

معـاون مهندسـی و عمـران اداره کل بنـادر و دریانـوردی 

اسـتان خوزسـتان، با اشـاره بـه راه انـدازی ایـن مجتمع 

انبـارش جدید، اظهار داشـت: »این مجتمـع مکانیزه از 

دو سیسـتم تسـمه نقاله برای انتقـال غالت بـه انبارهای 

نگهداری کاالهای فلـه با ظرفیت انتقـال150 تن کاال به 

ازای هر تسـمه نقاله در هر ساعت ساخته شده و سرعت 

تخلیـه کاالهـای فلـه از جملـه غـالت را بـه نحـو مطلوبی 

افزایـش می دهـد.

رضازاده در تشـریح مزایای این مجتمع انبارش مکانیزه 

افـزود: »افزایـش ضریـب ایمنـی و زیسـت محیطی، 

افزایـش کارایی انبارهـا و کاهش آلودگی ناشـی از اتالف 

کاال هنـگام تخلیـه و بارگیـری کاالی فلـه، بهبـود نـرخ 

سـرعت تخلیه کاال از کشـتی به انبار ازجمله مزیت های 

قابل ذکـر این سـامانه محسـوب می شـود.«

روابط عمومی بنـدر امام خمینی)ره(: طی همایش تبادل 

تجربیـات علمـی واحدهـای مهندسـی عمـران و فنـی 

نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی اسـتان خوزستان، 

بـه مناسـبت بزرگداشـت خواجه نصیرالدیـن طوسـی و 

روز مهنـدس، از تالش هـای کارشناسـان حوزه هـای 

تخصصـی ایـن واحدهـا تقدیر شـد.

سـعداله عبداللهی برگزاری این نشسـت را حرکتی بدیع 

و  پسـندیده عنوان کرد و خواستار توسعه و استمرار این 

قبیل اقدامات در سـال های آتی شـد.

او افـزود: »نیروهـای متخصـص فنـی و مهندسـی  باید 

روحیـه ی خالقیـت و ابـداع را در خـود زنده نگاه داشـته و 

ایـن روحیه را محـدود بـه وظایف سـازمانی خـود نکنند و 

با بسـط و توسـعه  مسـتمر این نگاه، آن را بـه حوزه هایی 

فراتـر از ماموریت هـای سـازمانی خـود تسـری دهند.«

تفاهم نامه همکاری ایران و 
سنگاپور در زمینه کشتیرانی

به گزارش بندر و دریا به نقل از ایرنا؛ علی ربیعی دوشـنبه در نشست امضای تفاهم نامه 

همکاری در زمینه کشـتیرانی با وزیر تجارت و صنعت سـنگاپور در محل این وزارتخانه، 

با بیـان این کـه وزارت تعـاون بزرگ ترین اقتصـاد صندوقـی را در ایـران دارد، افـزود: »با 

توجه بـه این کـه صندوق های مـا بهرتین زمینه حامیتـی و ضامنتـی را بر عهـده دارند، 

می توانیـم در این زمینه همکاری خوبی با هم داشـته باشـیم.«

ربیعی با بیان این که صندوق های تامین اجتامعی، بازنشستگی کشوری، روستاییان، 

عشایر و صندوق فوالد کشـور در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی فعالیت 

می کننـد، ادامـه داد: »بـا رسمایه گـذاری رسمایه هـای پس انـداز شـده افـراد در ایـن 

صندوق هـا، سـعی می کنیـم افـراد تحـت پوشـش، در سـن بازنشسـتگی زندگی بهرت 

داشـته باشند.«

او خاطرنشـان کـرد: »به طورکلـی افـراد زیرمجموعه ایـن وزارتخانـه، از اقشـار کم درآمد 

جامعـه هسـتند؛ بنابرایـن رسمایه گـذاری در ایـن صندوق هـا به آن هـا اجـازه می دهد 

کـه زندگی بهـرتی داشـته باشـند.« ربیعـی بـه فعالیت هـای هلدینـگ هـا، رشکت ها 

و سـازمان های بـزرگ متعلـق بـه صندوق هـای زیرمجموعـه وزارت تعـاون، کار و رفـاه 

اجتامعـی اشـاره کـرد و گفـت: »ایـن صندوق هـا فعالیت هـای بسـیار گسـرتده ای در 

زمینه هـای مختلـف هتـل داری، پرتوشـیمی، حمل ونقـل، مسـافربری، تولیـد دارو و 

سیامن، تولید کاشی و رسامیک، سـلولوزی و... دارند و در همه این زمینه ها می توانند 

با سنگاپور همکاری کنند.« او گفت: »در دوران تحریم این رشکت ها فعالیت های خود 

را با متام مشـکالت ادامـه دادند؛ آن هـا از کار بازمناندند و حتـی رشکت های جدید نیز 

ایجاد شـد.« وزیـر تعـاون، کار و رفاه اجتامعی به بحـران صندوق های بازنشسـتگی در 

ایران نیز اشـاره کـرد و گفت:» ایـن بحران هم ردیـف بحران های محیط زیسـت، کم آبی 

و بیـکاری در برنامه هـای دولـت پیگیری می شـود.«

او افـزود: »ایـن صندوق هـا بـه اصالحـات سـاختاری و پارامرتیک نیـاز دارنـد و در حال 

حـارض نسـبت افـراد بازنشسـته و نیـرو کار در این صندوق هـا هفت به یک اسـت یعنی 

بـه ازای هر هفت نفر بازنشسـته، یک نفر شـاغل اسـت. این نسـبت در صنـدوق تامین 

اجتامعـی یک به شـش اسـت و جـای امیـدواری دارد.«

آمادگی سنگاپور برای کمک به فراهم شدن زیرساخت های صنعت توریسم در ایران

»اس اسـواران« وزیر تجارت و صنعت سـنگاپور نیز در این نشسـت با یادآوری توامنندی 

ایـران در زمینه گردشـگری گفـت: »ایران و سـنگاپور می تواننـد در زمینه گردشـگری با 

یکدیگر همکاری مشـرتک داشته باشـند.« او گفت: »هم اکنون کشـور کامبوج فقط با 

داشنت یک منطقه توریستی درآمد باالیی از صنعت گردشگری دریافت می کند. ایران 

توامنندی هـای زیـادی درزمینه صنعت گردشـگری دارد اما برای صنعت توریسـم باید 

زیرسـاخت ها فراهم شـود؛ در ایـن زمینه ما می توانیـم همکاری گسـرتده ای با یکدیگر 

داشته باشـیم.« او اظهار داشت: »وزارتخانه شـام مسئولیت های مهمی در بخش های 

مختلف بـر عهـده دارد کـه می توانـد زمینه همـکاری میـان دو کشـور را توسـعه دهد.« 

همچنین در این نشسـت رییس فدراسـیون تجارت سـنگاپور یادآور شـد که کشـورش 

در زمـان تحریم ایران، در زمینه کشـتیرانی همکاری نزدیکی با تهران داشـته اسـت.
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محیط زیست، آب وهوا و رشایط اقلیمی کالن شهرها دیگر گنجایش افزایش جمعیت 

جدید را ندارد و با توجه به سیاست گذاری کالن کشور که تشویق به افزایش جمعیت 

اسـت، چاره ای جز انتقـال جمعیت به سـواحل جنوبـی را نداریم.«

او با اشاره به پیش بینی تاسیس سازمان مستقل توسعه مکران در الیحه برنامه ششم 

توسـعه بیان کرد: »نباید توسـعه سـواحل جنوبی را به ایجاد یک سـازمان محدود کرد 

بلکـه باید همه دسـتگاه ها در رسـیدن به توسـعه همه جانبه اعـم از آموزشـی، علمی، 

صنعتی، شهرسـازی و... تالش کنند.«

معاون وزیر راه و شهرسـازی با تاکید بـر این که در حال حارض بندر چابهـار تنها از 25 

درصـد ظرفیت تخلیه و بارگیری خود اسـتفاده می کنـد، افزود: »از آن جایی که سـایر 

بخش های اقتصـادی موجـود در چابهـار و سـواحل سیسـتان و بلوچسـتان به اندازه 

توسعه ظرفیت بندر چابهار رشد نداشته اند امکان اسـتفاده از ظرفیت 100درصدی 

بندر شهید بهشـتی را نداریم.«

او بابیان این که سـال آینده فاز اول طرح توسـعه بندر شهید بهشـتی افتتاح می شود 

کـه بـا ایـن اتفـاق ظرفیـت تخلیـه و بارگیـری چابهـار بـه 6/5 میلیـون تـن در سـال 

افزایـش می یابـد، گفـت: »ایـن بنـدر بـه دلیـل نزدیکی بـه اقیانـوس هنـد موردتوجه 

هندی هاسـت. ایـن بنـدر تـا نخسـتین بنـدر هنـد با کشـتی تجـاری تنهـا چهـار روز 

)600 مایل دریایی( فاصله دارد. در دو سـال اخیر دولت این کشـور دو مصوبه خاص 

در زمینـه رسمایه گـذاری در چابهار داشـته اسـت که نشـان دهنده اهمیـت این بندر 

بـرای دولـت هند اسـت.«

سـعیدنژاد اهمیت توسـعه فرهنگ دریایـی و زندگـی دریایی در میـان مـردم را یادآور 

شـد و افزود: »در یکی دو سال اخیر آشنایی با سـواحل و بنادر در کتب درسی آموزش 

و پـرورش گنجانده شـده و در سـال های آینـده نیـز بـه ایـن موضـوع توجـه بیشـرتی 

خواهد شـد.«

او سیاست دیگر سازمان بنادر و دریانوردی را تجهیز بنادر جنوبی کشور به تاسیسات 

مـدرن عنـوان و اظهار کـرد: »توسـعه ترانزیت از دیگـر اهـداف راهربدی این سـازمان 

اسـت و پس از برجام نیز رشکت های بزرگ بین املللی کشـتی رانی خواسـتار حضور 

در بنادر ایران برای توسـعه صـادرات خود به حدود 400 میلیون نفر جمعیت سـاکن 

ایران، کشـورهای آسـیای میانه و کل منطقه خلیج فـارس از طریق رسمایه گـذاری در 

بندر شـهید رجایی هسـتند. تفاهم نامه هایی نیز میان سـازمان بنـادر و دریانوردی و 

چنـد رشکت بزرگ خارجی برای تبدیل بندر شـهید رجایی به هـاب صادراتی منطقه 

امضاشـده اسـت. این رشکت ها رقابـت تنگاتنگی را با یکدیگـر برای حضـور در بنادر 

جنوبی ایـران آغـاز کرده اند.«

معاون وزیر راه و شهرسـازی ظرفیت کل بنادر ایران را در حال حارض 210 میلیون تن 

در سـال دانست و خاطرنشـان کرد: »با اجرای طرح های توسـعه ای تا پنج سال آینده 

این ظرفیت به 250 میلیون تن در سـال می رسـد. همچنین توسـعه زیرساخت های 

زیست محیطی نیز در دستور کار سـازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد.«

او بـا اشـاره بـه مطالعـات پایـش و شبیه سـازی طرح هـای توسـعه ای سـواحل و بنادر 

اسـتان های بوشهر، خوزسـتان و هرمزگان بیان کرد: »شـورای عالی انقالب فرهنگی 

نیز در حال تدوین سـند توسـعه فرهنگ دریایی کشـور در همه ابعاد علمی، آموزشی 

و فرهنگـی آن اسـت. ضمن این کـه طرح های توسـعه ای بنادر کشـور نیـز به تصویب 

شـورای عالی شهرسـازی و معامری رسـیده است.«

مدیرعامل سـازمان بنادر و دریانوردی توسعه سـواحل مکران را در گرو همکاری همه 

دسـتگاه ها در ترویـج فرهنـگ دریامحور و توسـعه همه جانبه سـواحل جنـوب رشقی 

کشـور دانسـت و گفـت:» اهمیـت ویـژه دریـا ایـن اسـت که بـدون رشـد جمعیـت در 

سـواحل، امکان اسـتقرار و پایـداری توسـعه در این مناطـق وجود نـدارد.«

به گزارش بندر و دریا به نقل از پایگاه خربی وزارت راه و شهرسـازی؛ محمد سعیدنژاد 

در سـومین کنفرانـس بین املللـی اقیانوس شناسـی خلیج فـارس که شـنبه هشـتم 

اسـفند سـال جـاری در هتـل املپیـک تهـران برگزار شـد بـا اشـاره بـه تغییـر دیدگاه 

مقامات کالن کشـور که توسـعه دریامحـور را در ابعاد سیاسـی، اقتصـادی، امنیتی،  

فرهنگـی، اجتامعی، صنعتی و... در دسـتور کار خـود قرار داده انـد، گفت: »اهمیت 

ویـژه دریا این اسـت کـه بدون رشـد جمعیـت در سـواحل، امـکان اسـتقرار و پایداری 

توسـعه در ایـن مناطق وجـود نـدارد. تراکـم جمعیت در سـواحل مکـران معـادل 10 

درصـد میانگیـن تراکم جمعیت کشـور در سـایر مناطق اسـت.«

مدیرعامـل سـازمان بنـادر و دریانـوردی ادامـه داد: »این سـازمان در حـال مطالعات 

تاریخـی بـا همـکاری پژوهشـکده تاریـخ دانشـگاه تهـران دربـاره تاریخچـه سـواحل 

جنوبی کشـور است که نشـان می دهد تا 150 سـال قبل در سواحل مکران جمعیت 

قابل توجهـی در حدفاصـل چابهار تـا بندرعبـاس زندگی می کـرد، اما با کشـف نفت 

و نفتی شـدن اقتصاد ایران سـواحل کشـور به مـرور از سـکنه خالی و به کالن شـهرها 

مهاجـرت کرده انـد ایـن مهاجـرت محـدود بـه سـواحل نیسـت بلکـه سـبب معکوس 

شـدن نسـبت جمعیت 60 درصد روستانشـین، 40 درصد شهرنشـین کشـور در سه 

دهه گذشـته به 60 درصد شهرنشـین و 40 درصد روستانشین شده است. همچنین 

 محمد سعیدنژاد در سومین کنفرانس بین املللی 
اقیانوس شناسی خلیج فارس مطرح کرد

 ظرفیت بنادر ایران تا چهار سال آینده 
به ۲50 میلیون تن می رسد
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روابـــط عمومـــی بنـــدر انزلـــی : ســـومین ســـمینار 

ـــا حضـــور  ـــادر کشـــور ب تخصصـــی راهنمایـــان دریایـــی بن

راســـتاد معـــاون دریایـــی ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی 

ــران  ــالن، مدیـ ــتان گیـ ــادر  اسـ ــرکل بنـ ــور، مدیـ کشـ

دریایـــی و راهنمایـــان بنـــادر در روزهـــای 11 و 12 

ــد. ــزار شـ ــی برگـ ــدر انزلـ ــفندماه در بنـ اسـ

ایـــن ســـمینار باهـــدف ارتقـــای ســـطح علمـــی و 

تخصصـــی راهنمایـــان، اســـتفاده از فن آوری هـــای 

ــادر و کاهـــش بـــروز  نویـــن در عملیـــات راهنمایـــی بنـ

ـــا و  ـــان آموخته ه ـــد و راهنمای ـــزار ش ـــی برگ ـــوانح دریای س

ــد. ــه نمودنـ ــه ارایـ ــن زمینـ ــود را در ایـ ــات خـ تجربیـ

ـــرویس دهی  ـــتی ها، س ـــردد کش ـــوص ت ـــتاد در خص راس

و آمـــوزش پرســـنل راهنمایـــان و همـــکاری الزم در 

خصـــوص پهلـــو دهـــی کشـــتی ها، مطالبـــی بیـــان 

داشـــت و ایـــن جلســـات را در جهـــت ارتقـــا راهنمایـــان 

مفیـــد دانســـت.

ــا  ــه بـ ــات مقابلـ ــهر:  عملیـ ــدر بوشـ ــی بنـ ــط عمومـ روابـ

ــا  ــاوه تـ ــدر گنـ ــی بنـ ــدوده دریایـ ــی در محـ ــی نفتـ آلودگـ

ــد. ــام شـ ــت انجـ ــا موفقیـ ــارگ، بـ ــره خـ جزیـ

معـــاون دریایـــی و بنـــدری اداره کل بنـــادر و دریانـــوردی 

اســـتان بوشـــهر در ایـــن بـــاره گفـــت: »در پـــی کســـب 

ـــاوه تـــا جزیـــره  گـــزارش از شـــناورهای متـــردد بیـــن بندرگن

ـــی در  ـــی نفت ـــای آلودگ ـــاهده لکه ه ـــر مش ـــی ب ـــارگ مبن خ

ـــه  ـــارگ بالفاصل ـــاوه و خ ـــل گن ـــی حدفاص ـــدوده دریای مح

هماهنگی هـــای الزم انجـــام و پایـــش اولیـــه  به وســـیله 

شـــناور قیـــام صـــورت گرفـــت.«

ســـیاوش ارجمنـــد زاده افـــزود: »بـــا مشـــاهده لکـــه آلودگـــی 

شـــناور یـــادگار جهـــت مقابلـــه بـــا آلودگـــی بـــه همـــراه 

تجهیـــزات کامـــل شـــامل بـــوم، اســـکیمر  و همچنیـــن 

بـــارج دپـــو مـــواد دریـــا پـــاک  بـــه موقعیـــت اعـــزام شـــدند.«

ــای  ــی توســـط واحدهـ ــار آلودگـ ــه  و مهـ ــات مقابلـ عملیـ

اعزامـــی  بـــا موفقیـــت انجـــام شـــد. 

روابـــط عمومـــی بنـــدر بوشـــهر:  دکتـــر اردالن،رییـــس 

ســـازمان نقشـــه برداری کشـــور بـــه همـــراه معـــاون 

ـــد  ـــهر بازدی ـــدر بوش ـــهر از بن ـــتاندار بوش ـــزی اس برنامه ری

ــد. کردنـ

بنچـــاری اظهـــار داشـــت: »در حـــال حاضـــر بنـــدر بوشـــهر 

بـــا انجـــام طرح هـــای توســـعه پیشـــین در جایـــگاه دومیـــن 

ـــا انجـــام  ـــه ب ـــه اســـت ک ـــری کشـــور قرارگرفت ـــدر کانتین بن

طـــرح توســـعه بنـــدر بوشـــهر در جزیـــره نگیـــن ایـــن 

ـــد.« ـــد ش ـــت خواه ـــگاه تثبی جای

در ادامـــه، بازدیدکننـــدگان بـــا حضـــور در بـــرج کنتـــرل 

ـــان  ـــک در جری ـــهر، از نزدی ـــدر بوش ـــی بن ـــک دریای ترافی

فعالیت هـــای اداره کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان 

بوشـــهر قـــرار گرفـــت.

 

تفاهم نامه همکاری بندری ایران 
و عامن منعقد شد

 

معـــاون بنـــدری و امـــور اقتصـــادی ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی گفـــت: »بنـــدر ســـالله 

بـــه دلیـــل قـــرار گرفـــنت بـــر رس راه خطـــوط کشـــتیرانی اروپـــا و خـــاور دور، دارای 

ـــت.« ـــی اس ـــاز جغرافیای ـــیار ممت ـــت بس موقعی

ـــور  ـــادر کش ـــت بن ـــا وضعی ـــور ارتق ـــا؛ به منظ ـــل از مان ـــه نق ـــا ب ـــدر و دری ـــزارش بن ـــه گ ب

در زمینـــه همکاری هـــای تخصصـــی، اخیـــرا جلســـات مشـــرتک مدیرعامـــل و معـــاون 

ـــی عـــامن در مســـقط برگـــزار شـــد. ـــات دولت ـــا مقام ـــادر ب ـــدری ســـازمان بن ـــور بن ام

ــر راه و  ــارت و وزیـ ــی و تجـ ــر بازرگانـ ــمی وزیـ ــوت رسـ ــه دعـ ــه بـ ــفر کـ ــن سـ در ایـ

ـــا  ـــد ب ـــات مفی ـــزاری جلس ـــر برگ ـــالوه ب ـــت، ع ـــورت گرف ـــامن ص ـــور ع ـــل کش حمل ونق

مدیـــران بنـــدر ســـالله و بازدیـــد از توامنندی هـــا و امکانـــات رشکـــت اپراتـــور آن بنـــدر، 

ـــا بنـــادر شـــهید رجایـــی و چابهـــار  ـــر دولتـــی بنـــدر ســـالله یادداشـــت تفاهمـــی ب مدی

ـــد.  ـــا ش ـــا امض ـــان آن ه ـــای می ـــط و همکاری ه ـــرتش رواب ـــدد گس ـــای متع در زمینه ه

جلیـــل اســـالمی ضمـــن پراهمیـــت و موثـــر خوانـــدن موضوعـــات دســـت یافته در 

ایـــن ســـفر، در خصـــوص معرفـــی بنـــدر ســـالله عـــامن گفـــت: »بنـــدر ســـالله بـــه 

دلیـــل قـــرار گرفـــنت بـــر رس راه خطـــوط کشـــتیرانی اروپـــا و خـــاور دور، دارای موقعیـــت 

ـــا دسرتســـی آســـانی را  ـــاز باعـــث شـــده ت ـــوده و ایـــن امتی ـــاز جغرافیایـــی ب بســـیار ممت

نه تنهـــا بـــه خلیج فـــارس بلکـــه بـــه دریـــای رسخ، اقیانـــوس هنـــد و ســـواحل دور 

ـــد.« ـــم کن ـــا فراه آفریق

ـــش  ـــالله نق ـــدر س ـــوردی، بن ـــادرو دریان ـــازمان بن ـــل س ـــات عام ـــو هی ـــه عض ـــه گفت ب

بســـیار موثـــری را در اقتصـــاد عـــامن بـــر عهـــده داشـــته و بـــا توســـعه زمین هـــای 

صنعتـــی Raysut و دورمنـــای افزایـــش مبـــادالت تجـــاری بـــا ســـایر کشـــورهای 

ـــه ای  ـــا هزین ـــامن ب ـــرنی ع ـــدر کانتی ـــن بن ـــن و مهم تری ـــوان بزرگ تری ـــه، به عن منطق

بالـــغ بـــر ١٣٠ میلیـــون دالر توســـعه داده شـــده اســـت.

ـــهید  ـــادر ش ـــان بن ـــم می ـــت تفاه ـــاد یادداش ـــا انعق ـــرد ب ـــدواری ک ـــراز امی ـــالمی اب اس

رجایـــی و چابهـــار بـــا بنـــدر ســـالله در زمینه هـــای توســـعه فعالیت هـــای تجـــاری، 

ـــی  ـــای عملیات ـــازی فعالیت ه ـــدرن س ـــازار، م ـــه ب ـــات عملیاتی،مطالع ـــادل اطالع تب

و بهبـــود وضعیـــت فعلـــی، برگـــزاری آموزش هـــای تخصصـــی در زمینـــه عملیـــات 

ـــه  ـــود در زمین ـــای موج ـــال تکنولوژی ه ـــادل و انتق ـــن تب ـــی و همچنی ـــدری و دریای بن

ـــامن،  ـــور ع ـــران و کش ـــادر ای ـــنه بن ـــط حس ـــرتش رواب ـــن گس ـــرن، ضم ـــوری کانتی اپرات

بتـــوان در آینـــده ای نزدیـــک شـــاهد ارتقـــای وضعیـــت و عملکـــرد بنـــادر ایـــران باشـــیم.

بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش ترمینـــال کانتیـــرنی بنـــدر ســـالله دارای هفـــت پســـت 

ـــای  ـــرت در پ ـــا ١٦ م ـــق ١٨ت ـــرت و عم ـــزار و 505 م ـــول دو ه ـــه ط ـــرنی ب ـــکله کانتی اس

اســـکله و عمـــق 18/5 مـــرت در کانـــال دسرتســـی اســـت.

مجمـــوع مســـاحت ایـــن ترمینـــال 1/2 میلیـــون مرتمربـــع بـــا ظرفیـــت شـــش میلیـــون 

TEU همچنیـــن 25 دســـتگاه گنرتی کریـــن ســـوپر پاناماکـــس، 88 دســـتگاه 

ـــت. ـــه ای و... اس ـــای محوط ـــتگاه تراکتوره ـــل، 183 دس ـــل موبای جرثقی

همچنیـــن رشکت هـــای کشـــتیرانی چـــون Maersk Sealand، MSC، DEL و ســـایر 

ـــوند. ـــدر می ش ـــن بن ـــتقیام وارد ای ـــتیرانی مس ـــی کش ـــوط بین امللل خط
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پایان جمع آوری آلودگی کشتی 
MARC در بندر چابهار

مدیـــرکل بنـــادر و دریانـــوردی سیســـتان و بلوچســـتان گفـــت: »عملیـــات جمـــع آوری 

ـــان رســـید.« ـــه پای ـــا موفقیـــت ب آلودگـــی کشـــتی MARC در بنـــدر چابهـــار ب

ـــی  ـــور دریای ـــاون ام ـــا مع ـــت ب ـــی در نشس ـــیاوش رضوان ـــا، س ـــدر و دری ـــزارش بن ـــه گ ب

ـــی  ـــت دریای ـــی معاون ـــزی و ارزیاب ـــدف ممی ـــا ه ـــه ب ـــوردی ک ـــادر و دریان ـــازمان بن س

ـــالم  ـــه اع ـــا ب ـــال بن ـــاه امس ـــزود: »در بهمن م ـــد. اف ـــزاری ش ـــار برگ ـــدری در چابه و بن

ـــوردی چابهـــار  ـــا آلودگـــی اداره کل بنـــادر و دریان ـــه ب گـــزارش تیـــم کارشناســـان مقابل

مبنـــی بـــر نشـــت مـــواد نفتـــی کشـــتی MARC )مـــارک( بـــا مالکیـــت خارجـــی 

ـــدر  ـــدود بن ـــار آن در مح ـــرتی و انتش ـــهید کالن ـــج ش ـــامره پن ـــکله ش ـــدوده اس در مح

ـــرای  ـــزات پیـــش بینـــی شـــده ب ـــه همـــراه تجهی ـــا آلودگـــی، ب ـــه ب ـــه تیـــم مقابل بالفاصل

ـــد.« ـــدا کردن ـــور پی ـــانحه حض ـــوع س ـــل وق ـــی در مح ـــا آلودگ ـــه ب ـــار و مقابل مه

ـــی اداره کل  ـــا آلودگ ـــارزه ب ـــم مب ـــا تی ـــو ب ـــی ها و گفتگ ـــس از بازرس ـــرد: »پ ـــان ک او بی

ـــتی  ـــان کش ـــارات کاپیت ـــتندات و اظه ـــع آوری مس ـــار و جم ـــوردی چابه ـــادر و دریان بن

ـــارت در  ـــزان خس ـــد و می ـــت ش ـــتی ثاب ـــدس کش ـــرس اول و رسمهن ـــردی اف ـــتباه ف اش

ـــت.« ـــری اس ـــال پیگی ـــی در ح ـــع قانون مراج

ـــوده  ـــواد آل ـــن م ـــزان 9 ت ـــه می ـــت محیطی ب ـــی زیس ـــس از ارزیاب ـــرد: »پ ـــح ک او تری

از نـــوع مـــازوت در مســـاحت 60 هـــزار مرتمربـــع توســـط جریانـــات آب بـــه ســـمت 

ـــت  ـــای الزم جه ـــه هامهنگی ه ـــه بالفاصل ـــود ک ـــار ب ـــال انتش ـــکله در ح ـــاحل و اس س

ـــی  ـــواد نفت ـــکیمر م ـــاذب و اس ـــای ج ـــدازی، بوم ه ـــوم ان ـــورت ب ـــار به ص ـــات مه عملی

جمـــع آوری و اقدامـــات پاک ســـازی ســـاحل و مناطـــق صخـــره ای بـــه مـــدت 12 

ـــد.« ـــام ش ـــاعت انج س

رضوانـــی افـــزود: »بـــا توجـــه بـــه حســـاس بـــودن منطقـــه ای از لحـــاظ زیســـت محیطی 

ــا بهره گیـــری از رشکت هـــای وابســـته بـــه پـــارک فـــن آوری علمـــی و پژوهشـــی  بـ

ـــل  ـــه از قبی ـــی منطق ـــازمان های دریای ـــاوره س ـــکاری و مش ـــا هم ـــران ب ـــگاه ته دانش

شـــیالت، محیط زیســـت دریایـــی و مرکـــز تحقیقـــات شـــیالتی آب هـــای دور 

موردبررســـی قـــرار گرفـــت کـــه درنهایـــت آمـــاده ژالتینـــی کـــه خاصیـــت نفـــت خـــواری 

و تجزیه کننـــده ذرات نفتـــی تولیـــد و مورداســـتفاده قـــرار گرفـــت.«

ـــود  ـــواهد موج ـــی و ش ـــی های میدان ـــی بررس ـــبختانه ط ـــرد: »خوش ـــان ک او خاطرنش

ـــه تحـــت  ـــی شـــیالتی و زیســـت محیطی ک ـــه حیات ـــاه شـــاهد حلق ـــک م ـــر از ی در کم ت

تاثیـــر موادنفتـــی قرارگرفتـــه بودنـــد هم اکنـــون بـــا پاک ســـازی ســـاحل شـــاهد 

ـــتیم.« ـــا هس ـــگ و خزه ه ـــان و خرچن ـــواع ماهی ـــات ان حی

روند صعودی تردد کشتی ها
در بندر شهید رجایی

مدیـــرکل بنـــادر و دریانـــوردی هرمـــزگان از پهلوگیـــری ســـه هـــزار و 653 فرونـــد انـــواع 

شـــناور در بنـــدر شـــهید رجایـــی خـــرب داد.

ابراهیـــم ایدنـــی ضمـــن اعـــالم خـــرب پهلوگیـــری ســـه هـــزار و 653 فرونـــد انـــواع شـــناور 

ـــاه  ـــی 11 م ـــت: »ط ـــون، گف ـــاری تاکن ـــال ج ـــدای س ـــی از ابت ـــهید رجای ـــدر ش در بن

اخیـــر، دو هـــزار و 786 فرونـــد شـــناور بـــاالی یـــک هـــزار تـــن و 867 فرونـــد شـــناور زیـــر 

ـــد.« ـــو گرفتن ـــدر پهل ـــن بن ـــه ای ـــن در اســـکله های 40 گان ـــک هـــزار ت ی

او ادامـــه داد: »طـــی ایـــن مـــدت، تخلیـــه و بارگیـــری یک میلیـــون و 541 هـــزار و 200 

ـــرنی  ـــدر کانتی ـــن بن ـــوان پیرشفته تری ـــی به عن ـــهید رجای ـــدر ش ـــرن در بن TEU کانتی

ـــت رســـید.« ـــه ثب کشـــور ب

ـــرد  ـــی از عملک ـــه گزارش ـــن ارای ـــزگان ضم ـــتان هرم ـــوردی اس ـــادر و دریان ـــرکل بن مدی

ـــار  ـــال ٩٤، اظه ـــه س ـــی 11 ماه ـــی ط ـــهید رجای ـــدر ش ـــادی بن ـــژه اقتص ـــه وی منطق

داشـــت: »طـــی ایـــن مـــدت، در مجمـــوع 58 میلیـــون و 451 هـــزار و 585 تـــن کاالی 

ـــه  ـــد ک ـــری ش ـــه و بارگی ـــران تخلی ـــاری ای ـــدر تج ـــن بن ـــی در بزرگ تری ـــی و غیرنفت نفت

36 میلیـــون و 552 هـــزار و 482 تـــن آن مربـــوط بـــه کاالهـــای غیرنفتـــی و 21میلیـــون 

ـــاص دارد.« ـــی اختص ـــواد نفت ـــه م ـــز ب ـــن نی ـــزار و 103 ت و 899 ه

ـــران را 21  ـــاری ای ـــدر تج ـــن بن ـــی در بزرگ تری ـــای غیرنفت ـــادرات کااله ـــزان ص او می

ـــرد. ـــوان ک ـــن عن ـــزار و 792 ت ـــون و 670 ه میلی

ـــی  ـــی ط ـــن کاالی غیرنفت ـــزار و 455 ت ـــون و451 ه ـــت میلی ـــی، هش ـــه ایدن ـــه گفت ب

ـــا مـــدت مشـــابه  ـــم ب ـــن رق ـــی شـــد کـــه مقایســـه ای ـــدر شـــهید رجای ـــن مـــدت وارد بن ای

ـــد. ـــان می ده ـــدی را نش ـــش 28 درص ـــته کاه ـــال گذش س

او از کابوتـــاژ بیـــش از 192 هـــزار تـــن از این گونـــه کاالهـــا طـــی مـــدت یادشـــده 

ــیپ  ــون، ترانشـ ــاری تاکنـ ــال جـ ــدای سـ ــزود: »از ابتـ ــان آورد و افـ ــه میـ ــخن بـ سـ

ــوط  ــق خطـ ــز از طریـ ــی نیـ ــن کاالی غیرنفتـ ــزار و 934 تـ ــون و 120هـ یک میلیـ

ـــه  ـــی ب ـــهید رجای ـــدر ش ـــل بن ـــتای تبدی ـــر در راس ـــادر دیگ ـــه بن ـــدری ب ـــتیرانی فی کش

یـــک بنـــدر کانونـــی، بـــه ثبـــت رســـید.«

ـــن  ـــون و636 هـــزار و 850 ت ـــن مـــدت، ســـه میلی ـــی خاطرنشـــان کـــرد: »طـــی ای ایدن

ـــن بنـــدر ترانزیـــت شـــد.« ـــق ای کاالهـــای غیرنفتـــی از طری

مدیـــرکل بنـــادر و دریانـــوردی هرمـــزگان اضافـــه کـــرد: »از ابتـــدای ســـال جـــاری 

تاکنـــون، پنـــج میلیـــون و 610 هـــزار و 353 تـــن مـــواد نفتـــی از طریـــق بنـــدر شـــهید 

ـــته  ـــال گذش ـــرت از س ـــد بیش ـــه 21 درص ـــد ک ـــادر ش ـــور ص ـــارج از کش ـــه خ ـــی ب رجای

بـــوده اســـت.«

ایـــن مقـــام مســـئول گفـــت: »بیـــش از 688 هـــزار و 749 تـــن انـــواع فرآورده هـــای 

ـــال  ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــه نس ـــد ک ـــت ش ـــف ترانزی ـــورهای مختل ـــه کش ـــی ب نفت

ـــت.« ـــته اس ـــش داش ـــد افزای ـــته، 29 درص گذش

ایدنـــی در پایـــان از واردات دومیلیـــون و 168هـــزار و 615تـــن انـــواع فرآورده هـــای 

نفتـــی از طریـــق بنـــدر خلیج فـــارس )بخـــش نفتـــی بنـــدر شـــهید رجایـــی( بـــه داخـــل 

کشـــور و کابوتـــاژ 13 میلیـــون و 426 هـــزار و 214 تـــن از این گونـــه کاالهـــا طـــی 

ـــرب داد. ـــاری خ ـــال ج س
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روابـط عمومـی اداره کل بنـادر و دریانـوردی اسـتان 

مازندران: در حاشـیه آیین تجلیل از مقام علمی پروفسور 

محمـود گالبچی چهـره مانـدگار معماری کشـور که عصر 

سه شـنبه یازدهـم اسـفندماه در سـالن اجتماعـات بنـدر 

نوشـهر برگـزار شـد تفاهم نامـه ای بـه امضـای منوچهـر 

تاتینا مدیرکل بنادر و دریانوردی اسـتان مازنـدران و کمال 

متاجی به نمایندگی از موسسه آموزش عالی کمال الملک 

نوشـهر رسـید. 

تاتینـا، هـدف از امضـای ایـن تفاهم نامـه را همکاری های 

مشـترک علمـی، پژوهشـی و اجرایـی بیـن دانشـگاه 

کمال الملـک و بنـدر نوشـهر عنـوان کـرد. 

او افـزود: »بررسـی و انجام اوالوت پژوهشـی مشـترک، 

ایجـاد زمینه هـای همـکاری در خصـوص طرح هـای 

پژوهشـی، برگـزاری دوره هـای آموزشـی، مشـاوره بـا 

اسـتادان دانشـگاه کمال الملک در مـورد پروژه هـای بندر، 

تحقیـق و پژوهش در خصـوص معماری پایـدار و طراحی 

و اجـرای سـاختمان های پایـدار از مهم تریـن زمینه هـای 

همـکاری منـدرج در ایـن تفاهم نامـه اسـت.« 

او  مـدت ایـن تفاهم نامه را سـه سـال عنوان کـرد که پس 

از اتمـام قـرارداد قابل تمدید اسـت. 

روابـــط عمومـــی بنـــدر امیرآبـــاد: یـــک هیـــات از 

ســـرمایه گذاران ایتالیایـــی به منظـــور بررســـی 

شـــرایط احـــداث مخـــازن نگهـــداری مـــواد نفتـــی از 

ــرد. ــد کـ ــاد بازدیـ ــدر امیرآبـ بنـ

ـــی  ـــای عملیات ـــد از محوطه ه ـــن بازدی ـــات ضم ـــن هی ای

بنـــدر امیرآبـــاد، از اراضـــی پشـــتیبانی منطقـــه ویـــژه 

اقتصـــادی بنـــدر امیرآبـــاد نیـــز بازدیـــد کردنـــد و 

شـــرایط و امکانـــات ایـــن بنـــدر را درزمینـــه ســـاخت 

مخـــازن نگهـــداری مشـــتقات نفتـــی و ترانزیـــت آن 

ــد. ــی کردنـ بررسـ

در همیـــن خصـــوص یـــک ســـرمایه گذار قزاقســـتانی 

نیـــز به منظـــور بررســـی امکانـــات بنـــدر امیرآبـــاد در 

ـــی غـــالت از ایـــن  خصـــوص نگهـــداری و ترانزیـــت ریل

ـــرد. ـــد ک ـــدر بازدی بن

مانـــا: عمـــده خودروهـــای وارداتـــی از دبـــی و کویـــت 

بـــه بنـــدر خرمشـــهر بارگیـــری می شـــوند. 

مدیـــرکل بنـــدر و دریانـــوردی خرمشـــهر گفـــت: 

ــن  ــزار و 597تـ ــش از 14هـ ــدت، بیـ ــن مـ ــی ایـ »طـ

ـــدر خرمشـــهر  ترانزیـــت مـــواد نفتـــی و شـــیمیایی در بن

انجام شـــده اســـت.«

ــکله  ــدازی اسـ ــا راه انـ ــان کرد:»بـ ــس خاطرنشـ دریـ

نفتـــی صـــادرات ســـاالنه 600 هـــزار تـــن قیـــر و گاز 

ــت.« ــده اسـ ــدر فراهم شـ ــن بنـ ــع در ایـ مایـ

او  از تـــردد 75 هـــزار و 217 دســـتگاه وســـایل نقلیـــه 

ـــناور در  ـــد ش ـــزار و 297 فرون ـــه ه ـــردد س ـــنگین و ت س

بنـــدر خرمشـــهر نیـــز خبـــر داد.

 

واگذاری الیروبی بنادر کشور به 
بخش خصوصی

معاون امور دریایی سـازمان بنـادر و دریانوردی کشـور گفت: »عملیـات الیروبی بنادر 

کشـور به بخش خصوصـی واگذار می شـود.«

بـه گـزارش بنـدر و دریا، محمد راسـتاد در سـفر به چابهـار گفـت: »در راسـتای تدوین 

سند راهربدی و سیاسـت کلی بخش معاونت امور دریایی سـازمان بنادر و دریانوردی 

بـا برگـزاری کمیسـیون مزایـده الیروبی بـا حضـور رشکت هـای بین املللـی و داخلی 

قدرمتنـد، در سـه حوزه جنـوب رشق، جنوب غرب و شـامل کشـور عملیـات الیروبی و 

نگهـداری الیروبـی بنادر کشـور به بخـش خصوصـی واگذار می شـود.«

او کـه با هدف ممیزی و عملکرد بخش امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی اسـتان 

سیسـتان و بلوچسـتان سـفر کرده بـود ضمـن مثبـت ارزیابی کـردن اقدامـات بخش 

دریایی اداره کل بنـادر و دریانوردی افزود: »بندر چابهار با داشـنت نیروهای با تجربه و 

متخصـص در امور دریایی افق روشـنی در پیـش دارد.«

عضو هیـات عامل سـازمان بنـادر و دریانوردی دربـاره سیاسـت ها و اهداف این سـازمان 

در سـال 95 افزود: »سـازمان بنـادر و دریانـوردی در بخـش معاونت دریایـی موضوعات، 

عملیات راهنامیی و یدک کش ها و ارزیابی شاخص ها، برای ارتقا کیفیت و بهره وری ورود 

و خروج کشتی ها و سـاماندهی در برابر واکنش اضطراری دریایی را در دستور کار دارد.«

اختصاص شناور ناجی و بالگرد EW139 به بندر چابهار 

راسـتاد اظهار داشـت: »از برنامه هـای مهم دیگر سـازمان بنـادر و دریانوردی در سـال 

95 کاهش بروز سـوانح دریایی اسـت به همین منظور با رشکت های مختلف خارجی 

بـرای تجهیز بخـش عملیات جسـتجو و نجـات دریایـی وارد مذاکره شـده ایم و رشکت 

»آگوستاوسـنت« متعلـق بـه کشـور ایتالیـا کـه تولیدکننـده مدرن تریـن بالگردهـای 

EW139 در دنیاسـت اعـالم آمادگـی کرده اسـت، اما به لحـاظ این که سـازمان بنادر 

و دریانـوردی به صـورت مسـتقیم منی تواند هزینـه را تامین کنـد قصد داریـم از طریق 

فاینانس توسـط بخش خصوصـی تامین اعتبـار کنیم.«

او افـزود: »اختصـاص ایـن بالگردها به اسـتان های سـاحلی به صورت خریـد خدمات 

پـروازی اسـت به طوری کـه در قبـال هـر پـرواز و خدماتـی کـه ارایـه می دهنـد هزینـه 

دریافـت می کننـد.«

راستاد در مورد دیگر برنامه های سال 95 سـازمان بنادر و دریانوردی در بخش دریایی 

بـرای بندر چابهار گفـت: »برای کاهش بروز سـوانح دریایی در بندر چابهـار یک فروند 

شناور ناجی در سـال آینده اختصاص خواهد یافت.«

معاون امور دریایی سـازمان بنادر و دریانوردی در خصوص مهم ترین برنامه های سـال 

95 بـرای بندر چابهـار گفت: »با توجه بـه اهمیت این بندر و گسـرتدگی حوزه فعالیت 

آن یک فروند شـناور ناجی در سـال آینده اختصاص خواهد یافت و از طرفی با توجه به 

امتام طرح توسـعه فاز اول و بندر شـهید بهشتی چابهار در سـال 95 تهیه نقشه ایروچ 

پلن )نقشه دسرتسی( توسط اداره هیدروگرافی برای ارتقا ایمنی دریانوردی و آنشایی 

مناسب و دقیق فرماندهان و افرسان کشتی جهت ورود و خورج حوضچه بنادر چابهار 

از رضوریـات اولویت کاری این معاونت برای بندر چابهار اسـت.«
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نظارت سازمان گردشگری بر 
کلوپ های دریایی در نوروزی

ـــراث فرهنگـــی،  ـــت از توســـعه گردشـــگری ســـازمان می ـــزی و حامی ـــرکل برنامه ری مدی

ـــار در  ـــر مناطـــق آزاد کیـــش، قشـــم و چابه صنایع دســـتی و گردشـــگری از نقـــش موث

ـــی کشـــور خـــرب داد. ـــی آب هـــای جنوب ـــق گردشـــگری دریای رون

ســـید کاظـــم خلـــدی  اظهـــار داشـــت: »بـــا تشـــکیل ســـتاد هامهنگـــی خدمـــات ســـفر 

در حـــال پیگیـــری ســـفرهای نـــوروزی و خدمات رســـانی مناســـب بـــه گردشـــگران 

ـــتیم.«                                                                                          هس

ـــراث فرهنگـــی،  ـــت از توســـعه گردشـــگری ســـازمان می ـــزی و حامی ـــرکل برنامه ری مدی

صنایع دســـتی و گردشـــگری در ادامـــه همچنیـــن بیـــان کـــرد: »در ایـــن میـــان هرســـاله 

ـــوار ســـاحلی شـــاملی  ـــه ن ـــوروز شـــاهد ورود حجـــم انبوهـــی از گردشـــگران ب ـــام ن در ای

و جنوبـــی کشـــور هســـتیم.«           

ـــگری  ـــه گردش ـــادی ب ـــه زی ـــوروزی عالق ـــافران ن ـــه مس ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــه ب او در ادام

دریایـــی دارنـــد، خاطرنشـــان کـــرد: »همیـــن امـــر ســـبب می شـــود تـــا در اکـــر 

ـــی و  ـــاملی و جنوب ـــواحل ش ـــی در س ـــم دریای ـــق توریس ـــاهد رون ـــال ش ـــالت س تعطی

ــیم.«                     ــارس باشـ ــر خلیج فـ جزایـ

ـــراث فرهنگـــی،  ـــت از توســـعه گردشـــگری ســـازمان می ـــزی و حامی ـــرکل برنامه ری مدی

ـــرای  ـــا ب ـــتا برنامه ریزی ه ـــن راس ـــرد: »در همی ـــد ک ـــگری تاکی ـــتی و گردش صنایع دس

ـــار  ـــد در کن ـــفر می کنن ـــواحل س ـــا و س ـــمت دری ـــه س ـــه ب ـــگرانی ک ـــتقبال از گردش اس

ســـایر مقاصـــد گردشـــگری کشـــور در ســـطح ملـــی آغازشـــده اســـت.«

ایـــن مقـــام مســـئول در ســـازمان میـــراث فرهنگی،صنایع دســـتی و گردشـــگری تاکیـــد 

ـــامن  ـــای ع ـــارس، دری ـــی در خلیج ف ـــگری دریای ـــود گردش ـــی می ش ـــرد: »پیش بین ک

و دریـــای خـــزر در نـــوروز 95 از رونـــق بســـیار خوبـــی برخـــوردار باشـــد.«                                                         

ــه  ــت کـ ــی اسـ ــر زیبایـ ــزگان دارای جزایـ ــتان هرمـ ــه اسـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ او بـ

تعـــداد زیـــادی گردشـــگر را در ایـــام نـــوروز بـــه خـــود جـــذب می کنـــد، تریـــح 

کـــرد: »ســـاماندهی حمل ونقـــل دریایـــی، شـــناورهای تفریحـــی و ســـایر خدمـــات 

ــوردار اســـت.«     ــژه ای برخـ ــتان از اهمیـــت ویـ گردشـــگری در ایـــن اسـ

ـــراث فرهنگـــی،  ـــت از توســـعه گردشـــگری ســـازمان می ـــزی و حامی ـــرکل برنامه ری مدی

صنایع دســـتی و گردشـــگری بـــه نقـــش موثـــر رسمایه گـــذاران بخـــش خصوصـــی 

شـــامل مالـــکان شـــناورهای تفریحـــی، رســـتوران های دریایـــی و کلوپ هـــای 

ـــرد. ـــاره ک ـــوروز اش ـــام ن ـــی در ای ـــگری دریای ـــق گردش ـــتای رون ـــی در راس دریای

او بیـــان داشـــت: »نظـــارت کامـــل از ســـازمان میـــراث فرهنگـــی، صنایع دســـتی و 

گردشـــگری بـــر عملکـــرد متـــام ایـــن واحدهـــای تفریحـــی در طـــول ایـــام نـــوروز انجـــام 

ـــود.«            ـــه ش ـــوروزی ارای ـــگران ن ـــه گردش ـــات ب ـــن خدم ـــا بهرتی ـــد ت ـــد ش خواه

خلـــدی نســـب همچنیـــن اذعـــان داشـــت: »مناطـــق آزاد کیـــش، قشـــم و چابهـــار 

ـــی  ـــی م ـــور معرف ـــگری کش ـــق گردش ـــن مناط ـــی از پرترددتری ـــوان یک ـــاله به عن هرس

شـــود.«                                                                                 

ایـــن مقـــام مســـئول در ســـازمان میـــراث فرهنگـــی، صنایع دســـتی و گردشـــگری 

ـــرای  ـــود را ب ـــای خ ـــون برنامه ریزی ه ـــور از هم اکن ـــق آزاد مذک ـــت: »مناط ـــان داش بی

اســـتقبال مناســـب از گردشـــگران نـــوروزی آمـــاده کرده انـــد.«                                                                                              

ـــوب کشـــور را در جـــذب گردشـــگران بســـیار  او عملکـــرد ســـازمان مناطـــق آزاد در جن

ــا  ــا تـ ــن تالش هـ ــم ایـ ــرد: »امیدواریـ ــالم کـ ــت و اعـ ــتودنی دانسـ ــول و سـ قابل قبـ

ـــته  ـــه داش ـــی ادام ـــی و خارج ـــگران داخل ـــذب گردش ـــوب ج ـــه مطل ـــه نقط ـــیدن ب رس

باشـــد.«

فعالیت سه شناور مسافربری 
در بندر خرمشهر طی نوروز 95 

ـــر  ـــالوه ب ـــوروزی، ع ـــافران ن ـــه مس ـــی ب ـــتای رسویس ده ـــوروز 95 و در راس ـــام ن در ای

شـــناورهای کوچـــک تفریحـــی اوژه گشـــت های دریایـــی، ســـه شـــناور بـــزرگ در بنـــدر 

ـــرد. ـــد ک ـــانی خواهن ـــافران خدمات رس ـــه مس ـــهر ب خرمش

بـــه گـــزارش بنـــدر و دریـــا بـــه نقـــل از مانـــا؛ مدیـــر اداره بنـــدر و دریانـــوردی بنـــدر 

خرمشـــهر گفـــت: »شـــناورهای مســـافری فعـــال در بنـــدر خرمشـــهر جهـــت 

رسویس دهـــی بـــه گردشـــگران نـــوروزی آمادگـــی خـــود را اعـــالم کرده انـــد.«                                                                              

ـــرار  ـــوروز ق ـــام ن ـــدر در ای ـــال در بن ـــود فع ـــناورهای موج ـــر ش ـــالوه ب ـــرد: »ع ـــد ک او تاکی

ـــه ظرفیـــت شـــناورهای  ـــه ظرفیـــت 350 نفـــر ب ـــد شـــناور مســـافری ب اســـت یـــک فرون

ـــود.« ـــزوده ش ـــهر اف ـــدر خرمش ـــافربری بن مس

ـــه  ـــق ب ـــان متعل ـــروزه، برلی ـــتی فی ـــاس دو کش ـــن اس ـــر ای ـــاخت: »ب ـــان س او خاطرنش

ـــه  ـــوروز ب ـــام ن ـــن در ای ـــام ایران زمی ـــه ن ـــتی ب ـــد کش ـــک فرون ـــر و ی ـــتیرانی والفج کش

ــرد.«                                                                       ــانی خواهنـــد کـ گردشـــگران خدمات رسـ

عـــادل دریـــس بـــا اشـــاره بـــه این کـــه کشـــتی فیـــروزه ظرفیـــت حمـــل 235 نفـــر، 

کشـــتی برلیـــان 235 نفـــر و ایران زمیـــن 71 نفـــر را دارنـــد، گفـــت: »ایـــن شـــناورها در 

مســـیرهای بنـــدر خرمشـــهر- بـــره و بنـــدر خرمشـــهر- کاوت تـــردد خواهنـــد داشـــت.«                                       

ــن« از  ــان« و »ایران زمیـ ــای »برلیـ ــه نام هـ ــناور بـ ــه دو شـ ــه روزانـ ــان این کـ ــا بیـ او بـ

پایانـــه بین املللـــی مســـافری خلیج فـــارس عملیـــات جابه جایـــی مســـافران را انجـــام 

می دهنـــد، افـــزود: »شـــناور برلیـــان در دو مســـیر خرمشـــهر- کاوت و خرمشـــهر- بـــره 

ـــردد دارد.« ـــره ت ـــهر- ب ـــیر خرمش ـــط در مس ـــن فق و ایران زمی

ـــوع  ـــان از ن ـــه داد: »کشـــتی برلی ـــدر خرمشـــهر ادام ـــوردی بن ـــدر و دریان ـــر اداره بن مدی

ـــیر کاوت  ـــنبه در مس ـــنبه و چهارش ـــای ش ـــافر، روزه ـــت 235 مس ـــا ظرفی ـــاران ب کاتام

و روزهـــای دوشـــنبه و سه شـــنبه در مســـیر بـــره بـــه مســـافران خدمات رســـانی 

می کنـــد.«                       

ـــافر در  ـــی 71 مس ـــت جابه جای ـــروز ظرفی ـــوع ک ـــن از ن ـــتی ایران زمی ـــه او، کش ـــه گفت ب

ـــی  ـــه در روزهـــای فـــرد عملیـــات جابه جای هـــر ســـفر را دارا اســـت و ســـه نوبـــت در هفت

مســـافران را انجـــام می دهـــد.                                                               

دریـــس خاطرنشـــان ســـاخت: »برنامـــه ســـفرهای روزانـــه ایـــن شـــناورها در ایـــام نـــوروز 

ـــفرها  ـــداد س ـــش تع ـــتای افزای ـــوروزی در راس ـــافران ن ـــاد مس ـــتقبال زی ـــل اس ـــه دلی ب

ـــرد.«                                                        ـــد ک ـــر خواه تغیی

ــن  ــتفاده از ایـ ــا اسـ ــد بـ ــد دارنـ ــه قصـ ــوروزی کـ ــافران نـ ــت: »مسـ ــان داشـ او اذعـ

شـــناورهای مســـافربری بـــه کاوت و عـــراق ســـفر کننـــد بایـــد از قبـــل نســـبت بـــه اخـــذ 

ویـــزای موردنیـــاز اقـــدام کننـــد.«

مدیـــر اداره بنـــدر و دریانـــوردی بنـــدر خرمشـــهر گفـــت: »پیش بینی هـــا حاکـــی 

ـــت.« ـــته اس ـــال گذش ـــا س ـــه ب ـــوروز 95 در مقایس ـــی در ن ـــفرهای دریای ـــش س از افزای

بـــه گفتـــه دریـــس، مســـافت بیـــن بنـــدر خرمشـــهر تـــا بنـــدر بـــره 12 مایـــل دریایـــی 

اســـت کـــه طـــی کـــردن ایـــن مســـافت توســـط شـــناورهای فعـــال در ایـــن مســـیر، حدود 

یـــک ســـاعت بـــه طـــول خواهـــد انجامیـــد.

ـــدر  ـــارس در بن ـــی خلیج ف ـــه بین امللل ـــت پایان ـــه فعالی ـــود ب ـــخنان خ ـــه س او در ادام

خرمشـــهر به عنـــوان مجهزتریـــن و بزرگ تریـــن پایانـــه مســـافری دریایـــی منطقـــه 

اشـــاره کـــرد و افـــزود: »ایـــن پایانـــه بـــا برخـــورداری از دو پســـت اســـکله روزانـــه توانایـــی 

ـــت.« ـــراق را داراس ـــه ع ـــی ب ـــرز دریای ـــق م ـــافر از طری ـــزار و 200 مس ـــک ه ـــال ی انتق

ـــوردی بنـــدر خرمشـــهر تاکیـــد کـــرد: »هم اکنـــون از ظرفیـــت  ـــر اداره بنـــدر و دریان مدی

ـــد.« ـــل منی آی ـــه عم ـــرداری ب ـــل بهره ب ـــور کام ـــه به ط ـــن پایان ای

ـــه، نیازمنـــد افزایـــش شـــناورهای  ـــرداری از متـــام ظرفیـــت پایان او تاکیـــد کـــرد: »بهره ب

ـــذاران  ـــط رسمایه گ ـــد توس ـــه بای ـــت ک ـــهر اس ـــدر خرمش ـــافربری در بن ـــی و مس تفریح

ـــه کار گرفتـــه شـــوند.« بخـــش خصوصـــی ب

ـــتفاده  ـــا اس ـــی ب ـــش خصوص ـــذاران بخ ـــرد: »رسمایه گ ـــدواری ک ـــار امی ـــس اظه دری

ـــده  ـــوه اداره ش ـــل وج ـــور از مح ـــوردی کش ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــه س ـــهیالتی ک از تس

ـــر  ـــافربری در نظ ـــی و مس ـــناورهای تفریح ـــاخت ش ـــد و س ـــرای خری ـــازمان ب ـــن س ای

گرفته شـــده اســـتفاده کننـــد.«

او در پایـــان گفـــت: »بـــدون شـــک بـــا افزایـــش تعـــداد شـــناورهای مســـافربری و 

ـــود.« تفریحـــی در بنـــدر خرمشـــهر شـــاهد رونـــق بیش ازپیـــش ایـــن بنـــدر خواهیـــم ب
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ـــه  ـــب ب ـــه قری ـــروز ک ـــتی ک ـــا: کش ـــل مان ـــروه بین المل گ

یـــک ســـال در ســـواحل تایلنـــد رهاشـــده بـــود غـــرق شـــد. 

ـــق داشـــت  ـــه کشـــور چیـــن تعل ـــال ب ایـــن کشـــتی کـــه قب

ـــگ  ـــم چابان ـــدر الئ ـــک ســـال ســـرگردانی در بن پـــس از ی

ــوص  ــا در خصـ ــی آن نگرانی هـ ــه در پـ ــد کـ ــرق شـ غـ

ــت. ــاال گرفـ ــت محیطی بـ ــای زیسـ آلودگی هـ

ـــده  ـــه دارن ـــتی در آب، ب ـــن کش ـــدن ای ـــج ش ـــس از ک پ

ایـــن کشـــتی گـــزارش داده شـــد امـــا تـــالش مقامـــات 

تایلنـــدی و دارنـــده کشـــتی بـــرای نجـــات ایـــن 

ـــق بـــود و ایـــن کشـــتی ســـرانجام  کشـــتی ناموف

غـــرق شـــد.

ــک  ــرواز درآوردن یـ ــه پـ ــد از بـ ــی تایلنـ ــروی دریایـ نیـ

ـــال  ـــه و احتم ـــد منطق ـــور رص ـــت به منظ ـــای گش هواپیم

هرگونـــه آلودگـــی خبـــر دادنـــد. 

گـــروه بین الملـــل مانـــا: قـــروض شـــرکت کشـــتیرانی 

هانجیـــن کـــره جنوبـــی، ایـــن شـــرکت را مجبـــور بـــه 

ــتیرانی  ــود کرد.کشـ ــای خـ ــی دارایی هـ ــروش برخـ فـ

ـــه وخامـــت شـــرایط اقتصـــادی  ـــا توجـــه ب ـــی ب کـــره جنوب

ــا  ــال فـــروش برخـــی دارایی هـ ــه دنبـ ایـــن شـــرکت بـ

ازجملـــه ترمینال هـــای خارجـــی خـــود به منظـــور 

پرداخـــت قـــروض خـــود اســـت.

درآمـــد حاصلـــه از فـــروش ایـــن پایانه هـــا صـــرف 

ــه  ــود کـ ــون دالری می شـ ــی 406 میلیـ ــت بدهـ پرداخـ

موعـــد پرداخـــت آن در شـــش ماهه ابتدایـــی ســـال 

ــت. ــاری اسـ جـ

راهکارهـــای شـــرکت هانجیـــن در خصـــوص کاهـــش 

هزینه هـــا به منظـــور بازگشـــت بـــه ســـوددهی در 

ســـال 2015 موفقیت آمیـــز بـــود و ســـود خالـــص ایـــن 

شـــرکت بـــر روی کاغـــذ شـــش میلیـــون دالر اعـــالم 

ــا، شـــرایط  ــال برخـــالف ایـــن تالش هـ شـــد. به هرحـ

وخیـــم حمل ونقـــل کانتینـــری و کاهـــش کرایه هـــا 

ایـــن کشـــتیرانی را مجبـــور بـــه فـــروش دارایی هـــای 

خـــود کـــرد.

ــه  ــوردی: بـ ــادر و دریانـ ــازمان بنـ ــی سـ ــط عمومـ روابـ

ـــوردی  ـــادر و دریان ـــل ســـازمان بن ـــد مدیرعام ـــال تاکی دنب

و بـــا همـــکاری اداره کل حـــوزه مدیرعامـــل، روابـــط 

ـــه و  ـــه، بودج ـــر برنام ـــرد و دفت ـــی عملک ـــی و ارزیاب عموم

تحـــول اداری، شـــاخص ارزیابـــی عملکـــرد HSE بنـــادر در 

ـــرد  ـــی عملک ـــازمانی ارزیاب ـــاخص های درون س ـــره ش زم

ـــت. ـــرار گرف ـــادر ق ـــالیانه بن س

در راســـتای اجـــرای ماموریت هـــای ایـــن اداره کل، 

عملکـــرد مراکـــز HSE بنـــادر ســـالیانه بـــر اســـاس 

مســـتندات و بازدیدهـــای میدانـــی توســـط کارشناســـان 

اداره ایمنـــی، بهداشـــت و محیط زیســـت ســـازمان 

مـــورد ارزیابـــی قرارگرفتـــه و گـــزارش ارزیابی هـــا 

جهـــت اســـتحضار مدیرعامـــل ســـازمان ارســـال 

. می شـــود

 

صدور بلیت شناورهای مسافری 
در مسیر بندرعباس-  قشم 

الکرتونیکی شد
رییس اتحادیه رشکت های حمل و نقل دریایی بار و مسافر از فروش بلیت شناورهای 

مسافری در مسیر بندرعباس- قشم به صورت الکرتونیکی برای نخستین بار در کشور 

خرب داد.

به گزارش بندر و دریا به نقل از مانا؛ احمد هاشمی اظهار داشت: »بر اساس 

هامهنگی های به عمل آمده با سازمان بنادر و دریانوردی برای نخستین بار از نوروز 

امسال شاهد فروش بلیت ها در مسیر بندرعباس- قشم و قشم – بندرعباس به صورت 

الکرتونیکی خواهیم بود.«

رییس اتحادیه رشکت های حمل ونقل دریایی بار و مسافر در ادامه گفت: »امکان فروش 

اینرتنتی بلیت شناورهای مسافری نیز در مسیر بندرعباس به قشم فراهم شده است اما 

این امکان هنوز در مسیر قشم – بندرعباس فراهم نشده است.«

او اذعان داشت: »بر اساس برنامه ریزی های انجام شده به زودی بلیت مسافری متام 

شناورها در آب های جنوبی کشور به صورت الکرتونیکی صادر خواهد شد.«

هاشمی یادآور شد: »همچنین عالوه بر فروش الکرتونیکی بلیت ها، به زودی امکان خرید 

اینرتنتی بلیت نیز در متام بنادر مسافری جنوب کشور فراهم خواهد شد.«

رییس اتحادیه رشکت های حمل ونقل دریایی بار و مسافر بیان کرد: »از آن جا که بیش 

از90 درصد مسافرت های دریایی در آب های جنوبی کشور در مسیر بندرعباس – قشم 

صورت می گیرد، از این رو الکرتونیکی شدن صدور بلیت ها در این مسیر بخش زیادی از 

طرح فروش الکرتونیکی بلیت شناورها در جنوب کشور اجرایی شده است.«

به گفته هاشمی، قرار است این طرح در مسیر خرمشهر- بره، بوشهر- خارگ، 

بندرعباس- هرمز و چارک- او در خصوص مزایای الکرتونیکی شدن صدور بلیت ها 

گفت: »بزرگ ترین مزیت این اقدام مهم، کاهش زمان انتظار برای خرید بلیت است.«

هاشمی در ادامه گفته های خود اذعان داشت: »با این اقدام دیگر نیازی نیست که 

مسافران وقت زیادی را در صف های طویل برای خرید بلیت سپری کنند.«

او یادآور شد: »با اقدامات صورت گرفته در راستای تسهیل فروش بلیت، نوروز امسال 

به طورقطع شاهد رضایت بیشرت مسافران نوروزی از سفرهای دریایی در آب های جنوبی 

کشور خواهیم بود.«

هاشمی با اشاره به این که در ایام نوروز با حجم زیادی از مسافران دریایی روبه رو هستیم، 

بیان کرد: »فراهم کردن امکان اینرتنتی خرید بلیت نیز مزیت بسیار بزرگی برای 

مسافران نوروزی محسوب می شوند تا به هیچ وجه وقت خود را در صف های طوالنی 

تلف نکنند.«

او همچنین توضیح داد: »بخش زیادی از مسافران دریایی نیز که قصد دارند با 

خودروهای شخصی خود به جزایر کیش و قشم سفر کنند از طریق لندینگ کرافت 

های در نظر گرفته شده برای این کار، این امکان را خواهند داشت که سفر خود را 

انجام دهند.«

رییس اتحادیه رشکت های حمل ونقل دریایی بار و مسافر در خصوص نحوه فروش 

لندینگ کرافت ها اظهار داشت: »این امر زیر نظر اتحادیه رشکت های حمل ونقل 

دریایی بار و مسافر نیست و اداره بنادر و دریانوردی هرمزگان متولی آن خواهد بود.«

به گفته هاشمی، هم اکنون در بخش تردد مسافران دریایی با استفاده از لندینگ 

گرافت ها معضالتی وجود دارد که امیدواریم هر چه رسیع تر شاهد رفع آن ها باشیم.
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برگزاری نشست هامهنگی سفرهای دریایی در هرمزگان

همگرایی دستگاه ها 
برای خدمات رسانی 
مطلوب در نوروز 95 

ـــان  ـــات رس ـــتگاه های خدم ـــت اندرکاران دس ـــران و دس ـــی مدی ـــت هامهنگ نشس

ـــه میزبانـــی اداره کل بنـــادر و  ـــوروز 95 ب در طـــرح ســـاماندهی ســـفرهای دریایـــی ن

ـــی برگـــزار شـــد. ـــوردی هرمـــزگان در بنـــدر شـــهید رجای دریان

ـــزگان  ـــوردی هرم ـــادر و دریان ـــی اداره کل بن ـــور دریای ـــاون ام ـــتی مع ـــدی نوفرس مه

ـــن  ـــزاری ای ـــدف از برگ ـــوروز 95 ه ـــی ن ـــفرهای دریای ـــاماندهی س ـــرح س ـــر ط و دبی

نشســـت را بررســـی راهکارهـــای افزایـــش ایمنـــی ترددهـــای دریایـــی و اتخـــاذ 

ـــت  ـــوروزی دانس ـــافران ن ـــه مس ـــات  ب ـــت خدم ـــای کیفی ـــور ارتق ـــر الزم به منظ تدابی

و گفـــت:»از ابتـــدای ســـال جـــاری تاکنـــون، بالغ بـــر هفـــت هـــزار نفـــر ســـاعت 

ـــه  ـــی ارای ـــای تفریح ـــافری و قایق ه ـــناورهای مس ـــه ش ـــه خدم ـــی ب ـــوزش دریای آم

شـــده اســـت.«

او افـــزود: »در طـــرح نـــوروزی ســـال 95، گواهینامـــه، تجهیـــزات، بدنـــه و 

ـــان  ـــط بازرس ـــت توس ـــی و محیط زیس ـــت ایمن ـــر رعای ـــناورها ازنظ ـــین آالت ش ماش

اداره کل بنـــادر و موسســـات رده بنـــدی ارزیابـــی می شـــوند.«

ـــافر  ـــر مس ـــه ازای ه ـــتند ب ـــزم هس ـــناورها مل ـــی ش ـــرد: »متام ـــح ک ـــتی تری نوفرس

ـــی داشـــته  ـــداد کاف ـــه تع ـــه نجـــات ب ـــرای کـــودکان، جلیق ـــش از آن ب و درصـــدی بی

باشـــند و بـــه تجهیـــزات مخابراتـــی و حلقـــه نجـــات و قایـــق نجـــات بـــادی نیـــز 

ـــند.« ـــز باش مجه

ـــوردی هرمـــزگان، امســـال  ـــادر و دریان ـــی اداره کل بن ـــور دریای ـــاون ام ـــه مع ـــه گفت ب

در صـــورت اضافـــه شـــدن مســـیرهای جدیـــد، در مجمـــوع 9 مســـیر دریایـــی بـــرای 

ـــت. ـــده اس ـــتان پیش بینی ش ـــای اس ـــودرو در آب ه ـــافر و خ ـــری مس تراب

ـــن مســـیرهای دریایـــی دارای طـــرح  ـــه کـــرد: »متامـــی ای ـــن مقـــام مســـئول اضاف ای

ـــد.« ـــرار می گیرن ـــش ق ـــورد پای ـــتمر م ـــورت مس ـــتند و به ص ـــک هس ـــی ریس ارزیاب

ـــا  دبیـــر کمیتـــه ســـاماندهی ســـفرهای دریایـــی اســـتان هرمـــزگان همچنیـــن گفـــت: »ب

بهره گیـــری از گشـــت های هوایـــی از طریـــق بالگـــرد، شـــش فرونـــد شـــناور ناجـــی، یـــک 

قایـــق RIB، 35 ایســـتگاه مردمـــی همیـــار ناجـــی در کنـــار همـــکاری دریابانـــی، شـــیالت 

ـــه  ـــی، خدمات دهـــی ب ـــروز ســـوانح احتامل ـــع ب ـــش در موق ـــی ســـپاه و ارت ـــروی دریای و نی

ـــرد.« ـــورت می گی ـــن ص ـــان ممک ـــن زم ـــر در کم تری ـــی مضط ـــافران دریای مس

او خواســـتار تـــردد هم وطنـــان از 10 بنـــدر مجـــاز مســـافری اســـتان هرمـــزگان 

ـــز  ـــافری، مرک ـــالن مس ـــی، س ـــت، ورودی و خروج ـــروش بلی ـــه ف ـــز ب ـــه مجه ـــد ک ش

ــه از  ــرد کـ ــه کـ ــا توصیـ ــه آن هـ ــتند و بـ ــناورهای مـــدرن هسـ ــانی و شـ اطالع رسـ

شـــناورهای غیرمجـــاز بـــرای تـــردد اســـتفاده نکننـــد.

بیـــش از 95 درصـــد حجـــم کل ســـفرهای دریایـــی کشـــور بـــه مقصـــد جزایـــر 

خلیج فـــارس از طریـــق بنـــادر مســـافری اســـتان هرمـــزگان انجـــام می شـــود.

صدور و متدید 13 هزار فقره
گواهینامه  دریانوردی در هرمزگان

معـــاون امـــور دریایـــی اداره کل بنـــادر و دریانـــوردی هرمـــزگان همچنیـــن از صـــدور 

بیـــش از 13 هـــزار فقـــره انـــواع گواهینامه هـــای دریانـــوردی در مراکـــز صـــدور 

ـــرب داد. ـــاری خ ـــال ج ـــه س ـــی یازده ماه ـــتان ط ـــن اس ـــوردان ای ـــناد دریان اس

ـــای  ـــض گواهینامه ه ـــر و تعوی ـــت: »تغیی ـــرب گف ـــن خ ـــالم ای ـــن اع ـــتی ضم نوفرس

دریانـــوردی بـــر اســـاس اصالحیـــه کنوانســـیون  STCW٢٠١٠ بـــا در نظـــر گرفـــنت 

ـــود.« ـــام می ش ـــوردان انج ـــوزش دریان ـــارت و آم ـــتگی، مه شایس

او افـــزود: »شـــش هـــزار و 832 فقـــره گواهینامـــه شایســـتگی و مهـــارت، شـــش هـــزار 

و 217 فقـــره گواهینامـــه جانبـــی و پنـــج هـــزار و 334 فقـــره شناســـنامه دریانـــوردی 

ـــه  ـــی یازده ماه ـــتان، ط ـــوردی اس ـــای دریان ـــات و گواهینامه ه ـــط اداره امتحان توس

ســـال جـــاری صـــادر و تعویـــض شـــده اســـت.«

ـــی و تخصصـــی  ـــه و مهارت هـــای عمل ـــس از کســـب تجرب ـــوردان پ او گفـــت: »دریان

ـــد.« ـــت می کنن ـــه را دریاف ـــت در آب هـــای کشـــور و منطق مجـــوز فعالی

ایـــن مقـــام مســـئول اضافـــه کـــرد: »در اســـتان هرمـــزگان 11 مرکـــز آمـــوزش فنـــون 

ـــوردی  ـــه دریان ـــف حرف ـــای مختل ـــان در بخش ه ـــوزش متقاضی ـــرای آم ـــی ب دریای

ـــد.« ـــت دارن فعالی

ـــادل  ـــاختار و تع ـــا س ـــنایی ب ـــناور، آش ـــری ش ـــرد: »ناوب ـــان ک ـــان بی ـــتی در پای نوفرس

بدنـــه شـــناور، ارتباطـــات مخابراتـــی، دوره هـــای جانبـــی آتش نشـــانی، کمک هـــای 

اولیـــه و فنـــون بقـــا در دریـــا ازجملـــه خدمـــات آموزشـــی اســـت کـــه در مراکـــز آمـــوزش 

ـــود.« ـــه می ش ـــزگان ارای ـــی هرم ـــون دریای فن
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ــا: مانــور ملــی نجــات دریایــی در بنــدر چابهــار برگــزار  مان

می شــود. رئیــس اداره نجــات دریایــی ســازمان بنــادر 

دریانــوردی گفــت: »بــا توجــه بــه اهمیــت بنــدر چابهــار و 

ــق  ــدر طب ــن بن ــدوده ای ــاری در مح ــناورهای تج ــردد ش ت

برنامه ریزی هــای انجام شــده توســط ســازمان بنــادر و 

دریانــوردی برگــزاری مانور ملی جســتجو و نجــات دریایی 

در ســال 95 را در بنــدر چابهــار در دســتور کار خــود دارد.«

روابــط عمومی  بنــدر چابهــار: رییــس اداره نجــات دریایی 

ــات  ــین اقدام ــن تحس ــوردی ضم ــادر و دریان ــازمان بن س

صــورت گرفتــه درچند ســاله اخیــر در بخش هــای مختلف 

در بنــدر چابهــار گفــت: »بــا توجــه بــه گســتردگی ســواحل 

مکــران و توســعه بندر چابهــار ســازمان بنــادر و دریانوردی 

به عنــوان یک نهاد حاکمیتــی باید نقــش خــود را در بخش 

مختلــف بــا هماهنگــی ســایر نهادهــا گســترش دهد.«

ــواحل  ــول س ــه ط ــه ب ــا توج ــرد: »ب ــح ک ــندی تصری خرس

دریایی اســتان سیســتان و بلوچســتان بایــد تعامل خوبی 

ــه  ــیم ب ــته باش ــه داش ــورهای منطق ــایگان و کش ــا همس ب

همیــن منظور جهــت همــکاری جســتجو و نجــات دریایی 

ــا کشــور عمــان هســتم.« در حــال انعقــاد تفاهم نامــه ب

مانا: ســومین دســتگاه مکنــده غالت بــه ظرفیــت 300 تن 

ــا در  ــا همــکاری بلژیکی ه ــر و ب ــا ســرمایه گذاری تایدوات ب

بنــدر امیرآبــاد آغــاز بــه کارکرد.

مدیر تایدواتر ناحیه مازندران اعالم کرد: »این شـرکت در 

راستای ارتقاء توان عملیاتی و تسـریع در ارایه خدمات به 

مشتریان و در ادامه تقویت ناوگان تجهیزاتی خود، اقدام 

به خرید و راه اندازی سـومین دسـتگاه مکنـده قوی غالت 

به ظرفیت 300 تن در سـاعت، در روز شش اسفندماه کرد 

که مراحل مونتاژ آن توسـط تیم بلژیکـی در مدت دو هفته 

در بندر امیرآباد، به انجام رسـید.«

ــودن  ــی ب ــان از تدریج ــا: کارشناس ــل مان ــروه بین المل گ

تاثیــر کانــال جدیــد پانامــا بــر حمل ونقــل جهانــی ســخن 

ــد. ــان آوردن ــه می ب

کشــتیرانی های کانتینــری از زمان بــر بــودن تبدیــل 

ــار  ــتی های چه ــری کش ــود در به کارگی ــرویس های خ س

ــد. ــر دادن ــزار TEU خب ــه 12 ه ــزار ب ه

افتتــاح کانــال پانامــا تاثیــرات چندجانبــه ای بــر تجــارت و 

ــال  ــن کان ــد ای ــای جدی ــی دارد و دروازه ه ــل جهان حمل ونق

قــادر بــه عبــور کشــتی های کانتینربــر بــا 14 هــزار TEU از 

خــود هســتند امــا ایــن مهــم بــه آن معنــا نیســت کــه ایــن 

ــد. ــق یاب ــدت تحق ــوع در کوتاه م موض

ــط  ــا در اواس ــق برنامه ریزی ه ــال طب ــن کان ــای ای دروازه ه

ــود و  ــاز می ش ــتی ها ب ــر روی کش ــالدی ب ــاری می ــال ج س

این در حالی اســت که کارشناســان مرســک آغــاز فعالیت 

ــل 2017  ــال 2016 و اوای ــر س ــال را اواخ ــن کان ــی ای واقع

ــد. ــی کردن ــالدی پیش بین می

سواحل گیالن آماده ورود 
مسافران نوروزی است

مدیـر کل اداره بنـادر و دریانـوردی اسـتان گیـالن از آمادگـی ایـن اسـتان بـرای 

مسـافرت های سـاحلی ایمـن و پررونـق در ایـام نـوروز خـرب داد.

سـید علی نعیمـی اظهـار داشـت:»اکیپ های نـوروزی خدمات سـفر اسـتان گیالن 

از هم اکنـون در حـال آماده سـازی بـرای اسـتقبال از گردشـگران نوروزی هسـتند.«

مسئول ستاد سـفرهای ساحلی اسـتان گیالن ادامه داد: »جلسـات ستاد تسهیالت 

سـفرهای نـوروزی در بنـدر انزلـی بـا حضـور هالل احمـر، شـیالت، اسـتانداری، 

فرمانـداری، رشکت هـای تعاونـی قایقرانـی و گروه هـای امـداد و نجـات در چندیـن 

جلسـه تشکیل شـده اسـت.«

سـید علی نعیمی افزود: »در جلسـات برگزارشـده، هامهنگی هـای الزم جهت انجام 

اقدامـات الزم جهـت خدمات رسـانی مناسـب بـه مسـافران در ایـام نوروز انجام شـده 

اسـت.«

او تریـح کـرد: »ایـن آمادگـی وجـود دارد کـه در ایـام نـوروز جهـت انجـام مسـافرت 

سـاحلی از طریـق قایق هـای محلـی بـه گردشـگران خدمـات مناسـب ارایـه شـود.«

نعیمی همچنین از برگزاری کالس های آموزشـی الزم برای قایـق داران جهت رعایت 

موارد ایمنی هنگام گشت های دریایی و سـاحلی در آب های استان گیالن خرب داد.

بـه گفتـه مدیـرکل اداره بنـادر و دریانـوردی اسـتان گیـالن، پوشـیدن جلیقـه نجات 

توسـط گردشـگران الزامـی اسـت و قایـق داران باید نسـبت به انجـام ایـن مهم دقت 

الزم را داشـته باشـند.

او در ادامـه گفته هـای خـود اذعان داشـت: »همچنیـن از قایـق داران خواسته شـده 

اسـت با رسعـت مطمئنه در آب های سـاحلی به گشـت بپردازنـد تا خطـر واژگونی در 

آب مسـافران را تهدیـد نکند.«

ایـن مقـام مسـئول در اسـتان گیـالن یـادآور شـد: »در ایـن جلسـات همچنیـن مقرر 

شـد همکاری هـای میـان ادارات تابعـه در ایـام نـوروز جهـت مسـافرت های ایمـن بـا 

تالش هـای بیشـرتی انجـام شـود.«

او بـا اشـاره بـه این کـه در ایام نـوروز مسـافران زیـادی بـه بنـدر انزلی سـفر می کنند، 

بیان کـرد: »در ایـام نوروز گشـت های سـاحلی در تاالب انزلـی و سـواحل دریایی نیز 

پر رونـق خواهد بـود.«

به گفته نعیمی، گشـت های سـاحلی و گشـت در تاالب بین املللی انزلی باعث شده 

تا یکی از پر ترددترین مناطق توریسـتی در اسـتان گیالن بـه وجود آید.

او اظهار داشـت:» با توجه به پیگیری هـای انجام شـده از اداره کل بنـادر و دریانوردی 

اسـتان گیـالن و تاکید در جهت ایمن سـازی شـناورهای مسـافری از طریق سـازمان 

بنـادر و دریانـوردی، هامهنگی هـای الزم در این راسـتا به عمل آمده اسـت.«

مدیرکل اداره بنادر و دریانوردی اسـتان گیالن افزود: »بر این اسـاس مقرر شده است 

هـر رشکـت و تعاونی کـه در امـر مسـافرت های سـاحلی فعالیـت می کنند نسـبت به 

خرید شـناورهای ایمن با سـایزهای کوچک یا بزرگ) شـناورهای بومی یا منطقه ای( 

اقـدام کنند.«

او تاکیـد کـرد: »به ایـن ترتیب سـازمان بنـادر و دریانـوردی 60 درصد تسـهیالت الزم 

جهت خرید این شـناورها را با کم تریـن بهره از محل وجوه اداره شـده این سـازمان در 

اختیار کسـانی خواهد گذاشـت که قصد خرید شـناور داشـته باشند.«

او بیـان کـرد: »این امـر می توانـد باعـث تحولی بـزرگ در جهـت رونق مسـافرت های 

ساحلی در آب های شاملی کشور شود.« 
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سفر هیات رسمایه گذار عامنی به 
بندر چابهار 

هیاتـــی 30 نفـــره از فعـــاالن اقتصـــادی و رسمایه گـــذاران کشـــور عـــامن بـــه 

ـــدف  ـــا ه ـــع ب ـــارت و صنای ـــر تج ـــنیدی وزی ـــعود الس ـــن س ـــی ب ـــرت عل ـــتی دک رسپرس

ـــار  ـــدر چابه ـــی بن ـــا راه ـــق دری ـــک روزه از طری ـــفر ی ـــادی س ـــادالت اقتص ـــعه مب توس

خواهنـــد شـــد.

بـــه گـــزارش بنـــدر و دریـــا بـــه نقـــل از مانـــا؛  معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی و مدیرعامـــل 

ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی گفـــت: »ایـــن ســـفر بـــا همراهـــی دکـــرت علـــی بـــن ســـعود 

الســـنیدی وزیـــر تجـــارت و صنایـــع و دکـــرت احمـــد بـــن محمـــد الفیطســـی وزیـــر 

حمل و نقـــل کشـــور عـــامن صـــورت می گیـــرد.«

محمـــد ســـعیدنژاد در ادامـــه افـــزود: »بـــا توجـــه بـــه روابـــط حســـنه و دیرینـــه دو کشـــور 

و طـــی ســـفری کـــه در چنـــد روز گذشـــته بـــرای امضـــاء یادداشـــت تفاهم نامـــه توســـعه 

همـــکاری بنـــادر ایـــران و عـــامن داشـــتیم ایـــن ســـفر صـــورت پذیرفـــت.«

او گفـــت: »از اهـــداف مهـــم ســـفر هیـــات عامنـــی بنـــدر چابهـــار، ارتقـــا توســـعه 

ـــی  ـــای تخصص ـــامن و همکاری ه ـــار و ع ـــادر چابه ـــور و بن ـــاری دو کش ـــبات تج مناس

اســـت و در ادامـــه جلســـه مشـــرتکی بـــا فعـــاالن اقتصـــادی و مقامـــات دولتـــی دو 

کشـــور برگـــزار خواهـــد شـــد.«

ـــار  ـــواحل چابه ـــادر و س ـــذاری در بن ـــای رسمایه گ ـــه فرصت ه ـــاره ب ـــا اش ـــعیدنژاد ب س

ـــرای حضـــور بخش هـــای خصوصـــی، کشـــور  ـــه بســـرتهای الزم ب ـــا توجـــه ب ـــزود: »ب اف

ـــود  ـــط خ ـــد رواب ـــی می توانن ـــن و بانک ـــدری، راه آه ـــف بن ـــای مختل ـــامن در زمینه ه ع

ـــد.« ـــرتش دهن را گس

ســـعیدنژاد گفـــت: »نزدیـــک بـــودن فاصلـــه رسزمینـــی اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان 

ــث  ــد باعـ ــار می توانـ ــدری چابهـ ــاخت های بنـ ــعه زیرسـ ــور عـــامن و توسـ ــا کشـ بـ

ـــود.« ـــور ش ـــن دو کش ـــاری بی ـــط تج ـــش رواب افزای

او خاطرنشـــان کـــرد: »در ترکیـــب ایـــن هیـــات رییـــس صنـــدوق رسمایه گـــذاری، 

ـــع،  ـــرکل گمـــرک، بخش هـــای همـــکاری تجـــارت و صنای ـــی، مدی رایزن هـــای بازرگان

مدیـــرکل گذرنامـــه، مدیـــر اجرایـــی کشـــتیرانی مســـافربری، مدیـــر صنـــدوق عمومـــی 

ـــرکل خدمـــات تجـــاری منطقـــه آزاد دقـــم، بخش هـــای مختلـــف  دولتـــی عـــامن، مدی

رسمایه گـــذاری، مدیـــران بنـــادر صاللـــه، رشکـــت نفـــت، حمل و نقـــل دریایـــی و 

ـــد.« ـــور دارن ـــدری حض ـــات بن ـــه خدم موسس

توسعه روابط همه جانبه بین ایران و عامن شکل می گیرد

اســـتاندار سیســـتان و بلوچســـتان گفـــت: »ایـــران در محـــارصه دریـــا اســـت و به خوبـــی 

می شـــود کشـــورهای ســـاحلی را رشیـــک هـــم  ســـاخت.«

ـــه تجـــاری  ـــات بلندپای ـــر و هی ـــی اوســـط هاشـــمی شـــنبه شـــب در نشســـت دو وزی عل

ـــور  ـــت: »حض ـــار داش ـــی اظه ـــوش آمدگوی ـــن خ ـــار ضم ـــامن در چابه ـــادی ع و اقتص

ـــن  ـــه بی ـــط همه جانب ـــعه رواب ـــده توس ـــران نویددهن ـــه ای ـــی ب ـــان عامن ـــار و بازرگان تج

ـــت.« ـــایه اس ـــت و همس ـــور دوس دو کش

ـــن  ـــادی بی ـــرات زی ـــد تاثی ـــال می توان ـــی س ـــام پایان ـــط در ای ـــعه رواب ـــت: »توس او  گف

ـــد.« ـــته باش ـــران داش ـــامن و ای ـــور ع ـــردم دو کش م

اســـتاندار سیســـتان و بلوچســـتان بـــا بیـــان این کـــه فاصلـــه دریایـــی چابهـــار و عـــامن 

ســـه و نیـــم ســـاعت اســـت، افـــزود: »نقطـــه شـــاملی منطقـــه سیســـتان و نقطـــه جنوبـــی 

بلوچســـتان در زرآبـــاد بـــا هـــزار و 200 کیلومـــرت مســـافت از مســـیر چابهـــار بـــه مســـقط 

بیشـــرت اســـت.«

هاشـــمی بیـــان کـــرد: »ســـلطنت نیم قـــرن ســـلطان قابـــوس، کشـــور عـــامن را در 

ـــگاه دولـــت جمهـــوری  ـــز او تریـــح کـــرد: »ن بحـــث صلـــح و امنیـــت در منطقـــه متامی

ـــت.« ـــامن اس ـــد ع ـــورهایی مانن ـــا کش ـــه ب ـــعه همه جانب ـــه توس ـــران ب ـــالمی ای اس

اســـتاندار سیســـتان و بلوچســـتان خاطرنشـــان کـــرد: »گرایشـــات دینـــی، مشـــرتکات 

ـــدان کـــرده  ـــط بیـــن دو کشـــور را دوچن ـــا عـــامن توســـعه رواب فرهنگـــی و هم جـــواری ب

ـــت.« اس

هاشـــمی بیـــان کـــرد: »قـــرار گرفـــنت ایـــران در ســـواحل دریـــای عـــامن و اتصـــال 

ـــر  ـــن ام ـــت و ای ـــرده اس ـــته ک ـــان برجس ـــور در جه ـــن کش ـــش ای ـــد نق ـــوس هن ـــه اقیان ب

ـــر  ـــایه منج ـــورهای همس ـــا کش ـــادی ب ـــاری و اقتص ـــط تج ـــعه رواب ـــا توس ـــد ب می توان

شـــود.«

او ادامـــه داد: »جمعیـــت کثیـــری از مـــردم بلـــوچ ایـــران در کشـــور عـــامن زندگـــی 

ـــت.« ـــور اس ـــرت دو کش ـــاط بیش ـــت ارتب ـــی در جه ـــه مثبت ـــود نقط ـــن خ ـــد و ای می کنن

او افـــزود: »سیســـتان و بلوچســـتان بـــا 187 هـــزار کیلومرتمربـــع وســـعت از 

بزرگ تریـــن اســـتان های کشـــور و دو میلیـــون و 700 هـــزار نفـــر جمعیـــت دارد.«

ـــتند،  ـــا هس ـــاحل و دری ـــد س ـــه فاق ـــورهای منطق ـــیاری از کش ـــه بس ـــان این ک ـــا بی او  ب

ـــا اســـت و به خوبـــی می شـــود کشـــورهای  ـــران در محـــارصه دری خاطرنشـــان کـــرد: »ای

ســـاحلی را رشیـــک هم ســـاخت.«

او گفـــت: »ایـــران در زمینه هـــای مختلـــف سدســـازی، بنـــدر، هتـــل، گردشـــگری، 

راه آهـــن، راه ســـازی، معـــادن پرتوشـــیمی موفـــق اســـت و می شـــود در مســـیر توســـعه 

ـــم.« ـــور گام برداری دو کش

ـــا  ـــص ب ـــد و متخص ـــای توامنن ـــه داد: »نیروه ـــتان ادام ـــتان و بلوچس ـــتاندار سیس اس

وجـــود ظرفیت هـــای شـــیالتی و محصـــوالت کشـــاورزی ایـــران می تواننـــد کمـــک 

ـــد.« ـــامن کنن ـــور ع ـــه کش ـــایانی ب ش

ایـــن هیـــات تجـــاری و اقتصـــادی بـــرای نخســـتین بـــار بـــا هـــدف ارتقـــا توســـعه 

مناســـبات تجـــاری دو کشـــور ایـــران و عـــامن بـــه بنـــدر چابهـــار ســـفر کـــرده اســـت و از 

ـــای  ـــا و توامنندی ه ـــران، ظرفیت ه ـــیمی مک ـــهرک پرتوش ـــادر، ش ـــعه بن ـــرح توس ط

ـــد.  ـــدن کردن ـــتان دی ـــن شهرس ـــه آزاد ای ـــدر و منطق بن

چابهـــار در 700 کیلومـــرتی جنـــوب زاهـــدان مرکـــز اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان 

ـــارج از  ـــی خ ـــدر اقیانوس ـــا بن ـــده و تنه ـــران( واقع ش ـــامن )مک ـــای ع ـــاحل دری و در س

ـــود. ـــوب می ش ـــران محس ـــالمی ای ـــوری اس ـــز جمه ـــه هرم تنگ
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ـــس  ـــت و مجل ـــان دول ـــی می ـــکالت فعل ـــی از مش ـــا: یک ـــدر و دری بن

ایـــن اســـت کـــه مجلســـی ها ادعـــا دارنـــد ســـندی کـــه دولـــت 

ــه  ــت، برنامـ ــرده اسـ ــم کـ ــس تقدیـ ــه مجلـ ــه بـ ــوان برنامـ به عنـ

نیســـت بلکـــه بـــه تعبیـــر برخی هـــا نوعـــی بدعـــت اســـت 

امـــا ســـخنگوی دولـــت توضیـــح داده اســـت کـــه دولـــت بـــرای 

کارهایـــی کـــه نیـــاز بـــه مصوبـــه مجلـــس نـــدارد، برنامـــه ای بـــه 

مجلـــس ارایـــه نـــداده اســـت و تنهـــا بـــرای اجـــرای برنامه هایـــی 

کـــه نیـــاز بـــه مصوبـــه مجلـــس دارد، ایـــن ســـند را ارایـــه کـــرده 

اســـت. ماجـــرا از چـــه قـــرار اســـت؟

ــامل  ــه شـ ــه ای را کـ ــرتم برنامـ ــت محـ ــه. دولـ ــده: بلـ جهاندیـ

اهـــداف و مقادیـــر کمـــی معینـــی باشـــد، بـــرای تصویـــب بـــه 

مجلـــس شـــورای اســـالمی ارایـــه نکـــرده اســـت بلکـــه تنهـــا 

مجوزهایـــی قانونـــی کـــه طـــی ســـال های برنامـــه بـــه آن هـــا 

بررسی گامنه زنی ها درباره جزییات برنامه ششم  
با معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی

حامیت سازمان بنادر و دریانوردی
از پیش نویس برنامه ششم توسعه

ـــاله و  ـــورت پنج س ـــه به ص ـــت ک ـــی اس ـــای میان مدت ـــه برنامه ه ـــامل مجموع ـــران، ش ـــالمی ای ـــوری اس ـــی جمه ـــی و فرهنگ ـــادی، اجتامع ـــعه اقتص ـــای توس برنامه ه

ـــی  ـــگ تحمیل ـــال جن ـــت س ـــول هش ـــالمی، در ط ـــالب اس ـــس از انق ـــد. پ ـــالمی می رس ـــورای اس ـــس ش ـــب مجل ـــه تصوی ـــود و ب ـــم می ش ـــت تنظی ـــت وق ـــوی دول از س

ـــط  ـــد، و در رشای ـــد می ش ـــی تهدی ـــورهای خارج ـــوی کش ـــران از س ـــی ای ـــت مل ـــه حاکمی ـــت، چراک ـــن رف ـــور از بی ـــعه کش ـــای توس ـــرای برنامه ه ـــن و اج ـــکان تدوی ام

ـــن  ـــگ و تامی ـــروف اداره جن ـــا م ـــت ایرانی ه ـــالش و هم ـــت، ت ـــورت می گرف ـــی ص ـــتکبار جهان ـــام اس ـــوی نظ ـــه از س ـــران ک ـــه ای ـــرتده علی ـــای گس ـــامل تحریم ه اع

ـــعه از  ـــه توس ـــج برنام ـــون پن ـــان تاکن ـــت. از آن زم ـــود گرف ـــه خ ـــری ب ـــکل جدی ت ـــعه ش ـــای توس ـــی، برنامه ه ـــگ تحمیل ـــان جن ـــا پای ـــد.  ب ـــردم، می ش ـــی م ـــرای زندگ ـــط ب ـــل رشای حداق

ســـوی دولت هـــا بـــه مجلـــس تقدیـــم شـــده و پـــس از طـــی مراحـــل قانونـــی تصویـــب و بـــه اجـــرا درآمـــده اســـت، هرچنـــد کـــه میـــزان اجرایـــی شـــدن ایـــن قوانیـــن بســـته بـــه تـــوان دولت هـــا، 

ـــال های  ـــی س ـــور در ط ـــعه کش ـــربد توس ـــوه پیش ـــم، نح ـــت یازده ـــت. دول ـــوده اس ـــاوت ب ـــران متف ـــالمی ای ـــوری اس ـــی جمه ـــات بین امللل ـــور و ارتباط ـــی-اجتامعی کش ـــاع سیاس اوض

ـــف و  ـــاز اجـــرای برنامـــه ششـــم، احـــکام دایمـــی برنامه هـــای توســـعه و اســـناد راهـــربدی توســـعه بخش هـــای مختل برنامـــه ششـــم را در مجموعـــه ای متشـــکل از الیحـــه احـــکام موردنی

موضوعـــات خـــاص و فرابخـــش تدویـــن کـــرده اســـت. ازایـــن رو محتـــوای الیحـــه برنامـــه ششـــم تنهـــا شـــامل بخشـــی از احـــکام اجـــازه ای اســـت کـــه دولـــت طـــی ســـال های برنامـــه ششـــم 

ـــی را از  ـــه مجلـــس شـــورای اســـالمی، نگرانی های ـــه ب ـــم برنام ـــه دای ـــر نســـبی ارای ـــار تاخی ـــت در کن ـــن رویکـــرد دول ـــه اخـــذ اجـــازه آن هـــا از مجلـــس شـــورای اســـالمی اســـت. ای ـــد ب نیازمن

ســـوی مجلـــس بـــه دنبـــال داشـــته اســـت. ازایـــن رو مجلـــس خواســـتار ادامـــه اعتبـــار برنامـــه پنجـــم توســـعه تـــا زمـــان تصویـــب برنامـــه ششـــم شـــده اســـت. ماهنامـــه بنـــدر و دریـــا کـــه در 

شـــامره پیشـــین خـــود گـــزارش جامعـــی از ایـــن برنامـــه و نظـــر برخـــی از بخش هـــای دریایـــی کشـــور تهیـــه و منتـــر کـــرد، در ایـــن شـــامره بـــا دکـــرت علـــی جهاندیـــده، معـــاون برنامه ریـــزی 

و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی به گفتگو نشسته است تا به جزییات بیشرتی از این برنامه بپردازد.
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نیـــاز دارد را در دو ظـــرف » احـــکام دایمـــی مســـتخرج از قوانیـــن 

برنامه هـــای قبلـــی« و » احـــکام موردنیـــاز اجـــرای برنامـــه 

ـــه  ـــه مجلـــس شـــورای اســـالمی ارای ـــم و ب ششـــم توســـعه«، تنظی

کـــرده اســـت. بـــر ایـــن اســـاس برنامه هـــای مختلـــف برنامـــه 

ــا،  ــربدی بخش هـ ــناد راهـ ــوب اسـ ــعه در چارچـ ــم توسـ ششـ

فرابخش هـــا و موضوعـــات خـــاص کـــه اســـناد پشـــتیبان 

الیحـــه احـــکام برنامـــه هســـتند، در داخـــل خـــود دولـــت بـــه 

ـــرد  ـــن رویک ـــا ای ـــید. ضمن ـــد رس ـــران خواه ـــات وزی ـــب هی تصوی

دولـــت، رویکـــرد جدیـــدی نیســـت تـــا از آن بـــه بدعـــت یـــاد 

شـــود، بلکـــه برنامـــه پنجـــم توســـعه نیـــز دقیقـــا بـــه همیـــن 

ــه  ــه هیچ گونـ ــه برنامـ ــل الیحـ ــد و در داخـ ــم شـ ــکل تنظیـ شـ

ـــا  ـــعه بخش ه ـــای توس ـــه برنامه ه ـــود، بلک ـــه ای نب ـــداول برنام ج

و فرابخـــش هـــا در قالـــب بســـته های اجرایـــی تدویـــن شـــد و 

بـــه مجلـــس ارایـــه نشـــد و در آن زمـــان هـــم این گونـــه مـــورد 

اعـــرتاض مجلـــس قـــرار نگرفـــت.

بنـــدر و دریـــا: ایـــن برنامه هـــا و مصوبـــات در حـــوزه حمل ونقـــل 

ـــتند؟ ـــخص هس مش

ــل  ــش حمل ونقـ ــاز بخـ ــی موردنیـ ــکام قانونـ ــده: احـ جهاندیـ

دریایـــی در ســـال های برنامـــه ششـــم توســـعه کـــه مســـتلزم 

دریافـــت مجـــوز از مجلـــس شـــورای اســـالمی هســـتند، در مـــاده 

ـــه ششـــم توســـعه«،  ـــاز اجـــرای برنام 12 »الیحـــه احـــکام موردنی

ــش  ــعه بخـ ــه توسـ ــر برنامـ ــوی دیگـ ــت. از سـ ــده اسـ درج شـ

ـــعه، در  ـــم توس ـــه شش ـــال های برنام ـــی در س ـــل دریای حمل و نق

ـــط  ـــی« توس ـــل دریای ـــش حمل و نق ـــربدی بخ ـــند راه ـــب »س قال

خـــود اعضـــای خانـــواده بـــزرگ بخـــش حمل و نقـــل دریایـــی 

ــوردی  ــادر و دریانـ ــازمان بنـ ــت سـ ــئولیت و محوریـ ــا مسـ و بـ

تنظیـــم و تدوین شـــده اســـت کـــه خوشـــبختانه مـــورد اســـتقبال 

ــت و  ــازمان مدیریـ ــازی و سـ ــژه وزارت راه و شهرسـ ــه ویـ و توجـ

برنامه ریـــزی کشـــور هـــم قرارگرفتـــه اســـت. از آن جایـــی کـــه 

ــتقیم ارکان  ــدی و مسـ ــارکت جـ ــا مشـ ــند بـ ــن سـ ــن ایـ تدویـ

ــه مناســـب و  ــا رصف وقـــت و حوصلـ ــن بخـــش و بـ ــی ایـ اصلـ

بـــا بهره گیـــری از نقطـــه نظـــرات و دیدگاه هـــای مختلـــف 

ـــه  ـــت ک ـــد اس ـــت؛ امی ـــده اس ـــی انجام ش ـــی و کارشناس مدیریت

نقطه ضعـــف قابل توجهـــی در آن نباشـــد.

بنـــدر و دریـــا: خواننـــدگان ماهنامـــه بنـــدر و دریـــا در گـــزارش 

ـــی  ـــد بررس ـــان رون ـــل در جری ـــور کام ـــاه به ط ـــامره بهمن م ـــژه ش وی

ـــند در  ـــا س ـــه ی ـــن برنام ـــی ای ـــد« بررس ـــرار گرفتن ـــم ق ـــه شش برنام

ـــت.  ـــده اس ـــول ش ـــی موک ـــال آت ـــه س ـــالمی ب ـــورای اس ـــس ش مجل

آیـــا ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی برنامـــه ای بـــرای اســـتفاده از 

فرصـــت پیش آمـــده بـــرای بهبـــود و بازنگـــری در برخـــی مـــوارد 

مربـــوط بـــه ایـــن حـــوزه را نـــدارد؟ بیشـــرت مقصـــودم مـــواردی 

اســـت کـــه بـــا انتقادهایـــی از ســـوی بخـــش خصوصـــی مواجـــه 

شـــده بـــود؟

جهاندیـــده: واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه دولـــت محـــرتم نیـــازی 

ــده  ــای تنظیم شـ ــوای الیحه هـ ــالح محتـ ــری و اصـ ــه بازنگـ بـ

منی بینـــد. از ســـوی دیگـــر طبـــق مـــاده ) 32( آیین نامـــه 

ـــدگان  ـــات و مناین ـــک از مقام ـــت : »هیچ ی ـــات دول ـــی هی داخل

دســـتگاه های اجرایـــی کـــه هنـــگام بررســـی لوایـــح در 

ــه  ــاز بـ ــور می یابنـــد مجـ ــیون و جلســـات علنـــی حضـ کمیسـ

مخالفـــت بـــا مفـــاد الیحـــه دولـــت نخواهنـــد بـــود«. 

بـــر ایـــن اســـاس ایـــن پیش فـــرض کـــه؛ هم اکنـــون فرصتـــی 

ــه  ــی  »الیحـ ــای احتاملـ ــالح ضعف هـ ــری و اصـ ــرای بازنگـ بـ

ـــکام  ـــه اح ـــا »الیح ـــم« و ی ـــه شش ـــرای برنام ـــاز اج ـــکام موردنی اح

دایمـــی برنامه هـــای توســـعه« در حـــوزه بنـــادر و دریانـــوردی 

ـــا  ـــت. ب ـــک نیس ـــت نزدی ـــه واقعی ـــی ب ـــت،  خیل ـــده اس فراهم ش

ایـــن حـــال اگـــر چنیـــن فرصتـــی از ســـوی دولـــت فراهـــم شـــود، 

از آن اســـتفاده خواهیـــم کـــرد.

بنـــدر و دریـــا: یکـــی از بندهـــای ایـــن برنامـــه، مربـــوط بـــه موضـــوع 

ایجـــاد ســـازمان توســـعه مکـــران اســـت. بـــا توجـــه بـــه این کـــه 

ــر  ــی تصمیم گیـ ــاد حاکمیتـ ــوردی، نهـ ــادر و دریانـ ــازمان بنـ سـ

ــر  ــوی دیگـ ــت و از سـ ــران اسـ ــوذ ایـ ــت نفـ ــای تحـ ــرای آب هـ بـ

ـــری  ـــال تصدی گ ـــه دنب ـــر ب ـــای دیگ ـــه آزاد و نهاده ـــازمان منطق س

ـــادر و  ـــازمان بن ـــام س ـــاد ش ـــه اعتق ـــتند، ب ـــدوده هس ـــن مح ـــر ای ب

ـــا ایجـــاد ســـازمان  ـــد چـــه اســـرتاتژی در مواجهـــه ب ـــوردی بای دریان

توســـعه ســـواحل مکـــران اتخـــاذ کنـــد؟

ـــازمان  ـــاد س ـــوع »ایج ـــه موض ـــت ک ـــه داش ـــد توج ـــده: بای جهاندی

توســـعه مکـــران در یکـــی از بندهـــای برنامـــه ششـــم توســـعه«، درج 

ـــک از  ـــدی در هیچ ی ـــن بن ـــارض چنی ـــال ح ـــت و در ح ـــده اس نش

مـــواد »الیحـــه احـــکام دایمـــی برنامه هـــای توســـعه« و »الیحـــه 

ـــدارد،  ـــاز اجـــرای برنامـــه ششـــم توســـعه« وجـــود ن احـــکام موردنی

بلکـــه فقـــط در »پیش نویـــس الیحـــه پیشـــنهادی احـــکام 

ـــت و  ـــازمان مدیری ـــوی س ـــدی از س ـــن بن ـــد«، چنی ـــی جدی دایم

ـــه  ـــی ک ـــا از آن جای ـــت. ام ـــده اس ـــور پیشنهادش ـــزی کش برنامه ری

ایـــن ایـــده هنـــوز به خوبـــی شـــکل نگرفتـــه و ابعـــاد مختلـــف و 

آثـــار اجرایـــی مثبـــت و منفـــی آن به خوبـــی بررســـی نشـــده اســـت 

و بـــه خاطـــر احتـــامل تداخـــل وظایـــف قانونـــی ســـازمان توســـعه 

ـــه  ـــا وظایـــف قانونـــی ســـایر دســـتگاه ها ازجمل ســـواحل مکـــران ب

ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی، هـــم در ســـطح ملـــی و هـــم در 

ســـطح بین املللـــی و بـــا لحـــاظ ایـــن حقیقـــت کـــه در حـــال 

ـــرو  ـــی در قلم ـــارات قانون ـــئولیت ها و اختی ـــرتین مس ـــارض بیش ح

ســـواحل کشـــور در حـــوزه وظایـــف و مســـئولیت های خانـــواده 

ــازمان  ــن سـ ــرار دارد، بنابرایـ ــازی قـ ــزرگ وزارت راه و شهرسـ بـ

پیشـــنهاد اصالحـــی و تکمیلـــی خـــود مبنـــی بـــر قرارگرفـــنت 

مســـئولیت ایجـــاد و اداره چنیـــن ســـازمانی در زیرمجموعـــه وزارت 

ـــازمان  ـــه س ـــازی ب ـــر راه و شهرس ـــق وزی ـــازی را از طری راه و شهرس

مدیریـــت و برنامه ریـــزی و دولـــت ارایـــه کـــرده اســـت. 

ضمنـــا قلمـــرو آبـــی مناطـــق آزاد در قانـــون کامـــال مشـــخص 

و بســـیار محـــدود اســـت و قطعـــا در صـــورت شـــکل گیری 

»ســـازمان توســـعه مکـــران« نیـــز کـــه بـــرای برنامه ریـــزی، 

اجـــرا و نظـــارت بـــر برنامه هـــای توســـعه در ســـواحل مکـــران 

پیشنهادشـــده اســـت قلمـــرو آبـــی آن نیـــز کامـــال مشـــخص و 

محـــدود خواهـــد بـــود. 

موضوع »ایجاد سازمان 
توسعه مکران در یکی 

از بندهای برنامه ششم 
توسعه«، درج نشده 
است و در حال حارض 

چنین بندی در هیچ یک 
از مواد »الیحه احکام 

دایمی برنامه های 
توسعه« و »الیحه 

احکام موردنیاز اجرای 
برنامه ششم توسعه« 
وجود ندارد، بلکه فقط 

در »پیش نویس الیحه 
پیشنهادی احکام 

دایمی جدید«، چنین 
بندی از سوی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی 

کشور پیشنهادشده 
است.
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پوشـــیده نیســـت به طوری کـــه آمارهـــای ثبت شـــده بین املللـــی رشـــد ایـــن 

صنعـــت را،  حتـــی در زمـــان رکـــود اقتصـــادی بین املللـــی نشـــان می دهنـــد.

کشـــور مـــا ایـــران بـــه دلیـــل  برخـــورداری از موقعیـــت جغرافیایـــی خـــاص خـــود در 

کنـــار چهارفصـــل بـــودن و داشـــن دریـــا هـــم در شـــامل و هـــم در جنـــوب ازجملـــه 

کشـــورهایی اســـت کـــه ظرفیت هـــا و پتانســـیل های فراوانـــی را در زمینـــه 

گردشـــگری دارد.

ــت  ــاحل اسـ ــا و سـ ــران دریـ ــگری ایـ ــوه در گردشـ ــای بالقـ ــی از ظرفیت هـ یکـ

ـــم  ـــت و ه ـــوردار اس ـــگری برخ ـــتی و گردش ـــاالی توریس ـــت ب ـــم از جذابی ـــه ه ک

می توانـــد عامـــل جذب کننـــده رسمایه گـــذاران بـــرای رسمایه گـــذاری در 

ایـــن مناطـــق باشـــد.

ظرفیت هـــای گردشـــگری ماننـــد پتانســـیل های شـــامل ایـــران در ســـه 

اســـتان گیـــالن، مازنـــدران و گلســـتان از آســـتارا در شـــامل غـــرب ایـــران تـــا 

بنـــدر ترکمـــن در رشق دریـــای خـــزر و ســـواحل جنوبـــی دریـــای خـــزر کـــه 

بزرگ تریـــن اکوسیســـتم آبـــی شـــامل ایـــران هســـتند موجودیتـــی بســـیار 

ـــوب  ـــی جن ـــگری دریای ـــیل های گردش ـــود دارد و پتانس ـــم گیر وج ـــال و چش فع

ــای  ــم آن در مرزهـ ــع عظیـ ــامن و منابـ ــای عـ ــارس و دریـ ــه خلیج فـ ــور کـ کشـ

رسارسی و گســـرتده جنوبـــی ایـــران را در برمی گیـــرد ازجملـــه ظرفیت هـــای 

وســـیع ایـــران در زمینـــه گردشـــگری دریایـــی اســـت.

شـــور و اشـــتیاق بـــرای ســـفر بـــه ســـواحل دریـــا در  متامـــی 

ـــادی  ـــداد زی ـــاله تع ـــود دارد و هرس ـــان وج ـــار جه ـــه و کن گوش

ـــات  ـــتفاده از امکان ـــا و اس ـــه دری ـــیدن ب ـــد رس ـــافر را  به قص مس

دریایی و ساحلی به سفر تشویق می کند. 

کشـــورهایی ماننـــد اســـرتالیا به عنـــوان یکـــی از اصلی تریـــن مقاصـــد 

ـــج  ـــدی پن ـــته درآم ـــه توانس ـــود ک ـــناخته می ش ـــان ش ـــی جه ـــگری دریای گردش

میلیـــارد دالری را تنهـــا از طریـــق گردشـــگری دریایـــی خـــود کســـب کنـــد.

امـــا تنهـــا اســـرتالیا نیســـت کـــه توانســـته از طریـــق بهره بـــرداری از  گردشـــگری 

ـــا  ـــه ب ـــری ک ـــورهای کوچک ت ـــتند کش ـــد، هس ـــد کن ـــب درآم ـــود کس ـــی خ دریای

امکاناتـــی کم تـــر نســـبت بـــه کشـــور اســـرتالیا درآمدهایـــی چشـــم گیر را از 

طریـــق رسمایه گـــذاری در بخـــش گردشـــگری دریایـــی و جـــذب مســـافر کســـب 

ـــه  ـــته ب ـــال گذش ـــد س ـــه در چن ـــه ک ـــارات و ترکی ـــد ام ـــورهایی مانن ـــد، کش کنن

ـــورها  ـــن کش ـــه ای ـــده اند ازجمل ـــی تبدیل ش ـــگران دریای ـــی گردش ـــد اصل مقص

ـــتند. هس

 بـــر اســـاس آمارهـــای منترشـــده مدتـــی قبـــل، تعـــداد گردشـــگران 

ـــارد  ـــک میلی ـــرز ی ـــد از م ـــف ســـفر کردن ـــن کشـــورهای مختل ـــه بی ـــی ک بین امللل

نفـــر گذشـــت کـــه درآمدهـــای حاصـــل از  آن هـــا  10 درصـــد کل تولیـــدات ناخالص 

جهـــان را بـــه خـــود اختصـــاص داد. 

امـــروزه ظرفیـــت درآمـــد و اشـــتغال زایی صنعـــت گردشـــگری بـــر هیچ کـــس 

گردشگری دریایی در ایران
موهبتی که جدی گرفته منی شود

   سارا حامدی   
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زیرســـاخت های موردنیـــاز آن نیـــز در کشـــورمان وجـــود نـــدارد.

ـــت  ـــد وضعی ـــی معتقدن ـــگری دریای ـــوزه گردش ـــت اندرکاران ح ـــیاری از دس بس

گردشـــگری حـــال حـــارض کشـــور مـــا در کنـــار برخـــورداری از ظرفیت هـــای 

ــوری در  ــان کشـ ــی در شـ ــه حتـ ــت بلکـ ــول نیسـ ــا قابل قبـ ــون نه تنهـ گوناگـ

موقعیـــت ایـــران نیســـت.

بـــه گفتـــه ایـــن فعـــاالن حـــوزه گردشـــگری دریایـــی یکـــی از  دالیـــل اصلـــی 

عـــدم ورود رسمایه گـــذاران بخـــش خصوصـــی بـــه ایـــن حـــوزه نیـــز ســـود ده 

نبـــودن ایـــن حـــوزه اســـت و دولـــت حامیـــت چندانـــی از ایـــن بخـــش انجـــام 

نـــداده اســـت.

ـــراث  فرهنگـــی  ـــران از حیـــث می ـــی، ای ـــر اســـاس آمارهـــای منترشـــده جهان ب

در بیـــن 10 کشـــور نخســـت جهـــان قـــرار دارد  اســـت، امـــا متاســـفانه تنهـــا  

یک صـــدم درصـــد از ســـهم تجـــارت 600 تـــا 700 میلیـــارد دالری صنعـــت 

توریســـم جهانـــی را در اختیـــار داشـــته کـــه از ایـــن مقـــدار ســـهم بســـیار اندکـــی 

نصیـــب گردشـــگری دریایـــی می شـــود.

ایـــن نوشـــته شـــاید پیش گفتـــاری باشـــد بـــرای آن کـــه بیشـــرت بـــه اهمیـــت 

ـــه  ـــیم چ ـــود بیاندیش ـــا خ ـــم و ب ـــی بربی ـــود پ ـــور خ ـــی در کش ـــگری دریای گردش

عواملـــی موجـــب می شـــود تـــا کشـــورهایی ماننـــد امـــارات و ترکیـــه و ماننـــد 

آن هـــا بتواننـــد در حـــوزه گردشـــگری دریایـــی بـــه موقعیـــت فعلـــی خـــود دســـت 

ـــم؟ ـــران نتوانی ـــا در ای ـــا م ـــد ام ـــدا کنن پی

ـــی  ـــگری دریای ـــه گردش ـــه ب ـــا توج ـــورهای دنی ـــرت کش ـــه در بیش ـــی ک از آن جای

ـــی  ـــات آب ـــا و تفریح ـــل دریایی،ورزش ه ـــی، حمل و نق ـــای دریای ـــب توره در قال

ـــد  ـــم چن ـــا ه ـــور م ـــت در کش ـــه اس ـــگری قرارگرفت ـــای گردش ـــدر برنامه ه در ص

ـــده  ـــی پرداخته ش ـــگری دریای ـــوع گردش ـــه موض ـــش ب ـــه کامبی ـــت ک ـــالی اس س

امـــا ایـــن توجـــه در مقایســـه بـــا ظرفیت هـــای گردشـــگری دریایـــی کشـــور و 

ـــر  ـــیار پایین ت ـــود بس ـــاس می ش ـــوزه احس ـــن ح ـــاالن ای ـــوی فع ـــه از س ـــازی ک نی

اســـت و فعـــاالن ایـــن حـــوزه بارهـــا بـــه روش هـــای مختلـــف از ســـازمان های 

متولـــی ماننـــد ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی و ســـازمان میـــراث فرهنگـــی و 

ـــرای رونـــق ایـــن بخـــش  ـــا فکـــری اساســـی ب ـــد ت گردشـــگری درخواســـت کرده ان

داشته باشـــند.

ــوار  ــزار و 800 کیلومـــرت نـ ــار داشـــن پنـــج هـ ــران در کنـ ــر ایـ از ســـوی دیگـ

ـــای خـــزر ســـهم بســـیار ناچیـــزی از درآمدهـــای  ســـاحلی در خلیج فـــارس و دری

ـــت  ـــاص داده اس ـــود اختص ـــه خ ـــه را ب ـــان و خاورمیان ـــی جه ـــگری دریای گردش

ـــور  ـــواحل کش ـــه س ـــه ب ـــی ک ـــگران داخل ـــوی گردش ـــته جوابگ ـــی نتوانس و حت

ســـفر می کننـــد هـــم باشـــد به گونـــه ای کـــه بســـیاری از هم وطنامنـــان بـــرای 

بهره گیـــری از ســـواحل و امکانـــات گردشـــگری دریایـــی راهـــی کشـــورهای 

ســـاحلی همســـایه ماننـــد دبـــی و ترکیـــه می شـــوند.

بـــه گفتـــه فعـــاالن گردشـــگری دریایـــی، ایـــن نـــوع گردشـــگری همـــواره حلقه ای 

مفقـــوده در میـــان ســـایر بخش هـــای گردشـــگری اســـت و حتـــی متاســـفانه 
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ـــت  ـــه بلی ـــرای تهی ـــافران ب ـــای مس ـــول صف ه ـــه و از ط ـــامان گرفت ـــت رسوس بلی

کاســـته شـــود.

حمیدرضـــا آبایـــی مدیـــرکل دفـــرت فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات  ســـازمان 

ـــورد  ـــن م ـــا در ای ـــدر و دری ـــگار بن ـــا خربن ـــو ب ـــت و گ ـــوردی در گف ـــادر و دریان بن

توضیـــح داده اســـت.

ــازمان  ــافری، سـ ــتی های مسـ ــت کشـ ــد بلیـ ــامانه خریـ ــدازی سـ ــورد راه انـ  در مـ

بنـــادر و دریانـــوردی چـــه اقداماتـــی را انجـــام داده اســـت؟

 در خصـــوص نحـــوه ثبت نـــام مســـافران محـــرتم، رشایطـــی فراهم شـــده کـــه 

ـــز  ـــا را نی ـــل آن ه ـــاس و ایمی ـــامره مت ـــوان ش ـــت بت ـــد بلی ـــهیل در خری ـــن تس ضم

ـــت. ـــاس گرف ـــا مت ـــا آن ه ـــوان ب ـــکل بت ـــروز مش ـــورت ب ـــا در ص ـــرد ت ـــت ک دریاف

بـــا راه انـــدازی ایـــن ســـامانه امـــکان خریـــد بلیـــت  مســـافرت های دریایـــی 

حداکـــر تـــا دو ســـاعت قبـــل از حرکـــت فراهم شـــده اســـت.

چـــه راه کارهایـــی صـــورت گرفـــت تـــا امـــکان صـــدور بلیـــت الکرتونیکـــی بـــرای 

ـــوردی در  ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــا س ـــی ب ـــه ارگان های ـــود و چ ـــم ش ـــهروندان فراه ش

ایـــن خصـــوص همـــکاری کردنـــد؟

ـــزه هـــر فرآینـــدی،  ـــه کـــه مشـــخص اســـت در خصـــوص اجـــرای مکانی هامن گون

هامهنگـــی و همـــکاری متامـــی اجـــزا بســـیار دارای اهمیـــت اســـت کـــه در 

ـــئوالن  ـــی مس ـــی و متام ـــور دریای ـــت ام ـــی معاون ـــر یعن ـــان ام ـــه متولی ـــن رابط ای

و پرســـنل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان هرمـــزگان، بهره بـــرداران رشکت هـــای 

تعاونـــی شـــناورها و کشـــتیرانی ها و مجریـــان رشکت هـــای انفورماتیکـــی 

و فـــاوای ســـازمان در قالـــب تیمـــی مشـــرتک موضـــوع را بـــا قیـــد فوریـــت و 

حساســـیت در دســـتور کار خـــود قـــرار دادنـــد و توانســـتند در مهلتـــی مشـــخص 

ـــد. ـــم آورن ـــی را فراه ـــد اینرتنت ـــکان خری ـــی و ام ـــت الکرتونیک ـــه بلی ـــامانه تهی س

ـــت  ـــی اهمی ـــات هواشناس ـــی اطالع ـــل دریای ـــوزه حمل و نق ـــه در ح ـــه این ک ـــر ب بانظ

ــه  ــوا( چـ ــی آب وهـ ــر ناگهانـ ــط خاص)تغیـ ــوع رشایـ ــورت وقـ ــادی دارد در صـ زیـ

متهیداتـــی بـــرای رفـــاه حـــال مســـافران و جـــربان خســـارات احتاملـــی در نظـــر 

گرفته شـــده اســـت؟

ــن  ــه ضمـ ــده کـ ــی فراهم شـ ــافران رشایطـ ــام مسـ ــوه ثبت نـ ــوص نحـ در خصـ

تســـهیل در خریـــد بلیـــت بتـــوان شـــامره متـــاس و ایمیـــل آن هـــا را نیـــز دریافـــت 

ـــن  ـــردد ایم ـــکلی در ت ـــه مش ـــروز هرگون ـــورت ب ـــور در ص ـــن منظ ـــه همی ـــرد، ب ک

ــخص  ــای مشـ ــافران در زمان هـ ــرای مسـ ــی بـ ــی پیام هایـ ــناورهای دریایـ شـ

ارســـال می شـــود تـــا بـــا آگاهـــی از رشایـــط بـــرای اســـتفاده دوبـــاره از بلیـــت 

ـــام و  ـــری از ازدح ـــهیالت و جلوگی ـــن تس ـــا ای ـــم ب ـــا امیدواری ـــود، م ـــی ش هامهنگ

ـــزان در کـــامل  رسدرگمـــی مســـافرین، رشایطـــی را فراهـــم کنیـــم کـــه همـــه عزی

ـــتفاده  ـــگ اس ـــرده و فرهن ـــادرت ک ـــی مب ـــفرهای دریای ـــه س ـــهولت ب ـــش و س آرام

از امکانـــات و موهبت هـــای دریـــا در بیـــن متامـــی مـــردم کشـــور عزیزمـــان 

نهادینـــه شـــود.

ــای  ــی در آژانس هـ ــل چندوجهـ ــث حمل و نقـ ــودن بحـ ــول بـ ــه معمـ ــه بـ ــا توجـ بـ

مســـافربری آیـــا  ایـــن امـــکان بـــرای مســـافران وجـــود دارد تـــا بتواننـــد هنـــگام 

ــد؟ ــز رزرو مناینـ ــار و ...( را نیـ ــام، قطـ ــر ) هواپیـ ــای دیگـ ــد بلیت هـ خریـ

اگـــر رشایـــط خریـــد اینرتنتـــی مهیـــا شـــود، دسرتســـی هریـــک از مســـافران 

ـــر  ـــن خاط ـــه همی ـــود. ب ـــم می ش ـــه فراه ـــه درگاه مربوط ـــی ب ـــر طریق ـــز از ه عزی

در قـــدم اول بایـــد بـــا مراجعـــه بـــه ســـایت http://daryasafar.pmo.ir نســـبت 

ـــر خدمـــات مســـافرتی  ـــه آژانس هـــا و دفات ـــا رفـــنت ب ـــا ب ـــدام شـــود ت ـــد اق ـــه خری ب

ـــل  ـــه عم ـــی ب ـــاس هامهنگ ـــر اس ـــه ب ـــد، البت ـــت مناین ـــود را دریاف ـــای خ بلیت ه

ـــه  ـــود همیش ـــرد خ ـــه ف ـــر ب ـــای منح ـــل جذابیت ه ـــه دلی ـــی ب ـــفرهای دریای س

ــتانه  ــه در آسـ ــا کـ ــن روزهـ ــت . ایـ ــوده اسـ ــگران بـ ــد گردشـ ــدر مقاصـ در صـ

فرارســـیدن نـــوروز هســـتیم بســـیاری از هم وطنـــان شـــهرهای دریایـــی و 

ـــدور  ـــتم ص ـــش از سیس ـــا پی ـــاب کرده اند.ت ـــود انتخ ـــفر خ ـــد س ـــاحلی را مقص س

ـــادر  ـــی کـــه به تازگـــی از ســـوی ســـازمان بن ـــت در مســـیرهای دریای ـــروش بلی و ف

ـــه  ـــرای تهی ـــد ب ـــور بودن ـــافران مجب ـــت مس ـــده اس ـــدازی ش ـــوردی راه ان و دریان

بلیـــت در ســـفرهای طوالنـــی بـــه انتظـــار باشـــند تـــا بتواننـــد بلیـــت مقصـــد خـــود 

را خریـــداری کننـــد امـــا مســـئوالن ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی امیدوارنـــد 

بـــا راه انـــدازی ســـامانه فـــروش و صـــدور بلیـــت مســـیرهای دریایـــی فـــروش 

حمیدرضا آبایی از جزییات سامانه صدور و فروش بلیت 
مسیرهای دریایی می گوید

دریافت شامره متاس مسافر برای 
ارتباط در صورت بروز مشکل
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آمـــده بـــا رشکت هـــای تعاونـــی شـــناورها و کشـــتیرانی های مربوطـــه، مقـــرر 

ـــرای  ـــهیالت الزم ب ـــط و تس ـــده رشای ـــاد ش ـــر ی ـــا دفات ـــی ب ـــن رایزن ـــا ضم ـــده ت ش

ـــاز  ـــرتی نی ـــت بیش ـــان و وق ـــه زم ـــلام ب ـــه مس ـــد ک ـــود آی ـــه وج ـــز ب ـــم نی ـــن مه ای

ـــوروزی 1395 باقـــی  ـــا رشوع ســـفرهای ن دارد و در ایـــن فرصـــت کوتاهـــی کـــه ت

ـــی در راســـتای  ـــع، میـــرس نیســـت ول ـــه راهـــکاری جام ـــکان رســـیدن ب اســـت ام

ـــه  ـــت ک ـــا اس ـــی ترین راهکاره ـــی از اساس ـــی یک ـــگ بازاریاب ـــن فرهن ـــای ای ارتق

ـــت. ـــد گرف ـــرار خواه ـــدی ق ـــای بع ـــتور کاره در دس

ـــر راه و  ـــژه وزی ـــد وی ـــه و تاکی ـــهروندی، موردتوج ـــوق ش ـــظ حق ـــه حف ـــی ک  از آن جای

شهرســـازی اســـت نحـــوه اطالع رســـانی در خصـــوص بهره منـــدی شـــهروندان 

از ایـــن ســـامانه بـــه چـــه صـــورت بـــوده اســـت و شـــهروندان از چنـــد روز قبـــل 

می تواننـــد بـــرای خریـــد بلیـــت اقـــدام کننـــد؟

ــام وزارت  ــد مقـ ــتور و تاکیـ ــرای دسـ ــتای اجـ ــا در راسـ ــن اقدام هـ ــی ایـ متامـ

راه  شهرســـازی صـــورت گرفتـــه اســـت زیـــرا هامن طـــور کـــه مشـــخص اســـت 

ــکال  ــی اشـ ــی در متامـ ــی و اینرتنتـ ــد الکرتونیکـ ــرای خریـ ــهیالت الزم بـ تسـ

حمل و نقـــل تقریبـــا فراهـــم شـــده و ایـــن ضعـــف فقـــط در حمل و نقـــل 

ـــتور و  ـــاس دس ـــر اس ـــر ب ـــن خاط ـــه همی ـــود، ب ـــهود ب ـــی مش ـــافرت های دریای مس

ـــای  ـــکیل تیم ه ـــا تش ـــوردی ب ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــل س ـــای مدیرعام حامیت ه

تخصصـــی و پیگیری هـــای بـــه عمـــل آمـــده ایـــن مشـــکل نیـــز برطـــرف و بـــا 

ـــد بلیـــت  مســـافرت های دریایـــی حداکـــر  ـــدازی ایـــن ســـامانه امـــکان خری راه ان

ـــهولت  ـــرای س ـــن ب ـــت. همچنی ـــده اس ـــم  ش ـــت فراه ـــل از حرک ـــاعت قب ـــا دو س ت

ــن  ــی ایـ ــفرهای دریایـ ــت سـ ــی، بلیـ ــد اینرتنتـ ــه درگاه خریـ ــی بـ در دسرتسـ

ســـامانه در ســـایت اصلـــی ســـازمان بـــه نشـــانی www.pmo.ir و ســـایت شـــهراه 

ـــن در  ـــانیhttp://shahrah.mrud.ir و همچنی ـــه نش ـــازی ب وزارت راه و شهرس

http://و http://daryasafar.pmo.ir ســـایت اصلـــی ایـــن ســـامانه بـــه نشـــانی

ــهروندان  ــوم شـ ــرتس عمـ ــت و در دسـ ــده اسـ ــذاری شـ hamdticket.ir بارگـ

گرامـــی قـــرار گرفتـــه اســـت. امیـــد اســـت بـــا راه انـــدازی و بهره گیـــری از ایـــن 

ـــش و  ـــفرهای آرامش بخ ـــاهد س ـــی ش ـــز دریای ـــافران عزی ـــی مس ـــات، متام امکان

ـــتان  ـــه دوس ـــامانه ب ـــن س ـــاره از ای ـــتفاده دوب ـــن اس ـــند و ضم ـــادی آفرین باش ش

ـــا گام هـــای  و آشـــنایان خـــود نیـــز، اســـتفاده از ایـــن ســـامانه را پیشـــنهاد کننـــد ت

اساســـی در جهـــت اســـتفاده از دریـــا و امکانـــات بی نظیـــر آن در بیـــن آحـــاد 

جامعـــه و فرهنگ ســـازی بـــر پایـــه دریـــا برداشـــته شـــود. 
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بـــه نظـــر شـــام در حـــال حـــارض وضعیـــت گردشـــگری دریایـــی کشـــور در چـــه ســـطحی 

قـــرار دارد و آیـــا نســـبت بـــه ســـال های گذشـــته پیرفتـــی داشـــته اســـت؟

کشـــور عزیزمـــان در شـــامل و جنـــوب دارای پتانســـیل های بالقـــوه در 

گردشـــگری دریایـــی بـــوده و مـــردم نیـــز نشـــان دادنـــد متایـــل و عالقـــه زیـــادی بـــه 

ـــیل های  ـــن پتانس ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــر ب ـــن خاط ـــه همی ـــد ب ـــی دارن ـــات دریای تفریح

ــت  ــت وضعیـ ــوان گفـ ــرات می تـ ــه جـ ــوب بـ ــتفاده مطلـ ــود اسـ ــود و نبـ موجـ

ـــی  ـــود. از طرف ـــی منی ش ـــبی ارزیاب ـــطح مناس ـــور در س ـــی کش ـــگری دریای گردش

ـــش  ـــارس بی ـــامن و خلیج ف ـــای ع ـــداد دری ـــور در امت ـــوب کش ـــی جن ـــرز آب ـــا م تنه

از دو هـــزار کیلومـــرت اســـت واقعـــا چنـــد درصـــد از ایـــن مرزهـــای آبـــی بـــرای 

جـــذب گردشـــگر دریایـــی داخلـــی و خارجـــی اســـتفاده می شـــود. ســـواحل 

دریـــای خـــزر کـــه یکـــی از زیباتریـــن ســـواحل زیبـــا در دنیـــا اســـت در ایـــام 

ـــی  ـــگری دریای ـــزان از گردش ـــه می ـــتان چ ـــوروز و تابس ـــام ن ـــه ای ـــالت از جمل تعطی

ــط در  ــت فقـ ــده اسـ ــد اعالم شـ ــاص می دهـ ــود اختصـ ــه خـ ــات را بـ و تفریحـ

ـــد  ـــردد می کنن ـــزر ت ـــای خ ـــواحل دری ـــر در س ـــون نف ـــش از 12 میلی ـــام بی ـــن ای ای

ـــه  ـــگری چ ـــی و گردش ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــد س ـــط مانن ـــئوالن ذی رب ـــا مس واقع

اقدامـــی بـــرای اســـتفاده از ایـــن مســـافران عالقه منـــد بـــرای گردشـــگری دریایـــی  

انجـــام داده انـــد؟ ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی متولـــی گردشـــگری دریایـــی 

ـــعه  ـــد و توس ـــرای رش ـــری ب ـــای موث ـــته گام ه ـــال گذش ـــد س ـــی در چن ـــت ول نیس

ــای وام  ــا اعطـ ــته اســـت و بـ ــافرت دریایـــی و گردشـــگری دریایـــی برداشـ مسـ

ـــی  ـــای خصوص ـــه بخش ه ـــده ب ـــوه اداره ش ـــهیالت وج ـــل تس ـــت از مح ارزان قیم

ــا  ــی بـ ــان را  اندکـ ــردم عزیزمـ ــته اســـت مـ ــه توانسـ ــن زمینـ ــد در ایـ و عالقه منـ

فرهنـــگ دریـــا و اســـتفاده از تفریحـــات دریایـــی آشـــنا کنـــد، به طوری کـــه در 

کیـــش رســـتوران های دریایـــی فعـــال و شـــناورهای تفریحـــی و مفـــرح داریـــم کـــه 

ـــرداری  ـــه بهره ب ـــدازی و ب ـــوردی راه ان ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــت س ـــا حامی ـــرا ب اک

ـــی  ـــوده و ناایمن ـــای فرس ـــا اتوبوس ه ـــان ب ـــردم عزیزم ـــته م ـــیده اند. در گذش رس

تـــردد می کردنـــد امـــا هم اکنـــون بـــا حامیـــت ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی 

متامـــی ایـــن اتوبوس هـــای فرســـوده خارج ســـازی شـــده   و جایگزیـــن آن هـــا 

ــده  ــی شـ ــی و ایمنـ ــتاندارد بین املللـ ــا اسـ ــی بـ ــافرت دریایـ ــناورهای مسـ شـ

ـــه  ـــوادث و ب ـــته از ح ـــال گذش ـــد س ـــا در چن ـــده ت ـــب ش ـــر موج ـــن ام ـــت و همی اس

خطـــر افتـــادن جـــان مســـافران جلوگیـــری به عمـــل آیـــد. بیـــش از 22  فرونـــد 

ـــه  ـــال ب ـــارد ری ـــذاری 400 میلی ـــم رسمایه گ ـــا حج ـــی ب ـــافری و تفریح ـــناور مس ش

بهره بـــرداری رســـیده اســـت، و 14  فرونـــد بـــه ارزش 1000 میلیـــارد ریـــال در 

ـــرداری  ـــه بهره ب ـــال 1395  ب ـــه در س ـــده ک ـــی  ش ـــت و پیش بین ـــاخت اس ـــال س ح

ـــت  ـــگام در حامی ـــوردی پیش ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــن س ـــید. بنابرای ـــد رس خواهن

ـــده  ـــی شناخته ش ـــات دریای ـــگری و تفریح ـــی، گردش ـــافرت دریای ـــعه مس از توس

ــئوالن  ــت مسـ ــا حامیـ ــده بـ ــال های آینـ ــم در سـ ــت بتوانیـ ــد اسـ ــت و امیـ اسـ

ـــای خـــزر نیـــز  ـــردد دریایـــی بیـــن ســـواحل در دری کشـــور گردشـــگری دریایـــی و ت

راه انـــدازی شـــود.

 

بـــه اعتقـــاد شـــام فرصت هـــا و چالش هـــای فـــراروی صنعـــت گردشـــگری دریایـــی 

ـــتند؟ ـــواردی هس ـــه م ـــران چ ای

ــخ  ــردم و در پاسـ ــاره ای کـ ــگری اشـ ــت گردشـ ــای صنعـ ــوص فرصت هـ در خصـ

بـــه ایـــن ســـوال بیشـــرت توضیـــح می دهـــم، ســـواحل شـــاملی کشـــور بیـــش از 

800 کیلومـــرت ســـاحل آبـــی دارد و ســـواحل آبـــی در جنـــوب بیـــش از دو هـــزار 

ــا و حوضچه هـــای آبـــی دارای  و 45 کیلومـــرت اســـت  دسرتســـی بـــه رودخانه هـ

ظرفیت هـــای عظیمـــی در حـــوزه گردشـــگری دریایـــی و حمل و نقـــل مســـافری 

ـــگام  ـــش و هن ـــم، کی ـــاحلی قش ـــای س ـــر زیب ـــر آن جزای ـــالوه ب ـــتند. ع ـــی هس دریای

ـــود  ـــزاری می ش ـــخت افزاری و نرم اف ـــزی س ـــک برنامه ری ـــا ی ـــه ب ـــود دارد ک ـــز وج نی

جـــذب گردشـــگر دریایـــی خارجـــی را در آن جـــا فراهـــم منـــود. یقینـــا جـــذب 

گردشـــگران خارجـــی یکـــی از بهرتیـــن شـــکل های تحقـــق اقتصـــاد مقاومتی اســـت 

ـــون  ـــج میلی ـــاالنه پن ـــد س ـــط می دهن ـــئوالن ذی رب ـــه مس ـــی ک ـــار و ارقام ـــق آم و طب

نفـــر گردشـــگر و توریســـت خارجـــی وارد کشـــور شـــده اند و از ایـــن تعـــداد اندکـــی از 

آن هـــا به قصـــد اســـتفاده از تفریحـــات دریـــا بـــه ســـواحل شـــاملی و جنوبـــی کشـــور 

ـــه  ـــاز ب ـــت و نی ـــرتده اس ـــیار گس ـــی بس ـــگری دریای ـــت گردش ـــد. صنع ـــفر کرده ان س

ـــی را  ـــگری دریای ـــب گردش ـــه جوان ـــه هم ـــع ک ـــرح جام ـــم انداز و ط ـــند چش ـــک س ی

پوشـــش دهـــد دارد. بـــه قـــول یکـــی از دلســـوزان ایـــن بخـــش، گردشـــگری دریایـــی 

»گردشـــگری دریایـــی به عنـــوان یکـــی از بخش هـــای ســـودآور و مفـــرح در 

امـــر گردشـــگری در متامـــی کشـــورها طرفـــداران و هـــواداران خـــاص خـــود را 

ــا کـــه موهبت هـــای طبیعـــی فراوانـــی هـــم در  دارد و به خصـــوص در کشـــور مـ

شـــامل و هـــم در جنـــوب کشـــور وجـــود دارد میـــزان ایـــن عالقه منـــدی بســـیار 

ـــان  ـــه در ش ـــی ک ـــفانه اقدام های ـــته متاس ـــال گذش ـــد س ـــت.اما در چن ـــرت اس بیش

ــا بخشـــی از ســـخنان عبدالکریـــم رزازان  آن باشـــد انجام نشـــده اســـت، این هـ

ـــدر و  ـــه بن ـــا ماهنام ـــو ب ـــوردی در گفتگ ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــل س ـــاور مدیرعام مش

ـــوب دارای  ـــامل و جن ـــا درش ـــور م ـــم رزازان کش ـــه عبدالکری ـــه گفت ـــت. ب ـــا اس دری

ـــد  ـــان دادن ـــز نش ـــردم نی ـــوده و م ـــی ب ـــگری دریای ـــوه در گردش ـــیل های بالق پتانس

کـــه  بـــه تفریحـــات دریایـــی عالقـــه دارنـــد کـــه بـــا توجـــه بـــه پتانســـیل های موجـــود 

و عـــدم اســـتفاده مطلـــوب وضعیـــت گردشـــگری دریایی کشـــور در ســـطح مناســـبی 

ـــوردی  ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــده س ـــوه اداره ش ـــابق وج ـــود.دبیر س ـــی منی ش ارزیاب

ـــی  ـــگری دریای ـــی گردش ـــوردی متول ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــه س ـــد ک ـــد می کن تاکی

ـــا از  ـــت پوی ـــته حامی ـــه گذش ـــک ده ـــه در ی ـــت  ک ـــازمانی اس ـــا س ـــا تنه ـــت ام نیس

صنعـــت گردشـــگری و حمل و نقـــل مســـافرت دریایـــی داشـــته اســـت.به گفتـــه 

عبدالکریـــم رزازان مســـئوالن ذی ربـــط در امـــر گردشـــگری دریایـــی در زمـــان 

ــا  ــد امـ ــاده کننـ ــاخت ها را آمـ ــتند زیرسـ ــتند و می توانسـ ــت داشـ ــم فرصـ تحریـ

متاســـفانه چـــون متولـــی اصلـــی گردشـــگری دریایـــی بـــه وظیفـــه خـــود عمـــل نکـــرد 

حـــاال پـــس از لغـــو تحریم هـــا به خوبـــی منی توانیـــم ســـیل گردشـــگر دریایـــی و 

توریســـت دریایـــی عالقه منـــد بـــه کشـــور را ســـاماندهی کنیـــم.«

عبدالکریم رزازان در گفتگو با بندر و دریا مطرح کرد

 سازمان بنادر و دریانوردی
 متولی گردشگری دریایی نیست
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ــا از آن اســـتفاده  ــا در مصاحبه هـ کلیـــد واژه زیبایـــی شـــده کـــه مســـئوالن تنهـ

ـــد. در کشـــورهای  ـــری برمنی دارن ـــق آن گام موث ـــرای تحقـــق و رون ـــی ب ـــد ول می کنن

اروپایـــی کـــه به انـــدازه کشـــور مـــا ســـواحل و دریـــا ندارنـــد در پربیننده تریـــن نقـــاط 

شـــهر مـــوزه دریایـــی می ســـازند کـــه گردشـــگر دریایـــی بتوانـــد از ایـــن موزه هـــا کـــه 

تاریـــخ کشورشـــان را نشـــان می دهنـــد بازدیـــد کنـــد، چـــرا کشـــور مـــا کـــه شـــهرهای 

ـــد؟ ـــته باش ـــی نداش ـــوزه دریای ـــت م ـــا اس ـــه دری ـــک ب آن نزدی

بـــا توجـــه بـــه این کـــه لغـــو تحریم هـــا موجـــب می شـــود تـــا در بســـیاری از صنایـــع 

تحـــول ایجـــاد شـــود بـــه نظـــر شـــام  آیـــا در صنعـــت گردشـــگری دریایـــی نیـــز می تـــوان 

ـــرای مســـافران را داشـــت؟ ـــات ب ـــش امکان انتظـــار پیرفـــت و افزای

ــت  ــم فرصـ ــان تحریـ ــی در زمـ ــگری دریایـ ــر گردشـ ــط در امـ ــئوالن ذی ربـ مسـ

ـــون  ـــفانه چ ـــی متاس ـــد ول ـــاده کنن ـــاخت ها را آم ـــتند زیرس ـــتند و می توانس داش

ـــو  ـــس از لغ ـــاال پ ـــرد ح ـــل نک ـــود عم ـــه خ ـــه وظیف ـــی ب ـــگری دریای ـــی گردش متول

ـــی  ـــت دریای ـــی و توریس ـــگر دریای ـــیل گردش ـــم س ـــی منی توانی ـــا به خوب تحریم ه

عالقه منـــد بـــه کشـــور را ســـاماندهی کنیـــم. واقعـــا در ایـــن رابطـــه ســـازمان 

ـــی و شـــاملی  ـــادر جنوب ـــی تنهـــا اســـت. هم اکنـــون در بعضـــی از بن ـــادر و دریای بن

ـــت و در  ـــرده اس ـــاد ک ـــزی را ایج ـــافری مجه ـــه  مس ـــادر پایان ـــازمان بن ـــور، س کش

ـــوده  ـــم نیـــز خط هـــای مســـافرت دریایـــی داخلـــی و خارجـــی فعـــال ب زمـــان تحری

ـــی  ـــا در جاهای ـــت شـــود ت ـــت حامی ـــد  از طـــرف دول اســـت. بخـــش خصوصـــی بای

کـــه ســـازمان زیرســـاخت نـــدارد زیربنـــای مناســـبی بـــرای پهلوگیـــری شـــناورهای 

ـــود.  ـــا ش ـــی مهی تفریح

ــگری  ــی و گردشـ ــافرت دریایـ ــل مسـ ــعه حمل و نقـ ــای توسـ ــن روش هـ مهم تریـ

ـــا کمـــک  ـــه ایجـــاد تورهـــای تفریحـــی ب ـــوان ب ـــم را می ت ـــو تحری ـــس از لغ ـــی پ دریای

کشـــتی های بـــزرگ تفریحـــی بیـــن چنـــد شـــهر ســـاحلی و چنـــد کشـــور همســـایه، 

ایجـــاد خطـــوط مســـافری بیـــن شـــهرهای ســـاحلی داخلـــی  از طریـــق دریـــا و 

ـــل  ـــه داخ ـــگری ب ـــگاه ورود گردش ـــاد پای ـــور، ایج ـــی کش ـــاط دیدن ـــع آن در نق توزی

کشـــور از طریـــق دریـــا و توزیـــع آن در نقـــاط دیدنـــی کشـــور، توســـعه امکانـــات 

ورزشـــی دریایـــی و ســـاحلی ) اســـکی روی آب، غواصـــی، قایق هـــای بادبانـــی، 

ــالن های  ــی، سـ ــتوران دریایـ ــل رسـ ــی از قبیـ ــاد امکاناتـ ــری و...( ایجـ ماهیگیـ

هامیـــش و هتل هـــای روی آب، توســـعه گردشـــگری بـــرای تاالب هـــا و ســـواحل 

رودخانه هـــا، معرفـــی و نـــام بـــرد.

ـــافرت  ـــی و مس ـــگری دریای ـــت گردش ـــه صنع ـــد ک ـــود آی ـــی به وج ـــاور مل ـــن ب ـــر ای اگ

دریایـــی نقـــش  تاثیرگـــذاری در رشـــد و توســـعه اقتصـــاد کشـــور دارد و از آن جـــا 

کـــه اقتصـــاد مقاومتـــی بـــه دنبـــال دور شـــدن از درآمدهـــای آســـیب پذیر مثـــل 

درآمدهـــای نفتـــی و گام به ســـوی درآمدهـــای غیرآســـیب پذیـــر اســـت، گردشـــگری 

دریایـــی می توانـــد یکـــی از عوامـــل موثـــر و یاری رســـان اقتصـــاد مقاومتـــی در 

ـــد. ـــور باش کش

اگـــر بـــه بنـــده فرصـــت بدهنـــد بـــه یـــاری خـــدا در آینـــده نزدیـــک، شـــاهد راه انـــدازی 

ـــی  ـــفرهای دریای ـــرای س ـــوب ب ـــزر و در جن ـــای خ ـــروز در دری ـــی ک ـــتی تفریح کش

ـــود. ـــم ب ـــی خواهی ـــی و داخل فرارسزمین

ــش  ــردن بخـ ــارور کـ ــوص بـ ــی در خصـ ــه اقداماتـ ــوردی چـ ــادر و دریانـ ــازمان بنـ سـ

ــگری دریایـــی انجـــام داده اســـت؟ گردشـ

ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی و در راس آن آقـــای ســـعید نـــژاد عالقه منـــد هســـتند 

کـــه گردشـــگری دریایـــی را در ســـواحل دریـــای خـــزر فعـــال کننـــد بعضـــی از 

ــا  ــزر ماهیـــت دریایـــی آن بـ ــاد دارنـــد چـــون دریـــای خـ ــران اعتقـ صاحب نظـ

ـــدارد،  ـــه اقتصـــادی ن ـــی توجی ـــاوت اســـت گردشـــگری دریای ـــوب متف ـــای جن دری

بنـــده خـــالف ایـــن نظـــر را دارم، کشـــورهای حاشـــیه دریـــای خـــزر نیـــز بـــا همیـــن 

وضعیـــت مواجـــه هســـتند کشـــورهای آســـیایی میانـــه و مرکـــزی توانســـته اند ایـــن 

ـــود  ـــی به وج ـــافرت های دریای ـــردد مس ـــی و ت ـــگری دریای ـــرای گردش ـــت را ب فرص

ـــه روز نیـــز از آن به عنـــوان یـــک صنعـــت مـــادر اســـتفاده می کننـــد.  ـــد و روز ب بیاورن

شـــکر خـــدا در چنـــد مـــاه گذشـــته گام هـــای موثـــری برداشته شـــده اســـت و چنـــد 

ـــک  ـــده نزدی ـــتند و در آین ـــذاری هس ـــه رسمایه گ ـــد ب ـــی عالقه من ـــش خصوص بخ

شـــاهد ورود چندیـــن رســـتوران دریایـــی و شـــناورهای گردشـــگری در دریـــای 

ـــود. ـــم ب ـــزر خواهی خ

هرچنـــد کـــه ســـازمان میـــراث فرهنگـــی و گردشـــگری تاکنـــون در خصـــوص 

گردشـــگر دریایـــی طـــرح جامعـــی نـــدارد ولـــی ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی در چند 

ســـال گذشـــته مطالعـــات گســـرتده ای در قالـــب طـــرح حمل و نقـــل مســـافرت 

دریایـــی اقـــدام بـــه تهیـــه ســـند چشـــم انداز حمل و نقـــل مســـافری دریایـــی در 

افـــق  1404 منـــود کـــه نیـــاز اســـت بـــرای تحقـــق فرصت هـــا ایـــن مطالعـــات ادامـــه 

داشـــته باشـــد. در ایـــن طـــرح مطالعـــات امکان ســـنجی جایگزیـــن ســـفرهای 

ـــن –  ـــدر ترکم ـــد بن ـــف هامنن ـــیرهای مختل ـــی در مس ـــافرت دریای ـــا مس ـــاده ای ب ج

ـــای  ـــادر مســـافری دری بنـــدر آســـتارا دیده شـــده اســـت، مطالعـــات طـــرح جامـــع بن

خـــزر، و مطالعـــات طـــرح ســـاماندهی بنـــادر مســـافری جنـــوب و موضوعـــات مهمی 

ـــود دارد. ـــرح وج ـــن ط ـــه در ای ـــن رابط در ای

ـــازمان  ـــه س ـــت ک ـــن اس ـــورم ای ـــی چطور؟منظ ـــش خصوص ـــذاران بخ ـــرای رسمایه گ ب

بنـــادر و دریانـــوردی بـــرای ترغیـــب بخـــش خصوصـــی بـــرای ورود بـــه بخـــش 

ـــت؟ ــام داده اس ــی را انجـ ــه فعالیت هایـ ــی چـ گردشـــگری دریایـ

ــته  ــه گذشـ ــک دهـ ــه در یـ ــازمانی کـ ــا سـ ــردم تنهـ ــرض کـ ــه عـ ــور کـ هامن طـ

حامیـــت پویـــا از صنعـــت گردشـــگری و حمل و نقـــل مســـافرت دریایـــی داشـــته 

ـــن بخـــش  ـــه ای ـــل از ورود ســـازمان ب ـــوردی اســـت. قب ـــادر و دریان اســـت ســـازمان بن

مـــردم بـــرای تـــردد مســـافرت دریایـــی از اتوبوس هـــای دریایـــی فرســـوده و ناایمنـــی 

ــان  ــم و جـ ــواری بودیـ ــوادث ناگـ ــاهد حـ ــاالنه شـ ــه سـ ــد کـ ــتفاده می کردنـ اسـ

ــا  ــازمان و بـ ــت سـ ــا حامیـ ــون بـ ــی هم اکنـ ــاد ولـ ــر می افتـ ــه خطـ ــافران بـ مسـ

اعطـــای وام ارزان قیمـــت و بـــا ســـود صفـــر درصـــد بـــه بخش هـــای خصوصـــی و 

ـــده  ـــود آم ـــش به وج ـــن بخ ـــذاران در ای ـــرای رسمایه گ ـــی ب ـــا، جذابیت های تعاونی ه

به طوری کـــه اتوبوس هـــای دریایـــی فرســـوده خارج ســـازی شـــده و شـــناورهای 

ــود  ــام می شـ ــل انجـ ــا در داخـ ــاخت آن هـ ــه سـ ــی کـ ــتاندارد بین املللـ ــا اسـ بـ

جایگزیـــن شـــده اند.

 قبـــال در جزیـــره کیـــش هیچ گونـــه شـــناور تفریحـــی و گردشـــگری و رســـتوران های 

ـــهیالت  ـــل تس ـــناور از مح ـــن ش ـــون چندی ـــی هم اکن ـــت ول ـــود نداش ـــی وج دریای

وجـــوه اداره شـــده بـــه بهره بـــرداری رســـیده اســـت و ایـــن رونـــد رو بـــه افزایـــش 

اســـت.
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فرهاد خوانساری در گفتگو با ماهنامه بندر و دریا مطرح کرد

وضعیت موجود گردشگری 
دریایی مطلوب ایران نیست

ســازمان بنــادر و دریانــوردی یکــی از ســازمان های اصلــی مرتبــط بــا امــر گردشــگری 

دریایی اســت. بســیاری از صاحب نظران و دســت اندرکاران حوزه گردشــگری دریایی 

معتقدنــد، اگــر ســازمان بنــادر و دریانــوردی اقدامــات خــود را در زمینــه گردشــگری 

ــی را  ــگری دریای ــیون گردش ــکیل کمیس ــث تش ــا مبح ــد و ی ــرتش ده ــی گس دریای

موردتوجــه قــرار دهــد بســیاری از مشــکالت ایــن بخــش حــل خواهــد شــد. ماهنامــه 

بنــدر و دریا در گفتگــوی خود بــا فرهاد خوانســاری مشــاور مدیرعامل ســازمان بنادر و 

دریانــوردی از او خواســت تــا در خصوص وضعیت فعلی گردشــگری دریایی در کشــور 

توضیحاتــی را ارایــه کننــد.

وضعیت گردشگری دریایی در کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

ــا توجــه بــه تــالش  وضعیــت گردشــگری دریایــی در کشــور قابل قبــول نیســت امــا ب

ســازمان بنــادر و ســازمان میــراث فرهنگــی از رشــد نســبی برخــوردار اســت. کشــور 

مــا بــه دلیــل رشایــط فرهنگــی خــاص خــود می توانــد بــه قطــب گردشــگری دریایــی 

حــالل منطقه تبدیل شــود زیــرا ایــران یکــی از اســتثنایی ترین فرصت ها برای توســعه 

گردشــگری دریایی اســت. ســازمان بنادر بــرای پذیرش توریســت های پســاتحریم در 

بخش گردشــگری دریایی، تعــداد 400 هتل با اســتانداردهای بین املللی در ســطح 

کشــور کــم دارد کــه بایــد در خصــوص تامیــن آن تــالش فراوانی شــود.

تاکنون چه اقداماتی از ســوی ســازمان بنــادر و دریانــوردی در بخش گردشــگری دریایی 

انجام شــده اســت؟

قبــال نیــز عــرض کــرده ام، مبحــث گردشــگری )هامن گونــه کــه از نامــش پیداســت(، 

یــک موضــوع فــرا ســازمانی و چندوجهــی اســت و منی تــوان آن را رصفــا جــزو 

ماموریت هــای ذاتــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی دانســت امــا بــر طبــق مــاده واحــده 

قانــون تاســیس ســازمان بنــادر و دریانــوردی کــه در خردادمــاه 1339 تصویب شــده 

اســت، اداره منودن امور بندری بنادر کشــور، تکمیل و توســعه ســاختامن و نگهداری 

و تعمیــر تاسیســات بنــدری و تامیــن وســایل موردنیــاز در ســواحل و بنــادر، در زمــره 

وظایــف حاکمیتــی ســازمان به شــامر می آیــد با ایــن توضیــح، تجهیــز و توســعه بنادر 

به منظــور رونــق و رشــد گردشــگری دریایــی نیــز در همیــن راســتا قابل تفســیر اســت.

وضعیــت موجــود گردشــگری دریایی، بــا وجــود زحــامت قابل توجهی کــه بــرای آن در 

ســازمان ها و ارگان هــای مختلف کشــیده شــده اســت، مطلوب کشــور بزرگ و وســیع 

ایــران اســالمی نیســت و بــا توجــه بــه رشایــط ویــژه ای کــه همه مــا شــاهد آن هســتیم، 

همدلی و هم زبانی بیشــرتی را از ســوی متولیان فراســازمانی خویــش طلب می کند. 

بــا ایــن وجــود، وضعیــت گردشــگری دریایــی بــه دلیــل تحــرکات عملیاتــی و ملموس 

که حداقــل در ســازمان های »بنــادر و دریانــوردی«، »میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 

و گردشــگری« و »محیط زیســت« شــاهد آنیــم، بــا یــک شــیب مالیــم از وضعیــت رو بــه 

رشــدی برخوردار اســت. توســعه گردشــگری دریایــی یکــی از محورهای برنامه ششــم 

ــه  ــت ب ــی وام ارزان قیم ــگری دریای ــت از گردش ــرای حامی ــده و ب ــامر آم ــعه به ش توس

متقاضیــان اعطــا می شــود.

فرصت هــا و چالش هــای گردشــگری دریایــی کشــور را مطــرح کــرده و بگوییــد چــه 

اقداماتــی بایــد در خصــوص بهره بــرداری از ایــن ظرفیت هــا انجــام شــود؟

اقلیــم چهارفصل و موهبت هــای طبیعی خــدادادی منحربه فرد، با ســواحل متنوع 

ــن صنعــت  ــراروی ای ــن فرصــت ف ــی در شــامل و جنــوب کشــور، اصلی تری آب و هوای

محســوب می شــود. امــا موضوعــی کــه پرداخــنت بــه آن می توانــد از درجــه اهمیــت 

باالیــی برخــوردار باشــد ایــن اســت کــه به دلیــل رشایــط فرهنگــی حاکــم بــر کشــور، 

ایــران می توانــد به عنــوان یــک فرصــت اســتثنایی، پیشــتاز »گردشــگری حــالل« در 

ســطح کشــورهای اســالمی به شــامر آیــد. ایــن امــر بــا تقویــت و تفویــض اختیــار بــه 

کارگــروه گردشــگری دریایــی که نزدیــک یــک ســال از تاســیس آن در ســازمان میراث 

ــه نظــر می رســد. فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری می گــذرد، ممکــن ب

ــا کشــورهای همســایه، عــدم تبییــن نقــش ایــن صنعــت  نبــود مطالعــه تطبیقــی ب

ــال  ــن ح ــاخت های الزم و در عی ــود زیرس ــر، نب ــه مهم ت ــی و از هم ــاد مقاومت در اقتص

وجــود متولیــان چندگانــه در ایــن صنعــت، عمده تریــن چالش هــای فــراروی صنعــت 

ــد. ــاب می آین ــور به حس ــی کش ــگری دریای گردش

وضعیت گردشگری دریایی را در دوران پساتحریم چگونه پیش بینی می کنید؟

تــالش ســرتگ و شــایان وصــف تیــم مذاکره کننــده ایــران کــه منجــر بــه لغــو تحریم ها 

و گشــایش های سیاســی- اقتصــادی پــس از آن شــد، و همچنیــن؛ تبدیــل ایــران بــه 

جزیــره آرامــش در منطقــه آشــوب زده خاورمیانــه، یکــی از اســتثنایی ترین فرصت هــا 

برای توســعه گردشــگری دریایــی اســت. این موضــوع مهم از چشــم تیزبیــن متولیان 

گردشــگری بین املللــی مثــل UNWTO و نرشیــات معتــربی ماننــد »نشــنال 

جئوگرافــی« نیــز دور منانــده اســت. تــا جایــی کــه ایــران را در راس کشــورهای هــدف 

گردشــگری در ســال 2016 اعــالم کرده انــد. امــا متاســفانه مــا در کلیــت گردشــگری 

ــرا  ــان اخی ــه کارشناس ــا ک ــا آن ج ــتیم. ت ــراوان هس ــای ف ــار چالش ه ــم دچ ــور ه کش

ــا  ــل ب ــداد 400 هت ــاتحریم، تع ــت های پس ــرش توریس ــرای پذی ــد، ب ــالم کرده ان اع

اســتانداردهای بین املللــی در ســطح کشــور کــم داریــم! در نتیجــه بایــد بــرای رفــع 

ایــن نواقــص همــت مضاعفــی بــه خــرج داد. 

برنامه های سازمان بنادر برای رونق بخشی به بخش گردشگری دریایی چیست؟

ــازمان  ــد س ــران ارش ــخرنانی های مدی ــات و س ــه در بیان ــی ک ــد واژه های ــی از کلی یک

بنــادر و دریانــوردی بــر روی آن تاکیــد فراوانــی می شــود، بحــث رونــق و توســعه 

گردشــگری دریایــی اســت. این اعتقــاد و التزام به رشــد و توســعه صنعت گردشــگری، 

ــت و  ــهود اس ــال مش ــز کام ــم نی ــت یازده ــی دول ــم دریای ــی تی ــته های حامیت در بس

ــش،  ــات خوی ــف و رشح خدم ــوب وظای ــوی از در چارچ ــر نح ــه ه ــود ب ــالش می ش ت

رسمایه گــذاران بخــش خصوصــی را بــا بســته های تشــویقی مناســب، موردحامیــت 

ــد. ــرار دهن ق

بنا به تاکید مدیرعامل محرتم ســازمان، توســعه گردشــگری دریایی یکی از محورهای 

برنامــه ششــم توســعه به شــامر آمــده و بــرای حامیــت از گردشــگری دریایــی وام 

ارزان قیمــت به متقاضیان اعطا می شــود. حامیت از ســاخت شــناورهای گردشــگری 

و مســافرت دریایــی، کاهــش زمان مــدت انتظار مســافرین و الکرتونیکی شــدن بلیت 

مســافرت های دریایــی، از جملــه اتفاقــات جدیــد در ایــن حــوزه اســت. همچنیــن؛ در 

ســال جاری، ١٠٣ طرح مســافری خدماتــی در کمیته وجوه اداره شــده ســازمان بنادر 

و دریانوردی کشــور بــا اعتبــار ٧٦٠ میلیارد تومان مصوب شــده کــه از این تعــداد، ٢٢ 

فرونــد بــا اعتبــار بالــغ بــر ٤٠ میلیــارد تومــان بــه چرخــه حمل و نقــل مســافری کشــور 

ــت. ــده اس اضافه ش

آغــاز مطالعــات توســعه گردشــگری دریایــی در ســواحل شــاملی )کــه البتــه بــا 

دشــواری های اقلیمــی و طبیعــی ویــژه ای مواجــه اســت(، راه انــدازی آزمایشــی خــط 

مســافری قشــم- عــامن، برنامه ریــزی بــرای راه انــدازی خط مســافری چابهــار- عامن، 

ایجــاد ترمینال مســافری در بنــدر انزلــی و توســعه و تجهیز زیرســاخت های مســافرت 

دریایــی در بنــادر اســتان هرمــزگان، برخــی از فعالیت هــای ســازمان و بنــادر در زمینه 

توســعه صنعــت گردشــگری دریایــی اســت. 

46  سال سی ام  شامره 228   اسفند 1394

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

ایمنی حرف نخست سفرهای 
دریایی است

ــوردی  ــادر و دریانـ ــر کل بنـ ــی مدیـ ــیاوش رضوانـ سـ

اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان بـــا تاکیـــد بـــر  اهمیـــت 

ـــف  ـــی  و احســـاس تکل ـــن ســـفرهای ایمـــن دریای تامی

بنـــدر چابهـــار بـــه منظـــور ایمنـــی ترددهـــا در دریـــا 

ــه عنـــوان  ــادر و دریانـــوردی بـ ــازمان بنـ گفـــت: »سـ

مرجـــع دریایـــی در راســـتای اجـــرای وظایـــف قانونـــی 

و حاکمیتـــی خـــود ایمنـــی و جســـتجو و نجـــات 

ــادر و  ــوروز بنـ ــام نـ ــع در ایـ ــه طبـ ــرارداده و بـ ــود قـ ــت کاری خـ ــی را در اولویـ دریایـ

دریانـــوردی چابهـــار مثـــل ســـال های گذشـــته بـــرای اطمینـــان و تســـهیالت دریایـــی 

ـــرای مســـایل ایمنـــی گردشـــگران  ـــا ب ـــا دری ـــا هامهنگـــی نهادهـــای مرتبـــط ب ایمـــن ب

نـــوروزی اقـــدام بـــه تشـــکیل کمیتـــه ســـاماندهی ســـفرهای نـــوروزی کـــرده اســـت کـــه 

در ایـــن کمیتـــه مـــواردی ماننـــد مشـــخص کـــردن مناطـــق امـــن شـــنا، محـــدوده 

ـــناورها،  ـــرات دوره ای ش ـــام تعمی ـــناورها، انج ـــی ش ـــی و فن ـــی ایمن ـــا، بازرس فعالیت ه

ـــع  ـــق، اعـــالم شـــامره های رضوری در مواق ـــی و اطفـــای حری ـــزات ایمن ـــل تجهی تکمی

رضوری،مراکز ممنوعه شنا و رعایت نکات ایمنی و بحث و بررسی شد.«

مدیـــر کل بنـــادر و دریانـــوردی تریـــح کـــرد: »بنـــدر چابهـــار بـــا متـــام امکانـــات آمـــاده 

ـــی اســـت.« خدمات رســـانی ســـفرهای دریای

ـــی  ـــزات ایمن ـــال تجهی ـــون ری ـــار 500 میلی ـــدر چابه ـــت : »بن ـــار داش ـــی اظه  رضوان

ـــاحل   ـــه س ـــک ب ـــای نزدی ـــرای عمق ه ـــج ب ـــد لن ـــه فرون ـــه س ـــی ک ـــاران ناج ـــرای همی ب

ـــه  ـــر گرفت ـــد در نظ ـــتقرار دارن ـــار اس ـــج چابه ـــف خلی ـــق مختل ـــد در مناط ـــه فرون و س

شـــده اســـت.«

وی گفـــت: »از دیگـــر اقدام هـــای ایـــن کمیتـــه بررســـی کارشناســـی مجـــدد شـــناورهای 

مســـافری و بازدیـــد کالس رده بنـــدی آســـیا بـــرای رفـــع نواقـــص آن هـــا بـــوده اســـت.«

ســـیاوش رضوانـــی تاکیـــد کـــرد: »اســـتقرار یـــک فرونـــد شـــناور امـــداد و نجـــات »ناجـــی 

ـــدر  ـــن بن ـــا ای ـــر اقدام ه ـــی از دیگ ـــاران ناج ـــوزش همی ـــتقر و آم ـــت زنی مس ـــا گش 5« ب

ـــوروز اســـت.« ـــام ن ـــرای ای ب

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

شناورها و مسیرهای ایمن
 در بندر بوشهر

 بنـــدر  بوشـــهر بـــه دلیـــل دارا بـــودن فـــرودگاه 

بین املللـــی در پنـــج کیلومـــرتی ایـــن بنـــدر و داشـــنت 

کوتاه تریـــن فاصلـــه بـــه مراکـــز تولیـــد و مـــرف 

اســـتان های فـــارس، اصفهـــان، کهکیلویـــه و 

بویراحمـــد و  برخـــورداری از مزایـــا و تســـهیالت قانونـــی 

مناطـــق ویـــژه اقتصـــادی بنـــدری از بنـــادر مهـــم و 

قابل توجه در جنوب کشور است.

اطـــالع از پایانه هـــا، اســـکله مســـافری، ظرفیـــت موجـــود شـــناورهای ایمـــن و وضعیـــت 

مســـیرهای ایمـــن بـــه تفکیـــک هـــر پایانـــه و شـــناورهای مـــرتدد از ایـــن بنـــدر در آســـتانه 

نـــوروز خالـــی از لطـــف نیســـت.

اسکله مسافربری رشکت هوپاد دریا )والفجر(

ـــا ظرفیـــت  ایـــن پایانـــه مســـافربری بـــه مســـاحت 400 مـــرت  دارای ســـالن مســـافری ب

ـــر از  ـــزار و 325 نف ـــش از 95 ه ـــال 1394، بی ـــه س ـــه در 11 ماه ـــت ک ـــر اس 450 نف

ـــزار  ـــداد 52 ه ـــن تع ـــه از ای ـــده اند ک ـــا ش ـــی، در آن جابه ج ـــفر دریای ـــق 594 س طری

ـــا  ـــارگ جابه ج ـــره خ ـــهر و جزی ـــدر بوش ـــن بن ـــی بی ـــفر دریای ـــا 298 س ـــر ب و 511 نف

شـــده اند.

اسکله مسافری مروارید جزیره خارگ

ایـــن پایانـــه مســـافری بـــه مســـاحت دو هـــزار مـــرت دارای ســـالن مســـافری بـــا ظرفیـــت 

400 مســـافر اســـت و در 11 مـــاه ســـال 1394، 13 هـــزار و 665 نفـــر مســـافر را از 

طریـــق  856 ســـفر دریایـــی بیـــن جزیـــره خـــارگ و بنـــدر بوشـــهر جابه جـــا کـــرده 

اســـت.

پایانه مسافری بندر گناوه

ـــا ظرفیـــت 400  ـــه مســـاحت 165 مـــرت و دارای یـــک ســـالن مســـافری ب ـــه ب ایـــن پایان

ـــر مســـافر  ـــداد شـــش هـــزار و 223 نف ـــاه ســـال 1394 تع مســـافر اســـت کـــه در 11 م

ـــا  ـــارگ جابه ج ـــره خ ـــاوه و جزی ـــدر گن ـــن بن ـــق آن بی ـــی، از طری ـــفر دریای ـــا 560 س ب

شـــده اند.

مشخصات کشتی های مسافربری در مسیر بوشهر- خارگ

در مســـیر بنـــدر بوشـــهر بـــه خـــارگ ســـه شـــناور زمـــرد باظرفیـــت حمـــل 235 مســـافر، 

ـــال  ـــوب 180 مســـافر فع ـــای جن ـــا ظرفیـــت گالره 320 مســـافر و شـــناور روی شـــناور ب

ـــتند. هس

 مشخصات کشتی های مسافربری در مسیر خارگ- گناوه

در ایـــن مســـیر دریایـــی دو شـــناور بهـــاره باظرفیـــت حمـــل 96 مســـافر و نـــر خـــارک 

ـــد.  ـــا ظرفیـــت حمـــل 32 مســـافر فعالیـــت می کنن ب
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مدیرکل بندر و دریانوردی بندر خرمشهر مطرح کرد: 

گام های بندر خرمشهر در 
راستای ارتقای فرهنگ دریایی

 

عادل دریس در گفتگو با خربنگار ماهنامه بندر و دریا 

گفت: »سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع 

دریایی کشور توجه ویژه ای به موضوع سفر و گردشگری 

دریایی دارد و این موضوع عالوه بر ایجاد رونق اقتصادی 

و فرهنگی در استان های ساحلی کشور موجب افزایش 

سفرهای دریایی و همچنین افزایش متایل و اطمینان 

گردشگران به گردشگری تفریحی دریایی خواهد شد.«

هرساله با فرارسیدن ایام پایانی سال، مهامنان نوروزی و کاروان های راهیان نور به 

شهرستان خرمشهر سفر می کنند و بندر خرمشهر به دلیل جاذبه های فراوان ازجمله 

ساختامن مرکزی قدیمی که به شکل آسیب دیده نگهداری می شود، محوطه ها، 

اسکله ها، تجهیزات،تاسیسات بندری، مناطق عملیاتی کربالی4 و 5، مجاورت با 

ساحل کشور عراق، تالقی رودخانه های اروند و کارون و ترمینال های تخصصی جدید 

مورد بازدید گردشگران قرار می گیرد.

دریس افزود: »اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر با توجه به زیرساخت های  موجود، 

وجود پایانه بین املللی مسافری خلیج فارس و خطوط کشتیرانی فعال در مسیر 

کشورهای کویت و عراق نقش تاثیرگذاری در صنعت گردشگری ایفا می کند.«

وی تریح کرد: »وجود پایانه بین املللی مسافری دریایی خلیج فارس به عنوان یکی 

از بزرگ ترین و مجهزترین پایانه های مسافری دریایی منطقه با برخورداری از دو پست 

اسکله به طول 100 مرت و ظرفیت پذیرش روزانه یک هزار و 200 مسافر،سه فروند شناور 

با مجموع ظرفیت 546 مسافر در دو مسیر خرمشهر- کویت و بالعکس و خرمشهر-بره 

و بالعکس کار جابه جایی مسافران را انجام می دهند.« 

دریس افزود: »در برخی از ایام سال به ویژه ایام نوروز و ماه های محرم و صفر با حجم 

مسافران و زائران عتبات مواجه می شود که با افزایش تعداد سفرهای دریایی و افزودن 

شناور به ناوگان دریایی کار جابه جایی مسافران رسیع تر می شود.«

عادل دریس گفت: »اداره کل دریانوردی بندر خرمشهر در راستای ایجاد ایمنی بیشرت 

در آبراه اروند هامنند هرسال در ایام نوروز 1395 با تالش شبانه روزی مرکز فرعی 

جستجو و نجات دریایی خرمشهر و با استفاده از تجهیزات مخابراتی بروز و شناورهای 

جستجو و نجات ناجی4، سار2، قایق تندروی جستجو و نجات و قایق جی می نی آبراه 

62 مایلی، اروندرود را تحت نظارت و پوشش قرار می دهد.«

وی ادامه داد: »بندر خرمشهر هامنند سال های گذشته با تشکیل ستاد تسهیالت 

نوروزی برنامه ریزی هایی به منظور بازدید میهامنان نوروزی و کاروان راهیان نور انجام 

داده است.«

عادل دریس گفت: »باوجود این که ساماندهی قایق های تفریحی در مناطق شهری و 

رودخانه کارون بر اساس قوانین شهرداری و هالل احمر شهرستان است اما این اداره کل 

امسال نیز مثل سال های قبل به صورت داوطلبانه و با استفاده از امکانات موجود نسبت 

به برگزاری گشت منظم ایمنی در کارون اقدام خواهد کرد و عالوه بر توزیع بروشورها و 

نصب برن با محتوای هشدارهای ایمنی و محیط زیست دریایی، توزیع جلیقه نجات بین 

قایقران ها، تشویق قایقران ایمن،توقیف قایق های خاطی با همکاری نیروی انتظامی، 

برگزاری کالس های آموزشی در راستای ارتقای فرهنگ دریایی گام بر خواهد داشت.«

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهرن تاکید کرد

ایمنی مسافران دغدغه اصلی 
بندر شهید رجایی

ــت:  ــرن گفـ ــهید باهـ ــوردی شـ ــادر و دریانـ ــر بنـ مدیـ

»ایمن ســـازی ســـفرهای دریایـــی از  مهم تریـــن  

مســـایل مربـــوط بـــه گردشـــگران اســـت و همـــواره 

موردتوجـــه مســـئوالن ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی 

قرار داشته است.« 

ـــهید  ـــوردی ش ـــادر و دریان ـــر بن ـــنی  مدی ـــد محس محم

باهـــرن و رشق اســـتان هرمـــزگان در خصـــوص آمادگـــی 

ـــگار ماهنامـــه  ـــه خربن ـــوروز ب ـــام ن ـــه مســـافران در ای ـــرای خدمت رســـانی ب ـــن بنـــدر ب ای

بنـــدر و دریـــا گفـــت: »اقدامـــات فراوانـــی بـــرای آماده ســـازی بنـــدر شـــهید باهـــرن 

ـــی و  ـــه آن بازرس ـــه ازجمل ـــده ک ـــدر انجام ش ـــن بن ـــافران در ای ـــتقبال از مس ـــرای اس ب

ـــه همـــراه داشـــنت گواهینامه هـــای )ثبـــت، ایمنـــی،  ـــزام منـــودن مالکیـــن جهـــت ب ال

ـــردن  ـــه ک ـــرای بیم ـــکان ب ـــردن مال ـــزام ک ـــول(، ال ـــارژ کپس ـــت، ش ـــف راف ـــه، الی بیم

متامـــی شـــناورها )بـــاری و مســـافری(، نصـــب چهـــار دســـتگاه واچ بویـــه تعییـــن 

ـــره  ـــه جزی ـــیر ورودی حوضچ ـــافری در مس ـــناورهای مس ـــن ش ـــردد ایم ـــرای ت ـــیر ب مس

ـــوروز  ـــام ن ـــی در ای ـــای تفریح ـــر قایق ه ـــداوم ب ـــارت م ـــرتل و نظ ـــی، کن ـــز، بازرس هرم

ـــه،  ـــه، جلیق ـــا )حلق ـــی قایق ه ـــایل ایمن ـــی وس ـــود، بازرس ـــام می ش ـــاله انج ـــه هرس ک

کپســـول آتش نشـــانی، طنـــاب و لنگـــر(، بازرســـی از بدنـــه قایق هـــا، بازرســـی از 

ـــت 15  ـــفندماه لغای ـــخ 25 اس ـــا از تاری ـــر قایق ه ـــارت ب ـــرتل و نظ ـــا، کن ـــور قایق ه موت

فروردین مـــاه )هرســـاله(، کنـــرتل، بازرســـی و نظـــارت بـــر اســـکله های مســـافری، 

تعمیـــرات پنـــج فرونـــد اســـکله فلـــزی شـــناور بـــرای سوارشـــدن راحـــت، اســـتقرار 

ــادر  ــزات در بنـ ــاد تجهیـ ــا و ایجـ ــذاری دریـ ــتی ها، چراغ گـ ــی کشـ ــان ایمنـ بازرسـ

ـــی  ـــرای ایمن ـــادر ب ـــازمان بن ـــای س ـــه برنامه ه ـــه ازجمل ـــر حادث ـــگیری از ه ـــرای پیش ب

مســـافرانی اســـت کـــه در ایـــام نـــوروز کشـــتی را بـــرای ســـفرهای خـــود انتخـــاب 

کرده انـــد.« 

ـــرد:  ـــح ک ـــزگان تری ـــتان هرم ـــرن و رشق اس ـــهید باه ـــوردی ش ـــادر و دریان ـــر بن مدی

ـــرای گردشـــگران اســـت  »ایمن ســـازی ســـفرهای دریایـــی از دیگـــر مســـایل حیاتـــی ب

کـــه همـــواره موردتوجـــه مســـئوالن ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی قـــرار داشـــته اســـت.« 

 محســـنی  بـــا تاکیـــد بـــر اولویـــت ایمنـــی نســـبت بـــه برنامه هـــای دیگـــر گفـــت: 

»به منظـــور ایمن ســـازی ســـفرهای دریایـــی متامـــی شـــناورهای فرســـوده و 

غیراســـتاندارد از چرخـــه حمل ونقـــل مســـافرت های دریایـــی خارج شـــده و 

ــت.«  ــده اسـ ــن شـ ــتانداردهای الزم جایگزیـ ــا اسـ ــدرن بـ ــناورهای مـ شـ

همچنیـــن محمـــد محســـنی آمـــوزش کارکنـــان شـــناورها، برگـــزاری مترین هـــا و 

مانورهـــای جســـتجو امـــداد و نجـــات دریایـــی را از دیگـــر اقدامـــات ایـــن بنـــدر در 

ـــازی  ـــتا خارج س ـــن راس ـــت: »در همی ـــرد و گف ـــوان ک ـــفرها عن ـــازی س ـــه ایمن س زمین

شـــناورهای مغروقـــه از مســـیر تـــردد شـــناورهای مســـافری در دســـتور کار قـــرار دارد.«
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اسـت کـه در ایـن مناطـق وجـود دارند.«

تاتینا ادامه داد: »به عنوان مثال، چشـم انداز بسیار زیبایی که از دریا به سمت ساحل 

در شـامل ایـران وجـود دارد و یـا منظـره فرح بخشـی کـه بـا قایقرانـی در رودخانه هـا 

مشـاهده می شـود و یـا این کـه گردشـگران می تواننـد در هـر فصلـی از سـال در یک 

نقطـه از ایران بـه تفریح دریایـی بپردازند که بسـیار کم نظیراسـت.«

منوچهر تاتینـا در خصوص فرصت هـا و چالش های فرا روی صنعت گردشـگری دریایی 

کشـور گفت: »ویژگی کشور ما در بهره مندی از سـواحل بکر و زیبا، قابلیت بهره مندی از 

سواحل و دریا در متامی فصول سال،زیبایی طبیعت سواحل، هم جواری با کشورهایی 

که آمار باالی اعزام گردشـگر را دارند، امنیت سـواحل در مقایسـه با کشـورهای منطقه، 

دارا بـودن آثـار باسـتانی متعـدد در کشـور و امـکان انجـام تورهای مشـرتک باسـتانی و 

دریایی فرصت هایی اسـت که شـاید کم تر کشـوری در منطقـه از آن برخوردار باشـد.«

مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی اسـتان مازنـدران ضعـف در زیرسـاخت های اساسـی 

گردشـگری دریایی مانند کشـتی، شـناور، اسـکله، هتل و راه هـای دسرتسـی و... را 

از چالش هـای فراروی صنعت گردشـگری دریایی کشـور دانسـت و گفـت: »فرهنگ 

گردشـگری دریایـی هنـوز در برخـی از شـهرهای دریایـی جانیفتاده اسـت.«

تاتینـا بازاریابـی ضعیـف گردشـگری دریایـی در کشـور و تنـوع ارگان هـای نظارتی و 

متولی دریایی در سواحل و یکپارچه نبودن این امر را نیز از دیگر مشکالت گردشگری 

دریایی در کشـور دانست.

منوچهر تاتینا گفت: »در صورتی در وضعیت گردشگری دریایی تحول ایجاد می شود 

کـه بتوانیم هم گام با ورود رسمایه گـذاران خارجی به این صنعـت، بازاریابی الزم را نیز 

به این موضـوع وارد کنیم. همچنین باید در این زمینه شـهرهای دریایی و ارگان های 

نظارتی همگام با مرجع دریایی کشـور حرکت کنند.« 

تاتینا تریح کرد: »به طور حتـم در صورت ورود رسمایه گـذاران خارجی این پیرشفت 

حاصل خواهد شـد امـا باید طوری صـورت پذیرد که به صنایع سـنتی موجود آسـیب 

وارد نکنـد. به طور مثـال: حتام باید بـرای قایقرانی تفریحی موجود که فعال هسـتند 

فکری شـود تا موجب آسـیب به بازار کار و اشـتغال آن ها نشود.«

وی افـزود: »همچنیـن متامـی ارگان هـای متولـی در سـواحل و دریـا تحت نظـر یک 

سـازمان و نهـاد فعالیـت کنند تـا رسمایه گـذاران خارجـی در اجـرای طرح هـای خود 

دچـار رسدرگمی نشـوند.«

 طرح گردشگری بندر فریدونکنار در دست تدوین

مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی اسـتان مازنـدران ادامـه داد: »بـر اسـاس مصوبـه هیات 

عامل سـازمان بنادر و دریانوردی کشـور، 14 هکتار از اراضی رشقی بندر فریدونکنار 

با کاربری توریسـتی- گردشگری تعریف شده است و بر همین اسـاس رسمایه گذاران 

متعـددی برای احـداث سـایت تفریحی این بنـدر اعـالم آمادگـی کرده انـد و در حال 

حـارض چهارچـوب اولیـه ایـن طـرح در سـازمان مرکـزی و همـکاری ایـن اداره کل در 

دسـت تدوین اسـت.«

منوچهـر تاتینـا در پایـان افزود: »پـس از آماده سـازی چهارچـوب طرح برابـر ضوابط و 

فراینـد رسمایه گذاری سـازمان بنـادر و دریانوردی کشـور، رسمایه گـذار واجد رشایط 

انتخـاب خواهد شـد.«

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران 

فرهنگ گردشگری
 در برخی از شهرهای ساحلی 
جانیفتاده است

مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی اسـتان مازنـدران گفت: 

»فرهنـگ گردشـگری دریایـی هنـوز در برخـی از 

شهرهای دریایی جانیفتاده است.«

منوچهـر تاتینـا مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی اسـتان 

مازنـدران در گفتگـو بـا خربنـگار ماهنامه بنـدر و دریا 

درباره وضعیت گردشـگری دریایی کشـور گفت: »اگر 

نگاهی به وضعیت گردشـگری دریایی در کشـورهای 

مشابه خود بیندازیم و استعدادهای بالقوه ای که کشور ما در این زمینه دارد را در نظر 

بگیریـم در می یابیـم که وضعیت گردشـگری دریایی کشـورمان اگرچه در سـال های 

اخیر رشـد داشـته اما همچنان بـا وضعیت مطلـوب فاصلـه داریم.«

 تاتینـا گفـت: »بـا این کـه در سـال های اخیـر در بخـش گردشـگری دریایـی کشـور، 

اقدامات مناسبی انجام شده و به ویژه در بخش نوسازی ناوگان شناورهای گردشگری 

در جنـوب کشـور حامیت های خوبـی صـورت گرفته اسـت، امـا متاسـفانه در دریای 

کاسپین علی رغم بهره مندی استان های شـاملی به ویژه مازندران از موهبت طبیعت 

بکر و سـواحل زیبـا، این مهم همچنـان مغفول مانده اسـت.« 

منوچهر تاتینا تریح کرد: »در شـامل ایران همچنان فرهنگ گردشگری دریایی در 

قالـب تفریـح با قایق هـای موتوری و جت اسـکی اسـت و این به آن معناسـت کـه ما از 

امکانات و اسـتعدادهای گردشـگری هیچ بهره ای منی بریم.«

مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی اسـتان مازندران تاکیـد کـرد: »بارهـا در متامی مباحث 

گردشـگری دریایـی بـه بهره منـدی ایـران از سـواحل گسـرتده اشاره شـده اسـت امـا 

نکتـه ای کـه در این بیـن کم تـر بـه آن پرداخته شـده سـواحل زیبـا و منحر به فـردی 

از 960 صندلـــی وجـــود دارد کـــه آمادگـــی  ارایـــه خدمـــات 

گردشـــگری بـــه بیـــش از ســـه هـــزار نفـــر در روز را دارد.

پیش بینی نوروز 1395

بـــا توجـــه بـــه آمـــار نـــوروز ســـال 1394 پیش بینـــی 

می شـــود میـــزان ورود مســـافر از طریـــق دریـــا در 

نـــوروز 1395 بـــه بیـــش از 100 هـــزار نفـــر برســـد و 

ـــش  ـــافربر و بخ ـــناور مس ـــا ش ـــافران ب ـــی مس جابه جای

ـــگ  ـــط لندین ـــا توس ـــراه خودروه ـــه هم ـــز ب ـــر آن نی دیگ

کرافت هـــا صـــورت می گیـــرد.

ـــره کیـــش هـــم  ـــه جزی  در بخـــش ورود خودروســـواری ب

پیش بینـــی می شـــود تعـــداد خودروهـــای ورودی 

در نـــوروز 1395 بـــه بیـــش از 20 هـــزار دســـتگاه 

ـــی  ـــن صـــورت تعـــداد ســـفرهای دریای برســـد کـــه در ای

شـــناورها نیـــز حداقـــل یـــک هـــزار ســـفر خواهـــد بـــود.

رییس اداره بندر و دریانوردی کیش 

نگین خلیج فارس در 
آستانه سال نو

ــاهی  ــد جهانشـ محمـ

ـــره  ـــت: جزی ـــب گف نس

کیـــش در خلیج فـــارس 

یکـــی از مهم تریـــن 

ـــگری در  ـــز گردش مراک

کشـــور اســـت و ســـاالنه 

بیـــش از یک میلیـــون 

ـــوروز  ـــام ن ـــد.در ای ـــفر می کنن ـــره س ـــن جزی ـــه ای ـــر ب نف

هم جزیـــره کیـــش میزبـــان تعـــداد زیـــادی از مســـافران 

از  رسارس نقـــاط کشـــور اســـت. درنتیجـــه خـــوب اســـت 

مســـافران نـــوروزی تـــا پیـــش از ســـفر بـــه کیـــش بـــا 

ظرفیت های این جزیره آشنا شوند.

ظرفیت مسافری دریایی بندر کیش

در حـــال حـــارض تعـــداد هفـــت فرونـــد شـــناور 

مســـافری بـــا بیـــش از 650 صندلـــی در فعالیـــت و 

ـــره  ـــی و جزی ـــن اصل ـــن رسزمی ـــافر بی ـــی مس جابه جای

کیـــش هســـتند کـــه بـــا توجـــه بـــه مســـافت 18 مایلـــی 

ـــر  ـــدود 1300 نف ـــی ح ـــکان جابه جای ـــیر ام ـــن مس ای

در روز را مهیـــا کـــرده اســـت.

ظرفیت تفریحی دریایی بندر کیش

در بخـــش تفریحـــی تعـــداد هشـــت فرونـــد شـــناور بـــا بیش 
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مدیر بنادر و دریانوردی آبادن 

آموزش مسافران نوروزی پیش 
از سوارشدن به کشتی

ـــادر  ـــت بن ـــه مدیری ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــفاری ب ـــا س رض

و دریانـــوردی آبـــادان شـــامل بنـــادر آبـــادان، اروندکنـــار 

ـــا نزدیـــک شـــدن  و چوئبـــده اســـت گفـــت: »هرســـاله ب

بـــه ایـــام نـــوروز بنـــادر آبـــادان پذیـــرای میهامنـــان 

ـــه همیـــن  ـــور اســـت و ب ـــوروزی و گروه هـــای راهیـــان ن ن

منظـــور بـــه همـــت بنـــادر و دریانـــوردی آبـــادان 

تورهـــای گردشـــگری در آبراه هـــای ارونـــدرود و 

ـــوروز در  ـــام تعطیـــالت ن ـــوروزی در ای ـــه مســـافران ن ـــرای خدمت رســـانی ب بهمنشـــیر  ب

بندر آبادان قرار داده است.«

ــا  14  ــفندماه تـ ــوروز از  28  اسـ ــام نـ ــفاری گفـــت: »گردشـــگری دریایـــی در ایـ سـ

فروردیـــن انجـــام می شـــود و بنـــدر آبـــادان دارای یـــک پســـت اســـکله مســـافربری 

و پایانـــه مســـافربری اســـت کـــه کار جابه  جایـــی مســـافران در ایـــن بنـــدر را از 

ـــام  ـــره انج ـــر 300 نف ـــت  حداک ـــا ظرفی ـــران ب ـــافربری کاتام ـــتی های مس ـــق کش طری

می دهـــد.«

وی افـــزود: »مســـیر گردشـــگری از محـــدوده بنـــدر آبـــادان تـــا حوالـــی بنـــدر خرمشـــهر 

ـــان  ـــا شـــامل مهامن ـــرای گـــردش مســـافران کـــه عمدت در حـــدود 12 مایـــل دریایـــی ب

ـــود.«  ـــام می ش ـــت  انج ـــور اس ـــان ن ـــافران راهی ـــوروزی و مس ن

ـــادان  ـــدر آب ـــافری بن ـــه مس ـــرد: پایان ـــح ک ـــادان تری ـــوردی آب ـــادر و دریان ـــرکل بن مدی

ـــای  ـــت و در روزه ـــافر اس ـــر مس ـــزار نف ـــدود 20 ه ـــرای ح ـــوروز  پذی ـــام ن ـــاله در ای هرس

ـــگری  ـــق گردش ـــی در مناط ـــن ایمن ـــور تامی ـــی به منظ ـــناور ناج ـــد ش ـــک فرون ـــوروز ی ن

حضـــور خواهـــد داشـــت، همچنیـــن در ایـــن بنـــدر به منظـــور ایمنـــی جـــان مســـافران، 

ـــان  ـــان و بازرس ـــوی کارشناس ـــی از س ـــکات ایمن ـــتی ن ـــه کش ـــدن ب ـــش از سوارش پی

ایمنـــی آمـــوزش داده می شـــود.

ـــده ای از  ـــش عم ـــگری بخ ـــوروز گردش ـــام ن ـــه در ای ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــفاری ب ـــا س رض

مســـافران راهیـــان نـــور از طریـــق بنـــدر اروندکنـــار در محـــدوده اســـکله یادمـــان مانـــور 

ـــر از  ـــزار و 250 نف ـــداد 48 ه ـــته تع ـــال گذش ـــت: »در س ـــود گف ـــام می ش ـــر انج والفج

ایـــن طریـــق جابه جـــا شـــده اند.«

ـــی  ـــروی دریای ـــار نی ـــر در اختی ـــور والفج ـــان مان ـــکله یادم ـــت: »اس ـــفاری گف ـــا س رض

ـــن  ـــور را در ای ـــان ن ســـپاه پاســـداران اســـت و در نتیجـــه بیشـــرت شـــناورهایی کـــه راهی

اســـکله جابه جـــا می کننـــد متعلـــق بـــه ســـپاه پاســـداران اســـت و هرســـاله امـــور 

مربـــوط بـــه گردشـــگری آن هـــا بـــا همـــکاری مدیریـــت کل بنـــادر و دریانـــوردی انجـــام 

می شـــود.«

ســـفاری تاکیـــد کـــرد: »مدیریـــت بنـــادر و دریانـــوردی آبـــادان در ایـــام نـــوروز از طریـــق 

کارشناســـان و بازرســـان فنـــی و ایمنـــی حـــارض در بنـــدر اروندکنـــار  بـــا تجهیـــز بیشـــرت 

ــار گذاشـــنت جلیقه هـــای نجـــات و بیـــان نـــکات ایمنـــی،  ــا در اختیـ ــناورها بـ شـ

ـــور انجـــام می دهـــد.«   ـــان ن ـــی مســـافران راهی ـــر جابه جای مســـایل ایمنـــی و نظـــارت ب

مدیر بنادر غرب استان هرمزگان 

افزایش ظرفیت مسافری 
بندرلنگه در ایام نوروز 

محمـــود صابـــری مدیـــر بنـــادر غـــرب هرمـــزگان ضمـــن 

اشـــاره بـــه زیرســـاخت های ایجادشـــده در حـــوزه 

مســـافرت های دریایـــی از افزایـــش ظرفیـــت مســـافری 

در ایام نوروز خرب داد.

 صابـــری گفـــت: تاکنـــون 41 فرونـــد شـــناور در 

مســـیرهای مختلـــف دریایـــی غـــرب اســـتان اعـــالم 

آمادگی کرده اند. 

رییـــس کمیتـــه حمل و نقـــل دریایـــی بندرلنگـــه بـــه ظــــرفیت خطـــوط مسافــــری 

دریایــــی غــــرب اســـتان اشـــاره کـــرد و افـــزود: »درمجمـــوع تاکنـــون 27 فرونـــد لندینگ 

کرافـــت و 14 شـــناور مســـافری بـــا ظرفیـــت دو هـــزار و 318 صندلـــی و قابلیـــت حمـــل 

ـــاب  ـــارک و آفت ـــه و چ ـــوط بندرلنگ ـــه در خط ـــردد روزان ـــت ت ـــودرو جه ـــزار و 160 خ ه

ـــه  از  ـــد ک ـــی منوده ان ـــالم آمادگ ـــس اع ـــی و بلعک ـــش، ابوموس ـــره کی ـــمت جزی ـــه س ب

ایـــن تعـــداد، دو فرونـــد شـــناور»رو-رو« بـــا ظرفیـــت 600 مســـافر و 120 دســـتگاه 

ـــه ظرفیـــت 88  ـــد شـــناور مســـافری در مســـیر ابوموســـی ب ـــک فرون خـــودرو و تعـــداد ی

ـــد  ـــداد 25 فرون ـــا تع ـــدر چـــارک ب ـــاوگان بن ـــر مســـافر در بندرلنگـــه حضـــور دارد و ن نف

ـــد  ـــداد 10 فرون ـــودرو و تع ـــط 40 خ ـــت متوس ـــا ظرفی ـــک ب ـــر ی ـــت ه ـــگ کراف لندین

ـــره  ـــرای مســـافران جزی شـــناور مســـافری، ظرفیـــت جابه جایـــی هـــزار و 380 نفـــر پذی

ـــا  ـــد لندینـــگ کرافـــت  هـــر یـــک ب ـــا دو فرون ـــز ب ـــاب  نی ـــود و بنـــدر آفت کیـــش خواهـــد ب

ـــاده  ـــر آم ـــت 250 نف ـــا ظرفی ـــافری ب ـــناور مس ـــد ش ـــک فرون ـــودرو و ی ـــت 40 خ ظرفی

ـــتند.« ـــان هس ـــی از مهامن پذیرای

ـــوروزی  ـــافران ن ـــه مس ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی ـــه ب ـــوردی بندرلنگ ـــادر و دریان ـــر اداره بن مدی

ـــه اطـــالع آن دســـته از  ـــد گفـــت: »ب ـــدام کنن ـــردد اق ـــه ت ـــادر مجـــاز نســـبت ب ـــد از بن بای

ـــد  ـــش را دارن ـــره کی ـــه جزی ـــی ب ـــفر دریای ـــام س ـــد انج ـــه قص ـــان ک ـــان عزیزم هم وطن

می رســـانیم کـــه مبـــادی مجـــاز تـــردد تنهـــا ســـه مســـیر، بنـــدر چـــارک - جزیـــره 

ـــی  ـــیر دریای ـــی 17 مایل،مس ـــافت دریای ـــا مس ـــافر( ب ـــودرو  و مس ـــل خ ـــش )حم کی

ـــرح  ـــام ط ـــا در ای ـــافر تنه ـــودرو و مس ـــل خ ـــت حم ـــش )ظرفی ـــره کی ـــه - جزی بندرلنگ

ـــره  ـــاب - جزی ـــدر آفت ـــیر بن ـــل  و مس ـــافت 53 مای ـــا مس ـــی( ب ـــفرهای دریای ـــوروزی س ن

ـــیر  ـــن مس ـــت و همچنی ـــل  اس ـــافت 9/9 مای ـــا مس ـــافر( ب ـــودرو و مس ـــل خ کیش)حم

دریایـــی بندرلنگه-ابوموســـی )حمـــل مســـافر( بـــا مســـافت 42 مایـــل مشخص شـــده 

اســـت.«

 محمـــود صابـــری در مـــورد پایانه هـــای مســـافری غـــرب هرمـــزگان گفـــت: »بـــا نظـــارت 

ـــت  ـــی و رشک ـــش خصوص ـــط بخ ـــه توس ـــه ک ـــافری بندرلنگ ـــه مس ـــر پایان ـــتمر ب مس

کشـــتیرانی والفجـــر مـــورد بهره بـــرداری قـــرار دارد، وضعیـــت رسویس دهـــی را در 

ایـــن ترمینـــال بهبـــود بخشـــیده ایم و ایـــن ســـالن 350 نفـــری آمـــاده پذیرایـــی از 

ـــت.« ـــافران اس مس

وی افـــزود: »ســـالن های مســـافری و نوســـاز بنـــادر چـــارک و آفتـــاب هرکـــدام بـــه 

ترتیب با ظرفیت 320 و 300 نفر همه روزه پذیرای مسافران است.« 

وی در پایـــان ضمـــن آرزوی ســـالمتی بـــرای متامـــی هم وطنانـــی کـــه بـــه اســـتان 

هرمـــزگان  و جزایـــر جنـــوب ایـــران مســـافرت خواهنـــد کـــرد گفـــت: »تالشـــگران حـــوزه 

ـــوب و  ـــی مطل ـــت خدمات ده ـــی در جه ـــچ کوشش ـــتان از هی ـــدری اس ـــی و بن دریای

ـــرد.« ـــد ک ـــذار نخواهن ـــوروز فروگ ـــام ن ـــن در ای ایم
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رییس اداره بندر و دریانوردی قشم

فعالیت هفت اسکله ایمن 
گردشگری در قشم

ــاز  ــیرهای مجـ ــورد مسـ ــوی در مـ ــر موسـ ــید باقـ سـ

ــهید  ــدر شـ ــم، بنـ ــدر قشـ ــفرهای دریایـــی در بنـ سـ

ـــرن- ـــهید باه ـــدر ش ـــی، بن ـــهید حقان ـــدر ش ذاکری-بن

ـــدر  ـــدر پهـــل گفـــت: »بن ـــدر الفت-بن ـــدر بهمـــن، بن بن

شـــهید ذاکـــری و بنـــدر شـــهید حقانـــی شـــاخص ترین 

بنـــادر مســـافری در ایـــران هســـتند کـــه کاربـــری آن هـــا 

تـــک منظـــوره و فقـــط بـــرای تـــردد شـــناورهای 

مسافربری است.« 

او گفـــت: »بنـــدر شـــهید ذاکـــری از لحـــاظ تقســـیم بندی بـــه جـــز بنـــادر کوچـــک 

ـــک  ـــت(، ی ـــناور )12 پس ـــکله ش ـــد اس ـــش فرون ـــت ش ـــا ظرفی ـــود و ب ـــوب می ش محس

ـــت ســـه  ـــا ظرفی ـــد شـــناور مســـافری ب ـــی 35 فرون ـــارج )دو پســـت( و پیش بین ـــد ب فرون

هـــزار و 926 صندلـــی و یـــک فرونـــد شـــناور ناجـــی به طـــور میانگیـــن، روزانـــه پذیـــرای 

ـــر مســـافر اســـت.« هشـــت هـــزار نف

موســـوی در خصـــوص بنـــدر بهمـــن نیـــز گفـــت: »بنـــدر بهمـــن در ســـال های گذشـــته 

دارای کاربـــری بـــاری و مســـافری بـــوده کـــه هم اکنـــون بخـــش مســـافری آن غیرفعـــال 

ــت  ــالن های ترانزیـ ــه سـ ــاخت های الزم ازجملـ ــه زیرسـ ــه بـ ــا توجـ ــا بـ ــت امـ هسـ

ـــوط  ـــدازی خط ـــرای راه ان ـــبی ب ـــت مناس ـــع قابلی ـــزار مرتمرب ـــار ه ـــاحت چه ـــا مس ب

ـــا توجـــه بـــه رایزنی هـــای انجام شـــده در آینـــده ای نزدیـــک  مســـافری خارجـــی دارد و ب

ـــود.«  ـــدازی می ش ـــی راه ان ـــافربری خارج ـــوط مس خط

مدیـــر اداره بنـــادر و دریانـــوردی قشـــم در خصـــوص بنـــدر الفـــت نیـــز افـــزود: »فاصلـــه 

ایـــن بنـــدر  تـــا فـــرودگاه قشـــم 26 کیلومـــرت، تـــا بندرعبـــاس 114کیلومـــرت، تـــا تهـــران 

هـــزار و 398 کیلومـــرت اســـت و در ســـال های اخیـــر بـــا تبدیـــل جزیـــره قشـــم بـــه 

ـــره قشـــم و  منطقـــه آزاد تجـــاری و صنعتـــی، حجـــم مبـــادالت کاال و مســـافر بیـــن جزی

رسزمیـــن اصلـــی به طـــور چشـــم گیری افزایش یافتـــه اســـت.« 

ـــادر  ـــی الفـــت و پهـــل، بن ـــودن مســـیر دریای ـــاه ب ـــه کوت ـــا توجـــه ب ـــح کـــرد: »ب وی تری

یادشـــده از موقعیـــت و اهمیـــت اســـرتاتژیک ویـــژه ای برخـــوردار هســـتند و جابه جایـــی 

ـــن مســـیر انجـــام می شـــود.« ـــق ای حـــدود 70 درصـــد از مســـافران از طری

ـــه  ـــدر در فاصل ـــن بن ـــت: »ای ـــز گف ـــل نی ـــدر په ـــوص بن ـــوی در خص ـــر موس ـــید باق س

ـــاس  ـــاده بندرعب ـــه ج ـــرت س ـــتان و در کیلوم ـــز اس ـــاس مرک ـــرتی از بندرعب 60 کیلوم

بـــه بندرلنگـــه واقع شـــده اســـت و فاصلـــه آن تـــا فـــرودگاه قشـــم 28 کیلومـــرت تـــا 

بندرعبـــاس 112 کیلومـــرت و  تـــا تهـــران هـــزار و 396  کیلومـــرت اســـت.«

مدیـــر اداره بنـــادر و دریانـــوردی قشـــم تریـــح کـــرد: »بـــا توجـــه بـــه کســـب رتبـــه 

اول جزیـــره قشـــم در ســـفرهای  دریایـــی کشـــور  و پیرشفـــت صنعـــت گردشـــگری 

ـــازمان،  ـــه س ـــت و توج ـــا حامی ـــی ب ـــای تفریح ـــکله ها و قایق ه ـــره اس ـــی در جزی دریای

اســـکله های قدیمـــی و پرحادثـــه تبدیـــل بـــه اســـکله های ایمـــن شـــده و در حـــال 

ـــهیلی،  ـــگام، س ـــتان، هن ـــیبدراز، دیرس ـــو، ش ـــکله )کندال ـــت اس ـــش از هف ـــارض بی ح

ـــوردی قشـــم در زمینـــه گردشـــگری  ـــادر و دریان ـــا نظـــارت اداره بن ـــن،( ب طبـــل و گورزی

ـــتند.« ـــال هس فع

 
رییس اداره بندر و دریانوردی خارگ مطرح کرد:

جذابیت های جزیره خارگ برای 
گردشگران دریایی

رییس اداره بندر و دریانوردی جزیره خارگ گفت: »جزیره 

را بودن ظرفیت های بالقوه  خارگ به دلیل دا

گردشگری، وجود سواحل مرجانی و اماکن مذهبی و 

تاریخی از جذابیت های کافی برای جذب گردشگران 

دریایی برخوردار است.«

بهمن نکیسا در گفتگو با خربنگار ماهنامه بندر و دریا 

گفت: »جزیره خارگ یکی از جزایر مهم خلیج فارس 

است که در تقسیامت کشوری یکی از بخش های شهرستان بوشهر در این استان به 

شامر می رود.«

نکیسـا تریـح کـرد: »سـازمان بنـادر و دریانـوردی در سـال های اخیـر بـا ایجـاد 

زیرسـاخت های مناسـب گام های موثـری را برای تسـهیل انجـام سـفرهای دریایی و 

ارتقـای سـطح ایمنـی شـناورهای مسـافربری برداشـته اسـت.«

وی افزود: »سـاخت اسکله مخصوص شناورهای مسـافربری، ساخت پایانه مسافری 

دریایـی و الیروبـی حوضچـه بنـدر مروارید ازجملـه اقدام هـای موثر سـازمان بنـادر و 

دریانـوردی بـه شـامر می آید.«

نکیسـا گفت: »مجموعـه اقدام های انجام شـده از سـوی سـازمان بنـادر و دریانوردی 

زمینه حضـور بخش خصوصی برای خرید شـناورهای مسـافری اسـتاندارد و فعالیت 

در بخـش حمل و نقل دریایـی مسـافر را فراهم کرده اسـت.«

رییس اداره بنـدر و دریانوردی جزیره خـارگ گفت: »جزیره خارگ به دلیـل دارا بودن 

ظرفیت های بالقوه گردشـگری و وجود سـواحل مرجانی، همچنین وجود تاسیسات 

دریایی وابسـته به صنعت نفـت و اماکن مذهبی و تاریخی که ریشـه در فرهنگ کهن 

این مـرز و بـوم دارد، می تواند جذابیت هـای الزم را بـرای توجه به  گردشـگری دریایی 

در قالـب راه اندازی توریسـم صنعتی  به وجـود آورده و موجب ارتقـا و رونق این صنعت 

و اقتصاد وابسـته به آن در این بخش شـود.« 

وی تاکیـد کـرد: »از آن جایی که این جزیره به دلیل اهمیت اقتصـادی  در طول جنگ 

تحمیلـی بارها مـورد هجـوم نیروهـای عراقـی قرارگرفتـه اسـت، منـادی از مقاومت و 

پایداری نیز به شـامر می رود و در چند سـال اخیر رشایطی را برای حضور کاروان های 

راهیان نـور دریایی در ایـن منطقه  فراهم کرده اسـت.« 

جزیره خارگ » دُِر یتیم« خلیج فارس 

جزیره خارگ از توابع اسـتان بوشـهر اسـت که در 38 کیلومرتی سـاحل بندر گناوه و 

در خلیج فـارس قرار دارد. ایـن جزیره به دلیل موقعیت جغرافیایی کـه دارد از اهمیت 

اقتصادی ویژه ای برخوردار اسـت.

اسکله مسافری مروارید جزیره خارگ 

ایـن پایانه مسـافری به مسـاحت دو هزار مرت دارای سـالن مسـافری بـا ظرفیت 400 

مسافر است و در طول 11 ماه از امسال، 13 هزار و 665 مسافر را از طریق  856 سفر 

دریایی بین جزیـره خارگ و بندر بوشـهر جابه جا کرده اسـت.

در مسـیر بندر بوشهر به خارگ سه شـناور زمرد باظرفیت حمل 235 مسافر، شناور با 

ظرفیت گالره 320 مسافر و شناور رویای جنوب 180 مسافر فعال هستند.

در ایـن مسـیر دریایـی دو شـناور بهـاره باظرفیـت حمـل 96 مسـافر و نـر خـارک با 

ظرفیـت حمـل 32 مسـافر فعالیـت می کننـد.    
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شــود گردشــگری دریایــی می گوینــد.

زمانــی کــه نــام برکه هــا و ســدها در ایــن تعریــف آورده می شــود ناخــودآگاه ســازمان 

آب منطقــه ای نیــز بــه ایــن موضــوع وارد می شــود یــا هنگامی کــه در ایــن تعریــف از 

ورزش هــای ســاحلی نــام می بریــم ســازمان تربیت بدنــی نیــز بــه موضــوع ورود پیــدا 

می کنــد؛ درواقــع تــالش شــده اســت تــا به جــای تعریــف علمــی، تعریفــی سیاســی 

بــرای گردشــگری دریایــی در نظــر گرفته شــود. تعریف سیاســی کــه بتوان بر اســاس 

آن بســیاری از ســازمان ها را در امــر گردشــگری دریایــی دخیــل کــرد تــا آن هــا نیــز بــه 

امــر گردشــگری دریایــی ورود پیــدا کننــد.

ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری از یک ســو خــود را متولــی امــر گردشــگری 

دریایــی می دانــد و در مقابــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی برخــالف ســازمان میــراث 

فرهنگــی و گردشــگری چنــدان عالقــه ای نــدارد تــا بــه موضــوع گردشــگری دریایــی 

ــود. وارد ش

در ایــن خصــوص بایــد بگویــم که به هــامن میــزان که ســازمان میــراث فرهنگــی خود 

را مســئول و متولــی اصلی گردشــگری دریایــی می داند، ســازمان بنــادر و دریانوردی 

ــی در درجــه  ــرا گردشــگری دریای ــل اســت زی ــی دخی ــر گردشــگری دریای ــز در ام نی

نخســت بــه دریــا، بنــادر و جزایــر مرتبــط می شــود و هــر اتفاقــی کــه در آن هــا بیافتــد 

به طــور مســتقیم بــه ســازمان بنــادر و دریانــوردی ربــط پیــدا می کنــد.

ــی  ــگری دریای ــوع گردش ــه موض ــوردی ب ــادر و دریان ــازمان بن ــردن س ــوع واردک موض

مدت زمانــی بیــش از 10 ســال طــول کشــید و نتیجــه نیــز آن شــد کــه امــروز ســازمان 

بنــادر و دریانــوردی به طــور جــدی بــه موضــوع گردشــگری دریایــی واردشــده اســت.

تالش بســیار زیــادی در خصــوص جــا  انداخنت ایــن تعریف در بیــن دســت اندرکاران 

ســازمان بنــادر و دریانــوردی و ســازمان میــراث فرهنگی و گردشــگری انجام شــد و در 

نهایــت ایــن تعریــف بــه تاییــد متامــی کارشناســان عضــو کمیتــه ملــی گردشــگری 

ســازمان میــراث فرهنگی رســید.

از کمیسیون گردشگری چه خرب؟

بحــث محیط زیســت در گردشــگری دریایــی یکــی از بزرگ تریــن مشــکالت مــا بــود و 

ســازمان محیط زیســت پذیرفت تا کمیته گردشــگری در این ســازمان  تشــکیل شــود 

ــش زیســت محیطی  ــی کــه گرای ــواردی از بحث هــای گردشــگری دریای کــه در آن م

مدت هاســت کــه بحــث در خصوص توجه به گردشــگری کشــور و بــه دنبــال آن بهبود 

وضعیــت گردشــگری دریایــی کشــور در بیــن دســت   اندرکاران ایــن حــوزه وجــود دارد 

و آن هــا بــه دنبــال ایــن هســتند تــا ســازمان و ارگانــی باالخــره مســئولیت ایــن بخــش 

مهــم از گردشــگری کشــور را بــه عهــده بگیــرد و رسوســامانی بــه ایــن بخــش بدهــد.

حمیــد ســلیامنی یکــی از فعــاالن بخــش گردشــگری و مدیرعامل رشکــت خصوصی 

کیــش پــارس ماریــن اســت کــه حرف هــای ناگفتــه فراوانــی در خصوص گردشــگری 

ــا افزایــش  دریایــی کشــور دارد. ماهنامــه بنــدر و دریــا در آســتانه نــوروز و هم زمــان ب

ســفر بــه شــهرهای ســاحلی در شــامل و جنــوب کشــور گفتگویــی را بــا ایــن فعــال 

حــوزه گردشــگری دریایی انجام داده اســت. حمید ســلیامنی معتقد اســت: »کشــور 

مــا ظرفیت هــای بی نظیــری در بخــش گردشــگری دریایــی دارد امــا تاکنون بــه آن ها 

توجــه چندانــی نشــده اســت و بایــد بــرای جــذب رسمایه گــذار در ایــن بخــش تــالش 

 شــود. مدیــران مطلــع و الیقــی را نیــز در این حــوزه به خدمــت گــامرد تا بــا بهره  گیری 

ــران و ظرفیت هــای موجــود در کشــور در کنــار ســازمانی  از مثلــث رسمایه گذار،مدی

کــه متولــی امــور مربــوط بــه گردشــگری دریایــی اســت، جانی تــازه بــه رگ هــای این 

بخــش مهــم از گردشــگری کشــور ببخشــد. به گفتــه حمیــد ســلیامنی، این امــر تنها 

زمانــی عملی خواهد شــد کــه قوانیــن و مقــررات دســت و پاگیــر، از جلــوی راه فعاالن 

حــوزه گردشــگری دریایی برداشــته شــود.«

تعریف شام از گردشگری دریایی در کشور ما چیست؟

بایــد بگویــم کــه گردشــگری دریایــی در دنیــا، دارای یــک تعریــف مشــرتک جهانــی 

اســت امــا در کشــور ما بــه دالیــل فرهنگــی و اجتامعی مخصــوص به خــودش تعریف 

دیگــری از ایــن مقولــه وجــود دارد.  هر کشــوری بــر اســاس فرهنــگ و متدن،مباحث 

جغرافیایــی، مســایل اجتامعــی و سیاســی خــود، تعریــف خاصی بــرای گردشــگری 

دارد. از آن جایــی کــه ســازمان میــراث فرهنگــی و ســازمان بنــادر و دریانــوردی 

بیش تریــن ارتبــاط را بــا موضــوع گردشــگری دریایــی دارنــد تعریفــی از گردشــگری 

دریایی اســتخراج شــد کــه در ایــن تعریف، هــم معیارهــای ســازمان میــراث فرهنگی 

و هــم تعاریــف موردنظــر ســازمان بنــادر و دریانــوردی گنجانــده شــد. بــه طــور کلــی 

می تــوان گفــت: بــه هر نــوع فعالیــت تفریحــی، توریســتی ســاحلی، ورزشــی در کنار 

ســاحل، مــرداب، تاالبــری، رودخانه، برکه هــا و ســدهای طبیعی و غیر طبیعــی انجام 

مدیرعامل یک رشکت فعال در حوزه گردشگری دریایی از مشکالت این بخش می گوید

مشکل اصلی گردشگری دریایی
 نبود مدیران مطلع در این حوزه است
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دارنــد در ایــن کمیته بررســی شــوند.

ــاق فکــر در امــر  ــال تشــکیل ات ــه دنب ــوردی ب ــادر و دریان از ســوی دیگــر ســازمان بن

گردشــگری دریایــی اســت امــا هنــوز اقــدام جــدی ای در ایــن خصــوص انجام نشــده 

اســت، میــراث فرهنگی نیــز به دنبــال تشــکیل شــورای راهــربدی در امر گردشــگری 

دریایــی اســت کــه در ایــن ســازمان نیــز هنــوز هیــچ اقدامــی صــورت نگرفتــه اســت.

ــه چنــد دلیــل مــورد اهمیــت ســازمان ها نیســت؛  متاســفانه گردشــگری دریایــی ب

دلیــل اول عــدم شــناخت ایــن ســازمان از گردشــگری دریایــی و توامنندی هــای این 

حــوزه از گردشــگری اســت.

ســازمان ها در جریــان این موضوع نیســتند کــه بارونق گردشــگری دریایی در کشــور 

چه کمــک بزرگــی بــه اقتصاد کشــور می شــود.

ــه رونــق یافــنت گردشــگری دریایــی کمــک کننــد میــزان ارزآوری  اگــر ســازمان ها ب

ــه  ــگری نیم ــد گردش ــه می توان ــود ک ــد ب ــدازه ای خواه ــوزه به ان ــن ح ــی ای و درآمدزای

ورشکســته کشــور را نیــز نجــات داده و موجب شــود تــا تعداد مســافرت به کشــورهای 

اطــراف ماننــد ترکیــه و امــارات کاهــش چشــم گیری پیــدا کنــد.

ظرفیت های گردشــگری دریایی کشــور در چه ســطحی اســت؟ آیــا پتانســیل های الزم 

در خصــوص گردشــگری دریایــی را دارد و در صــورت وجــود تــا امــروز چه اقداماتــی برای 

بهره بــرداری از ایــن ظرفیت هــا انجام شــده اســت؟

ــودن ظرفیت هــای گردشــگری  ــا از نظــر دارا ب ــم کشــور م ــم بگوی ــه جــرات می توان ب

دریایــی و پتانســیل های موردنیــاز در ایــن بخــش در خاورمیانه بی نظیر اســت و هیچ 

کشــور دیگــری مانند کشــور مــا در منطقه وجــود نــدارد که چنیــن فرصت هایــی را در 

بخــش گردشــگری دریایی داشــته باشــد.

بــه نظــر مــن هیچ یــک از صاحبــان صنایــع دریایــی به انــدازه دســت اندرکاران حــوزه 

ــازنده  ــه س ــردی ک ــه ف ــند چ ــر باش ــور موث ــد در کش ــی منی توانن ــگری دریای گردش

ــد  ــاری منی توانن کشــتی اقیانوس پیامســت و چــه ســازندگان نفتکــش و کشــتی ب

به اندازه افــرادی کــه در بخش گردشــگری دریایی در کشــور فعالیت دارنــد تاثیرگذار 

باشــند؛ زیــرا در بهرتیــن حالــت زمانــی در حــدود دو ســال یــا بیشــرت طــول می کشــد 

تــا یــک ســازنده کشــتی بتوانــد کشــتی بســازد کــه درنهایــت کشــتی ساخته شــده 

ــا در بخــش گردشــگری  ــرد ام ــرار می گی ــردم ق ــداد محــدودی از م مورداســتفاده تع

دریایــی مخاطب دســت اندرکاران ایــن حــوزه میلیون ها نفر از مردم کشــور هســتند. 

اگــر ســازندگان کشــتی حتــی صدهــا کشــتی هــم بســازند یــک فــرد فعــال در حــوزه 

گردشــگری دریایــی می توانــد بنــادر و ســواحل مرتوکــی کــه ناشــناخته اســت و مورد 

اســتقبال نیســت را بــه مکانی بــرای گردشــگری دریایــی تبدیل کــرده و موجب شــود 

تــا تعــداد زیــادی از مــردم بــه ایــن مناطــق ســفر کننــد.

قــدرت گردشــگری دریایــی به انــدازه ای اســت کــه حتــی می توانــد جزایــر دورافتــاده 

ــا  ــند را ب ــر باش ــادی آن موث ــد در آب ــر منی توانن ــای دیگ ــع دری ــک از صنای ــه هیچ ی ک

اســتفاده از امکانــات خــود آبــاد کــرده و بــه قطبــی بــرای گردشــگری دریایــی تبدیــل 

کنــد.

به نظر شـام دلیل آن که گردشگری دریایی در کشـور ما مغفول مانده است چیست؟آیا 

در ایـن خصـوص دالیـل قانونی وجـود دارد و یا نبـود رسمایه گـذار در ایـن بخش موجب 

شـده تا به حوزه گردشـگری دریایـی آن طور که مورد انتظار اسـت توجه نشـود؟

اول آن کـه بـه نظـر مـن در حـوزه گردشـگری دریایـی هنـوز آن طـور کـه بایدوشـاید  

قانون گـذاری انجـام نگرفتـه اسـت و درنتیجـه منی توان نبـود قوانیـن و مقـررات الزم 

را علـت مغفـول ماندن این حـوزه دانسـت؛زیرا قوانین و مقـررات در حوزه گردشـگری 

دریایـی بـه سـال های 1345 و 1347 بازمی گـردد و از آن زمان تا امـروز هیچ اقدامی 

بـرای به روزرسـانی ایـن قوانیـن و مقررات انجام نشـده اسـت. حتـی می توانـم بگویم 

کـه قوانیـن و مقرراتی در حـوزه گردشـگری وجـود دارند که مانـع پیرشفت ایـن حوزه 

می شـود. زمانـی در حـوزه گردشـگری دریایی یک سـازمان اصلـی به عنوان سـازمان 

متولـی وجود نـدارد  رسمایه گذار و یا حتی خود گردشـگر در این حـوزه نیاز به مراجعه 

کردن به قانون داشـته باشـد، بـا انبوهـی از قوانین و مقـررات مربوط به سـازمان های 

) گردشـگری، بنـادر و...( مواجـه می شـود که به جـای این که بـه او در حل مشـکلش 

کمک کند متقاضی را بیشـرت گنـگ و رسدرگم می کند چگونه می توانیـم این انتظار 

را داشـته باشـیم که این قوانین و مقررات قدیمی مربوط به حوزه گردشـگری دریایی 

بتواند دردی از مشـکالت بخش گردشـگری دریایی امروز مـا را دوا کند؟ من به جرات 

می توانـم بگویـم که متاسـفانه در برخـی موارد ما شـاهد هسـتیم که حتـی به همین 

قوانیـن پیـچ در پیچ  نیز عمـل منی شـود و ضوابـط، قربانی روابـط افراد می شـوند.

 این سـوال پیش می آید کـه چطور در کشـور ما یک اسـتاندار می تواند در اسـتان خود، 

کارهـای موثر و مفیـدی را در زمینه گردشـگری دریایی انجـام دهد اما در اسـتانی دیگر 

حتـی از انجام کوچک تریـن اقدامی دریـغ می کند؟ 

هـامن اسـتاندار طبـق سـلیقه و عالقه شـخصی خود سـبب می شـود یک سـاحل به 

دلیـل بی توجهی و رسـیدگی نکردن نابود شـود امـا در جایـی دیگر چنان به سـاحل 

رسـیدگی می کنـد کـه در مدت زمـان کوتاهـی بـه یکـی از سـواحل جـذب گردشـگر 

تبدیـل شـود؛ متامـی این ها نشـان می دهـد کـه در کشـور مـا و در حوزه گردشـگری 

دریایـی روابط و سـالیق بـر قوانیـن و ضوابط حاکم هسـتند.

گاهی این اعامل سـلیقه شـخصی بر اسـاس علم انجام می شـود که باز رضر کم تری 

نسـبت بـه اجـرای برخـی اقدامـات سـلیقه ای بـدون علـم و آگاهـی دارد کـه موجـب 

می شـود حتی یـک شـهر تخریب شـود.

شـام پیش ازاین  نیـز در صحبت های خود به مقوله خود تحریمی در کشـور اشـاره کرده 

بودیـد آیا این گفته شـام در خصوص نبود سـازمان متولی در بخش گردشـگری دریایی 

به معنای خودتحریمی داخلی در کشـور اسـت؟

شـاید الزم باشـد تا من صحبت های خود در این خصوص را تکـرار کنم، به عقیده من 

حوزه گردشـگری دریایـی پیـش از تحریم هـا و از زمانی که کشـور مـا در تحریم به رس 

می بـرد و نه امـروز کـه تحریم ها لغـو شـده اند هیچ تغییـری نکرده اسـت و مـن دوباره 

می گویم که لغو تحریم ها هیچ تاثیری در بخش گردشـگری دریایی نداشـته و ندارد، 

زیرا بسـیاری از مشـکالت در بخش گردشگری دریایی داخلی هسـتند و هیچ ربطی 

بـه تحریم ها ندارنـد که این هامن کلمه خودتحریمی اسـت کـه من بارها به آن اشـاره 

کرده ام. به عقیده من کشـور ما تنها زمانی می تواند در بحث گردشـگری دریایی رشد 

کنـد که مدیـران الیق و مطلـع در حـوزه گردشـگری را وارد کند زیرا مشـکل اصلی در 

گردشـگری دریایی، نبود مدیران دلسـوز و مطلع است. 

وضعیت بخش خصوصـی و رسمایه گذاری های غیردولتی در حوزه گردشـگری دریایی 

به چه صورت اسـت؟آیا رشکت هـای خصوصی متایل بـه رسمایه گذاری در گردشـگری 

دریایی کشـور دارند؟

در حـال حارض تعداد محدودی رشکت خصوصی در کشـور وجـود دارند که در بخش 

گردشـگری دریایی فعالیت می کنند که یکی از منونه های قابل توجه، رشکتی اسـت 

کـه در حال حارض بندر بوشـهر مشـغول رسمایه گـذاری در حوزه گردشـگری دریایی 

آن اسـت و به نظـر من تا امروز در حد ملی بسـیار خـوب و قدرمتند عمل کرده اسـت و 

پیش بینی می کنم نوروز امسـال نام آن را بیشـرت خواهید شـنید.

الزم اسـت به این نکته اشـاره کنم که حتـی رشکت های خصوصی کـه در حال حارض 

در بخش گردشـگری دریایی فعال هسـتند نیـز به طور خودجـوش به این حـوزه روی 

آورده اند و منی توان عملکرد آن ها را نتیجه سیاسـت گذاری ها و برنامه های سـازمانی 

قلمـداد کـرد. چـون ایـن رشکت هـا سـازمان دهی نشـده اند و  تنهـا بـر اسـاس عالقه 

مدیران خـود در ایـن بخش فعالیـت می کنند. 

درنهایت به نظر شام چاره کار برای حل این مشکالت چیست؟

به عقیده من اگر بخواهیم از طریق قانونی مشـکالت و گرفتاری هـای مربوط به حوزه 

گردشـگری دریایـی را حـل کنیم سـال ها طول می کشـد تا قوانیـن و مقـررات پس از 

مذاکرات و مباحث به تصویب سازمان های دست اندرکار در حوزه گردشگری دریایی 

برسـد و پـس از آن نیز، مدت زمانـی طوالنی طول خواهد کشـید تا ایـن قوانین جدید 

پس از ابالغ اجرایی شـوند و چنین روشـی در حال حارضجـواب نخواهد داد درنتیجه 

تالش کردیم تا شـورایی در این بخش تشـکیل شـود کـه آیین نامه هایی که این شـورا 

در خصـوص  قوانین و مقـررات گردشـگری دریایی کـه در آن تصویب می شـوند مورد 

تاییـد متامـی سـازمان ها و ارگان هـای مرتبـط بـا این حـوزه باشـد.  زیرا وجـود چنین 

شـورایی در رشایط فعلی گردشـگری دریایی کشور الزم اسـت زیرا و امکانات سواحل 

ما آن قدر نیسـت که بتواند پاسـخ گوی نیازهای گردشـگران باشـد.

مـن بارهـا به ایـن نکتـه اشـاره کرده ام کـه در فصـل تابسـتان زمانـی پیـش می آید که 

صدها نفر در شـب در حال شـنا در دریا هسـتند امـا در صورت بـروز حادثه بـرای این 

شـناگران، شـناور کافی برای کمک به آن ها وجود ندارد حتی شـناورهایی که هم که 

در سـاحل وجود دارنـد برای کمک بـه حادثه دیـدگان در زمان بـروز اتفاقـات دریایی 

آمـوزش ندیده اند.

به نظر من دلیل اصلی این که امکانات در سـواحل کشـور ما وجود ندارد آن اسـت که 

یک سـازمان باید برای رسیدگی به این مشکالت مسئولیت را به عهده بگیرد و متولی 

بخش گردشگری دریایی شـود که البته هنوز در کشور ما هیچ سازمانی به طور کامل 

مسئولیت رسیدگی به مشکالت حوزه گردشـگری دریایی را به عهده نگرفته است که 

خود این امر نیز از دالیل حل نشـدن مشـکالت این بخش است.
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مقدمه

روش شناسـی پروژه انجام کسـب و کار نسبت به سال 

گذشـته تغییـرات بنیادیـن کـرده و بـه همیـن نسـبت 

نتایج حاصل از تحلیـل اطالعات جمع آوری شـده نیز 

تغییر کرده است. در روش شناسـی جدید تالش شده 

تا بـه ابهامـات و ایرادات مطرح شـده از سـوی خربگان 

بازرگانـی و صنعـت حمل و نقـل پاسـخ داده شـده و 

یافته هـای پژوهـش بـه واقعیـت اقتصـاد کشـورهای 

بررسی شـده نزدیک تـر شـود. 

یکـی از مهم تریـن ایـن مـوارد، اختـالف جغرافیایـی 

چشـم گیر مهم تریـن بنـدر دریایـی از پرجمعیت ترین 

شـهر تجاری در کشـورهای مختلف بود کـه انتقاداتی 

را متوجـه تدوین کننـدگان روش شناسـی می کـرد. 

همچنیـن بـر اسـاس روش شناسـی قبلـی بـرای 

اقتصادهای محصور در خشـکی زمان و هزینه مربوط 

بـه جابه جایـی محمولـه در کشـورهای همسـایه نیـز 

محسـوب می شـد که این مشـکل نیز در گزارش سال 

جاری بـا در نظر گرفـنت پرترددترین بنـادر دریایی و یا 

مرزهـای زمینی و هوایی برطرف شـده اسـت. عالوه بر 

ا یـن تالش شـده تـا جایگاه و نقـش نهادهـای عمومی 

از جنبـه قانونـی و اجرایـی برجسـته تر شـده و تصویـر 

شـفاف تری از میـزان دخالت موثـر و غیرموثـر آن ها در 

اقتصـاد بـه خواننـده منتقل شـود. 

در گـزارش سـال گذشـته انتخـاب نـوع کاال در 

مفروضـات روش شناسـی تـا حـدود زیـادی بـه عهـده 

تکمیل کنندگان پرسشـنامه بود اما در گزارش امسال 

صـادرات محـدود بـه مهم تریـن کاالی صادراتـی هـر 

کشـور و در واردات منحر بـه واردات قطعـات خودرو 

شده اسـت. این تغییر اساسـی در مفروضات پژوهش 

موجب شـده که جایگاه کشـورها در رده بندی جهانی 

نیـز دسـتخوش تغییـرات قابل توجـه شـود. 

تکمیل کننـدگان پرسشـنامه نیـز در گـزارش امسـال 

بـا ابهامـات کم تـری روبـرو بوده انـد. بـر اسـاس 

روش شناسی پیشین، مشارکت کنندگان در جمع آوری 

اطالعـات بایـد کاالیـی را انتخـاب می کردند کـه فاقد 

ویژگی هایی ماننـد خطرناک بودن، اسـتفاده نظامی، 

نیازمنـد محیـط رسدخانـه ای و نیـاز بـه بازرسـی های 

بهداشـتی و قرنطینه ای باشـد. در گزارش امسـال این 

موارد تقریبا حذف شـده و کاالهای وارداتی و صادراتی 

به صـورت شـفاف و مشـخص تعریف شـده اند.

تغییر بعدی جایگزینی تعداد اسـناد و مـدارک الزامی 

برای صـادرات و واردات با فرایند کلـی انطباق مرزی و 

اسنادی اسـت. در روش شناسـی جدید زمان و هزینه 

ناشی از انطباق مرزی و اسنادی در نهادهای ذی ربط 

محاسبه شـده و تعـداد اسـناد و مـدارک تاثیـری در 

رتبه بنـدی کشـورها نـدارد. ضمـن ایـن کـه بـه دلیـل 

پیرشفت هـای روزافـزون در اسـتفاده از فن آوری هـای 

جدیـد و تسـهیل قوانیـن و مقـررات تجـاری، رسعـت 

جابه جایـی قانونـی محموله هـا افزایش یافتـه اسـت، 

مبنـای محاسـبه از روز به سـاعت تغییریافته اسـت.

باوجـود تغییـرات یادشـده، سـاختار کلـی پژوهـش 

حفظ شـده و انجـام ترشیفـات قانونـی و حمل ونقـل 

یک محموله مفـروض از پرجمعیت ترین شـهر تجاری 

هر کشـور به پـر ترددتریـن بنـادر دریایی و یـا مرزهای 

زمینی و هوایی مبنـای ارزیابی مناگر تجارت فرامرزی 

اسـت.

جایگاه جمهوری اسالمی ایران در جهان و منطقه نیز 

با تغییـر روش شناسـی تغییر اساسـی داشـته و به قعر 

جـدول نزدیک تـر شـده اسـت. از آن جا که تغییـری در 

موقعیـت جغرافیایـی بزرگ ترین بنـدر دریایـی )بندر 

شهید رجایی( و پرجمعیت ترین شهر تجاری )تهران( 

حاصـل نشـده اسـت، کارآمدتر شـدن روش شناسـی، 

ضعف هـای قانونـی و اجرایـی مرتبـط بـا صـادرات و 

واردات را بیش از پیش منایان ساخته است. به عبارت 

دیگـر تـالش پـروژه انجـام کسـب و کار بانـک جهانـی 

بـرای کم رنـگ کـردن نقـش جغرافیـا در رتبه بنـدی 

کشـورها موجب شده که حدود 20 کشـور خودبه خود 

در جایگاهی بهرت از ایران قرار بگیرند. نکته قابل توجه 

این کـه تغییـرات روش شناسـی درمجمـوع جایـگاه 

منطقـه خاورمیانـه و شـامل آفریقـا را در بیـن سـایر 

مناطـق تضعیـف کرده اسـت.

کلیات گزارش ۲01۶ درباره تجارت فرامرزی

در10 سـال گذشـته الگوهـای تجـارت بین املللـی 

بـا ظهـور اقتصادهـای در حـال توسـعه، گسـرتش 

زنجیره هـای ارزش جهانـی، افزایـش قیمـت کاالها )و 

اهمیـت رو بـه رشـد صـادرات کاال( و ماهیـت جهانـی 

فزاینده شـوک های اقتصاد کالن تعریف شـده اسـت. 

هرکـدام از ایـن روندهـا بـه نقـش تجـارت در تسـهیل 

توسـعه شـکل تازهـای داده اسـت.

بازسـازی تجـارت آزاد پـس از جنـگ جهانـی دوم 

مسـتلزم )انعقـاد( موافقت نامه هـای مهـم تجـارت 

نـع  نبـه و ترجیحـی باهـدف کاهـش موا چندجا

 یک رویکرد جدید برای ارزیابی فرایندهای تجاری
گزارش 2016 بانک جهانی درباره شاخص تجارت فرامرزی

    فرید قادری    

ـــامل  ـــادرات و واردات ش ـــرای ص ـــی ب ـــای الزام ـــته از فراینده ـــه دس ـــا س ـــط ب ـــه مرتب ـــان و هزین ـــد، زم ـــی جدی ـــک روش شناس ـــتفاده از ی ـــا اس ـــی ب ـــک جهان ـــب و کار 2016 بان ـــروژه کس پ

انطبـــاق اســـنادی، انطبـــاق مـــرزی و حمل و نقـــل داخلـــی را ارزیابـــی می کنـــد.

امســـال بـــرای اولیـــن بـــار، پـــروژه انجـــام کســـب و کار بـــرای ارزیابـــی فرایندهـــای صـــادرات هـــر کشـــور محصولـــی را در نظـــر می گیـــرد کـــه تولیـــد آن دارای مزیـــت نســـبی اســـت. همچنیـــن 

بـــرای ارزیابـــی فرایندهـــای واردات تنهـــا یـــک محصـــول خـــاص و بســـیار رایـــج تولیدی-صنعتـــی )قطعـــات خـــودرو( مدنظـــر قـــرار گرفتـــه شـــده اســـت.

ـــا  ـــرزی 11 ت ـــاق م ـــات( انطب ـــام تریف ـــرای انج ـــان الزم )ب ـــد، مدت زم ـــی را الزامی کرده ان ـــی اختصاص ـــاورزی بازرس ـــوالت کش ـــادرات محص ـــد ص ـــه در فراین ـــی ک ـــن اقتصادها ی در بی

ـــرد. ـــت ک ـــب و کار حامی ـــان کس ـــدگان و صاحب ـــل از مرف کنن ـــاری بی دلی ـــر تج ـــذف تاخی ـــا ح ـــوان ب ـــه می ت ـــد ک ـــان می ده ـــوع نش ـــن تن ـــت. ای ـــاعت اس 210 س

بـــرای کشـــورهایی کـــه همـــراه بـــا رشیـــک تجـــاری خـــود، بـــر اســـاس مفروضات،عضـــو یـــک اتحادیـــه گمرکـــی هســـتند مدت زمـــان انطبـــاق اســـنادی و مـــرزی بـــه شـــکل قابل توجهـــی 

ـــت.  ـــر اس ـــورها کم ت ـــایر کش ـــن س از میانگی

کشورهایی که کارایی کم تری در واردات دارند احتامال در صادرات نیز کارایی کم تری خواهند داشت.

گزارش 2016گزارش 2015

رتبه ایران در فاصله از اقتصاد فرضی پیرشو )از 100(
جهان

 )از 189(

رتبه ایران فاصله از اقتصاد فرضی پیرشو)از 100(
در جهان )از 

)189 میانگین خاورمیانه و شامل آفریقاایرانمیانگین خاورمیانه و شامل آفریقاایران

56/8170/1514839/3854/2167

خالصه هزینه و زمان صادرات و واردات در ایران در مناگر تجارت فرامرزی در گزارش 2016

میانگین خاورمیانه و شامل آفریقاجمهوری اسالمی ایران

10765زمان صادرات: انطباق مرزی )ساعت(

565445هزینه صادرات: انطباق مرزی )دالر آمریکا( 

15979زمان صادرات: انطباق اسنادی )ساعت(

143351هزینه صادرات: انطباق اسنادی )دالر آمریکا( 

148120زمان واردات: انطباق مرزی )ساعت(

660594هزینه واردات: انطباق مرزی )دالر آمریکا( 

284105زمان واردات: انطباق اسنادی )ساعت(

197385هزینه واردات: انطباق اسنادی )دالر آمریکا( 

یافته هـای گـزارش 2016 از فرایندهـای قانونـی و اجرایی تجـارت فرامـرزی در محـدوده مرزهای رسزمینـی جمهوری 

اسـالمی ایران بـه رشح زیر اسـت:

تجارت فرامرزی؛ یک رویکرد جدید برای ارزیابی فرایندهای تجاری
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تعرفـه ای و غیرتعاملـی ای تجـارت بـود. بـرای اولیـن 

بـار روابـط اقتصـادی و تجـارت بین امللـل توسـط 

یـک سیسـتم چندجانبـه قوانیـن اداره می شـد کـه 

مـه عمومـی  فقتنا ز آن جملـه می تـوان بـه موا ا

 تعرفـه و تجـارت )گات( و نهادهـای )برتـون وودز(

 اشـاره کرد.همراه شـدن این موافقت نامه های تجاری 

با پیرشفت هـای فوق العاده در بخش هـای حمل و نقل 

و فن آوری ارتباطات، منجر به نرخ های رشـد بی سـابقه 

در تجـارت بین املللـی شـد. به عنـوان مثـال، بیـن 

سـال های 1950 تـا 2007، تجـارت واقعـی جهـان 

سـاالنه 6/2 درصـد رشـد داشـته در حالـی کـه درآمـد 

رسانـه واقعـی سـاالنه دو درصـد رشـد داشـته اسـت. 

تجـارت بین املللـی بیشـرت به شـدت رشـد اقتصـادی 

وابسـته اسـت. نتایج یـک مطالعه کـه اطالعـات 118 

کشـور جهان را در بیـش از 50 سـال )1998-1950( 

بررسـی کرده نشـان داد که کشـورهایی که آزادسـازی 

تجـارت را در دسـتور کار قـرار داده انـد به طور متوسـط 

سـاالنه 1/5 درصـد افزایـش نرخ رشـد سـاالنه را تجربه 

کرده انـد.

شـواهد نشـان می دهد کـه واردات فـن آوری و افزایش 

بهـره وری ناشـی از آن،  یکـی از مهم تریـن مسـیرهایی 

اسـت که از طریق آن تجارت منجر  به رشد بین املللی 

اقتصـادی می شـود. نتایـج یـک مطالعـه کـه 16 

 کشـور عضـو سـازمان همـکاری و توسـعه اقتصـادی

 را در یک فاصله زمانی 135 سـاله بررسـی کرده نشان 

می دهـد کـه یـک رابطـه قـوی بیـن »بهـره وری کل 

عوامل« و واردات دانش )عملی/تجربی( )ارزیابی شده 

از طریق واردات فن آوری مبتنی بر ثبت اخرتاع( وجود 

دارد. درواقـع، نتایـج مطالعـه بیانگـر آن اسـت که 93 

درصـد از افزایش در بهـره وری کل عوامـل در یک قرن 

گذشته در کشـورهای عضو سازمان همکاری و توسعه 

اقتصـادی رصفـا بـه دلیـل واردات فن آوری هایـی از 

این دسـت بـوده اسـت. این نتایـج بیانگر آن اسـت که 

تجـارت بین املللـی یک مسـیر کلیـدی بـرای انتقال 

دانـش اسـت کـه به نوبـه خـود باعـث ارتقـای میـزان 

به کارگیـری رسمایـه و رشـد اقتصـادی می شـود.

رابطـه بیـن تجـارت و رشـد اقتصـادی در سـطح بنگاه 

نیز قابل مشـاهده اسـت. شـواهد قابل توجـه حکایت 

از آن دارد کـه جریـان دانش )عملی/تجربی( از سـوی 

خریـداران بین املللی و رقبـای آن ها به بهبود عملکرد 

رشکت صـادرات کمک می کنـد. بررسـی 54 مطالعه 

در سـطح بنـگاه در 34 کشـور جهـان نشـان می دهد 

کـه رشکت هـای صادرکننـده به مراتـب موثرتـر از 

رشکت هایی هسـتند که صادرکننده نیستند )اگرچه 

لزومـا صـادرات بهـره وری را افزایـش منی دهـد(. ایـن 

واقعیت در عمـده موارد وجـود دارد چراکه رشکت های 

فعـال در بازارهـای بین املللـی در معـرض رقابـت 

شـدیدتری قـرار دارنـد و بایـد بـا رسعـت بیشـرتی 

وضعیت خـود را نسـبت بـه رشکت هایی کـه در داخل 

کشـور محصوالت خـود را به فـروش می رسـانند بهبود 

بخشـند.

در حالی که دسرتسـی بـه بازارهـای بین املللی برای 

همـه اقتصادهـا مهـم اسـت، اقتصادهـای در حـال 

توسعه به شـکل خاصی از سیاسـت های تجاری تاثیر 

می پذیرنـد. از آن جـا کـه فعالیت هـای آن ها بیشـرت به 

سـمت اسـتفاده بیشـرت از نیـروی کار متامیل اسـت، 

رشـد )اقتصادی( این کشـورها منوط بـه توانایی آن ها 

در واردکـردن محصـوالت رسمایـه بـر اسـت. بـدون 

دسرتسی به بازارهای بین املللی، کشورهای در حال 

توسعه باید  این محصوالت را خودشان و با هزینه های 

باالتـر تولیـد کنند، کـه ایـن امـر به منزله خـارج کردن 

منابع از فعالیت هایی اسـت که در آن ها مزیت نسـبی 

دارند. عـالوه بر ایـن، درآمد رسانه پاییـن، فرصت های 

داخلـی را از منظـر اقتصاد مقیـاس محـدود می کند. 

یـک رژیـم تجـاری کـه بـه تولیدکننـدگان کم هزینـه 

)مترکز بر کاال یـا خدمت اصلی و پرهیـز از هزینه های 

اضافـی( اجازه می دهـد بازار خـود را فراتـر از تقاضای 

داخلی گسـرتش دهد طبیعتـا می توانـد فرصت های 

کسـب و کار را افزایـش دهـد. بنابرایـن در حالـی کـه 

تجـارت بین املللـی می توانـد هـم بـرای اقتصادهای 

توسـعه یافته و هـم در حـال توسـعه منافعی بـه همراه 

داشـته باشـد، واضح اسـت کـه سیاسـت های تجاری 

جدای از سیاسـت های توسـعه ای نیسـت. 

زمانی که درباره سیاسـت تجاری و سیاست توسعه ای 

صحبت می شـود مسـاله مهم این اسـت که صـادرات 

محصـوالت کشـاورزی به مراتـب گران تـر و وقت گیرتر 

از صـادرات انـواع دیگـر کاال اسـت. اطالعـات جدیـد 

جمع آوری شـده توسـط پروژه انجام کسـب وکار نشان 

می دهـد کـه در اقتصادهایی کـه مهم ترین صـادرات 

آن هـا یک محصول کشـاورزی اسـت، مدت زمـان الزم 

بـرای انجـام الزامـات انطباق مـرزی و اسـنادی به طور 

قابل توجهـی از میانگیـن   اقتصادهایی کـه مهم ترین 

صادرات آن ها یک محصول کشـاورزی نیسـت بیشرت 

اسـت. ایـن اطالعـات همچنیـن بیانگـر آن اسـت 

کـه تعـداد زیـادی از اقتصادهایـی کـه مهم تریـن 

کاالی صادراتـی آن هـا یـک محصـول کشـاورزی 

اسـت بازرسـی های اختصاصـی و فرایندهـای خاص 

را الزامی کرده انـد. بـر اسـاس همیـن اطالعـات، در 

بیـن اقتصادهایـی کـه بازرسـی های اختصاصـی 

و فرایندهـای خـاص را بـرای صـادرات محصـوالت 

کشـاورزی الزامی کرده انـد مدت زمـان الزم بـرای 

انطبـاق مـرزی بـه شـکل متنوعـی متفاوت اسـت.

در بسـیاری از اقتصادهـا فرآیندهـای ناکارآمـد، 

بروکراسـی های غیـررضوری و فرایندهـای اضافـی 

بـه زمـان و هزینـه انطبـاق مـرزی و اسـنادی افـزوده 

می شـوند. به تازگـی ارتبـاط بیـن کنرتل هـای اداری 

و حجم تجـاری، توجه شـبکه های تجـاری چندجانبه 

را بـه خـود جلـب کـرده اسـت )توضیحـات متعـدد 

مرتبـط بـا ابـراز عالقـه اخیـر در موضـوع تسـهیل 

تجـارت را در کادر1مشـاهده کنیـد(. به عنـوان مثال، 

 در سـال 2013 اعضـای سـازمان تجـارت جهانـی 

 در مـورد توافق نامـه تسـهیل تجـارت باهـدف 

ساده سـازی فرایندهـای تجـاری بـه توافـق رسـیدند. 

بر اسـاس برآورد سـازمان همکاری و توسـعه اقتصادی 

اجـرای کامـل موافقت نامـه تسـهیل تجـارت سـازمان 

تجـارت جهانی هزینه هـای تجـاری در اقتصادهای با 

درآمـد پاییـن را 14/1 درصد، در اقتصادهـای با درآمد 

متوسط   رو به پایین را 15/1 درصد و در اقتصادهای با 

درآمد متوسـط به   باال را 12/9 درصد کاهش می دهد. 

حتـی اجـرای سـاده ترین توصیه هـای آن )هرچنـد 

اغلـب آن ها همچنـان پرهزینه انـد( مانند اتوماسـیون 

فرایندهـای تجـاری و گمرکـی، می توانـد هزینه هـا را 

بـرای هرکـدام از ایـن گروه هـای درآمـدی بیـن 2/1 تا 

2/4 درصـد کاهش دهد. برای سـنجش زمان و هزینه 
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یک محموله کانتیـرنی حاوی 15 تن قطعـات خودرو 

در نظر گرفته شـده و طـرف تجـاری واردکننـده اصلی 

قطعات اسـت.

ایـده بنیـادی روش شناسـی جدیـد ایـن اسـت کـه 

پیش فرض هـا بایـد جهـت و میـزان واقعـی تجـارت 

بین امللـل را بازتـاب دهنـد و این کـه موانـع اداری و 

مقرراتـی پیـش روی بازرگانـان به شـکل قابل توجهی 

در مـورد محصـوالت مبادلـه شـده و رشکای تجـاری 

مختلـف متفـاوت اسـت. جریان هـای تجاری توسـط 

مزیـت نسـبی، ترجیحـات مرف کنندگان، سـاختار 

بین املللی تولیـد و انـدازه و موقعیـت جغرافیایی یک 

اقتصـاد و رشکای تجـاری آن هدایـت می شـوند. نـوع 

محصـول مبادلـه شـده اسـتانداردهایی را در رابطـه 

با چگونگـی نگهـداری تعییـن می کنـد )بـرای مثال، 

مـواد غذایـی نسـبت بـه تجهیـزات رایانه ای مشـمول 

بازرسـی های ایمنـی بیشـرتی می شـوند(. عـالوه بـر 

نـوع محصـول، هویـت طـرف تجـاری تعیین کننـده 

میـزان احتـامل بازرسـی های رسزده و اعالم شـده در 

چارچـوب سـامانه های مدیریـت ریسـک اسـت کـه 

معموال در بنادر و مرزهای )کشـورها( در رسارس جهان 

اسـتفاده می شـود.

در دهه های اخیر، دو نیروی دیگر هم در شـکل گیری 

جریـان تجارت بین املللی موثـر بوده اند. نیـروی اول، 

پدیـدار شـدن موافقت نامه هـای تجـاری چندجانبـه 

اسـت که )به ویـژه( منونه هـای منطقه ای آن هـا به طور 

فزاینـده ای کاهـش موانع تجـارت را نشـانه گرفته اند. 

روش شناسـی جدیـد بـه یـک اقتصـاد اجـازه می دهد 

کـه پیش فرض هـای مربـوط بـه طرفیـن تجـاری را در 

چارچـوب یـک اتحادیـه گمرکی بررسـی کند.

در کادر شامره 2 جزییات تعدادی از یافته های جالب 

ناشـی از اطالعات امسال در رابطه با تاثیر عضویت در 

اتحادیه گمرکی آمده است.

دومیـن نیـرو به کارگیـری فـن آوری اطالعـات و 

ارتباطـات در تجـارت بین امللل اسـت. فرایند تجارت 

بین املللـی طوالنـی و پیچیـده اسـت: سـازمان های 

متعـدد اقتصـادی و دولـت در بسـیاری از مراحـل بـا 

یکدیگـر تعامل دارنـد و در هر سـطح اطالعات بسـیار 

زیـادی مبادلـه می کننـد. هـر فـن آوری ای کـه باعـث 

می شـود ایـن جریـان اطالعـات رسیع تـر و کارآمدتـر 

شـود به احتـامل زیـاد در مراحل مختلف تاثیـر زیادی 

بـر هزینه هـای تجـارت و زمانی کـه رصف آن می شـود 

خواهـد داشـت.

با قبول این که در حال حارض کشورهای زیادی برخی 

از نسـخه های تبادل الکرتونیکی اطالعات را انتخاب 

کرده انـد و پیش بینـی می شـود کـه در آینده بیشـرت از 

گذشته دیجیتالی شـوند، پروژه انجام کسـب و کار در 

حال حـارض زمان رصف شـده بـرای تجـارت را به جای 

تعداد روز با  تعداد سـاعت می سـنجد.

صادرات محصولی که مزیت نسبی دارد

تـی  ا ر د صا ل  محصـو یـن  مهم تر ب  نتخـا ا بـا 

غیراسـتخراجی هـر اقتصـاد به عنـوان پیش فـرض 

ایـن پژوهـش، پـروژه انجـام کسـب و کار اطمینـان 

پیـدا می کنـد کـه زمـان و هزینـه صـادرات محصولـی 

را ارزیابـی می کنـد کـه بـه اقتصـاد موردبررسـی و 

همچنیـن سیاسـت گذاران آن اقتصـاد مربـوط 

اسـت. 97 محصـول ممکـن اسـت در سـطح دورقمی 

هـا ال کا ی  طبقه بنـد ه  هنگ شـد هام  سیسـتم 

چرا مترکز دوباره بر موضوع تسهیل تجاری )اهمیت دارد؟(

به چند دلیل موضوع تسهیل تجاری دوباره در کانون توجه قرارگرفته است. اول موانع تعرفه ای و سهمیه ای، به ویژه 

در جریان عمومی تجارت کاال، به دلیل موفقیت آمیز بودن موافقت نامه های تجاری چندجانبه و ترجیحی در کنار به 

رسمیت شناخن جهانی مزایای تجارت بین امللل کم تر از گذشته است. این موضوع باعث شده که سیاست گذاران 

و بازرگانان با توجه بیشرتی بر هزینه های تجارت بین املللی متمرکز شوند که می تواند مانع قابل توجهی در مسیر 

تجارت باشد.

دوم، مانع عمده بعدی در مذاکرات تجاری چندجانبه، که بسیار شبیه به برنامه های مبارزه با فقر است، تسهیل تجارت 

جهانی مرتبط با محصوالت کشاورزی )شامل همه انواع محصوالت حیوانی و گیاهی( است. سه چهارم فقیرترین 

مردم جهان، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به بخش کشاورزی به عنوان منبع اصلی درآمدشان وابسته اند. در 

نتیجه سیاست هایی که بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهند بر فقر، نابرابری و روی هم رفته بر رشد اقتصادی 

تاثیر خواهند داشت. و این در حالی است که به طور کلی محصوالت کشاورزی بیشرت از بقیه کاالها در معرض تنظیم 

مقررات و کنرتل )از طرف دولت ها( هستند. با وجود این که استانداردهای بهداشتی مختص به محصوالت کشاورزی 

و یا سایر استاندارهای بهداشتی به طور گسرتده و به درستی، هم از سوی واردکنندگان و هم صادرکنندگان این 

محصوالت رعایت می شود، اقدامات مقامات دولتی که باهدف حامیت از بخش های کشاورزی و معدن داخلی در 

رقابت های بین املللی انجام می شود می تواند هزینه های زیادی به بازرگانان تحمیل کند. در برخی موارد این اقدامات 

حامیتگرایانه از )رشد( تجارت بین املللی جلوگیری می کند. هزینه های تنظیم مقررات مرتبط با کاالهای کشاورزی 

فله در یک روند نزولی درازمدت  بیشرت می شود چراکه عرضه جهانی از تقاضای جهانی پیشی می گیرد.

سوم، درحالی که در دهه های اخیر پژوهشگران به مقادیر زیادی از داده های اقتصاد خرد دست یافته اند، برخی 

اطالعات متعارف در مورد رشکت ها و مشارکت آن ها در بازارهای بین املللی بروز یافته که هزینه های قابل توجه تجارت را 

آشکار کرده است. بدون تردید پرداخن به امور مربوط به تجارت بین املللی پرهزینه تر از تجارت داخلی است. به عنوان 

مثال، در مقایسه با رشکت های دیگر در صنعت مشابه، رشکت هایی که به تجارت بین املللی می پردازند متایل دارند 

بزرگ تر و کارآمدتر باشند. عالوه بر این متایل دارند رسمایه و نیروی ماهر بیشرتی به کار گرفته و دستمزدهای باالتری 

پرداخت کنند. همچنین شواهد کافی درباره هزینه های ثابت ورود به بازارهای خارجی وجود دارد، رشکت هایی که 

درگذشته به تجارت بین املللی پرداخته اند به احتامل خیلی زیاد دوباره این کار را انجام می دهند.

مناگرهای پروژه انجام کسب و کار بیشرت از آن که هزینه های ثابت را ارزیابی کنند به عنوان ارزیابی کننده هزینه های 

جانبی تجارت بین املللی شناخته می شوند. مفروضات مطالعه موردی مناگر تجارت فرامرزی بر این پایه استوارشده که 

صادرکننده و یا واردکننده پیش از این کسب وکار خود را تاسیس کرده و در حال حارض به صورت کامال عملیاتی فعال است. 

]ضمن این که[ هزینه ای که تنها یک بار برای به دریافت یک پروانه بازرگانی و شامره شناسایی گمرکی پرداخت می شود 

محاسبه نشده است. مفروضات پروژه اطالعات مربوط به سایر هزینه هایی را جمع آوری می کنند که به الزامات ورود به 

بازار مربوط نیستند اما لزوما متناسب با حجم تجارت )مانند هزینه های مراحل گمرکی، بازرسی توسط سازمان های دولتی 

و اخذ، آماده سازی و ارسال اسناد( تغییر منی کنند. با این حال، تفاوت های ناشی از هزینه های جانبی تجارت که توسط 

پروژه انجام کسب و کار ثبت می شود تاثیر بیشرتی بر روی رشکت های فعال در تجارت بین املللی دارد.

پژوهش های اخیر پیرفت هایی در راستای اندازه گیری کّمی تاثیر تغییرات هزینه های جانبی بر میزان و مشارکت 

تجاری داشته اند. یافته های یک مطالعه بیانگر آن است که کاهش هفت درصدی متوسط   تعداد روزهای سپری شده 

در اداره گمرک کشور آلبانی منجر به افزایش هفت درصدی در ارزش کاالهای وارداتی شده است. نتایج یک مطالعه 

دیگر نشان می دهد که یک افزایش 10 درصدی تاخیر در اداره گمرک کشور اروگوئه منجر به کاهش 3/8 درصدی 

صادرات این کشور شده است. تاخیر باعث افزایش هزینه های صادرکنندگان شده و آن ها به ناچار فروش خارجی 

خود را کاهش می دهند. خریداران نیز هزینه های باالتری را متحمل می شوند که نتیجه آن کم کردن میزان سفارش 

و یا قطع رابطه تجاری با فروشندگانی است که )در فرایند تحویل کاال( تاخیر دارند. 

هشـدارهایی بایـد مدنظـر قـرار گیرند.

بر اسـاس روش شناسـی جدید، پـروژه انجام کسـب و 

کار پیش فرض های در نظر گرفته شـده بـرای صادرات 

و واردات را متناسـب با هر اقتصاد طراحی کرده است. 

در مورد صادرات، زمـان و هزینه صادرات یک محموله 

15 تنی از مهم ترین کاالی غیراسـتخراجی صادراتی 

هر کشـور مبنای ارزیابی قرار گرفته است. پیش فرض 

این اسـت که محمولـه از یک انبار در بزرگ ترین شـهر 

تجـاری کشـور بـه پرترددتریـن مـرز زمینـی یـا بندری 

ارسـال می شـود کـه قـرار اسـت از آن جـا بـرای طـرف 

اصلـی تجاری صادر شـود. بـرای محاسـبه مدت زمان 

و هزینـه، انطبـاق مـرزی )هـم رسـیدگی اداری و هـم 

ترخیـص گمرکـی و بازرسـی(، انطبـاق اسـنادی و 

حمل و نقل داخلی بررسی می شـوند. در مورد واردات، 

پیش فـرض این اسـت کـه محمولـه از پرترددترین مرز 

زمینـی یـا بنـدری بـه یـک انبـار در بزرگ تریـن شـهر 

تجـاری کشـور حمـل می شـود. بـرای همه کشـورها، 

مرتبط با انطباق مرزی و اسـنادی در همه 189 کشور 

بررسی شـده، پـروژه انجـام کسـب و کار]بـرای لحـاظ 

کردن در محاسـبات[ رویه هـای مقرراتـی کارآمدتر در 

تجـارت فرامـرزی را می پذیـرد.

یک رویکرد جدید

مناگرهای پـروژه انجـام کسـب و کار مرتبط بـا تجارت 

فرامـرزی یکـی از اولین هـا در دنیـا بودنـد کـه زمـان 

و هزینـه اضافـه ناشـی از موانـع اداری، مقرراتـی و 

لجسـتیکی تحمیـل شـده بـه تجـارت بین امللـل را 

محاسـبه کردند. گـزارش امسـال تغییـرات مهمی در 

روش شناسـی مناگرهـا داشـته اسـت. ایـن تغییـرات 

باهدف باال بـردن میزان ارتباط اقتصادی و سیاسـتی 

مناگرهـا، افزایـش ثبـات و تکرارشـوندگی داده هـا و 

توضیح دادن رشایطی اسـت که در آن داده ها تفسـیر 

می شـوند. عالوه بر ایـن )در زمان تفسـیر داده ها( چه 

کادر 1
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 )سـال 1996( جـای داشـته باشـند. مشـخص شـد 

کـه از ایـن تعـداد 39 کاال جـزو مهم تریـن محصـوالت 

صادراتی 189 کشـور بررسی شده توسـط پروژه انجام 

کسـب و کار بـه شـامر می رونـد. دامنـه ایـن کاالهـا از 

محصوالت لبنی تا ماشـین آالت و لـوازم مکانیکی را در 

برمی گیرد. دسـته بندی ایـن محصـوالت در گروه های 

بزرگ تـر نشـان می دهـد کـه در 37 درصد از کشـورها 

یک محصول کشـاورزی مهم ترین محصـول صادراتی 

اسـت، در 29 درصـد کشـورها محصـوالت تولیـدی 

صنعتـی سـنگین، در 22 درصـد کشـورها محصوالت 

تولیـدی صنعتـی سـبک و در 12 درصد کشـورها یک 

محصـول مبتنـی بـر فلـزات. بـه تصویـر کشـیدن ایـن 

داده هـا الگوهـای اسـتنباطی را نشـان می دهـد.

به عنـوان مثال، بسـیاری از کشـورهایی کـه مهم ترین 

کاالی صادراتـی آن ها یک محصول کشـاورزی اسـت 

در آفریقـا یـا اقیانوسـیه قرارگرفته انـد، در حالـی کـه 

کشـورهایی کـه مهم تریـن کاالی صادراتـی آن هـا 

محصـوالت تولیـدی صنعتـی سـنگین اسـت در 

شـامل آمریکا و یـا اروپـا واقع شـده اند. تجزیه وتحلیل 

پیامدهـای مرتبـط با انطبـاق مـرزی و اسـنادی مانند 

مدت زمان و هزینه روندهای جالبی را آشکار می کند. 

در کشـورهایی کـه مهم تریـن کاالی صادراتـی آن هـا 

یـک محصـول کشـاورزی اسـت، مدت زمـان موردنیاز 

برای )طـی فرایند( انطبـاق مرزی به طور متوسـط 70 

درصد بیشـرت از )35 سـاعت بیشرت(   از سـایر کشورها 

اسـت، درحالی کـه مدت زمـان موردنیـاز بـرای )طـی 

فرایند( انطباق اسـنادی دو برابر زمان مشابه )در سایر 

کشـورها( اسـت. 

عـالوه بـر ایـن تفـاوت هزینـه انطبـاق اسـنادی نیـز 

قابل توجه است: دریافت، آماده سازی و تحویل اسناد 

مربوط بـه محصوالت کشـاورزی دو برابـر هزینه انجام 

ایـن کارها برای سـایر طبقه بندی های کاالیی اسـت. 

دلیـل اصلـی بـرای ایـن تفاوت هـا ایـن اسـت کـه 81 

درصد کشـورهایی که مهم ترین کاالی صادراتی آن ها 

یک محصول کشـاورزی اسـت بازرسـی ها و رویه های 

مختص بـه یـک محصـول )ماننـد گندزدایـی بـا گاز و 

بازرسـی های بهداشـتی گیاهـی( را بـرای صـادرات 

آن الزامی کرده انـد، در حالـی کـه تنهـا 21 از درصـد 

سـایر کشـورها چنین الزامی برای صادرات مهم ترین 

محصـول صادراتـی خـود دارنـد. تفاوت هـا زمانـی 

کامـال برجسـته می شـود که محصـوالت کشـاورزی با 

محصوالت تولیدی-صنعتی )به اسـتثنای محصوالت 

مبتنـی بـر فلز( مقایسـه می شـوند.

تنهـا 20 درصـد از کشـورهایی کـه مهم تریـن کاالی 

صادراتـی آن ها یـک محصول تولیدی-صنعتی اسـت 

بازرسـی ها و رویه هـای مختـص بـه آن محصـول را 

الزامی کرده اند. با این حال حتی در میان کشورهایی 

کـه مهم تریـن کاالی صادراتـی آن هـا یـک محصـول 

کشاورزی اسـت، مدت زمان انطباق اسـنادی و مرزی 

به طور گسـرتده ای متفاوت اسـت. مدت زمان انطباق 

مـرزی بسـته بـه  بازرسـی های مختـص بـه محصـول 

کشـاورزی موردنظـر بیـن 11 تـا 210 سـاعت متغیـر 

است. این تنوع نشـان می دهد که هم زمان با تسهیل 

تجـارت )و یـا دسـت کم اضافـه نکـردن موانـع( امکان 

حامیت از مرف کنندگان و بازرگانان وجود دارد. تنها  

بامنظور کـردن زمـان و هزینـه مرتبط بـا رویه هایی که 

مقامات دولتی در اقتصاد تحت کنرتل خودشان برای 

)بازرسـی( یک کاالی خـاص در زمان انطبـاق مرزی و 

اسـنادی الزامی کرده اند، پروژه انجام کسـب وکار قادر 

است اثرات ناشی از سیاسـت های اعامل شده توسط 

یک دولت بر مرف کننـدگان و بنگاه های آن اقتصاد 

– که طبیعتا در کنرتل خود دولت اسـت- و اثرات سایر 

رویه های تحمیلی خـارج از آن اقتصاد را تفکیک کند.

در بیـن 69 کشـوری کـه مهم تریـن کاالی صادراتـی 

آن هـا یـک محصـول کشـاورزی اسـت، 56 کشـور 

رویه هـای  بازرسـی مختـص بـه یـک محصـول را برای 

صادرات اعامل می کنند. در حالی کـه در میان 118 

کشـوری کـه مهم تریـن کاالی صادراتـی آن هـا یـک 

محصول مبتنی بر فلز یـا محصوالت تولیدی-صنعتی 

سبک و یا سنگین اسـت تنها 25 کشـور الزام بازرسی 

مختص بـه محصـول وجـود دارد.

این اقتصادها در متـام مناطق جغرافیایی و گروه های 

درآمـدی از نـروژ در میـان اقتصادهـای با درآمـد باالی 

عضـو سـازمان همـکاری و توسـعه اقتصـادی گرفتـه 

تا گینـه بیسـائو از کشـورهای جنـوب صحـرای آفریقا 

دیـده می شـوند. به عنوان مثـال، هـم گرانـادا و هـم 

اسـرتالیا بازرسـی ها و گواهینامه هـای بهداشـتی را 

برای مهم ترین کاالی صادراتی خـود الزامی کرده اند. 

آیا عضویت در اتحادیه گمرکی بر مدت زمان و هزینه تجارت تاثیر میگذارد؟

چهل و هفت سال پیش، در حالی که دیگر اعضای جامعه بین املللی درباره سطح تعرفه ها و سهمیه ها مذاکره 

می کردند، اتحادیه اروپایی در تدارک یک آزمایش بزرگ برای راه اندازی یک اتحادیه گمرکی بود. به گونه ای که عوارض 

گمرکی در مرزهای داخلی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را حذف کنند، عوارض گمرکی مشرتک بر واردات از 

خارج از اتحادیه اروپا وضع کنند و همچنین قوانین مشرتک مربوط به مبدا تولیدات خارج از )اتحادیه( حاکم باشد. 

و این که )بین اعضای اتحادیه( یک تعریف واحد از ارزش گمرکی وجود داشته باشد.

اگرچه اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا همچنان یکی از بهرتین منونه های تسهیل تجارت بین کشورهای مختلف 

است، اما در این مسیر تنها نیست. بیش از نیمی از 189 اقتصاد بررسی شده توسط پروژه انجام کسب و کار عضو 

یک اتحادیه گمرکی هستند. عالوه بر این، 33 کشور که بر اساس پیش فرض های صادرات رشیک تجاری یکدیگرند 

عضو اتحادیه گمرکی هستند، به همین ترتیب 39 کشور نیز که با توجه به پیش فرض های واردات رشکای تجاریاند 

عضو اتحادیه گمرکی هستند. در این اقتصادها، زمان انطباق اسنادی و مرزی به شکل قابل مالحظه ای   کم تر از 

میانگین کشورهایی است که عضو اتحادیه گمرکی نیستند. اطالعات مربوط به اقتصادهای عضو اتحادیه اروپا این 

موضوع را نشان می دهد.

اما همه اتحادیه های گمرکی شبیه هم نیستند. اتحادیه های گمرکی بین کشورهای با درآمد باال عضو سازمان همکاری 

و توسعه اقتصادی )در اصل اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا( به شکل قابل مالحظه ای عملکرد بهرتی نسبت به بقیه 

دارند، پس از آن  اتحادیه های گمرکی در اروپا و آسیای مرکزی و سپس اتحادیه های گمرکی در جنوب صحرای آفریقا 

عملکرد بهرتی دارند. در آمریکای التین و کاراییب، عضویت هم زمان یک کشور و مهم ترین رشیک صادراتی آن در 

یک اتحادیه گمرکی تاثیر قابل توجهی بر کاهش زمان انطباق مرزی برای صادرات ندارد. اما آن بر مدت زمان انطباق 

اسنادی تاثیر گذار است. در مورد واردات، اتحادیه های گمرکی زمان انطباق مرزی را در آمریکای التین و کاراییب، 

هامنند سایر مناطق، کاهش می دهند. با این حال، در آمریکای التین و کاراییب، چنان چه رشیک وارداتی عضو هامن 

اتحادیه گمرکی باشد، زمان انطباق اسنادی بیشرت طول می کشد. این موضوع ممکن است به این دلیل الزام ارایه 

گواهی مبدا و برای اثبات تجارت تولیدات در بین اعضای اتحادیه گمرکی باشد.

نکته: اتحادیه گمرکی، یک قلمرو گمرکی است که جایگزین دو یا چند قلمرو گمرکی شده و اعضای آن تعرفه خارجی 

مشرتکی را اعامل می کنند. به همین دلیل مطالعه پیش رو یک متامیت )ارضی( است که  عنوان قلمرو گمرکی 

شکل گرفته را در برمنی گیرد، مانند قلمرو گمرکی ایاالت متحده )ایاالت متحده و پورتوریکو؛ قلمرو ایاالت متحده( 

و قلمرو اصلی گمرکی چین )به همراه هنگ کنگ و تایوان( و همچنین معاهداتی که موجب افزایش وسعت قلمرو 

گمرکی اتحادیه اروپا شدند )سن مارینو و ترکیه(. از آن جا که اطالعات جمع آوری شده در مورد هزینه صادرات یا 

واردات شامل تعرفه ها و عوارض گمرکی منی شود مطالعه پیش رو مناطق آزاد تجاری )مانند موافقت نامه نفتی( را هم 

در بر منی گیرد، که در آن عوارض تجارت بین اعضا صفر است اما اعضا بر روی واردات از کشورهای غیرعضو تعرفه 

خاص خود را وضع می کنند. 

کادر ۲

صادرات محصوالت کشاورزی نسبت به سایر محصوالت زمان برتر و گران تر است.

میانگین زمان )ساعت(

میانگین هزینه )دالر آمریکا(

محصوالت کشاورزیمحصوالت غیر کشاورزی

هزینههزینه زمانزمان
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باوجودایـن )تشـابه(، انجـام فرایندهـای انطبـاق 

مـرزی در گرانـادا 101 سـاعت طـول می کشـد و یک 

صادرکننـده جوز هنـدی هـزار و 34 دالر هزینـه دارد، 

در حالـی کـه یـک صادرکننـده گوشـت اسـرتالیایی 

تنهـا 36 سـاعت زمـان رصف می کنـد و 749 هـزار 

هزینه می کند. همچنین زمـان انجام کارهای انطباق 

اسـنادی مربوط بـه صـادرات در گرانادا )77 سـاعت( 

ده برابر انجام کارهای مشـابه در اسـرتالیا )7 ساعت( 

طول می کشد. صادرکننده گرانادایی باید پیشاپیش 

و چندیـن روز قبـل از صـادرات بـا وزارت کشـاورزی 

متـاس بگیـرد و منتظر دریافت یک سـند کتبـی برای 

ترخیص گمرکی باشد. در مقابل، در اسرتالیا مقامات 

قرنطینه در رسارس دوره تولید هـم با تولیدکننده و هم 

با مقامات گمرکـی همـکاری نزدیکی دارنـد. موضوع 

کلیـدی ایـن نیسـت کـه چـرا رویه هـا و بازرسـی های 

]بهداشـتی[ بیشـرت الزامـی هسـتند بلکـه مهـم ایـن 

اسـت که بـه شـکل موثـری انجام شـوند.

واردات قطعات خودرو

در حالـی کـه مهم تریـن محصـوالت صادراتـی بـه 

شـکل گسـرتده ای متفاوت انـد، همـه 189کشـور 

محصـوالت مشـابهی وارد می کننـد. ایـن پدیـده 

رچـوب تجـارت درون صنعتـی یـد در چا  را با

 توضیـح دادکـه عمدتـا ناشـی از ماهیـت جهانـی 

تکنیک هـای جدیـد تولید اسـت. زنجیره هـای تامین 

)مـواد خـام، کاالهای واسـطه و محصـوالت نهایی( در 

جسـتجوی کیفیت باالتـر و قیمت پایین تـر در رسارس 

جهان گسـرتش یافته اند، هم از این دو )کیفیت باالتر 

و قیمـت پایین تـر( منتفـع می شـوند و هـم کاهـش 

هزینه و زمـان تجارت بین املللی را تشـویق می کنند. 

تجسـم ایـن پدیـده در محصـوالت تولیدی-صنعتـی 

اسـت که زمینه انتخاب یـک محصـول وارداتی خاص 

مانند قطعات خودرو را بـرای همه 189 اقتصاد فراهم 

می آورد. مترکز پیش فرض های ایـن پژوهش بر فرایند 

واردات یـک محصول خاص همگـن اطالعات حاصله 

را بیـش از پیـش قابل مقایسـه می سـازد.

به طور متوسـط زمان و هزینه واردات قطعات خودرو   از 

صادرات آن بیشـرت اسـت. به صورت شهودی، منطقی 

بـه نظـر می رسـد کـه فراینـد واردات بـا بازرسـی های 

بیشـرت )افزایـش زمـان و هزینـه انطبـاق مـرزی( 

همچنیـن رویه هـای بیشـرتی )افزایش زمـان و هزینه 

انطبـاق اسـنادی( مواجـه باشـد. درواقـع، 40 درصد 

کشـورها بازرسـی دسـتگاه هایی به جـز گمـرک را 

هنـگام واردکـردن قطعـات خـودرو الزامی کرده انـد. 

بااین حال، چرا میانگین زمان و هزینه واردات قطعات 

خودرو تقریبا معـادل میانگین زمـان و هزینه صادرات 

محصـوالت کشـاورزی اسـت؟

یـک دلیـل این اسـت کـه 17 درصـد دیگر از کشـورها 

بازرسـی های قبـل از حمـل را الزامی کرده انـد، 

بازرسـی هایی  در کشـور مبـدا و توسـط رشکت هـای 

سوم انجام شده اسـت. در این اقتصادها زمان و هزینه 

انطبـاق مرزی و اسـنادی برای واردات قطعـات خودرو 

به طـور معنـی داری بیشـرت اسـت. 

درحالی کـه منی توان وجـود اقدامـات حامیت گرایانه 

را انکار کـرد، برخی از بازرسـی های مربوط بـه واردات 

بـرای حفاظـت از مرف کننـدگان مهـم هسـتند. 

بااین حـال، می تـوان امـکان ارتقـای بهـره وری 

بازرسـی های قبـل از حمـل را افزایـش و هزینه هـای 

بازرگانـان را کاهـش داد. در میـان اقتصادهایـی 

کـه بـرای قطعـات خـودرو چنیـن بازرسـی هایی 

را الزامی کرده انـد، مدت زمـان انطبـاق مـرزی از 

56 سـاعت تـا هـزار و 330 سـاعت متغیـر اسـت کـه 

نشـان دهنده وجـود زمینـه کافـی بـرای بهبود اسـت.

باوجـود این کـه واردات به طورکلـی نسـبت بـه 

صادرات نیازمند رصف زمان و هزینه بیشـرتی اسـت، 

مقایسـه اطالعات کشـورها نشـان می دهد کـه اغلب 

اقتصادهایی که عملکرد خوبی در مدت زمان و هزینه 

صادرات محصولی دارند که در آن دارای مزیت نسبی 

هسـتند، عملکـرد خوبـی نیـز در مدت زمـان و هزینـه 

واردات قطعـات خودرو دارنـد. از بین 10 کشـوری که 

بهرتیـن عملکـرد را در مدت زمـان انطباق مـرزی برای 

صادرات )به اسـتثنای اتحادیه اروپا( دارند، شش تای 

آن ها جزو 10 کشـوری هسـتند که بهرتیـن عملکرد را 

در مدت زمـان انطبـاق مـرزی بـرای واردات دارند. این 

الگـو در انتهـای طیـف هـم تکـرار می شـود، آن جا که 

پنـج کشـور از 10 کشـور ارزیابی شـده برای صـادرات 

در بین 10 کشـور انتهایـی طیـف واردات قـرار دارند.  

الگوهای مشابه در مناطق جغرافیایی دیده می شود. 

میانگیـن مدت زمـان واردات در اقتصادهـای بـا درآمد 

بـاال عضـو سـازمان همـکاری و توسـعه اقتصـادی بـه 

شـکل قابل مالحظـه ای از سـایر اقتصادهـا کم تـر 

اسـت. ایـن موضـوع در رابطـه بـا صـادرات هـم صدق 

می کند. به عنوان مثال در کانـادا بازرگانان از عملکرد 

فوق العاده یک سـامانه الکرتونیکی بهره می گیرند که 

به گمـرکات کانـادا و آمریـکا متصل اسـت. کل فرایند 

انطبـاق مـرزی بیـن کانـادا و ایاالت متحـده می توانـد 

ظـرف دو سـاعت بـه پایـان برسـد.همچنین هزینـه 

تکمیل فرایندهای انطباق مرزی برای یک واردکننده 

کانادایـی )172 دالر( تقریبا مشـابه هزینـه برای یک 

صادرکننـده کانادایـی )167 دالر( اسـت. 

در مقابـل، در جنـوب صحـرای آفریقـا، انطبـاق مرزی 

به طـور متوسـط   بـرای یـک واردکننـده 160 سـاعت و 

برای یـک صادرکننـده 108 سـاعت طول می کشـد. 

برای مثـال، در کامـرون صادرات یـک محموله کاکائو 

202 سـاعت طول می کشـد و 983 دالر هزینـه دارد، 

بخشـی از آن بـه این دلیل اسـت کـه صـادرات کاکائو 

مشـمول بازرسـی های )بهداشـتی( گیاهـی اسـت. 

امـا واردات قطعـات خودرو کـه نیازمند بازرسـی پیش 

از حمـل اسـت، 271 سـاعت طـول می کشـد و هـزار 

و 407 دالر هزینـه دارد. بـا اطمینـان خاطـر می تـوان 

نتیجه گیری کـرد که کشـورهایی کـه کارایـی کم تری 

در واردات دارنـد احتـامال در صـادرات نیـز کارایـی 

کم تـری خواهنـد داشـت.

نقش برجسته جغرافیا

طـی هـزاران سـال، جغرافیـا تعییـن کـرده اسـت 

کـه کـدام اقتصادهـا بـا یکدیگـر تجـارت کننـد و چـه 

محصوالتـی مبادلـه شـوند. جـاده ابریشـم به ایـن نام 

خوانـده شـد چراکـه باوجـود مسـافت های طوالنـی 

و هزینه هـای بسـیار بـاالی حمل ونقـل تنهـا تجـارت 

کاالهـای پرارزشـی ماننـد ابریشـم به رصفـه بـود. 

اگرچه بـا پیرشفت فـن آوری، گـردش اطالعـات و کاال 

افزایش یافته اما جغرافیا همچنان نقش بسیار مهمی 

را ایفـا کنـد.

روش شناسـی جدیـد تاثیـر جغرافیـا را از دو راه در 

محاسـبات وارد کرده اسـت. اول، برای هر اقتصاد این 

فـرض در نظـر گرفته شـده کـه رصف نظـر از روش و یـا 

مسـیر حمل ونقـل، تجارت بـا رشکای تجـاری طبیعی 

)بزرگ تریـن خریدار محصـول صادراتـی و بزرگ ترین 

منبـع تامیـن قطعـات خـودرو( انجـام می شـود. در 

97 درصـد مـوارد، رشیـک تجـاری طبیعی مربـوط به 

محصـول صادراتـی درمجمـوع بزرگ تریـن رشیـک 

تجـاری اسـت. بنابراین، زمـان و هزینه محاسبه شـده 

کاربرد وسیع تری دارند. جغرافیا و فاصله نقش مهمی 

در تعیین رشکای صادراتی دارنـد. اقتصادهای بزرگ 

و اقتصادهـای محصور در خشـکی متایل دارنـد که با 

همسایگان منطقه ای تجارت کنند. با این حال توزیع 

رشکای وارداتـی مربـوط به قطعات خـودرو پراکندگی 

جغرافیایـی بسـیار بیشـرتی را نشـان می دهـد، 57 

درصد از اقتصادهای موردبررسـی قطعات خودرو را از 

یکی از چهار کشـور آملان، ژاپن، ایاالت متحده آمریکا 

یـا فرانسـه وارد می کنند. ایـن موضوع نشـان می دهد 

زمانـی کـه انتخـاب کارآمدتریـن، قابـل اعتامدترین و 

باکیفیت تریـن تامیـن کننده قطعـات خـودرو مدنظر 

اسـت، جغرافیا و فاصله، نقش کم تـری ایفا می کنند. 

از میـان 189 اقتصـاد بررسی شـده، 42 مورد محصور 

در خشـکی هسـتند، 28 مورد نـوار سـاحلی دارند اما 

بـا رشیک صادراتـی خـود از طریق مرز زمینـی تجارت 

می کننـد و بقیـه )119 کشـور( نـوار سـاحلی دارنـد 

و از طریـق  بنـدر بـا رشیـک صادراتـی خـود تجـارت 

می کنند. در حالی کـه در33 درصد رشکای صادراتی 

در کشورهایی که بازرسی پیش از حمل را الزامی کرده اند زمان و هزینه بیشرتی رصف واردات قطعات خودرو  می شود.

میانگین زمان )ساعت(

میانگین هزینه )دالر آمریکا(

هزینههزینههزینه زمان

انطباق مرزیانطباق اسنادی

بازرسی مختص به گمرکبازرسی گمرک و  سایر دستگاه هابازرسی پیش از حمل

زمانزمان
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کشـورهای محصـور در خشـکی همسـایه جغرافیایی 

کناری آن هاسـت، این نسـبت برای کشـورهای دارای 

نوار سـاحلی )به جز کشـورـ جزیره ها( تنهـا 22 درصد 

اسـت. بیشـرت کشـورهایی که با همسـایه جغرافیایی 

خود تجـارت می کننـد اقتصادهـای اروپایی بـا درآمد 

بـاالی عضـو سـازمان همـکاری و توسـعه اقتصـادی 

هسـتند. در میـان 189 اقتصـاد بررسی شـده توسـط 

پـروژه انجـام کسـب وکار، بیشـرتین تعـداد رشکای 

مشرتک صادراتی در اروپا و در بین کشورهای با درآمد 

باالی عضو سـازمان همکاری و توسـعه اقتصادی قرار 

دارند. به دنبال آن ها اقتصادهـای با درآمد باالی عضو 

سـازمان همـکاری و توسـعه اقتصـادی خـارج از اروپـا 

و سـپس اقتصادهـای واقـع در رشق آسـیا و اقیانـوس 

آرام قـرار دارنـد.

راه دومـی کـه روش شناسـی جدیـد از طریـق آن تاثیر 

جغرافیا )بـر تجارت( را وارد محاسـبات کرده سـنجش 

زمـان و هزینـه حمل و نقـل داخلـی اسـت. بـر اسـاس 

روش شناسـی قبلی، پـروژه انجـام کسـب و کار زمان و 

هزینـه حمل و نقـل بـه مقصـد بنـدر اصلـی را ارزیابی 

می کـرد، بـه این معنـا کـه )هزینـه و زمـان مربـوط به( 

حمل و نقـل آن سـوی مرزهـا نیـز بـرای اقتصادهـای 

محصـور در خشـکی سـنجیده می شـد. بـر اسـاس 

روش شناسـی جدیـد تنهـا حمل و نقـل در محـدوده 

مرزهـای داخلی یک اقتصـاد در نظر گرفته می شـود. 

به ایـن ترتیب کـه زمـان و هزینـه مرتبط بـا جابه جایی 

یک محمولـه از یـک انبـار در بزرگ ترین شـهر تجاری 

و پرترددتریـن بندر دریایـی )یا هوایی( و یـا مرز زمینی 

مورداسـتفاده آن کشـور موردنظـر خواهد بـود. ضمنا، 

زمـان و هزینـه حمل و نقـل داخلـی شـامل بارگیـری و 

تخلیـه محمولـه در انبار اسـت. 

بـا وجـود ایـن، در گـزارش امسـال زمـان و هزینـه 

حمل و نقـل داخلـی در رتبه بنـدی سـهولت انجـام 

کسـب وکار تاثیـر نـدارد. ایـن مقادیـر از محاسـبات 

مربوط بـه رتبه بنـدی حذف شـدند چـرا که بـه عوامل 

از پیـش تعیین شـده ای ماننـد عـوارض طبیعـی زمین 

و فواصـل جغرافیایی بسـتگی دارنـد. با وجـود این که 

زیرسـاخت ها، مقـررات رانندگـی و مقـررات حاکـم بر 

صنعـت حمل و نقـل می تواننـد اثـرات منفـی عوامـل 

جغرافیایـی را کاهـش دهنـد، تغییـر ناشـی از اصالح 

اغلـب ایـن عوامـل فراتـر از توانایی هـای یـک دولـت 

اسـت. بـا ایـن وجـود، رسعـت حمل ونقـل داخلـی و 

هزینـه رصف شـده بـه ازای کیلومـرت می توانـد نقطـه 

رشوعـی بـرای اندازه گیـری بهـره وری زیرسـاخت و 

مقـررات مربوط به حمل ونقـل و راهنامیـی و رانندگی 

در کل اقتصاد باشـد. اطالعات استخراج شـده نشـان 

می دهـد که هزینـه و رسعت بسـته بـه گـروه درآمدی، 

منطقه و نـوع جغرافیای متغیر اسـت، درحالی که یک 

الگوی روشـن نشـان می دهد کـه رسعـت حمل ونقل 

داخلی متناسـب با سـطح توسـعه اقتصـادی افزایش 

می یابـد.

نتیجه گیری

اطالعـات جمع آوری شـده بـر اسـاس روش شناسـی 

جدید مربـوط بـه مناگرهای تجـارت فرامرزی نشـان 

می دهد کـه مهم ترین محصوالت صادراتی کشـورها 

کامال وابسته به منطقه )جغرافیایی هر کشور( است، 

به عنـوان مثـال، اقتصادهـای بـا درآمـد بـاالی عضـو 

سازمان همکاری و توسـعه اقتصادی متایل دارند که 

محصوالت تولیدیـ  صنعتی صادر کنند درحالی که 

اقتصادهـای جنـوب صحـرای آفریقـا بـه صـادرات 

محصوالت کشاورزی گرایش دارند. هویت مهم ترین 

رشیـک صادراتـی هـم اهمیـت جغرافیـا را نشـان 

می دهـد؛ کشـورها متایل دارنـد که )محصوالتشـان 

را( بـه اقتصادهـای نزدیـک به خـود صـادرات کنند. 

تجارت قطعات خودرو اما بسـیار متمرکز است و تنها 

چهـار کشـور اصلـی تامیـن کننـده 57 درصـد بـازار 

جهانی را در اختیار دارند. این موضوع نشـان دهنده 

ماهیـت مزیـت نسـبی و همچنیـن گسـرته جهانـی 

تکنیک هـای جدیـد تولید اسـت.

اطالعـات معیـار جمع آوری شـده در گـزارش امسـال 

نشـان می دهـد کـه هـم نـوع محصـول تجـاری و هم 

موقعیـت جغرافیایـی رشکای تجـاری بـر هزینه هـای 

تجـارت تاثیـر دارد. بـا وجـود این یکـی از عوامـل 

تعیین کننـده مدت زمـان و هزینـه تجـارت فرامـرزی 

کارایـی مقـررات و )کیفیـت( اجـرای آن هاسـت. 

صـادرات یـک محصـول کشـاورزی وقت گیرتـر و 

گران تـر از صـادرات یـک ماشـین صنعتـی اسـت. 

بااین حـال، در میـان اقتصادهایـی کـه مهم تریـن 

صـادرات آن ها یـک محصول کشـاورزی اسـت، زمان 

و هزینـه صـادرات آن محصول تـا حد زیـادی متفاوت 

اسـت. ایـن )تفاوت( نشـان می دهـد که نـه جغرافیا و 

نـه مزیت نسـبی )تعیین کننده( رسنوشـت نیسـتند. 

مقـررات هوشـمندی کـه به خوبـی اجـرا می شـوند 

می تواند از مرزهای ملی محافظت کننـد بدون آن که 

بازرگانان، مرف کنندگان و تولیدکنندگان بی دلیل 

جریمـه شـوند.

میانگین هزینه حمل و نقل داخلی )دالر در ساعت(

هزینه  و رسعت حمل و نقل داخلی در بین گروه های درآمدی متغیر است.

میانگین رسعت حمل و نقل داخلی )کیلومرت در ساعت(

منبع: پایگاه داده های پروژه انجام کسب و کار

رسعت حمل و نقل داخلیهزینه حمل و نقل داخلی
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مقدمه

اولیـــن پرونـــده ای کـــه در دیـــوان دایمـــی 

بین املللـــی دادگســـرتی مطـــرح شـــد قضیـــه 

ــود.  ــه بـ ــه و ترکیـ ــن فرانسـ ــوس« بیـ ــتی لوتـ »کشـ

ــوان دایمـــی دادگســـرتی« و  ــد از انحـــالل »دیـ بعـ

جایگزینـــی »دیـــوان بین املللـــی دادگســـرتی« 

قضیـــه »تنگـــه کورفـــو« بیـــن آلبانـــی و انگلســـتان 

ـــن  ـــود. مهم تری ـــوان ب ـــده مطروحـــه در دی اولیـــن پرون

موضـــوع داوری بین املللـــی نیـــز قضیـــه »کشـــتی 

ــوده  ــده بـ ــتان و ایاالت متحـ ــن انگلسـ ــا« بیـ آالبامـ

اســـت کـــه نشـــان می دهـــد بســـیاری از قدرت هـــا 

می تواننـــد اختالفاتشـــان را از طریـــق مســـاملت آمیز 

ــواره  ــه همـ ــا کـ ــن قضایـ ــد. ایـ ــل مناینـ حل وفصـ

در رویـــه قضایـــی بین املللـــی مـــورد اســـتناد 

قـــرار می گیـــرد همگـــی مربـــوط بـــه اختـــالف 

کشـــورها در عرصـــه دریاهـــا اســـت عرصـــه ای کـــه 

همـــواره منازعه آمیـــز و مناقشـــه برانگیـــز بـــوده 

اســـت. ایـــران تاکنـــون در چهـــار قضیـــه نفـــت 

ایـــران و انگلیس،کارکنـــان دیپلامتیـــک و کنســـولی 

ــی  ــاو آمریکایـ ــه نـ ــران، حملـ ــده در تهـ ایاالت متحـ

بـــه هواپیـــامی مســـافری ایربـــاس و حملـــه 

ـــورمان در  ـــی کش ـــکوهای نفت ـــه س ـــده ب ایاالت متح

ـــوان دادگســـرتی طـــرف دعـــوای  ـــارس در دی خلیج ف

بـــوده اســـت؛ دو بـــار به عنـــوان خواهـــان و دو بـــار 

ــی  ــا نگاهـ ــتار بـ ــن نوشـ ــده. در ایـ ــوان خوانـ به عنـ

ـــوق  ـــی حق ـــدات اساس ـــران در معاه ـــت ای ـــر وضعی ب

دریاهـــا، آیین هـــای حل وفصـــل مســـاملت آمیز 

اختالفـــات بین املللـــی در دیـــوان بین املللـــی 

ـــت.  ـــرار خواهـــد گرف ـــه ق ـــا موردمطالع ـــوق دریاه حق

دسته بندی اختالفات یا مناقشات بین املللی

هامن گونــه کــه در حقــوق داخلی بــرای رفــع اختالف 

بیــن افــراد، موسســات، رشکت هــا و دولــت مقــررات و 

قوانینــی وضــع و ســازمان ها و تشــکیالتی ایجادشــده 

اســت در روابــط بین امللــل هــم بــرای حــل اختالفات 

کشــورها، ســازمان های بین املللــی و افــراد مقرراتــی 

تدوین شــده اســت. در حقــوق داخلــی، دادگاه هــا 

صالحیــت عــام دارنــد و متــام افــراد جامعــه حــق 

ــد آرای دادگاه هــا  ــه محاکــم داخلــی را دارن مراجعــه ب

ــرای  ــت قواعــد شــکلی و ماهــوی ب ــه رشط رعای ــز ب نی

ــزام آور اســت، امــا محاکــم بین املللــی فاقــد  همــه ال

چنیــن ویژگی هایــی اســت. کشــورها حــق دارنــد 

صالحیــت محاکم بین املللــی را در رشایطــی نپذیرند 

کــه در بخــش مربــوط بــه صالحیــت دیــوان هامبورگ 

آیین های حل وفصل اختالفات
در دیوان بین املللی حقوق دریاها

    مهرداد قادری    

سازمان بنادر و دریانوردی

ـــا ممکـــن اســـت در خصـــوص تعییـــن مناطـــق دریایـــی و تحدیـــد حـــدود  عرصـــه دریاهـــا همـــواره محـــل منازعـــه بیـــن دولت هـــا بـــوده اســـت، دولت هـــای مجـــاور دری

دریایـــی بـــا یکدیگـــر توافـــق نداشـــته باشـــند، برگـــزاری رزمایش هـــای نظامـــی، حضـــور نـــاوگان نظامـــی بیگانـــه در نزدیکـــی آب هـــای رسزمینـــی، دســـتگیری و توقیـــف 

ـــر بســـرت دریاهـــا اختالفاتـــی  ـــع بســـرت و زی ـــرداری از مناب ـــه آب هـــای تحـــت حاکمیـــت یـــک کشـــور، بهره ب ـــه اتهـــام ورود غیرمجـــاز ب صیـــادان و شـــناوران صیـــادی ب

ـــل  ـــوق بین املل ـــد حق ـــاس قواع ـــر اس ـــه ب ـــرا ک ـــی دارد، چ ـــه بین امللل ـــدا جنب ـــامن ابت ـــات از ه ـــن اختالف ـــت، ای ـــته اس ـــود داش ـــا وج ـــن دولت ه ـــواره بی ـــه هم ـــت ک اس

هیـــچ دولتـــی تابـــع صالحیـــت دادگاه هـــای دولت هـــای دیگـــر نیســـت. در ایـــن مقالـــه تـــالش شـــده آیین هـــای حل وفصـــل مســـاملت آمیز اختالفـــات بین املللـــی بـــا محوریـــت دیـــوان 

هامبورگ موردبررسی و مطالعه قرار گیرد.
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بــا جزئیــات بیشــرتی موردبحــث قــرار خواهــد گرفت.

 به طورکلــی شــیوه های مســاملت آمیز حــل اختالفات 

ــه  ــود ک ــیم می ش ــته تقس ــد دس ــه چن ــی ب بین امللل

مقبول تریــن آن روش هــای حقوقــی و روش هــای 

ــا سیاســی اســت. روش هــای حقوقــی  غیرحقوقــی ی

شــامل داوری یــا حکمیــت و رســیدگی قضایــی اســت 

ــا  و راه هــای غیرحقوقــی شــامل مذاکــره، پایمــردی ی

مســاعی جمیلــه، میانجیگــری، تحقیــق و ســازش 

اســت. در روش هــای سیاســی قاعــده حقوقــی وجــود 

نــدارد و رصفــا صــورت مســاله بــا اســتفاده از قواعــدی 

ماننــد مصالــح سیاســی، عدالــت و انصــاف حــل 

می شــود، امــا در روش هــای حقوقــی بــر مبنــای 

برابــری حاکمیت کشــورها همه چیــز بر مبنــای قواعد 

حقوقــی حل وفصــل می شــود و بــا بــروز اختــالف ابتدا 

بــه قانــون مراجعــه می شــود و نهایتــا منجــر بــه صــدور 

احــکام الزم االجــرا می شــود. 

ایران و کنوانسیون 198۲ حقوق دریاها

بعــد از تاســیس ســازمان ملــل متحــد، ســه کنفرانــس 

بین املللــی در خصــوص تدویــن حقــوق دریاهــا 

ــه  ــروف ب ــس مع ــن کنفران ــن و دومی برگــزار شــد. اولی

کنوانســیون های ژنــو بــه ترتیــب در ســال های 1958 

و 1960 و ســومین آن بیــن ســال های 1974 تــا 

1982 برگزار شــد که محصول آن کنوانســیون حقوق 

ــه دلیــل برگــزاری کنفرانــس ســوم در  ــود. ب دریاهــا ب

ــده  ــه »معاه ــکا ب ــور جامائی ــی« کش ــهر »مونته گوب ش

مونته گوبــی« نیــز معــروف اســت. امــا جامعــه دریایــی 

 UNCLOS  کشــورمان ایــن معاهــده را بیشــرت بــه نــام

ــس  ــا در کنفران ــوق دریاه ــده حق ــد. معاه می شناس

ســوم بــا طــرح آقــای »آمــرا ســینکه« در تاریــخ 10 

دســامرب 1982 بــه امضــای 117 کشــور رســید و 

12 ســال بعــد در تاریــخ 16 نوامــرب 1994 بــا تودیــع 

شــصتمین ســند توســط کشــور »گویــان« الزم االجــرا 

شــد. معاهــده اکنــون 167 عضو شــامل 166 کشــور 

ــا( دارد.  ــه اروپ ــازمان بین املللی)اتحادی ــک س و ی

جمهــوری اســالمی ایــران علی رغــم این کــه بــه 

بســیاری از کنوانســیون های دریایــی مانند ســوالس، 

مارپــل، اینامرســت، فــال، ســالویج، ســار و... ملحــق 

شــده اســت امــا هنــوز معاهــده مونته گوبــی را 

ــرده  ــب نک ــا تصوی ــی دریاه ــوق اساس ــوان حق به عن

اســت. ایــران در کنفرانــس ســوم حقــوق دریاهــا 

حضــور داشــت و معاهــده را امضــا کــرد امــا طــی 33 

ــاع منــوده  ــب آن امتن ســال گذشــته همــواره از تصوی

اســت. این کــه چــه دالیلــی باعــث عــدم تصویــب 

کنوانســیون شــده موضــوع ایــن پژوهــش نیســت 

امــا بــه نظــر می رســد ایــران تردیدهایــی ماننــد حــل 

اجبــاری اختالفــات اعضــای کنوانســیون به خصــوص 

اختالفــات ایــران و امــارات متحــده عربی بــر رس جزایر 

ــی رضر کشــتی های  ــور ب ســه گانه، موضــوع حــق عب

نظامــی از دریــای رسزمینــی و نیــز مســاله حــق عبــور 

ــز( را  ــه هرم ــی )تنگ ــای بین امللل ــی از تنگه ه ترانزیت

دارد؛ البتــه هیچ یــک از ایــن موضوعات آن قــدر جدی 

نیســت که ایران را از عضویت در کنوانســیون باز دارد، 

ضمن این کــه الحاق بــه کنوانســیون می توانــد همراه 

ــودن  ــدود من ــیری و مح ــای تفس ــدور اعالمیه ه ــا ص ب

ــدرج  ــات من ــل اختالف ــاری حل وفص ــای اجب آیین ه

در آن باشــد.

ــران اکنــون بســیاری از قواعــد کنوانســیون ماننــد   ای

تعییــن محــدوده 12 مایلــی به عنــوان دریــای 

ــی  ــدا را به صــورت عرف ــن خــط مب ــا تعیی ــی ی رسزمین

ــت  ــه دول ــد ک ــت بدانی ــب اس ــد. جال ــت می کن رعای

ــده را  ــران معاه ــد ای ــز مانن ــکا نی ــده امری ایاالت متح

ــت.  ــده اس ــق نش ــه آن ملح ــوز ب ــا هن ــرده ام ــا ک امض

ایــن اقــدام مشــرتک از ســوی دو کشــور بــا دو رویکــرد 

متفــاوت صــورت گرفتــه اســت؛ ایــران بیشــرت نگــران 

آیین هــای اجبــاری حل وفصــل اختالفــات در دیــوان 

ــاوگان  هامبــورگ و حضــور نظامــی ایاالت متحــده و ن

نظامــی نیروهــای ائتــالف در نزدیکــی مرزهــای خــود 

اســت امــا ایاالت متحــده نگــران محدودیت هایــی 

اســت کــه کنوانســیون بــه ایــن کشــور تحمیــل 

ــدم  ــا ع ــکان ب ــد حتی االم ــح می ده ــد و ترجی می کن

ــه معاهــده از قیدوبنــد ایــن محدودیت هــا و  الحــاق ب

ــد. ــی کن ــانه خال ــی آن ش ــئولیت های بین امللل مس

کنوانســیون حقوق دریاها یکــی از چنــد معاهده مهم 

بین املللــی اســت کــه دولــت ایــران از تصویــب نهایی 

ــده 1969  ــران معاه ــت. ای ــوده اس ــودداری من آن  خ

ویــن حقــوق معاهــدات، کنوانســیون منــع شــکنجه، 

کنوانســیون مبارزه با تروریسم هســته ای، کنوانسیون 

منــع تبعیــض علیــه زنــان، اساســنامه دیــوان کیفــری 

بین املللــی را نیــز نپذیرفتــه اســت. کنوانســیون 

حقــوق دریاهــا از ابعــاد مختلــف حقوقــی، سیاســی، 

نظامــی و اقتصــادی بــرای ایــران واجــد اهمیــت 

اســت. از نظــر حقوقــی، عضویــت در این کنوانســیون 

به منزلــه حقــوق اساســی دریاهــا تغییراتــی در وضــع 

تعهــدات و حقــوق ایــران در حقــوق بین امللــل دریاها 

ایجــاد می منایــد. اگرچــه تصویــب معاهــدات اصــوال 

بــر اســاس مصلحــت و منافــع ملــی دولت هــا صــورت 

می گیــرد. ازنظــر سیاســی، عضویــت در کنوانســیون 

ــر  ــد و ازنظ ــان می ده ــور نش ــبی از کش ــه مناس وجه

اقتصــادی در بخش هایــی ماننــد منطقــه انحصــاری 

اقتصــادی یا منابــع دریایــی مناطق »میراث مشــرتک 

ــز اهمیــت اســت. برشیــت« ماننــد اقیانوس هــا حای

طبق مــاده 18 کنوانســیون 1969 وین، کشــورهایی 

کــه یــک معاهــده را امضــا می مناینــد امــا از تصویب یا 

الحــاق آن خــودداری می کننــد نبایــد اقدامــی انجــام 

دهــد کــه بــه هــدف و منظــور معاهــده لطمــه ای وارد 

کنــد. 

آشنایی با دیوان بین املللی حقوق دریاها

فکـر ایجـاد دیوانـی جدیـد مربـوط بـه حقـوق دریاها 

در کنفرانـس سـوم ملـل متحـد موافقـان و مخالفانی 

داشـت. مخالفـان تاسـیس دیـوان، وجـود نهـادی 

قضایی باصالحیت کلی و وسیع در مورد حقوق دریاها 

را بااقتدار و حاکمیت کشورها در تعارض می دانستند. 

در ایـن میان کشـورهایی نیـز وجود داشـتند کـه با در 

نظـر گرفـنت قـدرت بیـش از انـدازه ابرقدرت هـا، برای 

لگام نهـادن بر اسـب رسکش قدرتشـان وجـود چنین 

مرجعـی را رضوری می دانسـتند. درنهایـت و علیرغـم 

وجـود تناقـض و تعـارض میـان عقاید، پیشـنهاد شـد 

کـه دادگاه جدیـدی بـا عنـوان دیـوان حقـوق دریاهـا 

تشکیل شـود. بعدا در نهمین اجالس کنفرانس سوم، 

نام ایـن دادگاه به »دیـوان بین املللی حقـوق دریاها« 

تغییـر یافت. 

طبق مواد 287 و 288 کنوانسیون 1982 ملل متحد 

در مورد حقـوق دریاهـا و طبق اساسـنامه ی دیوان که 

ششـمین ضمیمه این کنوانسـیون به شـامر مـی رود، 

دیوان کار خود را پس از الزم االجرا شـدن کنوانسـیون 

آغـاز می کنـد. کنوانسـیون مزبـور در سـال 1995 

الزم االجـرا شـد و نخسـتین انتخـاب قضـات بـر طبـق 

اساسـنامه و یک سـال بعد )1996( صـورت پذیرفت. 

مقر دیوان در شـهر هامبورگ آملان قرار دارد به همین 

دلیـل به »دیـوان هامبـورگ« نیز شـهرت یافته اسـت. 

دیـوان هامبورگ در اول اکترب سـال 1996 آغاز به کار 

کرد. زبان های مورداسـتفاده آن انگلیسـی و فرانسوی 

اسـت. دیـوان، بخشـی از سـازمان ملـل نیسـت امـا با 

سـازمان ملل همکاری دارد در واقع سـازمان ملل آرای 

دیـوان را توسـط مجمع عمومـی تضمین کرده اسـت. 

قضات دیوان توسط دولت ها، عضو انتخاب می شوند 

و باید حایـز دوسـوم آرا شـوند. دادگاه 21 قاضـی دارد 

که بـرای مدت 9 سـال بـر اسـاس ترکیـب جغرافیایی 

انتخاب می شـوند. افریقا و آسـیا هر یک پنج مناینده، 

امریـکای التین و حـوزه کارائیب چهار مناینـده، رشق 

اروپا سـه مناینـده و  غـرب اروپا و سـایر دولت هـا چهار 

مناینده دارنـد. قضات آسـیایی دیـوان در حال حارض 

از کشـورهای هند، چیـن، کره، ژاپن و لبنان هسـتند. 

فقط رییس دادگاه در هامبورگ مستقر است و قضات 
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بـرای رسـیدگی بـه پرونده هـا و رشکـت در اجالس هـا 

بایـد بـه هامبـورگ سـفر کننـد. رییـس و نایب رییـس 

برای مدت سـه سـال توسـط قضـات از بین خودشـان 

انتخاب می شـوند. بودجـه دیـوان در سـال )2015 – 

2016(  هجده میلیـون و 886 هـزار و 200 یورو بوده 

که توسـط دولت های عضـو پرداخت می شـود. رییس 

فعلـی دیـوان، آقـای »والدیمیر گولیتسـین« از کشـور 

روسـیه است.

تشکیالت و ارکان دیوان

سـاختار دیـوان حقـوق دریاهـا و طـرز کار آن تـا حـد 

زیادی برگرفته از دیوان بین املللی دادگسرتی است. 

مواردی مانند تبعیت دیوان از کنوانسیون و اساسنامه، 

مدت ماموریت 9 سـاله  قضـات، خالی ماندن کرسـی 

قضـاوت و نحوه  جایگزینـی یک قاضی، منع اشـتغال 

قضـات بـه مشـاغل دیگـر، رشایـط نسـبی مشـارکت 

قضـات در رسـیدگی بـه پرونـده، مزایـا و مصونیت هـا، 

نحوه انتخاب رییس و نایب رییس و بسیاری از مسایل 

شـکلی و ماهوی دیگر میان دو دیوان مشـرتک است. 

البته این الگوبرداری بیشـرت در مسـایل شکلی است.

دادگاه مرکـب از 21 عضو مسـتقل اسـت. این قضات 

مناینـده  کشـور خـود بـه شـامر منی رونـد و از میـان 

افـرادی بـا باالتریـن درجـه  شـهرت بـه بی طرفـی و 

درسـتکاری و دارای صالحیت شناخته شده در حقوق 

دریاهـا از بیـن نظام هـای مختلـف حقوقـی انتخـاب 

می شـوند. هامننـد دیـوان بین املللـی دادگسـرتی  

)ICJ(در انتخـاب ایـن قضـات توزیـع عادالنـه ی 

جغرافیایـی رعایـت می شـود و دو نفـر بـا ملیـت واحد 

منی تواننـد هم زمـان به عنـوان قاضی انتخاب شـوند. 

اعضـای دیوان برای مدت 9 سـال انتخاب می شـوند. 

ایـن انتخـاب قابلیـت تکـرار دارد. 

اداره  دادگاه

اداره کننــدگان اصلــی امــور دادگاه رییــس و نایــب 

رییــس دیوان هســتند. دیــوان، رییــس و نایــب رییس 

خــود را بــرای مــدت ســه ســال و از میــان قضــات خــود 

انتخــاب می کنــد. انتخــاب مجــدد ایــن افــراد مانعــی 

ــر  ــوان کار آن را جهــت می دهــد و ب ــدارد. رییــس دی ن

ــورت  ــارت دارد. در ص ــوان نظ ــور دی ــرای ام ــد اج رون

خالی بودن مســند ریاســت یــا ناتــوان بــودن او، کارها 

توســط نایب رییــس انجــام می شــود. اگــر او هــم قادر 

بــه انجــام ایــن امــور نباشــد، قاضــی ارشــد دادگاه این 

مســئولیت را به عهده می گیــرد. حداقل اعضــای الزم 

بــرای تشــکیل جلســات دادگاه 11 نفــر اســت. اعضــا 

تعهــد دارنــد کــه به طــور کامــل و متام وقــت در اختیــار 

دادگاه باشــند و در کلیــه جلســات حضــور یابنــد، مگر 

ــه  ــل موج ــا دلی ــراه ب ــا هم ــور آن ه ــدم حض ــه ع این ک

ــا  )ماننــد بیــامری و...( باشــد. قضــات اختصاصــی ی

موقت )ad hoc( موظفند در کلیه جلســات رســیدگی 

بــه پرونــده رشکــت کننــد. ایــن قضات بــرای محاســبه  

حدنصــاب 11 نفــر در نظــر گرفتــه منی شــوند. دیوان 

در تعطیــالت رســمی طبــق تقویــم میــالدی تعطیــل 

اســت مگــر آن کــه بــه تشــخیص رییــس دیوان جلســه 

فــوری تشــکیل شــود.

شعب دادگاه

دیــوان حقــوق دریاهــا طبــق مــاده ی 13 اساســنامه  

خــود، می توانــد بــا ارکان کوچک تــر بــه دعــاوی 

ــر در  ــن ارکان کوچک ت ــد. ای ــیدگی کن ــی رس ارجاع

تقســیم بندی کلــی دودســته اند: شــعبات ویــژه )کــه 

خــود بــه ســه دســته شــعبه اختصــاری، شــعبه ویــژه و 

شــعبه خــاص تشــکیل می شــود( و شــعبه  اختالفــات 

ــوان  ــن ارکان دی ــی از مهم تری ــه  یک ــا ک ــرت دریاه بس

بین املللــی حقــوق دریاهــا شناخته شــده اســت. 

وجــود ایــن شــعبه می توانــد به عنــوان یکــی از نقــاط 

اصلــی، تفــاوت میــان دیــوان بین املللی دادگســرتی 

و دادگاه موردبحــث ایــن نوشــته باشــد. شــعبه  بســرت 

دریاهــا می توانــد یــک شــعبه ویــژه، مرکــب از ســه نفــر 

از اعضــا ایجــاد کنــد کــه بــه مســایل خــاص رســیدگی 

می کننــد یــا پرونده هــای نه چنــدان ســنگین را 

به صــورت فــوری و ســاده حل وفصــل  مناینــد.

طبــق مــاده ی 37 اساســنامه دیــوان، دو گــروه 

می تواننــد بــه شــعبه اختالفــات بســرت دریــا مراجعــه 

کننــد:

1- کشــورها و مقــام بین املللــی اعــامق کــه جــزو 

اشــخاص بین امللــل عمومــی هســتند.

ــخاص  ــی، اش ــای دولت ــخاص: رشکت ه ــایر اش 2- س

ــی. ــای دولت ــی و رشکت ه ــی و حقوق حقیق

نکتــه قابل ذکــر این کــه اشــخاص حقیقی و اشــخاص 

مشــمول حقــوق خصوصــی بــرای مراجعــه به شــعبه و 

فعالیــت در منطقــه  اعــامق، نیــاز بــه حامیــت یکــی از 

کشــورهای عضــو دارنــد.

صالحیت های دیوان

در محاکــم داخلــی بــه رصف این کــه مــا یــک 

شــهروند ایرانــی هســتیم در صــورت بــروز هرگونــه 

اختــالف می تــوان بــا مراجعــه بــه محاکــم داخلــی در 

دادگســرتی اقامــه دعــوا کــرد. صالحیــت قاضــی کــه 

نظــام هر کشــوری بــرای او تعییــن می کنــد صالحیت 

ــا در  ــدارد ام ــی ن ــی در آن نقش ــت و قاض ــاری اس اجب

ــت. در  ــاوت اس ــال متف ــع کام ــل وض ــوق بین املل حق

صــورت اقامــه دعــوا در یــک دادگاه بین املللــی ابتــدا 

صالحیــت دادگاه بررســی می شــود. درواقــع اصــل بر 

ــی  ــه بین امللل ــچ محکم ــت، هی ــت اس ــدم صالحی ع

صالحیــت رســیدگی نــدارد مگــر این کــه طرفیــن 

اختــالف اختیــار داده باشــند. امــروزه موضوعــات 

مهمــی ماننــد اختــالف بــر رس جزایــر ســه گانه، رژیــم 

ــتان در  ــرات در افغانس ــزر، رود ه ــای خ ــی دری حقوق

ــی  ــچ قاض ــا هی ــود دارد، ام ــا وج ــور م ــوص کش خص

بین املللــی بــه ایــن دعــاوی رســیدگی منی کنــد چــرا 

ــت  ــی رضای ــی بین امللل ــت قاض ــای صالحی ــه مبن ک

اســت. حــال ایــن رضایــت چگونــه ایجــاد می شــود؟ 

کشــورها قبــل از بــروز اختــالف پیش بینــی می کننــد 

کــه در صــورت بــروز اختــالف بــه یــک دادگاه 

بین املللــی مراجعــه کننــد کــه بــه آن »صالحیــت 

ــالف  ــروز اخت ــس از ب ــا پ ــه می شــود، ی ــاری« گفت اجب

بــا رضایــت طرفیــن بــه یــک محکمــه بین املللــی 

ــاری«  ــه آن »صالحیــت اختی ــد کــه ب مراجعــه می کنن

گفته می شــود. درهرصــورت رســیدگی در هر محکمه 

بین املللــی دومرحلــه ای اســت در یــک مرحلــه بایــد 

تعییــن شــود دادگاه صالحیــت رســیدگی دارد یــا نه و 

در مرحلــه دوم در صورت احراز صالحیــت، دادگاه وارد 

ماهیــت دعــوا می شــود.

صالحیت هــای دیــوان هامبــورگ در چهــار حــوزه 

قابل بررســی اســت: شــخصی، موضوعــی، زمانــی 

و مکانــی

تعییــن صالحیت شــخصی دیــوان مســتلزم پاســخ به 

ایــن ســوال اســت کــه چــه کســانی حــق مراجعــه بــه 

ــاده ی 291 کنوانســیون 1982 و  ــد؟ م ــوان را دارن دی

مــاده ی 20 اساســنامه  دیــوان بــه ایــن ســوال پاســخ 

ــد:  داده ان

الــف( کشــورهای عضــو کنوانســیون: اگــر دولتــی 

عضو کنوانســیون نباشــد ولــی طرف قــراردادی باشــد 

کــه صالحیــت دیــوان در آن پذیرفته شــده باشــد نیــز 

ــد. ــوع کن ــوان رج ــه دی ــد ب می توان

ب( سازمان های بین املللی

ج( ســایر اشــخاص یعنــی رشکت هایــی کــه رکنــی از 

مقام بین املللــی بســرت دریاها هســتند و رشکت های 

کشــورهای عضــو و یا اشــخاص حقیقی یــا حقوقی که 

تابعیــت کشــور عضــو را دارند.

ــایلی  ــامل مس ــز ش ــوان نی ــی دی ــت موضوع صالحی

می شــود کــه قابلیــت طــرح در دیــوان را دارنــد. از نظر 

صالحیــت موضوعی می تــوان گفت دیــوان هامبورگ 

مالحظــات دیــوان بین املللــی دادگســرتی را نــدارد. 

ــیت  ــزان حساس ــاوت می ــا تف ــن ادع ــده  ای ــل عم دلی
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ــت.  ــاد اس ــن دو نه ــای ای ماموریت ه

در مجمــوع و در نــگاه کلــی می تــوان گفــت کــه 

همــه  اختالفــات مربــوط بــه حقــوق دریاهــا در حیطــه  

صالحیــت دیــوان قــرار می گیرنــد امــا ایــن موضوعات 

بــه تفکیــک از ایــن قرارنــد:

الــف( صالحیــت رســیدگی بــه هــر نــوع اختــالف 

مربــوط بــه تفســیر و اجــرای کنوانســیون

ب( صالحیــت رســیدگی بــه هــر نــوع اختــالف مربوط 

بــه تفســیر و اجــرای یــک موافقت نامــه  بین املللی که 

بــا اهــداف کنوانســیون در ارتبــاط باشــد و به موجــب 

هــامن موافقت نامــه بــه دیــوان احالــه شــود.

ج(رســیدگی ویــژه در مــورد رفــع توقیــف رسیــع 

ــوان  کشــتی ها و خدمــه ی آن کــه جــزو صالحیــت دی

اســت.

البتــه باید خاطرنشــان کــرد که ممکن اســت مــواردی 

از صالحیــت دیــوان اســتثنا گردد.مــاده ی 298 

کنوانســیون حقــوق دریاهــا بــه کشــورها ایــن اجــازه را 

داده اســت کــه قبــل یــا بعــد از الحــاق، برخی مســایل 

را از صالحیــت دیــوان خــارج کننــد. مــوارد مذکــور از 

ــد: ایــن قرارن

ــن حــدود مناطــق  ــه تعیی ــوط ب ــات مرب ــف( اختالف ال

دریایــی یــا اختالفــات مربــوط بــه خلیج هــا و حقــوق 

ــی تاریخ

ب( اختالفــات مربــوط بــه فعالیت هــای نظامــی مثــل 

فعالیت هــای نظامــی کشــتی ها و هواپیامهــای 

دولتــی کــه به منظــور غیرتجــاری به کاربــرده 

. می شــوند

ج( اختالفاتــی کــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل در 

مــورد آن هــا وظایفــی را اجــرا می کنــد کــه منشــور بــه 

ــرار داده اســت. عهــده  آن ق

خــارج از ایــن مــوارد، خــود دیــوان تشــخیص می دهــد 

کــه در مــورد اختــالف مطرح شــده صالحیــت 

رســیدگی دارد یــا خیــر.

ــان  ــه زم ــدود ب ــوان مح ــت دی ــی، صالحی ــر زمان ازنظ

 1982 بعــد از الزم االجــرا شــدن کنوانســیون

ــز  ــن کشــورهای عضــو کنوانســیون نی اســت. رسزمی

مشــخص کننده صالحیــت مکانــی دیــوان اســت.

آیین دادرسی

رسیدگی به دعاوی در دیوان مراحلی دارد:

ــق  ــالغ تواف ــیله اب ــات به وس ــوی: اختالف ــرح دع 1- ط

ــوان  ــرتدار دی ــه دف ــه ب ــتی ک ــا دادخواس ــن و ی طرفی

ــزد دیــوان مطــرح می شــود. دفــرتدار  داده می شــود ن

بالفاصلــه دادخواســت را بــه مقامــات دولت هــای 

ذی نفــع اطــالع می دهــد. اگــر دادخواســت در مــورد 

یــک معاهــده چندجانبــه باشــد، دفــرتدار مراتــب را به 

اطــالع ســایر کشــورهای عضــو نیــز می رســاند. اصــل 

دادخواســت بایــد به امضــای مناینــده ی کشــور اقامه 

ــل دادگاه  ــور مح ــفیر او در کش ــا س ــوی ی ــده دع کنن

ــد. برس

2- تبــادل لوایــح: دادرســی در دیــوان دو مرحلــه دارد: 

مرحلــه  کتبــی و مرحله شــفاهی. آییــن کتبــی عبارت 

اســت از ابــالغ لوایــح متقابــل و همچنیــن ابــالغ اوراق 

و مــدارک مربــوط بــه دعــوی. رونوشــت هرگونــه اوراق 

کــه توســط یکــی از طرفیــن ارایــه می شــود، به محــض 

ــن  ــود. آیی ــالغ می ش ــم اب ــر ه ــرف دیگ ــت به ط دریاف

شــفاهی عبــارت اســت از اســتامع اظهــارات شــهود و 

کارشناســان و وکالی طرفیــن دعــوی.

3- آخریــن مرحلــه از رســیدگی، صــدور رای اســت. پس 

ــات  ــیدگی، قض ــفاهی رس ــی و ش ــن کتب ــام آیی از امت

دیوان وارد شــور می شــوند. تصمیــم دیوان بــا اکریت 

آرای اعضــای حــارض اتخــاذ می شــود. در صــورت 

تســاوی آرا، رای رییــس دادگاه تعیین کننــده خواهــد 

ــات  ــدور، قض ــل ص ــده  دالی ــنت رای دربردارن ــود. م ب

حــارض و آرای مخالــف اســت. رای صادرشــده از طــرف 

رییــس دادگاه و دفــرتدار وی امضــا و در جلســه ای 

علنــی قرائــت می شــود. در صــورت اعــرتاض در مــورد 

محتــوی یــا تفســیر رای توســط یکــی از طرفیــن، خود 

ــردازد. ــیر آن می پ ــه تفس دادگاه ب

بر طبق اساســنامه  دیــوان، امــکان تجدیدنظرخواهی 

در مورد رای صادرشــده توســط دیوان وجــود دارد ولی 

ــر  ــم موث ــه در حک ــه ای ک ــا ادل ــع ی ــه وقای درصورتی ک

باشــند کشــف شــود و طرفــی که بــه ایــن ادله اســتناد 

می کنــد خــود باعــث پنهــان کــرده آن هــا نشــده 

باشــد. در عیــن حــال اگــر 10 ســال از زمــان صــدور 

رای گذشــته باشــد، دیگــر امــکان تجدیدنظرخواهــی 

ــدارد.  وجــود ن

* رســـیدگی طـــاری: طـــاری یعنـــی دعوایـــی کـــه 

در حیـــن رســـیدگی بـــه دعـــوای دیگـــر از طـــرف 

اصحـــاب دعـــوی یـــا ثالـــث اقامـــه می شـــود. ایـــن 

ـــه  ـــبت ب ـــن نس ـــب طرفی ـــت از جان ـــن اس ـــوی ممک دع

ـــا  ـــث ی ـــه ثال ـــبت ب ـــن نس ـــب طرفی ـــا از جان ـــر ی یکدیگ

ـــن  ـــن اقامـــه شـــود. مهم تری ـــه طرفی ـــث علی توســـط ثال

موضوعاتـــی کـــه دیـــوان در دادرســـی طـــاری بـــا آن 

ــت: ــرار اسـ ــن قـ ــود از ایـ ــه می شـ مواجـ

الـــف( دســـتور موقـــت: در صـــورت لـــزوم بـــرای 

ـــه  ـــه ب ـــری از صدم ـــا جلوگی ـــن ی ـــوق طرفی ـــظ حق حف

ـــات  ـــاذ اقدام ـــه اتخ ـــتور ب ـــت، دادگاه دس محیط زیس

تامینـــی می دهـــد.

ـــه   ـــتی و خدم ـــوری کش ـــی کش ـــف: وقت ـــع توقی ب( رف

کشـــتی یـــک کشـــور عضـــو را توقیـــف کنـــد و مقـــررات 

ـــتی  ـــف از کش ـــوری توقی ـــع ف ـــورد رف ـــیون در م کنوانس

و خدمـــه  آن را رعایـــت نکنـــد )در قبـــال وثیقـــه  معقـــول 

ــه  ــد بـ ــوان می توانـ ــری( دیـ ــن دیگـ ــر تضمیـ ــا هـ یـ

ــه  ــه وثیقـ ــض آن کـ ــد و به محـ ــیدگی کنـ ــه رسـ قضیـ

تعیین شـــده توســـط دیـــوان بـــه کشـــور توقیـــف 

کننـــده اعـــاده گشـــت، بایـــد رفـــع توقیـــف صـــورت 

ــرد. پذیـ

ج( رســـیدگی مقدماتـــی: دیـــوان می توانـــد راســـا یـــا 

بـــه درخواســـت یکـــی از طرفیـــن بررســـی کنـــد کـــه آیـــا 

دادخواســـت ارایـــه شـــده از هـــامن ابتـــدا ســـو اســـتفاده 

ــا  ــود یـ ــوب می شـ ــق محسـ ــاق حـ ــای احقـ از راه هـ

ـــول  ـــول اســـت. اگـــر دعـــوی قابل قب صحیـــح و قابل قب

ـــا تعییـــن وقـــت بـــه کار خـــود ادامـــه می دهـــد.  باشـــد ب

البتـــه رســـیدگی بـــه ایـــن درخواســـت اختیـــاری اســـت 

ـــی نیســـت. ـــوان الزام ـــرای دی و ب

د( ایـــرادات مقدماتـــی: ایراداتـــی هســـتند کـــه ممکـــن 

ـــا قابـــل اســـتامع بـــودن  اســـت بـــه صالحیـــت دیـــوان ی

ــوند.  ــه شـ ــن گرفتـ ــی از طرفیـ ــوی و توســـط یکـ دعـ

به محـــض دریافـــت ایـــراد مقدماتـــی، دیـــوان رســـیدگی 

ماهـــوی را معلـــق می کنـــد و مهلتـــی تعییـــن می شـــود 

ـــراد  ـــه ای ـــات خـــود را نســـبت ب کـــه طـــرف دیگـــر دفاعی

تســـلیم کنـــد. نتیجـــه  بررســـی توســـط دیـــوان در قالـــب 

رای جداگانـــه ای ابـــالغ می شـــود.

ـــده دعـــوی اجـــازه  ـــه خوان ـــوان ب و( دعـــوای متقابـــل: دی

می دهـــد کـــه پیـــش از ورود بـــه رســـیدگی ماهـــوی 

ـــه  ـــد. البت ـــرح منای ـــی دارد مط ـــر ادعای ـــده اگ ـــه پرون ب

ایـــن ادعـــا بایـــد دارای دو رشط باشـــد. اول این کـــه 

بایـــد بـــا موضـــوع دعـــوای اصلـــی مرتبـــط باشـــد. 

ــوزه  ــد در حـ ــز بایـ ــل نیـ ــوای متقابـ ــه دعـ دوم این کـ

صالحیـــت دیـــوان باشـــد.

هــــ( ورود ثالـــث: اساســـنامه دو نـــوع از ورود ثالـــث را 

ـــوی  ـــر عض ـــه اول اگ ـــت. در گون ـــرده اس ـــی ک پیش بین

تشـــخیص دهـــد کـــه در دعوایـــی منافـــع حقوقـــی اش 

زیـــر ســـوال رفتـــه اســـت از دادگاه درخواســـت 

می کنـــد کـــه در رونـــد رســـیدگی داخـــل شـــود. در 

ــام  ــاری( نـ ــث )ورود اختیـ ــی ورود ثالـ ــن حالتـ چنیـ

دارد. امـــا اگـــر موضـــوع دعـــوی تفســـیر یـــا اجـــرای 

کنوانســـیون 1982 یـــا معاهـــدات مرتبـــط بـــا ایـــن 

ـــای  ـــایر اعض ـــرتدار دادگاه س ـــد، دف ـــیون باش کنوانس
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کنوانســـیون را هـــم مطلـــع خواهـــد منـــود. در ایـــن 

حالـــت بـــه ســـایر اعضـــای کنوانســـیون موردنظـــر 

ـــن  ـــود. ای ـــا می ش ـــوی اعط ـــه دع ـــازه ی ورود ب ـــز اج نی

ـــه )ورود  ـــه ب ـــت ک ـــث اس ـــکل دوم از ورود ثال ـــامن ش ه

ــهرت دارد. ــی( شـ اعطایـ

ی( حضـــور نداشـــن در جلســـه: طبـــق مـــاده ی 28 

اساســـنامه، اگـــر یکـــی از طرفیـــن در جلســـات حضـــور 

ـــرای رســـیدگی  ـــاع نکنـــد، مانعـــی ب ـــا دف ـــد ی پیـــدا نکن

بـــه پرونـــده بـــه وجـــود منی آیـــد و دادگاه می توانـــد 

رای غیابـــی صـــادر منایـــد. رویـــه  به جامانـــده از دیـــوان 

بین املللـــی دادگســـرتی نشـــان دهنده  آن اســـت کـــه 

وقتـــی دادگاه مطمـــن شـــود کـــه دعـــوی در صالحیت 

اوســـت و ادعـــای خواهـــان هـــم موجـــه باشـــد مبـــادرت 

ــان  ــوای کارکنـ ــل دعـ ــد. مثـ ــیدگی می کنـ ــه رسـ بـ

دیپلامتیـــک و کنســـولی بیـــن ایـــران و امریـــکا کـــه 

ـــی دادگاه  ـــد ول ـــارض نش ـــیدگی ح ـــد رس ـــران دررون ای

ـــود. ـــیدگی من رس

کارنامه دیوان

ــه  ــده بـ ــون 25 پرونـ ــوان تاکنـ ــیس دیـ ــدو تاسـ  از بـ

ـــه »کشـــتی  ـــده قضی ـــوان ارجـــاع شـــده، اولیـــن پرون دی

ســـایگا« بـــود و آخریـــن آن پرونـــده توقیـــف کشـــتی 

تانکـــر MV Norstar در دعـــوای بیـــن ایتالیـــا و پانامـــا 

اســـت کـــه هم اکنـــون در مرحلـــه رســـیدگی اســـت 

ــاه 94(  ــن مـ ــه 2016 ) 14 بهمـ ــخ 3 فوریـ و در تاریـ

قـــراری از ســـوی دادگاه صـــادر شـــده اســـت. 

طـــی بیســـت ســـال اخیـــر پرونده هـــای مهمـــی 

ــگالدش و  ــن بنـ ــی بیـ ــدود دریایـ ــد حـ ــل تحدیـ مثـ

میامنـــار، تنگـــه جوهـــور بیـــن ســـنگاپور و مالـــزی، 

ــده  ــا، پرونـ ــن و غنـ ــن آرژانتیـ ــاد بیـ ــده آرالیربتـ پرونـ

ـــه  ـــنت و قضی ـــنت وینس ـــپانیا و س ـــن اس ـــا بی لوئیزیان

ــتی  ــتان، کشـ ــد و انگلسـ ــن ایرلنـ ــت بیـ ماکس پلنـ

Enrico Lexi بیـــن ایتالیـــا و هنـــد از مهم تریـــن 

پرونده هایـــی اســـت کـــه در دیـــوان هامبـــورگ 

مطرح شـــده اســـت.

جایگاه دیوان هامبورگ
 در مقایسه با دیوان بین املللی دادگسرتی

ســـوال اصلـــی ایـــن اســـت کـــه اساســـا بـــا وجـــود 

نهـــادی قضایـــی باصالحیـــت گســـرتده ماننـــد دیـــوان 

بین املللـــی دادگســـرتی کـــه رکـــن قضایـــی ســـازمان 

ــود  ــه وجـ ــازی بـ ــه نیـ ــز هســـت چـ ــد نیـ ملـــل متحـ

ــخ  ــی در پاسـ ــل متنوعـ ــود؟ دالیـ ــد بـ ــوان جدیـ دیـ

بـــه ایـــن ســـوال قابل طـــرح اســـت. مهم تریـــن 

دلیـــل این کـــه اگرچـــه دیـــوان بین املللـــی 

دادگســـرتی دارای تجربیـــات درخشـــان و مفیـــدی 

ـــنامه   ـــق اساس ـــا طب ـــود ام ـــا ب ـــوق دریاه ـــورد حق در م

آن، فقـــط کشـــورها و ســـازمان های بین املللـــی 

ــه آن  ــتند بـ ــد می توانسـ ــوی بودنـ ــن دعـ ــه طرفیـ کـ

ــخصی  ــت شـ ــت، صالحیـ ــد. در حقیقـ ــوع کننـ رجـ

دیـــوان بـــه کشـــورها و ســـازمان های بین املللـــی 

محدودشـــده بـــود. امـــا در مقابـــل، دیـــوان حقـــوق 

دریاهـــا صالحیـــت دارد کـــه بـــه دعـــاوی اشـــخاص 

ـــی  ـــن تفـــاوت زمان ـــد. ای ـــز رســـیدگی کن خصوصـــی نی

اهمیـــت می یابـــد کـــه تاســـیس نهادهایـــی ماننـــد 

مقـــام بین املللـــی اعـــامق و کارگـــزاری بین املللـــی را 

مدنظـــر قـــرار دهیـــم. دلیـــل این کـــه عمـــده اختالفـــات 

ــی و  ــی حقیقـ ــخاص خصوصـ ــا اشـ ــا بـ ــن نهادهـ ایـ

حقوقـــی و یـــا ســـایر ســـازمان های بین املللـــی 

ــا و  ــرت از دولت هـ ــخاص بیشـ ــن اشـ ــرا ایـ ــت. زیـ اسـ

ســـازمان های بین املللـــی دولتـــی طـــرف حســـاب 

ـــی  ـــایل ناش ـــد. مس ـــرار می گیرن ـــی ق ـــن نهادهای چنی

ـــور  ـــا هامن ط ـــرت دری ـــرداری از بس ـــاف و بهره ب از اکتش

کـــه نیـــاز بـــه مرجعـــی ماننـــد »مقـــام« دارد، احتیـــاج بـــه 

یـــک مرجـــع حل وفصـــل اختالفـــات ناشـــی از ایـــن 

ــازد.  ــرح می سـ ــز مطـ ــایل را نیـ مسـ

همـــه ایـــن مســـایل می تواننـــد توجیهـــی بـــرای 

رضورت تاســـیس یک نهـــاد قضایـــی مختـــص مســـایل 

ــه  ــادی کـ ــد. نهـ ــا باشـ ــوق دریاهـ ــه حقـ ــوط بـ مربـ

ـــه  ـــه ب ـــاص ک ـــارهای خ ـــی فش ـــارغ از برخ ـــتقال و ف مس

ـــرتی وارد  ـــی دادگس ـــوان بین امللل ـــد دی ـــادی مانن نه

می شـــود بتوانـــد بـــه حل وفصـــل مســـاملت آمیز 

اختالفـــات ناشـــی از بهره بـــرداری از دریـــا بپـــردازد. 

دیـــوان بین امللـــل حقـــوق دریاهـــا یک نهـــاد 

قضایـــی مســـتقل اســـت.

آیین های حل وفصل اختالفات 
در کنوانسیون 198۲ حقوق دریاها 

ــای  ــیون، دولت هـ ــاده 279 کنوانسـ ــاس مـ ــر اسـ بـ

متعاهـــد ابتـــدا بایـــد طبـــق بنـــد ســـوم مـــاده 2 منشـــور 

ـــی  ـــق غیرحقوق ـــود را از طری ـــالف خ ـــد اخت ـــل متح مل

حل وفصـــل مناینـــد درصورتی کـــه اختـــالف راجـــع 

بـــه تفســـیر یـــا اجـــرای کنوانســـیون از طریـــق ایـــن 

روش هـــا ) مذاکـــره، میانجیگـــری، ســـازش و...( 

ـــه درخواســـت هـــر یـــک از طرفیـــن  حل وفصـــل نشـــد ب

اختـــالف، بـــه دادگاه صالحیـــت دار ارجـــاع خواهـــد 

شـــد. 

ــاء  ــگام امضـ ــت در هنـ ــر دولـ ــاده287 هـ ــق مـ طبـ

ـــورد از  ـــد م ـــا چن ـــد یـــک ی ـــاق می توان ـــب و الح تصوی

روش هـــای زیـــر را بـــرای حل وفصـــل اختالفـــات راجـــع 

ـــد: ـــاب کن ـــیون انتخ ـــرای کنوانس ـــا اج ـــیر ی ـــه تفس ب

ـ دیوان بین املللی حقوق دریاها

ـ دیوان بین املللی دادگسرتی

مقایسه دیوان بین املللی دادگسرتی و دیوان 

هامبورگ

دیوان هامبورگدیوان بین املللی دادگسرتی

1 اکترب 221996 می 1947تاریخ تاسیس 

20 سال68 سالسابقه فعالیت

25 مورد161 موردتعداد پرونده های ارجاعی

21 قاضی15 قاضیتعداد قضات دیوان

دولت ها، سازمان ها و افراد حقیقی و حقوقیفقط دولت ها و سازمان های بین املللیصالحیت شخصی

رصفا در محدوده حقوق دریاهاگسرتدهصالحیت موضوعی

قطعی و الزام آورقطعی و الزام آورتصمیامت دیوان

داردداردرسیدگی غیابی
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ـ دیوان داوری

ـ دیوان داوری خاص

طبـــق بنـــد 5 همیـــن مـــاده چنان چـــه طرفیـــن 

یـــک اختـــالف آییـــن واحـــدی را بـــرای حل وفصـــل 

ــه  ــا بـ ــند آن اختـــالف تنهـ ــه باشـ اختـــالف نپذیرفتـ

ــه  ــن بـ ــه طرفیـ ــر این کـ ــود مگـ ــاع می شـ داوری ارجـ

نحـــو دیگـــری توافـــق کـــرده باشـــند.

 در دیـــوان داوری هـــر طـــرف یـــک اختـــالف بـــا رعایـــت 

ـــن داوری  ـــه آیی ـــود را ب ـــالف خ ـــد اخت ـــررات می توان مق

ـــو  ـــج عض ـــکل از پن ـــوان داوری متش ـــد. دی ـــاع منای ارج

خواهـــد بـــود کـــه بـــا را ی اکریـــت انتخـــاب می شـــوند. 

ـــان  ـــی در جری ـــاع مانع ـــدم دف ـــا ع ـــرف ی ـــت یک ط غیب

ـــوان محـــدود  رســـیدگی ایجـــاد نخواهـــد کـــرد. رای دی

ـــر  ـــل تجدیدنظ ـــی و غیرقاب ـــوی، قطع ـــوع دع ـــه موض ب

اســـت مگـــر طرفیـــن پیشـــاپیش در مـــورد آییـــن 

ـــند. ـــرده باش ـــق ک ـــی تواف ـــر خواه تجدیدنظ

ــوی  ــرف دعـ ــر طـ ــم  هـ ــاص هـ ــوان داوری خـ در دیـ

مربـــوط بـــه تفســـیر یـــا اجـــرای مـــواد کنوانســـیون 

راجـــع بـــه ماهیگیـــری، حامیـــت و حفـــظ 

ـــی  ـــی دریای ـــات علم ـــی، تحقیق ـــت دریای محیط زیس

ـــتی ها  ـــی از کش ـــی ناش ـــامل آلودگ ـــتیرانی ش ـــا کش ی

ــت  ــا رعایـ ــد بـ ــد می توانـ ــواد زایـ ــع مـ ــق دفـ از طریـ

مقـــررات قســـمت پانزدهـــم کنوانســـیون اختـــالف 

خـــود را بـــه داوری خـــاص ارجـــاع منایـــد. دیـــوان داوری 

ــو دارد. خـــاص هـــم پنـــج عضـ

نتیجه

اگرچـــه موضـــوع ایـــن نـــگارش آیین هـــای 

حل وفصـــل اختالفـــات بین املللـــی به طـــور 

عـــام و به طـــور خـــاص توصیـــف یک نهـــاد قضایـــی 

ــا  ــود، امـ ــورگ بـ ــوان هامبـ ــی دیـ ــی یعنـ بین املللـ

ـــگاه  ـــی جای ـــد به خوب ـــاه می توان ـــف کوت ـــن توصی همی

ــاید  ــد. شـ ــر منایـ ــرتاتژیک آن را جلوه گـ ــم و اسـ مهـ

ـــار  ـــا را در کن ـــوق دریاه ـــی حق ـــوان بین امللل ـــر دی اگ

ــم، دو  ــرار دهیـ ــرتی قـ ــی دادگسـ ــوان بین املللـ دیـ

ــم.  ــه کنیـ ــابه را مالحظـ ــدان مشـ ــت نه چنـ موجودیـ

دیـــوان بین املللـــی دادگســـرتی از هـــر حیـــث 

)ســـابقه ی فعالیـــت، گســـرته ی صالحیت هـــا، 

اهمیـــت پرونده هـــای ارجاعـــی و...( نســـبت بـــه 

دیـــوان دریاهـــا ارجـــح و توامنندتـــر اســـت؛ امـــا 

ـــژه ی  ـــد از آن غافـــل شـــد اهمیـــت وی نکتـــه ای کـــه نبای

تخصص گرایـــی اســـت کـــه می تـــوان آن را به وضـــوح 

ـــود.  ـــاهده من ـــا مش ـــوق دریاه ـــوان حق ـــاختار دی در س

ــه  ــاظ بـ ــر لحـ ــد از هـ ــی می توانـ ــن تخصص گرایـ ایـ

نفـــع جامعـــه ی بین املللـــی باشـــد. اول این کـــه 

ـــی  ـــاد قضای ـــت زدگی یک نه ـــائبه سیاس ـــد ش می توان

بـــر اثـــر وســـعت فعالیت هـــا را از بیـــن بـــربد. موضوعـــی 

کـــه همـــواره در مـــورد آرای دیـــوان بین املللـــی 

ــادات  ــت و از انتقـ ــته اسـ ــود داشـ ــرتی وجـ دادگسـ

همیشـــگی وارده بـــه ایـــن ســـازمان بـــوده. دیگـــر آن کـــه 

ـــای  ـــا و آبراه ه ـــی دریاه ـــه  جغرافیای ـــه پهن ـــه ب ـــا توج ب

ــه گرفـــت  ــوان نتیجـ ــادگی می تـ بین املللـــی، به سـ

کـــه دعـــاوی مربـــوط بـــه آب هـــا می تواننـــد چنـــد برابـــر 

بیشـــرت از دعـــاوی، مربـــوط بـــه مســـایلی باشـــند کـــه در 

ـــن اســـاس،  ـــر ای عرصـــه  خشـــکی مطـــرح می شـــوند. ب

وجـــود نهـــادی قضایـــی کـــه رصفـــا بـــه حل وفصـــل 

مســـاملت آمیز اختالفـــات بین املللـــی مربـــوط بـــه 

ــاص دارد،  ــی اختصـ ــای بین املللـ ــا و آبراه هـ دریاهـ

ــر  ضمـــن افزایـــش امـــکان صـــدور آرای تخصصی تـ

می توانـــد مانـــع از هجـــوم سیل آســـای پرونده هـــای 

ـــوان بین املللـــی  ـــد دی ـــه ســـازمانی مانن ـــی ب بین امللل

دادگســـرتی شـــود و همچنیـــن پاســـخ گویی بـــه 

ــز تضمیـــن کنـــد. پرونده هـــای ارجاعـــی را نیـ

ــوق  ــد حقـ ــر اســـاس قواعـ ــد گفـــت بـ ــان بایـ در پایـ

بین امللـــل، هـــر فعـــل متخلفانـــه بین املللـــی 

دربردارنـــده مســـئولیت بین املللـــی دولـــت اســـت و در 

ـــرای جـــربان خســـارت  ـــی ب ـــی مکانیزم های ـــه قضای روی

دولـــت زیان دیـــده پیش بینـــی شـــده اســـت کـــه 

می تـــوان بـــه اعـــاده وضـــع بـــه حـــال ســـابق، پرداخـــت 

غرامـــت، جلـــب رضایـــت زیان دیـــده و عذرخواهـــی 

ـــا  ـــز دولت ه ـــد نی ـــل متح ـــور مل ـــرد. در منش ـــاره ک اش

ــورای  ــامت شـ ــد تصمیـ ــاده 25 پذیرفته انـ ــق مـ طبـ

امنیـــت را بـــر طبـــق منشـــور قبـــول و اجـــرا مناینـــد. 

ــز  ــد نیـ ــل متحـ ــور ملـ ــم منشـ ــل هفتـ ــل فصـ در ذیـ

ـــد  ـــواد 41 و 42 می توان ـــر اســـاس م ـــت ب شـــورای امنی

ـــای  ـــی و تحریم ه ـــط سیاس ـــع رواب ـــی را از قط اقدامات

ـــاذ  ـــی اتخ ـــای نظام ـــری نیروه ـــا به کارگی ـــادی ت اقتص

منایـــد کـــه همگـــی این هـــا به نوعـــی ضامنـــت 

ـــامر  ـــه ش ـــل ب ـــوق بین املل ـــد حق ـــض قواع ـــرای نق اج

مـــی رود. بنابرایـــن برخـــالف آن چـــه گاهـــی مطـــرح 

ــه  ــه بـ ــم این کـ ــل به رغـ ــوق بین امللـ ــود حقـ می شـ

ــی  ــی قوام یافتگـ ــته های حقوقـ ــایر رشـ ــبت سـ نسـ

کم تـــری دارد، امـــا فاقـــد ضامنـــت اجـــرا نیســـت. 

امیـــد اســـت کـــه بـــا افزایـــش تخصص گرایـــی 

در منازعـــات بین املللـــی، امـــکان حـــل و فصـــل 

ـــای  ـــه آیین ه ـــک ب ـــا متس ـــات ب ـــاملت آمیز اختالف مس

حقوقـــی و غیرحقوقـــی بـــا رسعـــت بیشـــرت و اطمینـــان 

خاطـــر باالتـــری فراهـــم آیـــد.
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مقدمه

ـــا از مهم تریـــن معضـــالت   آلودگـــی محیط زیســـت دری

ــر  ــی بـ ــه کنرتلـ ــت. درصورتی کـ ــروز اسـ ــان امـ جهـ

ـــا  ـــرد ب ـــورت نگی ـــده ص ـــن پدی ـــزون ای ـــد روزاف ـــد رش رون

فاجعـــه عظیـــم زیســـت محیطی روبـــرو خواهیـــم شـــد. 

امـــروزه صنعـــت نفـــت به ویـــژه عملیـــات پاالیـــش آن 

ـــهم  ـــی س ـــن آلودگ ـــاد ای ـــه در ایج ـــت ک ـــواردی اس از م

ـــش  ـــد افزای ـــی مانن ـــان عوامل ـــن می ـــادی دارد. در ای زی

ـــا و  ـــد تقاض ـــت رش ـــه عل ـــام ب ـــت خ ـــه نف ـــی تصفی کم

احـــداث پاالیشـــگاه های بـــزرگ به ویـــژه در کنـــار 

ـــت  ـــه عل ـــت ب ـــق پرجمعی ـــاحلی و مناط ـــهرهای س ش

رصفه جویـــی در هزینه هـــای حمل ونقـــل، ســـبب 

ــع  ــن صنایـ ــوی ایـ ــی، از سـ ــزان آلودگـ ــش میـ افزایـ

شـــده اســـت.

 )VOC( ترکیبات آلی فرار

ـــتند  ـــی هس ـــا جامدات ـــات ی ـــرار مایع ـــی ف ـــات آل ترکیب

کـــه دارای کربـــن آلـــی )کربـــن متصـــل بـــه کربـــن، 

هیـــدروژن، نیـــرتوژن یـــا گوگـــرد( بـــوده و بارسعـــت 

ـــد  ـــات بع ـــن ترکیب ـــوند ای ـــر می ش ـــم گیری تبخی چش

از ذرات معلـــق بیشـــرتین فراوانـــی و تنـــوع انتشـــار 

ـــت از  ـــازمان حفاظ ـــف س ـــق تعری ـــتند. طب را دارا هس

محیط زیســـت امریـــکا )EPA( هـــر ترکیبـــی کـــه فشـــار 

بخـــاری بیـــش از mm Hg 1 داشـــته باشـــد یـــک 

VOC محســـوب می شـــود. در تعریـــف اتحادیـــه 

 74 mm Hg ـــد بیـــش از ـــزان فشـــار بخـــار بای ـــا می اروپ

ــد.  ــانتی گراد باشـ ــه سـ ــای 25 درجـ ــد در دمـ درصـ

ـــی  ـــد CO, CH4،CO2 و برخ ـــات  مانن ـــی ترکیب برخ

ـــواد  ـــتند. م ـــتثنی هس ـــف مس ـــن تعری ـــا از ای آلدئیده

آلـــی فـــرار بـــه دلیـــل بـــاال بـــودن فشـــار بخـــارات در 

رشایـــط نرمـــال تبخیـــر بســـیار داشـــته و به راحتـــی 

ـــزاران  ـــامل ه ـــواد ش ـــن م ـــوند. ای ـــفر می ش وارد امتس

ـــر  ـــی ب ـــرات نامطلوب ـــه اث ـــت ک ـــیمیایی اس ـــب ش ترکی

ـــدن  ـــد و در ب ـــی دارن روی انســـان ها و موجـــودات دریای

ـــده یافـــت می شـــود امـــا بیشـــرت  متامـــی موجـــودات زن

ـــه  ـــه س ـــوده و ب ـــرش ب ـــت ب ـــاخته دس ـــات س ـــن ترکیب ای

ـــرار  تقســـیم  ـــدار 3- ف ـــدار   2- ناپای گـــروه عمـــده  1-پای

ـــورد  ـــت م ـــع در طبیع ـــورت مای ـــب به ص ـــوند. اغل می ش

اســـتفاده قـــرار می گیرنـــد و بـــرای تبدیـــل نیـــاز بـــه 

ـــد.  ـــا دارن ـــا و گرم ـــد رسم ـــی مانن ـــرک بیرون مح

انتشار VOC  از محل نفت خام 

ـــرار در  ـــی ف ـــات آل ـــهم ترکیب ـــد از س ـــر60 درص ـــغ ب بال

امتســـفر مربـــوط بـــه منابـــع ثابـــت اســـت، کـــه در ایـــن 

میـــان فرآینـــد تخلیـــه و بارگیـــری تانکرهـــای نفتـــی 

در بنـــادر از مهم تریـــن عوامـــل تولیـــد VOC اســـت. 

مقـــدار زیـــادی از اجـــزای ســـبک تر نفـــت، تبخیـــر و 

بخـــارات حاصـــل از آن کـــه خاصیـــت انفجـــاری دارد 

 VOC نامیـــده می شـــود. در ایـــن رشایـــط VOC

ـــان(  ـــان و هپت ـــن )مت ـــای هیدروکرب ـــا گازه ـــا عمدت ه

هســـتند. هنـــگام تخلیـــه و بارگیـــری نفـــت و بعضـــی از 

ـــد می شـــود  ـــز تولی مشـــتقات آن در داخـــل کشـــتی نی

ــا  ــن گازهـ ــیدن ایـ ــری از رسـ ــور جلوگیـ ــذا به منظـ لـ

بـــه مرحلـــه انفجـــار از یـــک گاز بی اثـــر به عنـــوان 

ـــتفاده  ـــی اس ـــه نفت ـــر روی محمول ـــش ب ـــه روک یک الی

می کننـــد. از آن جایـــی کـــه ایجـــاد بخـــار نفـــت منجـــر 

بـــه افزایـــش فشـــار مخـــزن می شـــود در تانک هـــای 

 VOC ـــردن ـــارج ک ـــرای خ ـــش  ب ـــه هواک ـــتی، لول کش

تعبیه شـــده اســـت. کـــه هـــدف آن حفـــظ یـــک 

ــن  ــت و همچنیـ ــازن اسـ ــل مخـ ــارثابت در داخـ فشـ

ــادی  ــدار زیـ ــنت مقـ ــت رفـ ــث از دسـ ــات باعـ عملیـ

انـــرژی در قالـــب VOC خواهـــد شـــد و از  طـــرف دیگـــر 

ـــه آلودگـــی هـــوا را  پیامدهـــای زیســـت محیطی ازجمل

دربـــر خواهـــد داشـــت.  

ـــه ای  را از  ـــای گلخان ـــن گازه ـــرات ای Marintext تغیی

ـــط  ـــه رشای ـــا توجـــه ب ـــن ب ـــا 208 کیلوگـــرم در هـــر ت 1 ت

ــری  ــه و بارگیـ ــات تخلیـ ــگام عملیـ ــی هنـ آب و هوایـ

ــک  ــال یـ ــوان مثـ ــت. به عنـ ــرده اسـ ــری کـ اندازه گیـ

ـــدود 2/8  ـــری ح ـــن بارگی ـــزار ت ـــی در 10 ه ـــر نفت تانک

ـــن ترکیبـــات تولیـــد می کنـــد. در ادامـــه  کیلوگـــرم از ای

بـــه بحـــث در خصـــوص ایـــن ترکیبـــات آلـــی فـــرار 

)VOC( خواهیـــم پرداخـــت. 

ترکیبات آلی فرار 
حاصل از تخلیه 
و بارگیری  در 
تانکرهای حمل مواد 
 نفتی

 Volatile  Organic  Compounds
  )VOC( From Cargo Operation   in Oil
Tankers

    رسول بهرامی    

 معاون دریایی وبندری اداره بنادرودریانوردی

 منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

    وحید  رسوقدمقدم    

رییس اداره ایمنی وحفاظت دریایی اداره بنادرودریانوردی 

منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

    محمدباقر چگینی فر    

مسوول مقابله باآلودگی دریا اداره بنادرودریانوردی منطقه 

ویژه اقتصادی امیرآباد

    سامله   اللهیان    

کارشناس آلودگی دریا اداره بنادرودریانوردی

منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
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 VOCپارامرتهای انتشار

ـــده،  ـــری ش ـــه بارگی ـــرارت محمول ـــه ح ـــب و درج  ترکی

ــل  ــی از قبیـ ــای عملیاتـ ــتی، پارامرتهـ حرکـــت کشـ

زمـــان بارگیـــری بـــرای هـــر تانکـــر محمولـــه، فشـــار 

ــو  ــزان شستشـ ــا میـ ــت یـ ــه و ظرفیـ ــزن محمولـ مخـ

 )COW(.ــام ــت خـ ــط نفـ توسـ

:  VOC روش های  تعیین مقدار انتشار

1-اندازه گیـــری جریـــان، فشـــار، دمـــا و ســـاختار 

گاز منترششـــده کـــه ایـــن روش دقیق تریـــن روش 

ــت.  ــار VOC  اسـ ــخیص انتشـ تشـ

2-شبیه سازی با کمک ابزار شبیه سازی 

3-اندازه گیـــری میـــزان محمولـــه بارگیـــری شـــده و 

بارگیـــری نشـــده 

: VOC روش های کاهش میزان انتشار

1-کاهش درجه حرارت از محموله 

2-افزایش فشار مخزن حمل بار 

3-پرکردن مخازن محموله به طور پی در پی 

4-کاهش میزان شستشو تانکر توسط نفت خام 

  VOC اگـــر اقدامـــات فـــوق ســـبب کاهـــش انتشـــار

نشـــد می تـــوان از روش هـــای دیگـــری اســـتفاده 

ــا اســـتفاده از گاز  منـــود، کـــه یکـــی از ایـــن روش هـ

ــا  ــر، گاز یـ ــت. گاز بی اثـ ــر )INERT GAS( اسـ بی اثـ

مخلوطـــی از گازهـــای حـــاوی اکســـیژن )به طورمعمول 

کم تـــر از هشـــت درصـــد ( بـــرای جلوگیـــری از 

احـــرتاق هیدروکربـــن اســـت. طیـــف گســـرتده ای از 

سیســـتم های احـــرتاق گاز بی اثـــر طراحی شـــده 

بـــرای رشایـــط و عملیات هـــای دریایـــی مورداســـتفاده 

قرارمـــی گیـــرد. کـــه انـــواع اســـتاندارد آن می تـــوان 

بـــه:

 Flue  gas  system , Inert gas  generator  , Flex

inert  systems , Dry inert  gas  generator

 Dual  fuel  inert  gas  generator ,

ــع  ــک منبـ ــه VOC یـ ــی کـ ــود. از آن جایـ ــاره منـ اشـ

انـــرژی اســـت می تـــوان به طـــور هم زمـــان به عنـــوان 

ســـوخت موتورکشـــتی به صـــورت ترکیبـــی بـــا نفـــت 

ـــتفاده  ـــرای اس ـــود. ب ـــتفاده ش ـــزل اس ـــا دی ـــنگین ی س

ـــردن  ـــم ک ـــه مرتاک ـــاز ب ـــوخت نی ـــوان س از VOC به عن

ـــت. ـــاال اس ـــار ب ـــل فش ـــا تحم ـــژه ب ـــزن وی ـــک مخ در ی

ـــوان  ـــتفاده از VOC به عن ـــرای اس ـــاز ب ـــزای موردنی  اج

ـــرای موتورکشـــتی: ســـوخت ب

1-سیســـتم متیـــز کـــردن گاز: یـــک سیســـتم متیـــز 

کننـــده گاز کـــه ناخالصی هـــای همـــراه VOC را، از 

ـــد.  ـــدا منای ـــی ج ـــه نفت ـــک محمول تان

2-سیســـتم تراکـــم گاز: گاز بی اثـــر و گاز VOC  ســـبک 

ــد و  ــی می مانـ ــت گازی باقـ ــان( در حالـ ــان و اتـ )متـ

ــوا هدایـــت می شـــود پـــس  به طـــور معمـــول بـــه هـ

ـــع فـــرشده  ـــه شـــکل مای ـــا ب ـــز کـــردن VOC لزوم از متی

می شـــود کـــه ایـــن فرآینـــد خـــود شـــامل چنـــد مرحلـــه 

ـــت.  ـــود اس ـــای موج ـــه فن آوری ه ـــته ب ـــه وابس ـــت ک اس

 VOC 3-مخـــزن ذخیره ســـازی: هنگامی کـــه

ــم  ــره و حجـ ــزن ذخیـ ــک مخـ ــع در یـ ــورت مایـ به صـ

موردنظـــر کم تـــر از 300 مرتمکعـــب باشـــد. مخـــزن 

تحت فشـــار )حـــاوی VOC  مایـــع ( در دمـــای 

محیطـــی و فشـــار حـــدود 10 تـــا 15 بـــار می توانـــد 

ــرد.  ــرار بگیـ ــتفاده قـ مورداسـ

4- پمـــپ تامیـــن فشـــار بـــاال: در موتورهـــای 

ــار  ــا فشـ ــیلندر بـ ــه سـ ــوخت بـ ــال سـ ــی انتقـ دریایـ

ــتفاده از  ــور اسـ ــه به منظـ ــرد کـ ــورت می گیـ ــاال صـ بـ

VOC به عنـــوان ســـوخت بایـــد فشـــار در مخـــزن 

ذخیره ســـازی حـــدود 400 بـــار بـــا فشـــار ثابـــت 

ـــای  ـــتفاده از پمپ ه ـــن اس ـــود. همچنی ـــداری ش نگه

دریچـــه ای رفـــت و برگشـــتی )بـــا فشـــارباال( بـــرای 

ــت.  ــاز اسـ ــور موردنیـ ــارثابت در موتـ ــداری فشـ نگهـ

ـــل  ـــای حم ـــه: لوله ه ـــی اولی ـــرارت ده ـــتم ح  5- سیس

ـــن  ـــد ممک ـــل می کنن ـــاال عم ـــار ب ـــه تحت فش VOC ک

اســـت ســـطح بیرونـــی آن هـــا دچـــار یخ زدگـــی و باعـــث 

ـــت  ـــی اف ـــن مواقع ـــود، در چنی ـــه ش ـــار در لول ـــت فش اف

  VOC ـــه ای ـــدن لحظ ـــوش آم ـــث ج ـــا باع ـــار لوله ه فش

می شـــود لـــذا می توانـــد یـــک پیش گرمایـــش 

ـــری از  ـــرای جلوگی ـــه( ب ـــی اولی ـــرارت ده ـــتم ح )سیس

ایـــن اتفـــاق تعبیـــه کـــرد کـــه دمـــای VOC را قبـــل 

از ورود بـــه موتـــور حـــدود 50 درجـــه ســـانتی گراد 

ـــد.  ـــم منای تنظی

6- سیســتم تزریــق VOC به عنــوان ســوخت در 

موتــور: ســوخت قبــل از گــرم شــدن، تحت فشــار 

ــه  ــه محفظــه احــرتاق ب اســت و به صــورت مســتقیم ب

 )BUNKER( همــراه مقــدار کمــی از ســوخت نفتــی

ــات  ــن و باثب ــرتاق ام ــک اح ــان از ی ــوان اطمین به عن

تزریــق می شــود. ســوپاپ های مخصــوص تزریــق 

VOC به وســیله یــک سیســتم مکانیــک الکرتونیــک 

کــه توســط کامپیوتــر کنــرتل می شــود فعالیــت 

می کنــد کــه اجــازه می دهــد تنظیــامت آن بــر اســاس 

قابلیت هــای ســوخت VOC تغییــر کنــد. بــا اســتفاده 

از موضوعــات فوق الذکــر دریــک تانکــر نفتــی کــه 

ــوان  ــال  VOC  در امتســفر آزاد می کــرد حــاال به عن قب

ــه  ــا ب ــن نه تنه ــود. ای ــتفاده می ش ــور اس ــوخت موت س

ــه  ــرد بلک ــد ک ــک خواه ــرژی کم ــره وری ان ــود به بهب

هزینه هــای ســوخت و در باالدســت  هزینه هــای 

ــد داد. ــش خواه ــتی را کاه ــی کش عملیات
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  آموزش های دریایی رایگان
 در مقاطع تحصیلی ارشد و دکرتا  در دانشگاه های نروژ

   علی اکرب عیسی زاده   

کارشناس اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن

ـــه  ـــر رضوری در جامع ـــک ام ـــوان ی ـــوزش به عن ـــر آم ـــه ام ـــت ک ـــده اس ـــث ش ـــن آوری باع ـــزون ف ـــت روزاف ـــا و پیرف ـــی زمینه ه ـــری در متام ـــوم ب ـــده عل ـــتاب فزاین ش

ـــا ایجـــاد مـــدارس، دانشـــگاه ها و موسســـات مهارتـــی تـــالش در افزایـــش توانایی هـــای علمـــی و فنـــی نیـــروی انســـانی  بازتـــاب پیـــدا کنـــد. در ایـــن راســـتا کشـــورها ب

ـــام  ـــان انج ـــهریه از متقاضی ـــت ش ـــا دریاف ـــم ب ـــگان و ه ـــورت رای ـــم به ص ـــگاه ها ه ـــدارس و دانش ـــل در م ـــران، تحصی ـــه ای ـــورها ازجمل ـــیاری از کش ـــد. در بس ـــود دارن خ

ـــه  ـــد و ب ـــرای جمعیـــت خـــود فراهـــم آورده ان ـــگان ب ـــا رای ـــی به صـــورت متام ـــا کشـــورهایی هـــم هســـتند کـــه نه تنهـــا آمـــوزش را در متـــام مقاطـــع تحصیل ـــرد ام می پذی

آن هـــا کمک هزینـــه تحصیلـــی بابـــت رفـــن بـــه مدرســـه و دانشـــگاه  پرداخـــت می کننـــد، بلکـــه امـــکان آمـــوزش رایـــگان در کشـــور خـــود را بـــرای متقاضیـــان ســـایر کشـــورها نیـــز فراهـــم 

ـــه  ـــوئد در کلی ـــور س ـــگان در کش ـــل رای ـــه تحصی ـــکان ادام ـــن ام ـــود، همچنی ـــاره من ـــروژ اش ـــد و ن ـــر فنالن ـــکاندیناوی نظی ـــورهای اس ـــه کش ـــوان ب ـــورها می ت ـــن کش ـــه ای ـــد. ازجمل آورده ان

رشـــته ها و مقاطـــع تحصیلـــی تـــا ســـال 2011 و در کشـــور دامنـــارک تـــا ســـال 1996، بـــرای کلیـــه افـــراد کشـــورهای جهـــان به صـــورت رایـــگان بـــوده و بعـــد از آن نیـــز فقـــط از متقاضیـــان 

غیراروپایـــی شـــهریه گرفتـــه می شـــود. امـــا بســـیاری از کشـــورها در اروپـــا و امریـــکا بـــا دریافـــت شـــهریه از دانشـــجویان خـــود و ســـایر کشـــورها بـــه آمـــوزش آن هـــا در مقاطـــع دانشـــگاهی 

می پردازنـــد کـــه از آن جملـــه می تـــوان بـــه دریافـــت شـــهریه هفـــت هـــزار و 596 یورویـــی  دوره یک ســـاله ) 9 ماهـــه( کارشناســـی ارشـــد حقـــوق بین امللـــل دریایـــی در موسســـه 

ـــد  ـــی ارش ـــه( کارشناس ـــاله ) 9 ماه ـــی دوره یک س ـــزار و500 یوروی ـــهریه 12 ه ـــت ش ـــال 2016،  دریاف ـــوردی در س ـــی دریان ـــازمان جهان ـــر س ـــر نظ ـــا زی ـــی مالت ـــل دریای ـــوق بین املل حق

ـــک در ســـال 2016، دریافـــت شـــهریه  ـــورپ بلژی ـــی دانشـــگاه آنت ـــی و هوای ـــت حمل ونقـــل دریای ـــی مرکـــز مدیری ـــی و هوای ـــت حمل ونقـــل دریای ـــی و مدیری اقتصـــاد حمل ونقـــل دریای

ـــوردی در ســـال   ـــی دریان ـــر نظـــر ســـازمان جهان ـــوردی ماملـــو ســـوئد زی ـــی دریان ـــی دانشـــگاه جهان ـــوم دریای 32 هـــزار و 100 دالری دوره 1/5 ســـاله )17 ماهـــه( کارشناســـی ارشـــد عل

2016 و دریافـــت شـــهریه 24 هـــزار و 950 یورویـــی دوره یک ســـاله ) 9 ماهـــه( کارشناســـی ارشـــد لجســـتیک و اقتصـــاد دریایی مرکـــز لجســـتیک و اقتصاد دریایی دانشـــگاه  اراســـموس 

روتـــردام هلنـــد در ســـال 2016 اشـــاره منـــود. بـــا عنایـــت بـــه شـــهریه ســـنگین تحصیلـــی در مقاطـــع ارشـــد و دکـــرتای رشـــته های دریایـــی و ســـایر رشـــته های تحصیلـــی در بســـیاری 

ـــروژ،  ـــگاه های ن ـــی در دانش ـــته های دریای ـــی از رش ـــگان برخ ـــل رای ـــه تحصی ـــم ب ـــته باش ـــر داش ـــی مخت ـــت نگاه ـــده اس ـــعی ش ـــی س ـــن بررس ـــور، در ای ـــارج از کش ـــگاه های خ از دانش

بـــه امیـــد این کـــه کمکـــی هرچنـــد انـــدک بـــرای همـــه مشـــتاقان ادامـــه تحصیـــل در رشـــته های دریایـــی در خـــارج از کشـــور باشـــد و بـــه بهرتیـــن وجـــه از فرصت هـــای رایـــگان تحصیلـــی 

موجود بهره مند شوند.
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 مقاطع کارشناسی ارشد
 در دانشگاه های نروژ

ـــون  ـــج میلی ـــت پن ـــا جمعی ـــاملی ب ـــای ش ـــروژ در اروپ  ن

ـــورهای  ـــن کش ـــی از ثرومتندتری ـــر یک ـــزار نف و 100 ه

جهـــان محســـوب می شـــود. در نواحـــی جنوبی کشـــور 

ـــی رسد و  ـــایر نواح ـــوب و س ـــدل و مرط ـــوا معت ـــروژ ه ن

ـــروژ  ـــاملی ن ـــق ش ـــرت مناط ـــت. در بیش ـــدان اس یخبن

زمســـتان ها دارای شـــب های طوالنـــی و روزهـــای 

کوتـــاه و در تابســـتان ها عکـــس ایـــن قضیـــه اتفـــاق 

می افتـــد و مناطـــق شـــاملی کشـــور نـــروژ، معمـــوال نـــه 

مـــاه در ســـال بـــارش بـــرف و بـــاران بـــا خـــود بـــه همـــراه 

ـــجویی  ـــی دانش ـــی معمول ـــه زندگ ـــه ماهان دارد. هزین

ـــزی  ـــازمان برنامه ری ـــالم س ـــه اع ـــا ب ـــروژ بن ـــور ن در کش

ـــا  ـــروژ )تقریب ـــرون ن ـــدود 8500 ک ـــروژ در ح ـــور ن کش

1000 یـــورو( اســـت ولـــی بـــا مبلـــغ ماهانـــه شـــش هزار 

کـــرون نـــروژ نیـــز می تـــوان به راحتـــی یـــک زندگـــی 

ـــال  ـــوع کام ـــن موض ـــه ای ـــه البت ـــت ک ـــجویی داش دانش

بســـتگی بـــه دانشـــجو دارد و در صـــورت داشـــنت 

خانـــواده هزینه هـــا به مراتـــب بیشـــرت خواهـــد بـــود.

ـــک  ـــدی وبومرتی ـــام رتبه بن ـــاس نظ ـــر اس ـــون ب  هم اکن

ـــران، هفـــت  و اعـــالم ســـایت امـــور دانش آموختـــگان ای

دانشـــگاه کشـــور نـــروژ شـــامل دانشـــگاه اســـلو بـــا رتبـــه 

83 جهانـــی، دانشـــگاه علـــوم و فـــن آوری بـــا رتبـــه 174 

جهانـــی، دانشـــگاه برگـــن بـــا رتبـــه 149 جهانـــی، 

ـــگاه  ـــی، دانش ـــه 440 جهان ـــا رتب ـــو ب ـــگاه ترومس دانش

ـــوم  ـــگاه عل ـــی، دانش ـــه 1155 جهان ـــا رتب ـــتاونگر ب اس

زیســـتی نـــروژ  بـــا رتبـــه 1576 جهانـــی و دانشـــگاه 

ـــاز  ـــدی ممت ـــی در رده بن ـــه 1001 جهان ـــا رتب ـــدر ب آگ

قـــرار دارنـــد و در متـــام مقاطـــع تحصیلـــی مـــورد تاییـــد 

ـــت. ـــران اس ـــوم ای وزارت عل

ـــه آن  ـــه تبع ـــا و ب ـــد در اروپ ـــی ارش ـــای کارشناس دوره ه

ـــذ  ـــه اخ ـــر ب ـــی منج ـــتند و همگ ـــوع هس ـــروژ متن در ن

مـــدرک کارشناســـی ارشـــد می شـــوند. دوره هـــا 

معمـــوال شـــامل دوره هـــای یک ســـاله بـــا 60 واحـــد 

آموزشـــی و پژوهشـــی )45 واحـــد آموزشـــی و 15 

واحـــد پایان نامـــه(، دوره هـــای 1/5  ســـاله بـــا 90 

واحـــد آموزشـــی و پژوهشـــی )60 واحـــد آموزشـــی و 

ـــا 120  ـــاله ب ـــای دو س ـــه( و دوره ه ـــد پایان نام 30 واح

واحـــد آموزشـــی و پژوهشـــی )90 واحـــد آموزشـــی و 

ـــا  ـــه اروپ ـــد. اتحادی ـــود دارن ـــه( وج ـــد پایان نام 30 واح

به منظـــور یکسان ســـازی هـــر واحـــد درســـی در 

رستـــارس دانشـــگاه های اروپـــا واحـــد ECTS را معرفـــی 

ـــد  ـــال واح ـــع و انتق ـــتم تجمی ـــا سیس ـــود. ECTS ی من

 European Credit Transfer and ـــف ـــی مخف اروپای

Accumulation System اســـت و هـــر واحـــد معـــادل 

25 ســـاعت کاری )کالس درس بعـــالوه مطالعـــه و 

تحقیـــق( اســـت. 

ـــروژ  ـــگاه های ن ـــجویان در دانش ـــی دانش ـــوه ارزیاب نح

معمـــوال به صـــورت A  تـــا F اســـت و ارزیابی هـــا 

ـــف و  ـــام تکالی ـــی و انج ـــی، عمل ـــون کتب ـــورت آزم به ص

ارایـــه تحقیـــق انجـــام می پذیـــرد. F به عنـــوان منـــره 

عـــدم قبولـــیFail(، E(  در ســـطح کیفـــی کافـــی 

 Sufficient(، D(در ســـطح کیفـــی رضایت بخـــش 

 )Good(، در ســـطح کیفی خـــوب )Satisfactory(، C

 )Very Good(، در ســـطح کیفـــی خیلـــی خـــوب B

A در ســـطح کیفـــی عالـــی)Excellent(  ارزیابـــی 

می شـــوند. جـــدول شـــامره 1 منونـــه سیســـتم 

جدول شامره 1 : منونه سیستم منره دهی  در دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه های آمریکا و معادل آن در نروژ و ایران

منرات و سطح 
کیفی آن )ایران(

منرات و سطح کیفی آن )آمریکا(منرات و سطح کیفی آن )نروژ(USA Grade Pointدرصد منرات

ممتازA+Aعالی954.33 -20100 – 19 

عالیAAعالی18/9994-934.00 – 18/60

عالیB-Aخیلی خوب18/5992-903.67– 18  

خوبB+Bخیلی خوب17/9989-873.33 – 17/40

خوبCBخوب17/3986-833.0 –16/60

خوبD-Bرضایت بخش16/5982-802.67 - 16

قبولیD+Cرضایت بخش15/9979-772.33 –15/40

قبولیECکافی15/3976-732.0 –14/60 

قبولیF-Cرد14/5972-701.67 - 14 

ضعیفF+Dرد13/9969-671.33- 13/40

ضعیفFDرد13/3966-631.00 – 12/60

ضعیفF-Dرد12/5962-600.67 - 12

ردFFرد11/9959-00.0- 0

جدول شامره 2 : واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد حقوق دریایی دانشگاه اسلو

دروس کارشناسی ارشد
تعداد 
واحد

Course Name ردیف

حقوق دریایی )قراردادها( 10 Maritime Law: Contracts 1

حقوق دریایی )بیمه و مسئولیت( 10 Maritime Law: Liability & Insurance 2

حقوق دریایی )ایمنی، رقابت و اروپا( 10 Maritime Law: Safety, competition and EU 3

حقوق دریایی عملی )دادرسی ساختگی( 10 Maritime Law in practice: Mock Trial 4

پایان نامه 30 Master thesis 5

انتخاب 2 درس از دروس اختیاری زیر کافیست

حقوق ماهوی اروپا 10 EU Substantive Law 6

بیمه دریایی 10 Marine Insurance 7

حقوق تجاری بین امللل 10 International Commercial Law 8

قرارداد حقوق انگلیسی 10 English Law of Contract 9

حقوق انرژی و تغییرات بین امللل آب و هوایی 10 International Climate Change and Energy Law 10

حقوق بین امللل رسمایه گذاری 10 International Investment Law 11

حقوق بین امللل محیط زیست 10 International Environmental Law 12

حقوق تجارت بین امللل 10 International Trade Law 13

جدول شامره3 : واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد حقوق دریا دانشگاه ترومسو )قطب شامل(

دروس کارشناسی ارشد
تعداد 
واحد

Course Name ردیف

حقوق عمومی دریا 1 15    General Law of the Sea I   1

حقوق عمومی دریا 2 15  General Law of the Sea II 2

حقوق دریا و تنوع زیستی دریایی 15  Law of the Sea and Marine Biodiversity 3

حقوق دریا و  قطب شامل 15  Law of the Sea and the Arctic 4

پایان نامه 30 Master thesis 5

منـــره دهـــی در دوره هـــای کارشناســـی ارشـــد 

دانشـــگاه های آمریـــکا و معـــادل آن در نـــروژ و ایـــران 

را نشـــان می دهـــد.

کارشناسی ارشد حقوق دریایی در دانشگاه اسلو 

دوره کارشناســـی ارشـــد حقـــوق دریایـــی در دانشـــگاه 

اســـلو یـــک دوره 1/5 ســـاله و 90 واحـــدی )شـــامل 60 

ــگان  ــه( و رایـ ــد پایان نامـ ــی و 30 واحـ ــد آموزشـ واحـ

ـــامره  ـــدول ش ـــد دروس ج ـــجویان بای ـــه دانش ـــت ک اس

2 را بگذراننـــد کـــه ردیف هـــای یـــک تـــا پنـــج دروس 

الزامـــی اســـت و دو درس نیـــز از دروس ردیـــف 6 تـــا 13 

دروس انتخابـــی اســـت. متقاضیـــان غیراروپایـــی برای 

ثبت نـــام در مقطـــع کارشناســـی ارشـــد بایـــد از اول 

اکتـــرب تـــا اول دســـامرب هرســـال بـــا مراجعـــه بـــه ســـایت 

دانشـــگاه و فراهـــم منـــودن و تکمیـــل مـــدارک نســـبت 

ـــرش  ـــواب پذی ـــد و ج ـــدام کنن ـــن اق ـــام آنالی ـــه ثبت ن ب

یـــا عـــدم پذیـــرش توســـط دانشـــگاه در آوریـــل و مـــی از 

ـــه اطـــالع متقاضـــی خواهـــد رســـید و  ـــق ایمیـــل ب طری

ـــود. ـــد ب ـــت خواه ـــا از آگوس رشوع کالس ه

فـــرد متقاضـــی بـــرای ورود بـــه دوره کارشناســـی ارشـــد 

بایـــد حداقـــل دارای مـــدرک کارشناســـی حقـــوق و 
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ــر،   ــره 550 و باالتـ ــا منـ ــل  PBT بـ ــدرک تافـ دارای مـ

ـــا منـــره  ـــا مـــدرک IELTS ب ـــر  ی ـــا منـــره 80 و باالت IBT ب

شـــش و باالتـــر داشـــته باشـــند. 

کارشناسی ارشد فن آوری دریایی
در دانشگاه علوم و فن آوری نروژ

دوره کارشناســـی ارشـــد فـــن آوری دریایـــی یـــک 

دوره دو ســـاله و 120 واحـــدی )شـــامل 90 واحـــد 

آموزشـــی و 30 واحـــد پایان نامـــه( و رایـــگان اســـت کـــه 

دانشـــجویان بایـــد می تواننـــد در یکـــی از گرایش هـــای 

هفتگانـــه ســـاختارهای دریایـــی،  هیدرودینامیـــک 

دریایـــی، ســـایربنتیک دریایی، مهندســـی پشـــتیبانی 

و عملیـــات دریایـــی، مهندســـی دریایـــی، طراحـــی 

سیســـتم های دریایـــی، آبزی پـــروری  و منابـــع 

دریایـــی فارغ التحصیـــل شـــوند. متقاضیـــان 

غیراروپایـــی بـــرای ثبت نـــام در مقطـــع کارشناســـی 

ـــه  ـــه ب ـــا مراجع ـــال ب ـــامرب هرس ـــا اول دس ـــد ت ـــد بای ارش

ســـایت دانشـــگاه و فراهـــم منـــودن و تکمیـــل مـــدارک 

نســـبت بـــه ثبت نـــام آنالیـــن اقـــدام کننـــد.

فـــرد متقاضـــی بـــرای ورود بـــه دوره کارشناســـی 

ارشـــد فـــن آوری دریایـــی بایـــد حداقـــل دارای 

مـــدرک کارشناســـی  مرتبـــط و گذرانـــدن حداقـــل 30 

واحـــد ریاضـــی و آمـــار در دوره کارشناســـی  باشـــند. 

متقاضیـــان تحصیـــل بـــرای ورود بـــه دوره بایـــد حداقـــل 

 IBT  ،بـــا منـــره 600 و باالتـــر PBT  دارای مـــدرک تافـــل

ـــا منـــره 6/5  ـــا مـــدرک IELTS ب ـــر  ی ـــا منـــره 90 و باالت ب

و باالتـــر داشـــته باشـــند. 

کارشناسی ارشد مهندسی دریایی
 در دانشگاه علوم و فن آوری نروژ 

ـــد مهندســـی دریایـــی یـــک  دوره کارشناســـی ارش

ــد،  ــو فنالنـ ــگاه های آلتـ ــا دانشـ ــرتک بـ دوره مشـ

صنعتـــی چاملـــرز ســـوئد، فنـــی دامنـــارک، 

ــوم و  ــگاه علـ ــوئد و دانشـ ــلطنتی سـ ــن آوری سـ فـ

فـــن آوری نـــروژ اســـت کـــه یـــک دوره دو ســـاله و 120 

ـــد  ـــی و 30 واح ـــد آموزش ـــامل 90 واح ـــدی )ش واح

پایان نامـــه( اســـت. دانشـــجویان می تواننـــد در 

 Passenger( گرایـــش کشـــتی های مســـافربری

Ships( از دانشـــگاه آلتـــو فنالنـــد  یـــا در گرایـــش 

طراحـــی کشـــتی )Ship Design( از دانشـــگاه 

چاملـــرز ســـوئد یـــا در گرایـــش عملیـــات کشـــتی 

ـــارک  ـــی دامن ـــگاه فن )Ship Operations( از دانش

 )Small Craft( یـــا در گرایـــش شـــناورهای کوچـــک

ــا در  ــوئد و یـ ــلطنتی سـ ــن آوری سـ ــگاه فـ از دانشـ

 )Ocean Structures( گرایش ســـاختار اقیانوســـی

ـــروژ فارغ التحصیـــل  ـــوم و فـــن آوری ن از دانشـــگاه عل

شـــوند. بـــرای ایـــن منظـــور بایـــد ســـال اول را در 

یکـــی از دانشـــگاه ها غیـــر از گرایـــش اصلـــی 

انتخابـــی و ســـال دوم را در دانشـــگاهی کـــه گرایـــش 

ــد.  ــل مناینـ ــی اش را دارد، تحصیـ ــی انتخابـ اصلـ

بدیهـــی اســـت دانشـــگاه های ســـوئد و دامنـــارک 

ــه  ــبت بـ ــود نسـ ــور خـ ــن کشـ ــاس قوانیـ ــر اسـ بـ

اخـــذ شـــهریه اقـــدام می مناینـــد ولـــی دانشـــگاه 

فنالنـــد و نـــروژ رایـــگان اســـت. در پایـــان دو مـــدرک 

ــط  ــجویان توسـ ــرای دانشـ ــد بـ ــی ارشـ کارشناسـ

دو دانشـــگاهی کـــه دانشـــجو در آن جـــا تحصیـــل 

کـــرده اســـت، صـــادر خواهـــد شـــد. متقاضیـــان 
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دروس کارشناسی ارشد
تعداد 
واحد

Course Name ردیف

فن آوری برداشت و زیست شناسی شیالت 10  Fishery Biology & Harvest Technology 1

روش های ارزیابی پروژه و منابع اقتصادی 10 Resource economics and project evaluation methods 2

چشم انداز اجتامعی توسعه و مدیریت شیالت
10  Social science perspective on fisheries management and

 development
3

اقتصاد شیالتی 10 Fisheries economics 4

مدیریت و تحقیقات شیالتی 10  Fisheries research and management 5

نظارت و طرح ساحلی 10 Coastal planning and governance 6

روش های پردازش داده و تئوری مدل 10 Model theory and data processing methods 7

پایان نامه 30 Master Thesis 8

انتخاب دو درس از دروس اختیاری زیر کافیست

نوآوری و توسعه محصوالت بازارگرا 10  market-oriented product development and innovation 9

امنیت غذایی و حقوق بین امللل 10 International law and Food Security 10

آبزی پروری 10 Aquaculture I 11

مذاکرات و جهانی سازی 10 Internationalization and negotiations 12

ــامره 4 را  ــدول شـ ــد دروس جـ ــجویان بایـ ــه دانشـ کـ

بگذراننـــد. متقاضیـــان غیراروپایـــی بـــرای ثبت نـــام 

در مقطـــع کارشناســـی ارشـــد بایـــد از اول اکتـــرب 

ــایت  ــه سـ ــه بـ ــا مراجعـ ــال بـ ــامرب هرسـ ــا اول دسـ تـ

دانشـــگاه و فراهـــم منـــودن و تکمیـــل مـــدارک نســـبت 

ـــرش  ـــواب پذی ـــد و ج ـــدام کنن ـــن اق ـــام آنالی ـــه ثبت ن ب

یـــا عـــدم پذیـــرش توســـط دانشـــگاه در آوریـــل و مـــی از 

ـــه اطـــالع متقاضـــی خواهـــد رســـید و  ـــق ایمیـــل ب طری

رشوع کالس هـــا از آگوســـت خواهـــد بـــود.

فـــرد متقاضـــی بـــرای ورود بـــه دوره کارشناســـی ارشـــد 

ـــوژی،  ـــی بیول ـــدرک کارشناس ـــل دارای م ـــد حداق بای

ــا  ــا ترکیبـــی از آن هـ ــوم اجتامعـــی و یـ ــاد، علـ اقتصـ

باشـــد. متقاضیـــان تحصیـــل بـــرای ورود بـــه دوره بایـــد 

حداقـــل دارای مـــدرک تافـــل  PBT بـــا منـــره 550 و 

 IELTS ـــدرک ـــا م ـــر  ی ـــره 80 و باالت ـــا من ـــر،  IBT ب باالت

ـــند.  ـــته باش ـــر داش ـــش و باالت ـــره ش ـــا من ب

کارشناسی ارشد مدیریت فنی دریایی
 و مدیریت بازرگانی دریایی 
 در دانشگاه جنوب رشقی نروژ

ـــی  ـــی دریای ـــت بازگان ـــد مدیری ـــی ارش دوره کارشناس

ـــاله و 120  ـــک دوره دو س ـــی ی ـــی دریای ـــت فن و مدیری

ــد  ــی و 30 واحـ ــد آموزشـ ــامل 90 واحـ ــدی )شـ واحـ

پایان نامـــه( و رایـــگان اســـت کـــه دانشـــجویان بایـــد 

ــان  ــد. متقاضیـ ــامره 5 را بگذراننـ ــدول شـ دروس جـ

غیراروپایـــی بـــرای ثبت نـــام در مقطـــع کارشناســـی 

ارشـــد بایـــد تـــا 15 ژانویـــه هرســـال بـــا مراجعـــه بـــه 

ســـایت دانشـــگاه  و فراهـــم منـــودن و تکمیـــل مـــدارک 

نســـبت بـــه ثبت نـــام آنالیـــن اقـــدام کننـــد.

فـــرد متقاضـــی بـــرای ورود بـــه دوره کارشناســـی 

ارشـــد مدیریـــت بازرگانـــی دریایـــی بایـــد حداقـــل 

ــب وکار،  ــت کسـ ــی مدیریـ ــدرک کارشناسـ دارای مـ

ـــته های  ـــایر رش ـــی و س ـــتیرانی دریای ـــتیک و کش لجس

مرتبـــط و بـــرای کارشناســـی ارشـــد مدیریـــت فنـــی 

دریایـــی حداقـــل دارای مـــدرک کارشناســـی در 

ـــور و عرشـــه(  ـــی )موت ـــا دریای رشـــته های مهندســـی و ی

ـــا حداقـــل معـــدل C باشـــد.  و ســـایر مـــدارک مرتبـــط ب

متقاضیـــان تحصیـــل بـــرای ورود بـــه دوره بایـــد حداقـــل 

ســـایر رشـــته های کارشناســـی بـــا داشـــنت حداقـــل 

80 واحـــد درســـی مرتبـــط بـــا حقـــوق یـــا دریایـــی 

موردنیـــاز باشـــد. متقاضیـــان تحصیـــل بـــرای ورود 

 PBT  ـــل ـــل دارای مـــدرک تاف ـــد حداق ـــز بای ـــه دوره نی ب

ــر   ــره 80 و باالتـ ــا منـ ــر،  IBT بـ ــره 550 و باالتـ ــا منـ بـ

یـــا مـــدرک IELTS بـــا منـــره شـــش و باالتـــر داشـــته 

باشـــند. 

کارشناسی ارشد حقوق دریا 
در دانشگاه ترومسو )دانشگاه قطب شامل( 

دوره کارشناســـی ارشـــد حقـــوق دریـــا در دانشـــگاه 

ـــاله و 90  ـــک دوره 1/5 س ـــامل( ی ـــب ش ـــو )قط ترومس

ــد  ــی و 30 واحـ ــد آموزشـ ــامل 60 واحـ ــدی )شـ واحـ

پایان نامـــه( و رایـــگان اســـت کـــه دانشـــجویان بایـــد 

ــان  ــد. متقاضیـ ــامره 3 را بگذراننـ ــدول شـ دروس جـ

غیراروپایـــی بـــرای ثبت نـــام در مقطـــع کارشناســـی 

ارشـــد بایـــد از اول اکتـــرب تـــا اول دســـامرب هرســـال 

ـــودن و  ـــم من ـــگاه و فراه ـــایت دانش ـــه س ـــه ب ـــا مراجع ب

ـــدام  ـــن اق ـــام آنالی ـــه ثبت ن ـــبت ب ـــدارک نس ـــل م تکمی

کننـــد و جـــواب پذیـــرش یـــا عـــدم پذیـــرش توســـط 

دانشـــگاه در آوریـــل و مـــی از طریـــق ایمیـــل بـــه اطـــالع 

متقاضـــی خواهـــد رســـید و رشوع کالس ها از آگوســـت 

خواهـــد بـــود.

فـــرد متقاضـــی بـــرای ورود بـــه دوره کارشناســـی ارشـــد 

ــوق  ــی حقـ ــدرک کارشناسـ ــل دارای مـ ــد حداقـ بایـ

و یـــا علـــوم سیاســـی بـــا حداقـــل معـــدل B باشـــد. 

متقاضیـــان تحصیـــل بـــرای ورود بـــه دوره بایـــد حداقـــل 

 IBT  ،بـــا منـــره 550 و باالتـــر PBT  دارای مـــدرک تافـــل

ـــره 6 و  ـــا من ـــدرک IELTS ب ـــا م ـــر  ی ـــره 80 و باالت ـــا من ب

ـــند. ـــته باش ـــر داش باالت

کارشناسی ارشد مدیریت بین امللل شیالت 
در دانشگاه ترومسو )دانشگاه قطب شامل(

دوره کارشناســـی ارشـــد مدیریـــت بین امللـــل 

ـــک  ـــامل( ی ـــب ش ـــو )قط ـــگاه ترومس ـــیالت در دانش ش

دوره دو ســـاله و 120 واحـــدی )شـــامل 90 واحـــد 

ــت  ــگان اسـ ــه( و رایـ ــد پایان نامـ ــی و 30 واحـ آموزشـ
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ـــام در مقطـــع کارشناســـی  ـــرای ثبت ن غیراروپایـــی ب

ـــا  ـــه هرســـال ب ـــا 15 ژانوی ـــد از اول اکتـــرب ت ارشـــد بای

ـــودن و  ـــم من ـــگاه  و فراه ـــایت دانش ـــه س ـــه ب مراجع

تکمیـــل مـــدارک نســـبت بـــه ثبت نـــام آنالیـــن اقـــدام 

ـــط  ـــرش توس ـــدم پذی ـــا ع ـــرش ی ـــواب پذی ـــد و ج کنن

دانشـــگاه در آوریـــل و مـــی از طریـــق ایمیـــل بـــه 

اطـــالع متقاضـــی خواهـــد رســـید و رشوع کالس هـــا 

از آگوســـت خواهـــد بـــود.

ــی  ــه دوره کارشناسـ ــرای ورود بـ ــی بـ ــرد متقاضـ فـ

ارشـــد بایـــد حداقـــل دارای مـــدرک کارشناســـی 

مهندســـی مکانیـــک و یـــا ســـاختامن کشـــتی 

باشـــد. متقاضیـــان تحصیـــل بـــرای ورود بـــه دوره 

ـــره  ـــا من ـــل  PBT ب ـــدرک تاف ـــل دارای م ـــد حداق بای

580 و باالتـــر،  IBT بـــا منـــره 92 و باالتـــر  یـــا مـــدرک 

IELTS بـــا منـــره 6/5 و باالتـــر داشـــته باشـــند. 

 کارشناسی ارشد مدیریت و مهندسی دریایی و 
سواحل

 در دانشگاه علوم و فن آوری نروژ

دوره کارشناســـی ارشـــد مدیریـــت و مهندســـی 

دریایـــی و ســـواحل یـــک دوره مشـــرتک بـــا دانشـــگاه 

صنعتـــی کاتالونیـــای بارســـلونای اســـپانیا )گرایـــش 

مهندســـی و محیط زیســـت(، صنعتـــی دلفـــت 

هلنـــد )گرایـــش مهندســـی ســـواحل(، دانشـــگاه 

شـــهر لنـــدن )گرایـــش مدیریـــت و عملیـــات 

دریایـــی(، دانشـــگاه ســـاتهمپتون انگلیـــس 

)گرایـــش مدیریـــت و محیط زیســـت( و دانشـــگاه 

علـــوم و فـــن آوری نـــروژ )گرایـــش مهندســـی 

ســـواحل دریایـــی قطـــب شـــامل( اســـت کـــه 

یـــک دوره دو ســـاله و 120 واحـــدی )شـــامل 

90 واحـــد آموزشـــی و 30 واحـــد پایان نامـــه( 

اســـت. دانشـــجویان تـــرم اول را در دانشـــگاه 

علـــوم و فـــن آوری نـــروژ می گذراننـــد و ســـپس 

بـــر اســـاس گرایشـــی کـــه انتخـــاب می کننـــد 

ترم هـــای بعـــدی را در دانشـــگاه های دیگـــر 

خواهنـــد بـــود. به عنـــوان مثـــال دانشـــجویانی 

کـــه می خواهنـــد در گرایـــش مهندســـی ســـواحل 

دریایـــی قطـــب شـــامل از دانشـــگاه علـــوم و 

ـــرم اول در  ـــوند، ت ـــل ش ـــروژ فارغ التحصی ـــن آوری ن ف

ـــرم دوم و ســـوم  ـــروژ و ت ـــن آوری ن ـــوم و ف دانشـــگاه عل

ـــرای  ـــارم ب ـــرم چه ـــد و ت ـــت هلن ـــگاه دلف را در دانش

ــروژ  ــن آوری نـ ــوم و فـ ــگاه علـ ــه در دانشـ پایان نامـ

ــد  ــه می خواهنـ ــجویانی کـ ــود. دانشـ ــد بـ خواهنـ

ـــگاه  ـــت از دانش ـــت و محیط زیس ـــش مدیری در گرای

ســـاتهمپتون انگلیـــس فارغ التحصیـــل شـــوند، تـــرم 

ـــرم دوم  ـــروژ، ت ـــن آوری ن ـــوم و ف ـــگاه عل اول در دانش

ـــرم  ـــلونا و ت ـــای بارس ـــی کاتالونی ـــگاه صنعت در دانش

ســـوم و چهـــارم در دانشـــگاه ســـاتهمپتون انگلیـــس 

ـــد در  ـــه می خواهن ـــجویانی ک ـــود. دانش ـــد ب خواهن

ـــگاه  ـــی از دانش ـــات دریای ـــت و عملی ـــش مدیری گرای

شـــهر لنـــدن فارغ التحصیـــل شـــوند، تـــرم اول 

در دانشـــگاه علـــوم و فـــن آوری نـــروژ، تـــرم دوم 

در دانشـــگاه صنعتـــی کاتالونیـــای بارســـلونا و 

ــدن  ــهر لنـ ــگاه شـ ــارم در دانشـ ــوم و چهـ ــرم سـ تـ

ــد  ــه می خواهنـ ــجویانی کـ ــود. دانشـ ــد بـ خواهنـ

در گرایـــش مهندســـی ســـواحل از دانشـــگاه 

دلفـــت هلنـــد فارغ التحصیـــل شـــوند، تـــرم 

اول در دانشـــگاه علـــوم و فـــن آوری نـــروژ، تـــرم 

ــوم در  ــرم سـ ــد و تـ ــت هلنـ ــگاه دلفـ دوم در دانشـ

ـــارم در  ـــرم چه ـــس و ت ـــاتهمپتون انگلی ـــگاه س دانش

دانشـــگاه دلفـــت هلنـــد خواهنـــد بـــود و باالخـــره 

دانشـــجویانی کـــه می خواهنـــد در گرایـــش 

مهندســـی و محیط زیســـت از دانشـــگاه صنعتـــی 

ـــرم  ـــوند، ت ـــل ش ـــلونا فارغ التحصی ـــای بارس کاتالونی

ـــرم دوم  ـــروژ، ت ـــن آوری ن ـــوم و ف ـــگاه عل اول در دانش

ـــوم در  ـــرم س ـــلونا و ت ـــای بارس ـــگاه کاتالونی در دانش

ـــارم در  ـــرم چه ـــس و ت ـــاتهمپتون انگلی ـــگاه س دانش

ـــد  ـــای بارســـلونا خواهن ـــی کاتالونی دانشـــگاه صنعت

بـــود. بدیهـــی اســـت دانشـــگاه های غیـــر از نـــروژ 

ــه  ــبت بـ ــود نسـ ــور خـ ــن کشـ ــاس قوانیـ ــر اسـ بـ

جدول شامره 5: واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد مدیریت دریایی )فنی – بازرگانی( دانشگاه جنوب رشقی نروژ

دروس کارشناسی ارشد فنی بازرگانی
تعداد 
واحد

Course Name ردیف

عملیات کشتی X X 7/5 Ship Operations 1

طراحی کشتی X X 7/5 Ship Design 2

اقتصاد دریایی X X 7/5 Maritime Economics 3

مدیریت پروژه های ساختامنی X X 7/5 Management of Building Projects 4

مدیریت و تحلیل اسرتاتژیک X X 7/5 Strategy Analysis and Management 5

روش شناسی تحقیق X X 7/5 Research Methods 6

رهربی و سازمان X X 7/5 Organization and Leadership 7

پروژه های نوآوری و توسعه X X 7/5 Development and Innovation Projects 8

مدیریت مالی و حسابداری X 7/5 Accounting and Financial Management 9

مدیریت زنجیره تامین X 7/5 Supply Chain Management 10

حقوق دریایی X 7/5 Maritime Law 11

ساختار کشتی X 7/5   Ship Structures 12

ماشین آالت دریایی X 7/5 Maritime Machinery 13

الکرتونیک، اتوماسیون و مخابرات X 7/5 Electro, Automation and Telecommunication. 14

پایان نامه X X 30 Master Dissertation 15

انتخاب یک درس از دروس اختیاری زیر کافیست

انسان، فن آوری، سازمان X X 7/5 Human, Technology, Organization 16

مالیه کشتی X X 7/5 Ship Finance 17

تربیت مربی دریایی X X 7/5 Pedagogy for Maritime Lectures 18
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اخـــذ شـــهریه اقـــدام می مناینـــد. متقاضیـــان 

ـــام در مقطـــع کارشناســـی  ـــرای ثبت ن غیراروپایـــی ب

ارشـــد بایـــد حداکـــر تـــا اول مـــارس هرســـال بـــا 

مراجعـــه بـــه ســـایت دانشـــگاه و فراهـــم منـــودن 

ــام آنالیـــن  ــه ثبت نـ و تکمیـــل مـــدارک نســـبت بـ

ـــرش  ـــدم پذی ـــا ع ـــرش ی ـــواب پذی ـــد و ج ـــدام کنن اق

ــالع  ــه اطـ ــل بـ ــق ایمیـ ــگاه از طریـ ــط دانشـ توسـ

ــید. ــد رسـ متقاضـــی خواهـ

ــی  ــه دوره کارشناسـ ــرای ورود بـ ــی بـ ــرد متقاضـ فـ

ارشـــد بایـــد حداقـــل دارای مـــدرک کارشناســـی 

یر  ن و ســـا نیـــک و عمـــرا ســـی مکا مهند

ـــل  ـــان تحصی ـــط باشـــد. متقاضی گرایش هـــای مرتب

بـــرای ورود بـــه دوره بایـــد حداقـــل دارای مـــدرک 

ـــره  ـــا من ـــر،  IBT ب ـــره 580 و باالت ـــا من ـــل  PBT ب تاف

ــره 6/5 و  ــا منـ ــدرک IELTS بـ ــا مـ ــر  یـ 92 و باالتـ

ــند.  ــته باشـ ــر داشـ باالتـ

کارشناسی ارشد فن آوری فراساحل  
در دانشگاه استاونگر

ـــی  ـــوال صنعت ـــت ام ـــد مدیری ـــی ارش دوره کارشناس

و فـــن آوری دریایـــی و نواحـــی فراســـاحلی یـــک 

ــاله و 120 واحـــدی )شـــامل 90 واحـــد  دوره دو سـ

آموزشـــی و 30 واحـــد پایان نامـــه( و رایـــگان اســـت 

کـــه دانشـــجویان بایـــد در گرایـــش مدیریـــت 

امـــوال صنعتـــی دروس جـــدول شـــامره 6 و در 

رشـــته فـــن آوری دریایـــی و نواحـــی فراســـاحلی 

دروس جـــدول شـــامره 7 را بگذراننـــد. متقاضیـــان 

ـــی  ـــع کارشناس ـــام در مقط ـــرای ثبت ن ـــی ب غیراروپای

ـــه  ـــه ب ـــا مراجع ـــال ب ـــه هرس ـــا 15 ژانوی ـــد ت ـــد بای ارش

ســـایت دانشـــگاه  و فراهـــم منـــودن و تکمیل مـــدارک 

نســـبت بـــه ثبت نـــام آنالیـــن اقـــدام کننـــد.

ــی  ــه دوره کارشناسـ ــرای ورود بـ ــی بـ ــرد متقاضـ فـ

ــل  ــد حداقـ ــی بایـ ــوال صنعتـ ــت امـ ــد مدیریـ ارشـ

ـــی  ـــد، ول ـــی باش ـــی مهندس ـــدرک کارشناس دارای م

مـــدارک مهندســـی مکانیـــک، عمـــران، دریایـــی، 

تولیـــد، صنایع، شـــیمی و مکاترونیـــک و نظایـــر آن در 

اولویـــت هســـتند و بایـــد دروس جـــدول 5 را بگذرانند 

و بـــرای کارشناســـی ارشـــد فـــن آوری دریایـــی و 

نواحـــی فراســـاحلی، متقاضیـــان بایـــد دارای مـــدرک 

کارشناســـی در رشـــته های مهندســـی مکانیـــک، 

ــته های  ــایر رشـ ــی و سـ ــی دریایـ ــران، مهندسـ عمـ

مرتبط باشـــند و دروس جدول شـــامره 6 را بگذرانند. 

متقاضیـــان تحصیـــل بـــرای ورود بـــه دوره بایـــد 

ـــره 550 و  ـــا من ـــل  PBT ب ـــدرک تاف ـــل دارای م حداق

 IELTS بـــا منـــره 80 و باالتـــر  یـــا مـــدرک IBT  ،باالتـــر

ـــند.  ـــته باش ـــر داش ـــش و باالت ـــره ش ـــا من ب

مقطع دکرتا 
در دانشگاه های نروژ

دوره دکـــرتا در اکـــر دانشـــگاه های نـــروژ حداقـــل 

ـــد  ـــجویان بای ـــه دانش ـــد ک ـــول می کش ـــال ط ـــه س س

یک تـــرم بـــه میـــزان 30 واحـــد درس تئـــوری و عملـــی 

ـــرم  ـــج ت ـــل پن ـــدت حداق ـــه م ـــپس ب ـــد و س را بگذرانن

)2/5 ســـال( بـــر روی رســـاله خـــودکار مناینـــد. در 

ـــالوه  ـــجویان ع ـــرتا دانش ـــاله دک ـــار س ـــای چه دوره ه

بـــر مـــوارد ذکرشـــده فـــوق، موظـــف خواهنـــد بـــود 

زیـــر نظـــر اســـتاد راهنـــام تـــا ســـطح 20 درصـــد 

ــع  ــجویان مقاطـ ــرای دانشـ ــس دروس بـ ــه تدریـ بـ

ــد  ــی ارشـ ــدارک کارشناسـ ــد. مـ ــر بپردازنـ پایین تـ

بایـــد مرتبـــط بـــا دوره دکـــرتا بـــوده و همچنیـــن در 

بســـیاری از دانشـــگاه ها میانگیـــن منـــرات معـــدل 

ـــن  ـــرد بنابرای ـــرار می گی ـــه ق ـــز موردتوج ـــانس نی لیس

ــانس و  ــا فوق لیسـ ــانس بـ ــت دوره لیسـ ــرت اسـ بهـ

ـــگاه ها  ـــند. دانش ـــان باش ـــان یکس ـــرتای متقاضی دک

در صـــورت نیـــاز بـــه داشـــنت دانشـــجوی دکـــرتا از 

طریـــق وب ســـایت اعـــالن عمومـــی می مناینـــد و 

متقاضیـــان بایـــد بـــه طـــور مســـتمر ســـایت های 

ـــد.  ـــتجو مناین ـــی و جس ـــروژ را بررس ـــگاه های ن دانش

در حالـــت خـــاص ممکـــن اســـت دانشـــجو پروپـــوزال 

جدول شامره 6  : واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد مدیریت اموال صنعتی  دانشگاه استاونگر

دروس کارشناسی ارشد
تعداد 
واحد

Course Name ردیف

مدیریت و تحلیل ریسک 10 Risk analysis and risk management 1

مقدمه ای بر آمار و احتامل 2 10 2 Introduction to Probability and Statistics 2

مدیریت پروژه 1 5 1 Project Management 3

توسعه حوزه فراساحل 5 Offshore field development 4

تحلیل قابلیت اطمینان 10 Reliability Analysis 5

مهندسی دارایی ها، پردازش ها و کارایی 10 Engineering assets, Processes, and Performance 6

مدیریت پشتیبانی و عملیات 5 Operations and maintenance management 7

مدیریت و پایش رشایط 5 Condition monitoring and management 8

فاکتورهای انسانی، فن آوری و مشکالت سازمان ها 10 Human factors, technology and organizational issues 9

اسرتاتژی ها و رسویس های صنعتی 5 Industrial services and strategies 10

اقتصاد و تحلیل تصمیم گیری برای مهندسی 5 Economics and Decision Analysis for Engineers 11

پایان نامه 30 Master thesis 12

انتخاب دو درس از دروس اختیاری زیر کافیست

مهندسی توربین های بادی فراساحلی 5 Offshore Wind Turbine Engineering 13

ساختارهای انشعاب زیستی 5 Life Extension of Structures 14

کارآفرینی و نوآوری فن آورانه 5 Technological Innovation and Entrepreneurship 15

ایمنی فنی 5 Technical safety 16

جدول شامره 7  : واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد فن آوری دریایی و نواحی فراساحلی دانشگاه استاونگر

دروس کارشناسی ارشد
تعداد 
واحد

Course Name ردیف

مدیریت و تحلیل ریسک 10 Risk analysis and risk management 1

مقدمه ای بر آمار و احتامل 2 10 2 Introduction to Probability and Statistics 2

دینامیک سیاالت 5 Fluid Dynamics 3

توسعه حوزه فراساحل 5 Offshore field development 4

مکانیک جامدات 10 Mechanics of Solids 5

مدیریت پشتیبانی و عملیات 5 Operations and maintenance management 6

طراحی و فن آوری دریایی 10 Marine Technology and design 7

خطوط لوله و آب پاش ها 5 Pipelines and risers 8

فن آوری بسرت دریا 10 Subsea Technology 9

عملیات دریایی 10 Marine Operation 10

پایان نامه 30 Master thesis 11

انتخاب دو درس از دروس اختیاری زیر کافیست

ساختار تحلیل پالستیک 5 Plastic analysis of structures 12

دینامیک سیاالت محاسباتی 5 )Computational Fluid Dynamics )CFD 13

مدیریت پروژه 1 5 1 Project Management 14

ساختارهای انشعاب زیستی 5 Life Extension of Structures 15

روش های جزیی متناهی 5 Finite Element Methods 16

مهندسی توربین هی بادی فراساحلی 5 Offshore Wind Turbine Engineering 17

ـــگاه  ـــی دانش ـــات علم ـــو هی ـــک عض ـــرای ی ـــود را ب خ

ارســـال و پـــس از بررســـی پروپـــوزال و انجـــام 

ـــام  ـــد. ثبت ن ـــرش بدهن ـــی پذی ـــه متقاض ـــه ب مصاحب

ــود.  ــام می شـ ــن انجـ ــورت آنالیـ ــان به صـ متقاضیـ

تحصیـــل در دوره دکـــرتا در نـــروژ نه تنهـــا رایـــگان 

ـــل  ـــه حداق ـــرتا ماهان ـــجویان دک ـــه دانش ـــت بلک اس

تـــا 22 هـــزار کـــرون نـــروژ قبـــل از کـــرس مالیـــات 

ـــا  ـــوق نه تنه ـــغ ف ـــد کـــه مبل ـــوق دریافـــت می کنن حق

ــد  ــش می دهـ ــا را پوشـ ــی آن هـ ــای زندگـ هزینه هـ

ـــاه  ـــد در م ـــوق را می توانن ـــغ ف ـــداری از مبل ـــه مق بلک

ـــط  ـــا توس ـــجویان ی ـــه دانش ـــد. کلی ـــداز مناین پس ان

دانشـــگاه بـــورس می شـــوند و یـــا می تواننـــد از 
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ــت  ــورس دریافـ ــده، بـ ــورس دهنـ ــازمان های بـ سـ

مناینـــد. 

ـــا  ـــه آن ه ـــاال ب ـــه در ب ـــروژ ک ـــگاه های ن ـــر دانش در اک

اشـــاره شـــد، دوره هـــای دکـــرتا در رشـــته های 

دریایـــی به طـــور متنـــاوب در صـــورت وجـــود 

ــه  ــبت بـ ــود و نسـ ــه می شـ ــپانرس ارایـ ــروژه و اسـ پـ

ــد.  ــدام می مناینـ ــرتا اقـ ــجوی دکـ ــرش دانشـ پذیـ

ـــت  ـــاوت اس ـــرتا متف ـــه دوره دک ـــای ورود ب پیش نیازه

کـــه به عنـــوان مثـــال، متقاضیـــان تحصیـــل در 

دوره دکـــرتای مهندســـی ســـایربنتیک دریایـــی 

ـــد  ـــل نیازمن ـــروژ حداق ـــن آوری ن ـــوم و ف ـــگاه عل دانش

پیش نیازهایـــی ماننـــد: الف-حداقـــل معـــدل 

کارشناســـی در رشـــته های مهندســـی مرتبـــط 

بایـــد D  ) 15/40 و باالتـــر( و حداقـــل معـــدل 

  C ــور ــته مذکـ ــا رشـ ــط بـ ــد مرتبـ ــی ارشـ کارشناسـ

ــه  ــا دو صفحـ ــه یـــک تـ ــر(، ب- ارایـ )16/60 و باالتـ

ـــه  ـــل ب ـــه تحصی ـــزه شـــام از ادام ـــر انگی ـــی ب ـــه مبن نام

ـــرتا، ج-  ـــاله دک ـــرای رس ـــب ب ـــوزال مناس ـــراه پروپ هم

ـــا شـــامره تلفـــن دسرتســـی دو نفـــر از اســـاتید  نامـــه ی

کـــه ســـطح علمـــی شـــام را تاییـــد می مناینـــد، د- 

ـــای  ـــی در ژورنال ه ـــاالت چاپ ـــه مق ـــنت مجموع داش

ـــای  ـــنت طرح ه ـــا داش ـــاب و ی ـــار کت ـــا انتش ـــرب و ی معت

ـــت. ـــرب اس ـــان معت ـــدارک زب ـــنت م ـــی ه- داش تحقیق

پیشنهادات و نتیجه گیری

ـــر  ـــروژ ب ـــگاه های ن ـــی دانش ـــطح کیف ـــودن س ـــاال ب ب

ـــگان  ـــه به رای ـــا توج ـــت و ب ـــیده نیس ـــی پوش هیچ کس

بـــودن تحصیـــل در آن هـــا، فرصـــت بســـیار مناســـبی 

بـــرای عالقه منـــدان بـــه تحصیـــل در خـــارج از 

کشـــور را فراهـــم آورده اســـت. ولـــی رقابـــت بـــرای 

ـــع  ـــرش در مقط ـــت و پذی ـــان نیس ـــرش آس ـــذ پذی اخ

کارشناســـی و کارشناســـی ارشـــد بـــه ترتیـــب اولویـــت 

ـــودن  ـــط ب ـــان و مرتب ـــرات زب ـــدل، من ـــاس مع ـــر اس ب

رشـــته تحصیلـــی اســـت. بنابرایـــن عالقه منـــدان 

ـــاال  ـــدل ب ـــه اول دارای مع ـــد در درج ـــل بای ـــه تحصی ب

باشـــند. 

بـــا عنایـــت بـــه ماهیـــت بین املللـــی برخـــی از 

ســـازمان ها نظیـــر ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی و 

ـــود  ـــدم وج ـــن ع ـــتیرانی و همچنی ـــای کش رشکت ه

ـــطح  ـــور در س ـــی در کش ـــاخت های الزم آموزش زیرس

ــی  ــته های دریایـ ــوص در رشـ ــی به خصـ بین املللـ

و کشـــتیرانی و نیـــاز ســـازمان های فوق الذکـــر 

بـــه داشـــنت نیـــروی انســـانی ماهـــر و توانـــا و نیـــز 

کاهـــش هزینه هـــای آموزشـــی بـــه دلیـــل رایـــگان 

بـــودن دوره هـــا، پیشـــنهاد می شـــود بـــا توجـــه بـــه 

ــه آمـــوزش یـــک رسمایه گـــذاری بلندمـــدت  این کـ

ــور  ــا امـ ــط بـ ــازمان های مرتبـ ــل سـ ــت حداقـ اسـ

دریایـــی و کشـــتیرانی مســـاعدت های الزم جهـــت 

اعـــزام نیروهـــای انســـانی کـــه مســـتقال توانایـــی اخـــذ 

ـــد،  ـــور را دارن ـــگان مذک ـــگاه های رای ـــرش از دانش پذی

ــی را  ــی و فنـ ــای علمـ ــب مهارت هـ ــور کسـ به منظـ

ـــند. ـــته باش داش
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ــل از  ــه، قب ــت ک ــن اس ــئوال ای ــن س ــه ای ــی ب ــخ کل پاس

ــد مطالعــه کــرد. امــا جزییــات،  ســاخت یــک بنــدر بای

ــه  ــت؟ مقال ــات چیس ــن مطالع ــوژی ای ــل و متدول مراح

ــت. ــن سئوال هاس ــه ای ــخ گویی ب ــدد پاس ــارض درص ح

مطالعــات یک بنــدر نیــز مثــل دیگــر مطالعــات طرح ها 

و پروژه هــای زیربنایــی، ســه مرحلــه دارد.

 Portطراحی بنــدر ،- Port Planningبرنامه ریــزی بنــدر 

 .Port Engineering - مهندســی بندر ، - Designing

برنامه ریــزی بنــدر: برنامه ریــزی عبــارت اســت از 
فرآینــدی دارای مراحــل مشــخص و به هم پیوســته 

بــرای تولیــد یــک خروجــی منســجم در قالــب 

سیســتمی هامهنــگ از تصمیــامت. در برنامه ریــزی 

بایــد بتــوان مطابــق بــا تغییــرات، مســیر حرکــت 

ســازمان را تغییــر داد و رفتــار جدیــدی را در پیــش 

ــع،  ــرح جام ــامن ط ــا ه ــدر ی ــزی بن ــت. برنامه ری گرف

مراحــل مشــخصی دارد کــه بــه رشح زیــر اســت:

ــی  ــازار بررس ــات ب ــور از مطالع ــازار: منظ ــات ب مطالع
کلیــه فعالیت هایــی اســت کــه بــرای بنــدر ایجــاد بــار 

می کنــد. ایــن فعالیت هــا دامنــه گســرتده ای دارد که  

ــه اهــم آن هــا پرداختــه می شــود. ــر ب در زی

صــادرات و واردات: ایــن فعالیت هــای مرتبــط بــا تجارت 
ــی از  ــد قابل توجه ــت. درص ــور اس ــک کش ــی ی خارج

کاالهایی کــه به یــک کشــور وارد یــا از آن کشــور صادر 

می شــوند، از طریــق دریــا حمل ونقــل می شــوند 

بنابرایــن الزم اســت میزان و نــوع کاالهــای صادراتی و 

وارداتــی شناســایی شــوند. 

ــور  ــک کش ــادرات کاال در ی ــر واردات و ص ــر ب ــل موث عوام
ــک  ــت ی ــت: جمعیــت؛ هــر چــه جمعی ــر اس ــرار زی به ق
کشــور بیشــرت شــود، قاعدتــا حجــم مبــادالت تجــاری 

آن نیز بیشــرت خواهد شــد، نــرخ GDP؛ رسمایه گذاری 

ــد  ــرخ تولی ــه ن ــی ب ــذاری خصوص ــی و رسمایه گ دولت

ــا  ــه ب ــی ک ــن معن ــه ای ــاط دارد. ب ــی ارتب ــص مل ناخال

ــه  ــز افزایش یافت ــرخ رسمایه گــذاری نی ــن ن افزایــش ای

و در نتیجــه صــادرات و واردات نیــز افزایــش می یابــد، 

نــرخ ارز؛ نــرخ واقعــی ارز باعث افزایــش رسمایه گذاری 

و رشــد GDP می شــود، نــرخ تــورم؛ افزایــش نــرخ تــورم 

باعــث افزایــش قیمــت تولیــدات داخلــی و درنتیجــه 

افزایــش واردات می شــود، میــزان تولیــد؛ بســتگی بــه 

مــواد خــام، تولیــدات صنعتــی و تولیــدات کشــاورزی 

ــک  ــرف در ی ــد و م ــالف تولی ــور دارد. اخت ــک کش ی

ــه واردات و صــادرات آن  ــاز ب ــدار نی کشــور معمــوال مق

ــرف  ــرف؛ م ــزان م ــد، می ــن می کن ــور را تعیی کش

شــامل دو دســته اصلی کاالهــای اساســی و کاالهای 

ــب  غیراساســی اســت کــه مــرف دســته اول در اغل

رشایــط اقتصــادی اجتناب ناپذیــر اســت امــا مــرف 

دســته دوم تابــع رشایــط اقتصــادی اســت و بــا بهبــود 

ــس. ــد و بالعک ــش می یاب آن افزای

نتیجــه این کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بیــن توســعه 

ــرای  اقتصــادی و حجــم تجــارت وجــود دارد. یعنــی ب

ــه  ــت ک ــاری الزم اس ــادالت تج ــم مب ــی حج پیش بین

رونــد اقتصــادی کشــور نیــز مطالعــه شــود. بــرای 

همیــن گاهــی بــه مطالعــات بــازار مطالعــات 

اقتصــادی هــم می گوینــد. بــرای پیش بینــی 

مبــادالت تجــاری مدل هــا گوناگونــی وجــود دارد کــه 

 مهم تریــن آن هــا بــه عبــارت زیــر اســت: مــدل ریاضــی

 ،VAR  )VECTOR AUTO REGRESSIVE MODEL(
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ایــن مــدل بــا در نظــر گرفــنت تغییــرات شــاخص های 

ــد،  ــاره  ش ــا اش ــه آن ه ــاال ب ــه در ب ــاد ک ــدی اقتص کلی

دســت به پیش بینــی مبــادالت تجــاری می زنــد، مدل 

نســبت ها، ادامه رونــد موجــود را پیش بینــی می کند. 

بــه ایــن معناســت کــه  شــاخص های کلیــدی اقتصاد 

ــر  ــتابان، ب ــد ش ــدل رش ــت و م ــده اس ــرض ش ــت ف ثاب

اســاس چشــم اندازهای توســعه یک کشــور بنا شده و 

درواقــع رشــد مبــادالت تجــاری نــه تابع شــاخص های 

اقتصــادی کــه تابــع هدف گــذاری دولــت اســت. 

 ترانزیــت: ورود بــار یــا مســافر به منظــور عبــور از کشــور 
از یــک نقطــه مــرزی و خــروج از نقطــه مــرزی دیگــر را 

در فرهنــگ حمل ونقــل ترانزیــت می گوینــد. پــس 

ــای  ــی، کااله ــی و صادرات ــای واردات ــر کااله ــالوه ب ع

ترانزیتــی از کشــور نیــز بایــد موردبررســی قــرار گیرند. 

عوامــل موثــر برجــذب بــار ترانزیتــی بــه رشح زیــر 

اســت: کیفیــت محورهــای ترانزیتــی، ظرفیت شــبکه 

ترانزیتــی، وجــود خطــوط الیــرن، وجــود قوانیــن و 

مقررات تســهیل کننده و ثبــات سیاســی و اقتصادی.

ترانشــیپ: انتقــال کاال از یــک کشــتی به کشــتی دیگر 
را ترانشــیپ می گوینــد. ایــن کار زمانــی در یــک بنــدر 

اتفــاق می افتد کــه بنــادر منطقــه امکانــات پهلودهی 

کشــتی های بــزرگ را نداشــته باشــند ولــی بنــدر مــا 

ــه  ــه گرایــش حمل و نقــل ب ــا توجــه ب داشــته باشــد. ب

ــه  ــتی ها ب ــاس کش ــه مقی ــی ب ــتفاده از رصفه جوی اس

ــاط  ــن ارتب ــد. در همی ــدن می رون ــر ش ــمت بزرگ ت س

ــری  ــتی های کوچک ت ــه کش ــدری ب ــتی های فی کش

ــه  ــزرگ ب ــتی های ب ــه کاال را از کش ــود ک ــه می ش گفت

آن هــا منتقــل می کننــد تــا بــه بنــادر کوچک تــر بربند. 

کابوتــاژ: منظــور از کابوتــاژ حمــل یــک کاال از یک بندر 
به بنــدر دیگــر در هــامن کشــور اســت. در ایــن ارتباط 

مقایســه هزینــه و زمــان حمــل بــار از دریــا و خشــکی 

بیــن بنــادر مبــدا و مقصــد، همچنیــن حمل و نقــل بار 

بیــن رسزمیــن اصلــی و جزایــر و حمل و نقــل بــار بیــن 

جزایــر کشــور بایــد بررســی و مدنظــر قــرار گیــرد.

بونکرینــگ: سوخت رســانی بــه کشــتی ها بونکرینــک 
نــام دارد و در صورتی کــه ســوخت از داخــل کشــور 

ــات  ــق امکان ــری آن از طری ــا بارگی ــود، تنه ــن ش تامی

بنــدر بایــد مدنظــر قــرار گیــرد و اگــر ســوخت از طریق 

خــود بنــدر وارد شــود تخلیه آن نیــز بایــد در پیش بینی 

عملیــات بنــدر لحــاظ شــود. میــزان کابوتاژ بــه عوامل 

زیــر بســتگی دارد: امــکان تامیــن مــواد ســوختی 

ــرای  ــات مناســب ب مناســب کشــتی ها، وجــود امکان

ــزات  ــات و تجهی ــود تاسیس ــوخت، وج ــداری س نگه

تهیــه ســوخت های خــاص، توجه بــه مقــررات گمرکی 

ــار  ــنت آم ــت داش ــاص، در دس ــوخت های خ ــه س تهی

شــناورها، بــرآورد میــزان ســوخت مرفــی شــناورها و 

ــانی. ــرای سوخت رس ــزات ب ــناور و تجهی ــود ش وج

 مطالعــات حمل و نقلــی: در مطالعــات حمل و نقلــی 
ظرفیــت مســیرهای زمینــی، ریلــی و آبــی کــه 

ــدر  ــده از بن ــری ش ــای بارگی ــدا کااله ــد مب می توانن

ــند،  ــدر باش ــده در بن ــای تخلیه ش ــد کااله ــا مقص و ی

بررســی می شــود. بــه ایــن منظــور ابتــدا بایــد 

ــد  ــار ُم ــرد. چه ــایی ک ــی را شناس ــای حمل و نقل ُمده

حمل و نقلــی منتهــی بــه بنــدر وجــود دارد:

حمل و نقــل جــاده ای: در ایــن قســمت بــه مباحــث زیــر 
ــود. ــه می ش پرداخت

بررســی رشایــط عرضــه حمل و نقــل جــاده ای از ســه 
منظــر:1- شــبکه راه هــا  2- وضعیــت نــاوگان   3- هزینــه 
حمــل، تعییــن میــزان جابه جایــی کاال به وســیله جاده 

در حــال حــارض، بررســی طرح هــای توســعه ای 

مصــوب و در دســت اجــرا و تشــکیل ماتریــس مبــدا – 

مقصــد. بــا تشــکیل ایــن ماتریــس و اطالعــات دیگــر 

میزان حمــل کاال از هر مســیر بــر اســاس هزینه حمل 

بــرآورد می شــود.

ــن قســمت هــم  ــد مطالعــات ای ــی: رون ــل ریل  حمل و نق
مانند حمل و نقــل جاده ای اســت. البته در کشــورمان 

ــر  ــات زی ــا مالحظ ــن ب ــتفاده از راه آه ــزی اس برنامه ری

همراه اســت. بررســی گســرتدگی و پیوســتگی شبکه 

ــت  ــه قابلی ــی ک ــی کاالهای ــور، بررس ــن در کش راه آه

حمــل بــا راه آهــن را دارنــد، مدت زمــان حمــل کاال بــا 

راه آهــن چنــد برابــر جــاده اســت، انعطاف پذیــری کــم 

از نظــر زمان بنــدی، در دســرتس نبــودن نــاوگان ریلی 

نســبت به جــاده ای، نبــود امــکان ارایــه خدمــات در به 

در، در مقایســه بــا جــاده و باالخــره حمل و نقــل هوایی 

و حمل و نقــل رودخانــه ای نیــز درصورتی کــه بــر 

عملکــرد بنــدر تاثیــر می گذارنــد بایــد بررســی شــوند.

مطالعــات مدیریتــی: مطالعــات مدیریتــی از ایــن 
نظــر مهــم و رسنوشت ســاز اســت کــه در بــرآورد 

هزینه هــا و درآمدهــا و نــرخ بازگشــت رسمایــه، منبــع 

رسمایه گــذاری و نحــوه مدیریــت بســیار تعیین کننده 

ــی  ــه طرح ــه هرگون ــل از تهی ــن قب ــرای همی ــت. ب اس

ــود.  ــن ش ــت آن تعیی ــیوه مدیری ــت ش ــدا الزم اس ابت

ــادر  ــه بن ــرتک هم ــدف مش ــه ه ــرد ک ــه ک ــد توج بای

جهــان، ارتقــا خدمــات بنــدری و جــذب مشــرتیان در 

یــک چهارچــوب موجــه اقتصــادی اســت. بــه همیــن 

منظــور بایــد بــه دنبــال بهرتیــن شــیوه مدیریــت 

ــادر  ــد از: بن ــادر عبارتن ــی بن ــود. شــیوه های مدیریت ب

خدماتــی، بنادر ابــزاری، بنــادر صاحبخانــه ای و بنادر 

ــده  ــیوه های گفته ش ــیوه از ش ــر ش ــه ه ــی ک خصوص

ــذارد. ــر بگ ــدر تاثی ــاخت بن ــوه س ــر نح ــد ب می توان

تدویــن اســرتاتژی توســعه: پــس از انجــام مراحــل اول تــا 
ســوم یعنــی مطالعــات بــازار، مطالعــات حمل و نقلی و 

مطالعــات مدیریتــی  نوبت به تهیه اســرتاتژی توســعه 

بندر می رســد. در ایــن مرحله نحــوه و اولویــت احداث 

ــود.  ــخص می ش ــدری مش ــای بن ــدام از بخش ه هرک

بــرای نیــل بــه اســرتاتژی توســعه بایــد بــه مــوارد زیــر 

توجــه داشــت و  هرکــدام را مــورد تحلیــل قــرارداد. 

چشــم انداز توســعه، بررســی نقــاط قــوت و نقــاط 

ضعــف، شناســایی فرصت هــا و تهدیدهــا، تشــکیل و 

تحلیــل ماتریــس  SWOT، اهــداف اصلــی و اهــداف 

فرعــی، انجــام اقدامــات بــرای رســیدن بــه اهــداف و 

باالخــره ســناریوهای مختلــف توســعه در ایــن بخــش 

ــد. ــرار می گیرن ــه ق موردمطالع

اکنــون بــا انجــام مطالعــات بــاال می دانیــم کــه بنــدر 

موردنظــر را چگونــه، بــا چــه ابعــادی، بــا چــه هزینه ای 

ــد احــداث کنیــم. به عبارت دیگــر  و در چــه ســالی بای

بــرای بندرمــان در قالــب یک طــرح جامــع برنامه ریزی 

کرده ایــم.

ــدر: طراحــی بنــدر مرحلــه بســیار مهمــی  ــی بن طراح
ــرار  ــدر ق ــی بن ــزی و مهندس ــن برنامه ری ــه بی ــت ک اس

داشــته و گاهــی مــورد غفلــت قــرار می گیــرد. منظــور 

از طراحــی بنــدر از نــوع عملیاتــی اســت و نبایــد آن را 

با طراحــی از نــوع مهندســی اشــتباه گرفــت. طراحی 

ــا  ــه عملکرده ــی ب ــخ گویی مفهوم ــی پاس ــدر یعن بن

به نحوی کــه روابــط حاکــم بیــن اجــزای هــر بخــش از 

بنــدر باهــم ازیک طــرف و  بخش هــای مختلــف بنــدر 

باهــم، از طــرف دیگر برقــرار باشــد. این مرحله شــامل 

بخش هــای زیــر اســت. به عبارت دیگــر بــرای طراحــی 

یــک بنــدر بخش هــای مختلــف زیــر را بــه رشحــی کــه 

ــد طراحــی کــرد.  ــد بای در ادامــه می آی

مکان یابــی بنــدر : در ابتــدای طراحــی بایــد مــکان 
مناســبی برای احــداث بنــدر پیدا کرد. شــاید ســئوال 

ــرای کجــا  ــدر ب ــزی بن ــات برنامه ری ــس مطالع شــود پ

بــوده اســت؟ اگــر مــکان بنــدر مشــخص نیســت، 

ــن  ــخ ای ــم؟ پاس ــزی کرده ای ــرای آن برنامه ری ــه ب چگون

ــک  ــوان ی ــم می ت ــدر ه ــزی بن ــه در برنامه ری ــت ک اس
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بنــدر موجــود را در نظــر گرفــت و توســعه آن را مدنظــر 

داشــت و هــم می تــوان یــک منطقــه مشــخص را برای 

ســاخت یــک بنــدر جدیــد و یــا توســعه بنــدر موجودی 

کــه امــکان توســعه نــدارد، برنامه ریــزی کــرد. در 

ــرای  ــم. ب ــدر داری ــی بن ــه مکان یاب ــاز ب ــت دوم نی حال

ایــن منظــور موضوعــات زیــر بایــد بررســی شــود. 

هیدروگرافــی و عمــق ســنجی، نزدیکی به مســیرهای 

ــوردی  ــط دریان ــودن رشای ــم ب ــی، فراه ــی دریای اصل

ایمــن، شــبکه های دسرتســی و پســکرانه، پراکنــش 

جمعیتــی در امتــداد خــط ســاحل، دسرتســی بــه 

منابــع و امکانــات زیربنایــی، وضعیت اقلیمــی – خطر 

زلزلــه – وضعیــت روانگرایی، وضعیت زیســت محیطی 

)مناطــق حفاظت شــده در خشــکی-مناطق حســاس 

دریایــی(، عوامــل دیگــر )سیاسی-اســرتاتژیک و... (.

ــی  ــده در طراح ــایل عم ــی: مس ــش دریای ــی بخ طراح
بخــش دریایی شــامل و نــه محدود بــه موضوعــات زیر 

اســت: قرارگیــری بنــدر در آبــراه طبیعــی )رودخانــه یــا 

خــور(، قرارگیــری بنــدر در دریــا )نیــاز به موج شــکن(، 

بزرگــی موج شــکن )بســتگی بــه ســایز کشــتی ها 

دارد(، حوضچــه چرخــش کشــتی، کانــال دسرتســی 

)بســتگی بــه عمــق حوضچــه دارد(، عمــق الیروبــی، 

مســایل محیــط زیســتی.

 
طراحی ترمینال ها:  

ــن آن هــا  ــواع مختلــف دارد کــه مهم تری ترمینال هــا ان

عبارتنــد از: ترمینــال کانتیــرنی، ترمینــال کاالی 

ــالت،  ــال غ ــی، ترمین ــواد معدن ــال م ــی، ترمین عموم

ــره.  ــی و غی ــواد نفت ــال م ــع، ترمین ــه مای ــال فل ترمین

تفــاوت ترمینال هــا در اجــزای تشــکیل دهنده آن هــا، 

ــری و  ــه و بارگی ــزات تخلی ــزا، تجهی ــاط اج ــوه ارتب نح

ــبت  ــدر نس ــک بن ــا در ی ــری ترمینال ه ــل قرارگی مح

بــه یکدیگــر اســت. طراحــی یــک ترمینــال بــه لحــاظ 

پویایــی و دینامیــک بــودن عملکــردش از ویژگــی 

ــن معنــی کــه عوامــل  خاصــی برخــوردار اســت. به ای

دینامیکــی در طراحــی مفهومــی آن موثر اســت. برای 

همیــن کلیــه اجــزای آن بایــد در ارتبــاط بــا یکدیگــر و 

به صــورت یــک فرآیند طراحــی شــوند. از زمانــی که بار 

از کشــتی توســط جرثقیــل تخلیــه می شــود، جرثقیل 

آن را روی کشــنده قــرار می دهــد، کشــنده آن را بــه 

انبــار می بــرد و جرثقیــل دیگــر یــا یــک لیفــرتاک آن را 

در انبــار قــرار می دهــد، بایــد کلیــه زمان هــا و فواصــل 

ــف  ــاد اجــزای مختل ــت و ابع ــا ظرفی محاســبه شــود ت

ترمینــال بــه دســت آیــد. بعــد هــم فرآینــد خــروج کاال 

از ترمینــال وجــود دارد و چنــد فرآینــد دیگر. منظــور از 

ایــن توضیحــات ایــن اســت کــه منی تــوان یــک انبــار 

را بــدون در نظــر گرفــنت تجهیــزات آن طراحــی کــرد و 

یــا تعــداد کشــنده ها را بدون داشــنت ابعاد مســیرهای 

رفــت و برگشــت بــه محــل دپــوی کاال تعییــن منــود. 

در ادامـــه بـــه ذکـــر اجـــزای دو ترمینـــال کـــه کاربـــرد 

ـــد اشـــاره می شـــود. بیشـــرتی در بنـــادر بازرگانـــی دارن

 
اجـــزای ترمینـــال کانتیـــری: اســـکله، بارانـــداز 
ـــار کانتیـــرنی  ـــارد، ایســـتگاه ب )APRON(، کانتیـــرن ی

)CFS(، راه هـــای دسرتســـی، ایســـتگاه تخلیـــه و 

 ،X-Ray بارگیـــری قطـــار، گیـــت و باســـکول و

ـــن،  ـــی، گنرتی کری ـــر عملیات پارکینـــگ، حصـــار، دفات

کشـــنده، ترانســـتیرن یـــا رچ اســـتاکر یـــا اســـرتادل 

کریـــر.

ـــار  ـــداز، انب ـــی: اســـکله، باران ـــال کاالی عموم ـــزا ترمین اج
ـــداری  ـــیده نگه ـــار رسپوش ـــاز، انب ـــار روب ـــت، انب ترانزی

ــت  ــن(، گیـ ــی)راه و راه آهـ ــیرهای دسرتسـ کاال، مسـ

و باســـکول، پارکینـــگ، حصـــار، دفاتـــر عملیاتـــی، 

ـــل  ـــرتاک، جرثقی ـــا لیف ـــنده ی ـــاحلی، کش ـــل س جرثقی

محوطـــه.

ــا: در طراحـــی  عوامـــل موثـــر بـــر طراحـــی ترمینال هـ
ترمینال هـــا عوامـــل مشـــخصی کـــه در برنامه ریـــزی 

ـــن عوامـــل  ـــر هســـتند. ای ـــن می شـــوند موث ـــدر تعیی بن

عبارتنـــد از: ظرفیـــت ترمینـــال در ســـال )تـــن در 

ــوع  ــال )نـ ــوع ترمینـ ــال(، نـ ــا TEUs در سـ ــال یـ سـ

ـــوع  ـــداد پســـت اســـکله، ن ـــه شـــونده(، تع کاالی مبادل

ــه،  ــتی و محوطـ ــری کشـ ــه و بارگیـ ــزات تخلیـ تجهیـ

moves/ ـــا ـــاعت ی ـــن در س ـــری )ت ـــه و بارگی ـــرم تخلی ن

hour(، مدت زمـــان توقـــف کاال در ترمینـــال )روز(، 

الگـــوی بارچینـــی، نســـبت حمل و نقـــل کاال بـــا 

کامیـــون و قطـــار.

ــی: شــبکه های دسرتســی  ــبکه های دسرتس ــی ش طراح
یــک بنــدر شــامل شــبکه جــاده ای، شــبکه راه آهــن و 

تقاطع هاســت. شــبکه جــاده ای: ایــن شــبکه شــامل 

جــاده اصلــی ورود و خــروج بــه بنــدر و جاده هــای 

فرعــی متصــل بــه ترمینال هــا اســت. قابل ذکــر 

ــی از  ــا جزی ــل ترمینال ه ــای داخ ــه جاده ه ــت ک اس

ــی  ــاظ طراح ــه لح ــوند و ب ــوب می ش ــال محس ترمین

هندســی و ســازه ای )نــه الزامــا ترافیکی( تابــع رشایط 

ــن  ــبکه راه آه ــن: ش ــبکه راه آه ــتند. ش ــال هس ترمین

در یــک بنــدر شــامل ســه بخــش اساســی اســت. 

شــانتینگ یارد )خــارج از بنــدر(، ایســتگاه های تخلیه 

و بارگیــری )داخــل ترمینال هــا( و راه آهــن مواصالتــی 

از شــانتینگ یارد بــه ایســتگاه های تخلیــه و بارگیری.

ـــری در  ـــه و بارگی قابل ذکـــر اســـت ایســـتگاه های تخلی

ـــا  ـــد ت قســـمت انتهایـــی بیرونـــی ترمینال هـــا قـــرار دارن

کم تریـــن تقاطـــع را بـــا جاده هـــای داخـــل ترمینـــال 

ـــا  ـــه کااله ـــی ک ـــوارد اندک ـــاید در م ـــند. ش ـــته باش داش

به صـــورت یکـــرسه بـــا قطـــار حمـــل می شـــوند، 

خطـــوط راه آهـــن روی اســـکله ها نیـــز کشـــیده 

می شـــود. درواقـــع ایســـتگاه تخلیـــه و بارگیـــری در 

ـــت. ـــتی اس ـــای کش ـــت پ ـــن حال ای

تقاطع هـــا: ایـــن تقاطع هـــا دودســـته اند. هم ســـطح 
و غیـــر هم ســـطح کـــه ممکـــن اســـت تقاطـــع 

ـــد.  ـــن باش ـــا راه آه ـــاده ب ـــا ج ـــر و ی ـــا یکدیگ ـــا ب جاده ه

ـــی  ـــع تابع ـــودن تقاط ـــطح ب ـــر هم س ـــا غی ـــطح ی هم س

ـــت.  ـــه اس ـــل و بودج ـــط مح ـــک، رشای ـــزان ترافی از می

ـــع  ـــتفاده از تقاط ـــودن اس ـــاب ب ـــر اجتن ـــورت غی در ص

هم ســـطح بایـــد از بـــرآورده شـــدن الزامـــات ایمنـــی 

اطمینـــان حاصـــل کـــرد.

ـــارج  ـــن زون خ ـــاختامن های ای ـــی زون اداری: س طراح
ـــه زون  ـــت ب ـــا الزم اس ـــد ام ـــرار دارن ـــی ق از زون عملیات

ــته  ــی داشـ ــل قبولـ ــی قابـ ــت دسرتسـ ــور قابلیـ مزبـ

ـــوده و  ـــر ب ـــزای زی ـــامل اج ـــوال ش ـــن زون معم ـــد. ای باش

ـــی  ـــط خاص ـــت ضواب ـــدام الزم اس ـــی هرک ـــرای طراح ب

ـــاختامن  ـــدر، س ـــاختامن اداری بن ـــرد. س ـــت ک را رعای

گمـــرک، هتـــل یـــا مهـــامن رسا، ســـالن غذاخـــوری، 

مســـجد یـــا منازخانـــه، شـــبکه راه هـــای ارتباطـــی و 

فضـــای ســـبز. 

طراحــی زون پشــتیبانی- صنعتــی: طراحــی و ایجــاد زون 
پشــتیبانی – صنعتــی بــرای توســعه و بقــای یــک بندر 

ازیک طــرف و توســعه و بقــای اقتصــاد منطقــه و حتــی 

ــوردار  ــادی برخ ــت زی ــر از اهمی ــرف دیگ ــور از ط کش

اســت. در صــورت ایجــاد چنیــن منطقــه ای در جــوار 

ــزی بنــدر نیــز تحــت  ــا در نزدیکــی بنــدر، برنامه ری و ی

تاثیــر قــرار  می گیــرد و در مطالعــات بــازار بایــد عامــل 

ــاری اســت کــه  ــدار ب ــز وارد کــرد و آن مق دیگــری را نی

ــدر ایجــاد  ــرای بن وجــود زون پشــتیبانی – صنعتــی ب

می منایــد. طراحــی ایــن زون مبحــث بســیار مفصلی 

ــات  ــه موضوع ــه ب ــه توج ــن مقال ــد ای ــا در ح ــت ام اس

زیــر قابــل اشــاره اســت. بررســی پتانســیل بــازار بــرای 

ــات  ــنت الزام ــر گرف ــدر، در نظ ــا بن ــل ب ــل متقاب تعام

ــژه  ــه وی ــری در منطق ــادر نســل دوم و ســوم، قرارگی بن

ــب  ــاط مناس ــکان ارتب ــه آزاد، ام ــا منطق ــادی ی اقتص

بــا تاسیســات بنــدری )ترمینال هــا(، توجــه ویــژه 

بــه محیط زیســت به خصــوص در زون صنعتــی 

و دسرتســی بــه تاسیســات زیربنایــی و یــا امــکان 

ایجــاد آن.

ـــای  ـــی از بخش ه ـــرح مفصل ـــه ط ـــن مرحل ـــان ای در پای
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مختلـــف یـــک بنـــدر در دســـت داریـــم کـــه معـــادل 

طـــرح تفصیلـــی در مطالعـــات شـــهری اســـت. ایـــن 

ــته  ــی داشـ ــه مهندسـ ــه جنبـ ــش از این کـ ــرح بیـ طـ

ـــه  ـــوان ب ـــن رو می ت ـــی دارد. از ای ـــه عملیات ـــد، جنب باش

آن طـــرح عملیاتـــی یـــا بهره بـــرداری هـــم گفـــت. در 

ایـــن طـــرح مفهومـــی، چندیـــن و چنـــد پـــروژه مختلـــف 

ـــوع آن  ـــه ن ـــا توجـــه ب ـــد ب وجـــود دارد کـــه هرکـــدام را بای

ـــا طـــرح و نقشـــه های  ـــه مهندســـان مربوطـــه ســـپرد ت ب

ـــد. ـــه کنن ـــی آن را تهی اجرای

مهندســی بنــدر : پــس از طراحــی بندر کــه می تــوان آن 
را طــرح تفصیلــی، عملیاتــی و یــا طــرح بهره بــرداری از 

بنــدر نیــز نامیــد، نوبــت طراحــی مهندســی ســازه ها، 

تاسیســات و تجهیــزات بنــدری بــر اســاس نتایــج 

مرحلــه قبــل اســت. شــایان ذکر اســت برخــی از 

کارهــای ایــن مرحلــه و مرحلــه قبــل در برخــی اجــزای 

بنــدر مثــل ســاختامن ها و یــا موج شــکن و کانــال 

دسرتســی، ممکــن اســت هم پوشــانی داشــته باشــند 

اما دیگر قســمت های یــک بندر کــه ازنظــر عملکردی 

ماهیتــی پویــا و دینامیــک دارنــد و به نوعــی می تــوان 

آن هــا را بخشــی از یــک خــط تولیــد دانســت، مرحلــه 

طراحــی و مهندســی در آن هــا کامــال مجــزا و دو مقوله 

ــش  ــی بخ ــر طراح ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــف اس مختل

دینامیــک بنــدر را عمدتــا بایــد متخصصــان امــور 

بنــدری انجــام دهنــد و مهندســی ایــن بخــش از بندر 

را متخصصان امور مهندســی. البته در قســمت هایی 

مثل طراحــی موج شــکن و کانال دسرتســی همکاری 

تنگاتنــگ مهندســان و متخصصــان امــور دریایــی 

اجتناب ناپذیــر اســت و در طراحــی مــواردی مثــل 

طراحــی ســاختامن های اداری در حیطــه کاری 

مهندســان اســت. بــا ایــن مقدمــه در ادامــه بــه 

بخش هــای مختلف مهندســی بندر اشــاره می شــود.

ــازه های  ــی س ــی: در مهندس ــازه های دریای ــی س مهندس
دریایی ایــن موضوعات مطرح اســت: هیدرودینامیک 

امــواج، طراحــی ســازه موج شــکن، طراحی اســکله ها، 

طراحــی دلفین هــا، محاســبه پایــداری کانــال 

دسرتســی، محاســبات رســوب گذاری و اجــرای مــدل 

ریاضــی یــا فیزیکــی. تخصص هــای موردنیــاز در ایــن 

ــه،  ــی، زلزل ــازه های دریای ــت از س ــارت اس ــش عب بخ

ــک و... ــا، ژئوتکنی ــک دری فیزی

ـــازه های  ـــی س ـــدری: در مهندس ـــازه های بن ـــی س مهندس
ـــتحصال  ـــت: اس ـــرح اس ـــات مط ـــن موضوع ـــدری ای بن

زمیـــن و تحکیـــم خـــاک، طراحـــی انبارهـــای 

روبـــاز )زیرســـازی و روســـازی(، طراحـــی انبارهـــای 

رسپوشـــیده، طراحـــی ســـاختامن ها )اداری، 

عملیاتـــی، خدماتـــی و... (، طراحـــی راه هـــا، طراحـــی 

راه آهـــن و طراحـــی پل هـــا. تخصص هـــای موردنیـــاز 

در ایـــن بخـــش عبـــارت اســـت از: ژئوتکنیـــک، 

ــن و...  ــک، راه آهـ ــه، ترافیـ ــازه، زلزلـ ــامری، سـ معـ

ـــات  ـــی تاسیس ـــی: در مهندس ـــات برق ـــی تاسیس مهندس
ــی  ــت: طراحـ ــرح اسـ ــات مطـ ــن موضوعـ ــی ایـ برقـ

شـــبکه بـــرق بنـــدر، طراحـــی پســـت های بـــرق، 

ـــا  ـــی انباره ـــتم های برق ـــا، سیس ـــنایی محوطه ه روش

و ســـاختامن ها، سیســـتم های انتقـــال دیتـــا و 

مخابـــرات، سیســـتم های اعـــالم حریـــق ابنیـــه و 

محوطه هـــا، طراحـــی شـــبکه بـــرق اضطـــراری. 

تخصص هـــای موردنیـــاز در ایـــن بخـــش عبـــارت 

اســـت از قـــدرت، مخابـــرات، کامپیوتـــر و...

مهندســـی تاسیســـات مکانیکی: در مهندســـی تاسیســـات 
ـــی  ـــت: طراح ـــرح اس ـــات مط ـــن موضوع ـــی ای مکانیک

شـــبکه آب بنـــدر، شـــبکه جمـــع آوری فاضـــالب بنـــدر، 

طراحـــی شـــبکه آب آتش نشـــانی، سیســـتم های 

ــالب  ــا، آب و فاضـ ــه و محوطه هـ ــق ابنیـ ــا حریـ اطفـ

ــا.  ــی تصفیه خانه هـ ــا، طراحـ ــاختامن ها و انبارهـ سـ

تخصص هـــای موردنیـــاز در ایـــن بخـــش عبـــارت 

اســـت از مکانیـــک ســـیاالت و ... 

مهندســـی تجهیـــزات: در مهندســـی تجهیـــزات ایـــن 

ــه  ــح کـ ــن توضیـ ــا ایـ ــت. بـ ــرح اسـ ــات مطـ موضوعـ

ــازه های دریایـــی و بنـــدری  تجهیـــزات برخـــالف سـ

در کارخانـــه  ســـاخته می شـــوند و ســـازوکاری 

متفـــاوت بـــا بخش هـــای پیش گفتـــه دارد. انـــواع 

جرثقیل هـــای ســـاحلی، گنرتی کریـــن هـــا، آن 

لودرهـــا و آپ لودرهـــا، بـــگ لودرهـــا و تســـمه نقاله هـــا، 

 ،)RMG,RTG( جرثقیل هـــای محوطـــه، ترانســـتیرنها

ـــواع  ـــت، ان ـــاپ لیف ـــتاکر و ت ـــچ اس ـــر، ری ـــرتادل کری اس

لیفرتاک هـــا، انـــواع کشـــنده های ترمینـــال. 

تخصص هـــای موردنیـــاز در ایـــن بخـــش بســـیار 

ـــت  ـــارت اس ـــا عب ـــدادی از آن ه ـــه تع ـــت ک ـــوع اس متن

ـــزار  ـــر، اب ـــرق، کامپیوت از مکانیـــک جامـــدات، ســـازه، ب

دقیـــق و... 

نتیجه گیـــری: بنابـــر توضیحـــات ارایـــه شـــده در 
ــود  ــه مشـــخص وجـ ــه مرحلـ ــعه سـ ــای توسـ طرح هـ

دارد: برنامه ریـــزی، طراحـــی، مهندســـی. ایـــن ســـه 

مرحلـــه به عنـــوان طـــرح جامـــع، طـــرح تفصیلـــی، 

مطالعـــات فـــاز 1 و 2 نیـــز شـــناخته می شـــود. معمـــوال 

ـــود  ـــام می ش ـــاز 1 و 2 انج ـــات ف ـــع و مطالع ـــرح جام ط

ولـــی مطالعـــات تفصیلـــی کـــه معـــادل طراحـــی بنـــدر 

ـــه  ـــت ک ـــه گرف ـــوان نتیج ـــن رو می ت ـــر. از ای ـــت خی اس

ــده و بیـــش از  ــول مانـ ــدر مغفـ مبحـــث طراحـــی بنـ

ـــرد. ـــرار گی ـــر ق ـــد مدنظ ـــش بای پی
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آینده تجهیزات تخلیه و بارگیری کشتی در بنادر کانتیری
     مهدی رستگاری     

رییس امور تحقیق و توسعه رشکت توسعه خدمات بندری و دریایی سینا

ـــارش، انبارهـــا،   ـــادر )اعـــم از پهلوگاه هـــا، محوطه هـــای انب ـــد، بعـــد از زیرســـاخت بن ـــان می آی ـــه می ـــادر کانتیـــرنی ب ـــع در بن ـــی کـــه صحبـــت از مدیریـــت مناب زمان

شـــبکه مســـیرها و غیـــره(، تجهیـــزات تخلیـــه- بارگیـــری کشـــتی در هـــر بنـــدر راهربدی تریـــن منابـــع سیســـتم عملیـــات آن هـــا بـــه شـــامر می آینـــد. روســـازه های 

ـــه و بارگیـــری کشـــتی های مـــرتدد  ـــزار اجـــرای تخلی ـــن تجهیـــزات اب ـــد. ای ـــه اجـــرا درآورن ـــه و بارگیـــری را ب ـــی تخلی ـــه آن امـــکان می دهنـــد کـــه کارکـــرد اصل بنـــدر ب

ـــرد   ـــن کارک ـــا اصلی تری ـــک کالم، نه تنه ـــد. در ی ـــامر می آین ـــه ش ـــادر ب ـــات بن ـــد عملی ـــن فراین ـــی حیاتی تری ـــع الزام ـــامر مناب ـــت در ش ـــن جه ـــوده و از ای ـــدر ب ـــه بن ب

بنـــدر )یعنـــی قابلیـــت پذیـــرش کشـــتی در آن( منـــوط بـــه برخـــورداری از تجهیـــزات تخلیه-بارگیـــری اســـت، بلکـــه کیفیـــت ارا یـــه خدمـــات در ایـــن فراینـــد حیاتـــی نیـــز وابســـتگی 

ـــتی  ـــری کش ـــزات تخلیه-بارگی ـــب تجهی ـــرح غال ـــوان ط ـــه به عن ـــت ک ـــا اس ـــرای دهه ه ـــن ب ـــزات گنرتی کری ـــد. تجهی ـــزات می یاب ـــن تجهی ـــرد ای ـــخصات و عملک ـــه مش ـــام ب ـــام و مت ت

ـــود  ـــع موج ـــن منب ـــز گران تری ـــن تجهی ـــوند؛ ای ـــناخته می ش ـــرنی ش ـــدر کانتی ـــات بن ـــه عملی ـــوه چرخ ـــوگاه« بالق ـــوان مهم ترین»گل ـــب به عن ـــد و اغل ـــرنی درآمده ان ـــادر کانتی در بن

در سیســـتم عملیـــات بنـــدری اســـت و تغییـــر در تعـــداد یـــا اصـــالح آن هـــا بســـیار پرهزینـــه و زمان طلـــب بـــوده و عـــالوه بـــر آن موجـــب تعطیـــل شـــدن کل عملیـــات اســـکله و شـــناور 

تـــا زمـــان راه انـــدازی آن خواهـــد شـــد. از ایـــن رو می تـــوان گفـــت کـــه افزایـــش تجهیـــزات تخلیه-بارگیـــری شـــناورها و یـــا اصـــالح ســـاختاری آن هـــا بـــرای ارتقـــای ظرفیـــت بنـــدر عمـــال 

در بـــازه کوتاه مـــدت غیرممکـــن اســـت. عـــالوه بـــر ایـــن چنان کـــه گفتیـــم عملیـــات تخلیـــه و بارگیـــری شـــناور به عنـــوان تعیین کننده تریـــن، پیچیده تریـــن و اصلی تریـــن 

فراینـــد موجـــود در سیســـتم عملیـــات بنـــدری، عمـــال توســـط گنرتی کریـــن بـــه اجـــرا درمی آیـــد. ازایـــن رو بـــا توجـــه بـــه محدودیـــت موجـــود درزمینـــه تامیـــن تجهیـــزات 

ـــر  ـــات شـــناور )چـــه در ســـطح کنـــرتل شـــناور، و چـــه در ســـطح کنـــرتل اســـکله( از ظرفیـــت گنرتی کرین هـــای موجـــود در اســـکله فرات ـــی کـــه حجـــم عملی ـــن، در صورت گنرتی کری

ـــوع  ـــن موض ـــت. ای ـــد یاف ـــل خواه ـــناور تقلی ـــات ش ـــد عملی ـــا فراین ـــان ب ـــم کار متبادلش ـــدازه حج ـــا به ان ـــرد آن ه ـــده و عملک ـــز معطل مان ـــدر نی ـــی بن ـــای عملیات ـــه فراینده رود، بقی

ـــه نارســـایی  ـــن ترتیـــب هرگون ـــن فرایندهـــا خواهـــد شـــد. به ای ـــره( در ای ـــع انســـانی، و غی ـــان و کار مناب ـــه ای، کشـــنده ها،  زم ـــزات پایان ـــه )اعـــم از تجهی ـــع پایان ـــد مناب موجـــب تهدی

ـــه- ـــد تخلی ـــی فراین ـــدر یعن ـــانی بن ـــژه در پیش ـــار آن به وی ـــد و آث ـــش بکش ـــه چال ـــا را ب ـــادر و پایانه ه ـــی بن ـــوان عملیات ـــت و ت ـــد ظرفی ـــن می توان ـــزات گنرتی کری ـــرد تجهی در عملک

ـــی از  ـــه و برخ ـــرنی پرداخت ـــادر کانتی ـــن در بن ـــزات گنرتی کری ـــراروی تجهی ـــایل ف ـــن مس ـــی از مهم تری ـــه برخ ـــم ب ـــد داری ـــه قص ـــن مقال ـــت. در ای ـــد یاف ـــود خواه ـــناور من ـــری ش بارگی

روندهای توسعه ای مواجه با این مسا یل را موردبررسی قرار دهیم.
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رشد ابعاد کشتی ها 
در فاصله سال های ۲0۲0 – ۲000 میالدی

شـاید بتوان گفت که رشد ابعاد کشتی های کانتیرنبر 

از ابتـدای هـزاره سـوم میـالدی بزرگ تریـن عامـل 

در راسـتای تغییـر در تجهیـزات گنرتی کریـن در 

بنـادر بـوده اسـت. صنعـت کشـتیرانی کانتیـرنی در 

پاسـخ به فشـارهای موجود بـرای کاهـش هزینه های 

زنجیره هـای تامیـن و همچنیـن متایـل زیـاد موجـود 

در زمینـه کاهـش هزینه هـا، همـواره درصـدد افزایش 

ابعاد کشـتی های مورد بهره بـرداری در ناوگان جهانی 

حرکت منوده تـا بتواند رصفه جویی مقیـاس موردنظر 

را در صنعـت برقـرار منایـد. حاصـل ایـن امـر آن بـوده 

که ظرف 50 سـال گذشـته به طـور متوسـط هر هفت 

سـال ابعـاد بزرگ تریـن کشـتی کانتیرنبر  موجـود در 

جهـان دسـتخوش انقـالب شـده و کشـتی کانتیرنبر 

بزرگ تـری بـه بازارهـای جهانـی معرفی شـده اسـت. 

منودار شـامره 1 نشـان دهنده رشـد ابعاد کشتی های 

کانتیرنبـر و ظهـور نسـل های هفت گانـه آن هـا در 

نیم قـرن اخیـر اسـت.

ظهور کشـتی های نسـل ششـم و هفتم در چند سـال 

اخیـر، انقـالب بزرگی در صنعت کشـتیرانی به شـامر 

مـی رود. ایـن کشـتی ها کـه طـی ایـن سـال ها بـه 

»ابرکشتی« موسوم شده اند، اسـتعداد و آمادگی بنادر 

جهـان را بـه چالـش کشـیده و به طـور خـاص در چند 

سال اخیر آثار فوق العاده مهمی بر عملیات تجهیزات 

گنرتی کریـن داشـته اند. 

اولیـن اثـر قابل توجـه ابرکشـتی ها، رانـده شـدن 

کشـتی های بزرگ تر به بنـادر کوچک تر یا مسـیرهای 

ثانویـه تجـارت دریابـرد اسـت. بـه گفتـه دیویدسـون 

)2014(، رشـد ابعـاد کشـتی در مسـیرهای اولیـه 

تجـارت دریابـرد بیـن 37-21 درصـد و در مسـیرهای 

ثانویه تجارت دریابرد بیـن 73-47 درصد خواهد بود. 

این تصویر به خوبی گویای ورود »کشتی های بزرگ تر 

بـه بنـادر کوچک تـر« اسـت. به ایـن ترتیب بسـیاری از 

بنادر جهان شـاهد ورود کشـتی های بزرگـی خواهند 

بـود که پیش از آن بـه آن جا تردد منی کردند. این رشـد 

ابعـاد کشـتی ها چنان کـه خواهیـم گفـت بسـیاری از 

بنـادر را در جهـان با مشـکل مواجـه منوده اسـت.

الـف( پهلودهـی هم زمـان یـک شـناور پاناماکـس 

پـالس، پسـت پاناماکـس و سوپرپسـت پاناماکس در 

سـال 2000

ب( پهلودهی هم زمان یک شـناور نوپسـت پاناماکس 

و ماالکاماکس در سال 2014

ج( پهلودهـی هم زمان یک شـناور نوپسـت پاناماکس 

و ماالکاماکس جدید در سـال 2020

از طـرف دیگـر پهلودهـی کشـتی های بزرگ تـر در 

بنـادر موجـب اتـالف در بهره بـرداری از خـط اسـکله 

بندر خواهد شـد. چنان که در شـکل 2 قابل مشـاهده 

اسـت، پهلودهـی هم زمـان یک کشـتی نسـل هفتم و 

یـک کشـتی نسـل ششـم در طـول متعـارف هـزار مرت 

خط اسـکله موجب خواهد شـد کـه حـدود 10 درصد 

از خـط اسـکله خالـی مبانـد. ایـن در حالی اسـت که 

خـط اسـکله یـک دارایـی چنـد صـد میلیـون دالری 

اسـت و اتـالف 10 درصـد از آن به معنای اتـالف دهها 

میلیـون دالر از رسمایـه بنـدر اسـت.  عـالوه بـر ایـن 

عاطـل مانـدن بخشـی از اسـکله بـه معنـای آن اسـت 

کـه گنرتی کرین هـای موجـود در خـط اسـکله باید با 

آرایـش به مراتب فرشده تری بر روی ابرکشـتی مسـتقر 

شـوند. از طرفی تعـداد کانتیرنهـای مـورد صفافی در 

هر مـرت از طول کشـتی نیـز به مرورزمـان افزایش یافته 

اسـت. برآینـد ایـن دو موضـوع، کاهـش چشـم گیر 

قابلیـت مانـور طولـی تجهیـزات گنرتی کرین بـر روی 

کشتی های کانتیرنبر اسـت. این موضوع به خوبی در 

منودار شکل 3 قابل مشاهده است. افزایش فرشدگی 

الگوی آرایش تجهیـزات گنرتی کرین و تراکم صفافی 

چینه کانتیرنی در کشتی از جمله عوامل دشوارکننده 

عملیـات تخلیه-بارگیـری شـناور در بنـدر اسـت: از 

یک سـو مامنعـت فضایـی گنرتی کرین هـا می توانـد 

در دسرتسـی بـه سـلول های کانتیـرنی را  در کشـتی 

دشوارتر سـازد و از سـوی دیگر رسعت متوسط حرکت 

اسـپریدر )به عنوان تعیین کننده ترین عامل بهره وری 

در عملیـات شـناور( بـرای افزایـش دقـت و صحـت 

عملیـات کندتـر خواهد شـد.

اما تغییرات مرتبـط با تجهیـزات گنرتی کرین محدود 

بـه ایـن مقـدار نیسـت. در سـیر توسـعه کشـتی های 

کانتیرنبـر، بـرای آن کـه عبـور پذیـری کشـتی ها از 

تنگه هـا و کانال هـا همچنـان حفـظ شـود، همـواره 

سـعی در آن بـوده کـه کم تریـن تغییـر در عمـق آبخور 

کشـتی ایجـاد شـود. در عـوض عـرض کشـتی، طـول 

کشـتی و هواخـور کشـتی )عمدتـا از حیـث ارتفـاع 

صفافـی روی عرشـه( در نسـل های مختلـف کشـتی 

دسـتخوش تغییـر شـده اند. بیـن سـال های 2001 

تـا 2006، تعـداد کانتیرنهـای قابـل صفافـی در 

عـرض کشـتی کانتیرنبـر از 17 ردیـف در کشـتی 

سوپرپسـت پاناماکـس بـه 22 ردیـف در کشـتی های 

نوپسـت پاناماکس رسـید. بسـیاری از بنادر بزرگ که 

پیش بینی ظهور کشتی های نسل ششـم را دستامیه 

طراحـی خـود قـرار داده بودنـد، طـول امتـداد پیـش 

بازویـی تجهیـزات گنرتی کرین خـود را بـرای تخلیه و 

بارگیـری در عـرض 22 ردیف کانتیرن منظـور منودند. 

اما ظهور و شیوع کشتی های نسـل هفتم در بازارهای 

جهانـی مایـه حیـرت و غافلگیـری بسـیاری از بنـادر 

مطـرح جهان شـد. بـه ایـن ترتیب آن هـا به یک بـاره در 

معرض ورود ابرکشـتی هایی قرار می گرفتند که عرض 

چینـه کانتیـرنی آن هـا بیـش از امتـداد پیـش بازویی 

تجهیـزات تخلیه-بارگیریشـان بـود و احیانـا ارتفـاع 

چینـه کانتیـرنی در آن هـا نیـز )در گنرتی کرین هـای 

سوپرپسـت پاناماکـس( به انـدازه یـک کانتیـرن کـم 

بـود. ایـن بنـادر اغلـب مجبـور می شـدند با توسـل به 

لطایف الحیـل )ازجمله هامهنگی  با خط کشـتیرانی 

در تهیه برنامه صفافی شـناور، دادن لیسـت جز یی به 

شـناور مهارشـده، و یا دور کردن شـناور از اسکله برای 

ایجـاد دسرتسـی به ردیف مـازاد صفافـی( بـه تخلیه و 

بارگیـری کانتیـرن در این کشـتی ها بپردازنـد. ازجمله 

بنـادری که در طی سـه سـال اخیـر با چنین مسـایلی 

دسـت به گریبان بوده انـد، می تـوان بـه روتـردام، 

فلیکـس اسـتو و هامبـورگ اشـاره کـرد.

اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می شود که دریابیم 

با رشد ابعاد کشـتی کانتیرنبر، حجم متوسط عملیات 

آن نیـز در بنـدر به طـور چشـم گیری رشـد کرده اسـت. 

بارگیري شناور نمود -در پیشانی بندر یعنی فرایند تخلیه ویژهبه و آثار آن ها را به چالش بکشدپایانه

 خواهد یافت.

انتینري ک کرین در بنادرمسائل فراروي تجهیزات گنتري ترینمهمدر این مقاله قصد داریم به برخی از 
 قرار دهیم. موردبررسیل را یمواجهه با این مسا ايتوسعهپرداخته و برخی از روندهاي 

 میالدي 2000 – 2020 هايسالدر فاصله  هاکشتیرشد ابعاد 

عامل در  ترینبزرگکانتینربر از ابتداي هزاره سوم میالدي  هايکشتیشاید بتوان گفت که رشد ابعاد 

راستاي تغییر در تجهیزات گنتري کرین در بنادر بوده است. صنعت کشتیرانی کانتینري در پاسخ به 
تامین و همچنین تمایل وافر موجود در زمینه  هايزنجیره هايهزینهفشارهاي موجود براي کاهش 

در ناوگان جهانی حرکت  برداريبهرهمورد  هايکشتیافزایش ابعاد  ددرصد، همواره هاهزینهکاهش 
را در صنعت برقرار نماید. حاصل این امر آن بوده که ظرف  موردنظرمقیاس  جوییصرفهنموده تا بتواند 

کشتی کانتینربر  موجود در جهان  ترینبزرگمتوسط هر هفت سال ابعاد  طوربهپنجاه سال گذشته 

 1است. نمودار  شدهمعرفیبه بازارهاي جهانی  تريبزرگده و کشتی کانتینربر دستخوش انقالب ش
 اخیر است. قرننیمدر  هاآن گانههفت هاينسلکانتینربر و ظهور  هايکشتیرشد ابعاد  دهندهنشان

 

نسل ششم و هفتم در چند سال اخیر، انقالب بزرگی در صنعت کشتیرانی به شمار  هايکشتیظهور 
، استعداد و آمادگی بنادر جهان اندشدهموسوم » ابرکشتی«به  هاسالکه طی این  هاکشتی. این رودمی

مهمی بر عملیات تجهیزات گنتري  العادهفوقاخص در چند سال اخیر آثار  طوربهرا به چالش کشیده و 
 . اندداشتهکرین 
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به عنوان مثـال حجـم متوسـط عملیـات یـک کشـتی 

نسـل هفتم، نسـبت به یک کشـتی نسل ششـم و یک 

کشـتی نسـل پنجم به ترتیب 16 درصـد و 106 درصد 

رشـد داشـته اسـت. عـالوه بـر این بـا توجـه بـه افزایش 

هزینـه رسمایـه ای کشـتی بـرای خطـوط کشـتیرانی، 

التزام به پنجره زمانی سـفر کشـتی، و تقاضـای فزاینده 

صاحبان کاال برای کاهش زمان تحویل مایحتاجشـان 

در زنجیره های تامین، بنادر تحت فشار فزاینده ای برای 

افزایش رسعت تخلیـه و  بارگیری شـناور قرارگرفته اند. 

توقع خطوط کشتیرانی برای ارتقای بهره وری عملیات 

شـناور )و تجهیـزات گنرتی کریـن( به طـور مـداوم در 

حـال افزایـش اسـت. بـا ایـن اوصـاف بـه نظر می رسـد 

جلب نظـر خطوط کشـتیرانی و حفـظ رقابت پذیری به 

دغدغـه ای جهانی بـرای بنـادر کانتیرنی تبدیل شـده 

اسـت. در این جا الزم است به طرح این پرسش بپردازیم 

کـه راهکارهای مواجهـه با ایـن چالش کدام هسـتند؟ 

اجازه بدهید در ادامه مطلـب با مترکز بر روی تجهیزات 

گنرتی کرین به طـور اجاملی به راهکارهـای متصور در 

این زمینـه بپردازیم.

راهکارها

برخـالف آن چـه بـه نظـر می رسـد، موثرتریـن راهـکار 

مواجهـه بـا حضـور ابرکشـتی ها در بنـادر را نبایـد در 

گرماگرم عملیات شـناور در پیشانی اسکله جست. در 

واقع اولین سطح از راهکارها در بنادری همچون بنادر 

جمهوری اسـالمی ایران که در حال توسـعه هسـتند، 

باید در فاز طراحی بندر و تعیین مشخصات تجهیزات 

روسـازهای بنـدر بـه کار بسـته شـود. البتـه بر اسـاس 

درایـت موجود در دسـتگاه های نظارتـی و اجرایی این 

مهـم به خوبـی بـه کار بسته شـده اسـت و تجهیـزات 

گنرتی کرین را با مشـخصات روز سـفارش داد. در این 

میان بایـد توجه داشـت کـه در انتخـاب گنرتی کرین 

نباید رصفا مقید به مشخصات و محدودیت های سایر 

اجزای بندر همچون کانال دسرتسـی و ابخور اسـکله 

مانـد. بسـیاری از بنـادر با عمقـی کم تر از عمـق بنادر 

ما محل سـفر ابرکشـتی های نسـل هفتم هسـتند که 

ازجملـه آن هـا می تـوان به بنـدر هامبـورگ و بندر لس 

آنجلـس اشـاره کنیـم. این گونـه بنادر بـا توجـه به واقع 

بـودن در انتهـای مسـیرهای اصلـی تجـارت دریایـی 

و سـبک بـودن کشـتی در زمـان ورود کشـتی بـه آن ها 

اقـدام بـه پذیـرش ابـر کشـتی ها می کننـد و البتـه در 

این زمینـه از متام امکانـات الزم )ازجمله هامهنگی با 

خطوط کشـتیرانی در تهیه برنامه بارچینی، اسـتفاده 

از جریان هـای مـد دریـا، بسـیج منابـع پایانـه ای و 

غیـره( اسـتفاده می کنند تـا بتوانند با جـذب این گونه 

شـناورها و رسویس هـای الیـرنی شـان رقابت پذیـری 

خود را در سـطح منطقه ای حفـظ کـرده و ارتقا دهند. 

البته بـه لطف خـدا بنادر کشـور ما به اتـکای موقعیت 

ممتـاز ژئواکونومیـک آن و مزایـای فراهـم در شـبکه 

حمل و نقل و لجسـتیک کشـور به مثابـه درگاه تجارت 

مناطق خاورمیانه و آسـیای میانه عمل کنـد و از این رو 

به عنـوان مبـدا و مقصـد سـفر رسویس هـای الیـرنی 

منطقه خلیج فـارس عمل کننـد. هم اکنون کـه در فاز 

توسـعه و تجهیز بنادر خود هسـتیم، اگر خـدا بخواهد 

بایـد به گونـه ای عمـل کنیـم کـه در آینـده از حیـث 

محدودیـت در مشـخصات تجهیـزات خـود با مشـکل 

مواجه نشـویم. البته توسـعه تسـهیالت دریایـی بنادر 

کشـور نیـز مبحث دیگـری اسـت که حتـام باید بـه آن 

پرداخـت و در جـای خـود حـق آن را ادا کـرد. یکـی از 

شـواهد خـوب راهـکار مطرح شـده در بـاال، روندهـای 

قابل مشـاهده در ابعـاد تجهیـزات گنرتی کریـن 

تحویل شـده در جهـان بیـن سـال های 2005 تـا 

2014 میـالدی اسـت کـه در منودارهـای تصویـر 5 

قابل مشـاهده هسـتند. چنان کـه دیـده می شـود در 

ایـن سـال ها اکـر قریـب به اتفـاق مـوارد، تجهیـزات 

گنرتی کریـن سـفارش و تحویل شـده در بنـادر جهان 

دارای حداکـر طـول امتـداد پیـش بازویـی، حداکر 

ارتفـاع باالبـری و حداکـر ظرفیـت باالبـری ممکن در 

بـازار بوده انـد. 

اما عالوه بـر این روندها کـه خلق کننـده و ارتقادهنده 

ظرفیـت در فراینـد تخلیـه و بارگیری شـناور هسـتند، 

روندهای تحول آفرین دیگری نیز هستند که بهره وری 

ایـن فراینـد را ارتقا می دهنـد. توجه به ایـن روندها نیز 

در تامیـن رقابت پذیری بنادر کشـور به غایـت رضوری 

اسـت. یکـی از ایـن روندهـا به طـور حتـم اتوماسـیون 

صنعتـی اسـت. هـر چـه مـا بتوانیـم دخالـت انسـان 

را در فراینـد عملیـات بـه حداقـل رسـانده و سیسـتم 

عملیـات را خودکارسـازی کنیـم، در ارتقای بهـره وری 

عملیـات موفق تـر خواهیـم بـود. ایـن موضـوع در 

تجهیـزات پایانـه ای مـورد سـاخت در جهـان و کنرتل 

فرایندهـای عملیاتـی در آن به خوبـی هویـدا اسـت؛ 

امـا هـر چـه بتوانیـم از اتـکای بـه مهارت هـای افـراد 

در عملیـات بکاهیـم و به جـای آن هـا از امکانـات 

اتوماسـیون صنعتـی اسـتفاده کنیـم، می توانیـم بـا 

هزینـه کم تـر بـه سـطوح خطـای پایین تـر و ایمنـی و 

بهـره وری باالتـری دسـت یابیم. ایـن موضوعی اسـت 

که بسیار در تجهیزات بندری کشـور جای کار دارد: از 

به کارگیری و بهبود سیسـتم های موجود در تجهیزات 

گنرتی کریـن بنادرمـان )ماننـد سـامانه های راهربی 

نیمه خـودکار، تاب گیر، ضد تصادم، اسـپریدر و غیره( 

تا فن آوری های جانبی )مانند ثبـت خودکار اطالعات 

کانتیرنها توسـط سـامانه های OCR ( و فن آوری های 

نوظهور )مانند راهربی متام خودکار تجهیز( می تواند 

در ایـن زمینـه موردنظر باشـد. 

ازآن جاکه مهم تریـن عامل در ارتقای بهـره وری، عامل 

برنامه ریـزی اسـت، بـه نظـر نگارنـده بایـد مولفه هـای 

توامنندسـاز برنامه ریـزی را در سیسـتم بنـادر خـود 

درصد از خط  10متر خط اسکله موجب خواهد شد که حدود  1000کشتی نسل ششم در طول متعارف 

میلیون دالري است و اتالف  صد چنداسکله خالی بماند. این در حالی است که خط اسکله یک دارایی 
اندن ها میلیون دالر از سرمایه بندر است.  عالوه بر این عاطل ماتالف ده معنايدرصد از آن به  10

 مراتببهبخشی از اسکله به معناي آن است که گنتري کرین هاي موجود در خط اسکله باید با آرایش 
بر روي ابرکشتی مستقر شوند. از طرفی تعداد کانتینرهاي مورد صفافی در هر متر از طول  تريفشرده

 طولی قابلیت مانور چشمگیرکاهش  این دو موضوع ، برآینداست.  یافتهافزایش مرورزمانبهنیز کشتی 

 3 شکلدر نمودار  خوبیبهاین موضوع  است. هاي کانتینربرتجهیزات گنتري کرین بر روي کشتی
افزایش فشردگی الگوي آرایش تجهیزات گنتري کرین و تراکم صفافی چینه  است. مشاهدهقابل

 سویکبارگیري شناور در بندر است: از -کانتینري در کشتی از جمله عوامل دشوارکننده عملیات تخلیه
کانتینري را  در کشتی دشوارتر  هايسلولدسترسی به در  تواندمیها ممانعت فضایی گنتري کرین

در  وريبهرهعامل  ترینکنندهتعیین عنوانبهحرکت اسپریدر (سرعت متوسط دیگر  سازد و از سوي

 .خواهد شدعملیات شناور) براي افزایش دقت و صحت عملیات کندتر 

 

و امتداد طولی قابل مانور تجهیزات کانتینربر  هايکشتیدر طول ابعاد صفافی کانتینر  اتتغییر -3 شکل

 میالدي 2020چهار دهه منتهی به سال طی   هاآنگنتري کرین بر 

 هايکشتیاما تغییرات مرتبط با تجهیزات گنتري کرین محدود به این مقدار نیست. در سیر توسعه 

همچنان حفظ شود، همواره سعی در  هاکانالو  هاتنگهاز  هاکشتی پذیري عبور کهآنکانتینربر، براي 
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)شناوربر متر.یو.اي.تی(تراکم صفافی به ازاي واحد طول کشتی کانتینربر 
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 .خواهد شدعملیات شناور) براي افزایش دقت و صحت عملیات کندتر 
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توسـعه دهیم. در ایـن زمینـه دو روند فوق العـاده مهم 

در حوزه فـن آوری اطالعـات در حال خلـق انقالبی در 

صنعت بنادر هسـتند که مـا نباید امـروز به هیچ وجه از 

آن ها غافل شـویم: ایـن دو رونـد عبارت انـد از اینرتنت 

اشـیا و کالن داده.

اینرتنت اشـیا به مـا امکان می دهـد که اشـیا پیرامون 

خـود را هوشـمند سـاخته و از جریـان داده هـای مورد 

تبـادل بـا اشـیا اقـدام بـه سـازمان دهی فعالیت هـا و 

پیش بینی موقعیت های فراروی خود کنیـم. این روند 

به قـدری تجاری سـازی شـده کـه حتـی در کاالهـای 

مرفـی مثل تلفـن همـراه، تلویزیـون و حتی سـاعت 

مچـی گنجانـده می شـود. فـرض کنیـد ایـن تبـادل 

اطالعات در فضایی شـبیه اینرتنت )به  تصو یر نگارنده 

»اینرتانـت صنعتی«( بین تجهیـزات پایانـه ای و مراکز 

کنـرتل و برنامه ریـزی برقـرار شـود. ایـن امـر می توانـد 

زمینه سـاز تسـهیل فوق العـاده فرایندهـا در مدیریـت 

عملیـات و تقویـت ارتباط سیسـتمی اجزای سیسـتم 

بنـدر شـود: از حیـث فراینـدی ایـن به کارگیـری ایـن 

طیـف از فن آوری هـا نه تنهـا موجـب تسـهیل فـراوان 

کارکردهایی مانند پایش و نظارت بر عملیات، تعقیب 

و رهگیـری تجهیـزات و محموله هـا، مدیریـت منابـع 

پایانـه ای، ثبـت و پـردازش تراکنش هـا و عملیـات، 

تعمیـرات و نگهـداری پیشـگیرانه، و بسـیاری دیگـر 

می شـود، بلکـه دخالـت نیـروی انسـانی در عملیـات 

را در مشـاغل پرریسـکی ماننـد بارشـامری، راهـربی 

تجهیـزات، سـوپروایزری، کنرتل چـی عملیـات و غیره 

کاهش خواهـد داد. از منظر سیسـتمی نیز این طیف 

فن آوری هـا نه تنهـا تصویـر جامع تـر و شـامل تری از 

سیسـتم عملیات بندر در اختیار مدیران قرار می دهد 

و قدرت تصمیم گیری متمرکز را در گسرته جغرافیایی 

بنـادر و پایانه های آن هـا افزایش می دهـد، بلکه عمال 

ارتباط و هم افزایی سیستمی اجزایی مانند تجهیزات، 

تسهیالت و زیرسـاخت ها، منابع انسانی، محموله ها، 

موجودی ملزومات، مشرتیان، مراجعان، پیامنکاران، 

سیسـتم های مدیریـت، و غیـره را به نحو چشـم گیری 

افزایش خواهد داد. به این ترتیب مثال در گنرتی کرین 

آینـده می توانیم شـاهد آن باشـیم کـه اجـزای حیاتی 

تجهیـز در صـورت نزدیـک شـدن بـه حالـت خرابـی یا 

نقص کارکرد به طـور خودکار اقـدام به ارا یه هشـدار به 

سیسـتم تعمیر و نگهداری پایانه کننـد؛ گنرتی کرین 

با محموله ها و یا تجهیزات ی کـه به آن تخصیص یافته 

ارتباط خـودکار داشـته و اطالعات تفصیلـی موردنیاز 

را بـا آن هـا مبادلـه کنـد؛ و حتـی نسـخه الکرتونیـک 

اسـناد حمل و نقل در زمان متاس اسـپریدر با کانتیرن 

در داخل کشـتی ) و یا پشـت کشـنده( بـه آن منتقل و 

تایید شـده و وارد ابر رایانشی شـود که قابلیت تسهیم 

اطالعات بـا طرف های ذینفـع )مانند گمـرک، بانک، 

صاحب کاال، بندر، پایانه دار، و غیره( را داشـته باشـد؛ 

و ماننـد ا ین.

اما داده های موجود در سیسـتم بندر )و سیل داده ای 

ناشـی از به کارگیـری اینرتنـت اشـیا( بـه تشـکیل 

اقیانوسـی از داده هـا خواهـد انجامیـد کـه بـه معنای 

واقعـی کلمه مصـداق »کالن داده« خواهد بـود. بدون 

شـک انباشـت دریاچـه ای ایـن داده هـا کاری عبـث 

خواهـد بود کـه رصفا هزینه های سـنگینی را بـه بنادر 

کشـور و پایانه های آن ها تحمیل خواهد کـرد. اما باید 

در نظـر داشـت که ایـن داده ها گنج شـایانی هسـتند 

کـه در صورت بهره برداری صحیـح می توانند راهنامی 

مـا در تعریـف و حـل مسـا یل مدیریتـی بنادر باشـند. 

برخورداری از ثـروت کالن داده ای در گـرو برخورداری 

از قابلیـت مدیریـت آن در بندر اسـت. انبـوه داده های 

وارد از سـوی اجـزای سیسـتم بنـدر و ذینفعـان آن 

بایـد دریافـت، ذخیره سـازی، ثبـت، طبقه بنـدی، 

حیطه بنـدی، صحه گـذاری، ارزیابـی، غربال سـازی 

و تحلیـل شـود تـا بتـوان از روی آن روندهـا و الگوهای 

موجـود در کسـب وکار بنـدر )یـا پایانـه( را درک کـرد و 

در راسـتای جهـت دادن یـا بهبـود بخشـیدن بـه آن ها 

حرکـت کـرد. ایـن رونـد در فراینـد تخلیـه و بارگیـری 

شـناور و تجهیـزات آن نیز به طـور بـارزی واجد اهمیت 

است. تشخیص الگوها و روندهای عملیات و تعمیرات 

و نگهـداری در ایـن فراینـد می توانـد بـرای بنـدر و 

پایانه دار بسـیار کارسـاز باشـد. بخش عظیمـی از این 

داده هـا از گنرتی کریـن و عملیات آن نشـات می گیرد 

و از ایـن رو باید توجه ویژه ای به ثبـت، ارزیابی و تحلیل 

داده هـای ناشـی از گنرتی کریـن و کاربـرد اطالعـات 

حاصـل از آن داشـت.

برآینـد توجـه بـه فـن آوری هـای اتوماسـیون، اینرتنـت 

اشیا، و کالن داده در سـفارش، طراحی و بهره برداری از 

تجهیزات گنرتی کرین در بندر، به توسعه »هوشمندی« 

در این تجهیـزات راه خواهد برد. »هوشـمندی« محرک 

بهره وری اسـت و در کنار توسـعه »ظرفیـت« می تواند به 

تامیـن تجهیـزات روسـازهای رقابت پذیـر بـرای جـذب 

کردن خطـوط کشـتیرانی کمـک شـایانی بکنـد. باید 

توجه داشـت که انتظارات و توقعات خطوط کشتیرانی 

از بنـدر به طـور مـداوم در حـال افزایـش اسـت. برخـی 

کارشناسـان تجهیـزات گنرتی کریـن و شـیوه عمـل آن 

را بـه خودروهای مسـابقه ای فرمـول 1 تشـبیه کرده اند 

کـه بـه عقیـده نگارنـده بایـد دارای خصوصیاتـی چون 

رسعت جنون آسـا، قـدرت فوق العـاده، خطـای صفر در 

طراحی، خطـای صفـر در راهربی، حداقـل تعمیرات و 

نگهـداری، و حداکـر رسعـت در اجـرای آن ها باشـند. 

ارتقای سیستم تخلیه-بارگیری شناور به این سطح اگر 

چه دشـوار، اما ممکن اسـت. اگر خـدا بخواهـد در این 

برهـه خطیـر از قوس حیـات جمهـوری اسـالمی ایران، 

بتوانیم با به کار بسـنت تدبیر به طور موثر در مسـیر ارتقا 

و اعتالی بنـادر کشـور گام برداریم. 

هاي است، به نظر نگارنده باید مولفه ریزيبرنامه، عامل وريبهرهعامل در ارتقاي  ترینمهم جاکهازآن

 مهم در العادهفوقرا در سیستم بنادر خود توسعه دهیم. در این زمینه دو روند  ریزيبرنامهتوانمندساز 
از  وجههیچبهحال خلق انقالبی در صنعت بنادر هستند که ما نباید امروز  وري اطالعات درآحوزه فن

 از اینترنت اشیا و کالن داده. اندعبارتغافل شویم: این دو روند  هاآن

مورد  هايدادهکه اشیا پیرامون خود را هوشمند ساخته و از جریان  دهدمیان اینترنت اشیا به ما امک

روند فراروي خود کنیم. این  هايموقعیت بینیپیشو  هافعالیت دهیسازمانتبادل با اشیا اقدام به 
تلفن همراه، تلویزیون و حتی ساعت  مثلشده که حتی در کاالهاي مصرفی  سازيتجاري قدريبه

نگارنده  تصویر به( اینترنتدر فضایی شبیه  . فرض کنید این تبادل اطالعاتشودمیه مچی گنجاند

 تواندمیاین امر برقرار شود.  ریزيبرنامهو مراکز کنترل و  ايپایانهبین تجهیزات ») اینترانت صنعتی«
تمی اجزاي سیستم فرایندها در مدیریت عملیات و تقویت ارتباط سیس العادهفوقتسهیل  ساززمینه

 موجب تسهیل فراوان  تنهانه هاوريآفناین طیف از  کارگیريبهاز حیث فرایندي این د: شوبندر 
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جمع کل

)الف( طول امتداد پیش بازویی در تجهیزات گنرتیکربن تحویل شده در بنادر جهان بین  سال های 2014-2005 )ب( ارتفاع 

باالبری در تجهیزات گنرتی کرین تحویل شده در بنادر جهان بین  سال های 2005-2014

)ب( ارتفاع باالبری در تجهیزات گنرتی کرین تحویل شده در بنادر جهان بین  سال های 2005-2014

)ج(ظرفیت باالبری در تجهیزات گنرتی کربن تحویل شده در بنادر جهان بین  سال های 2005-2014

شکل 5-نگاهی به روند مشخصات تجهیزات گنرتی کرین تحویل شده در جهان در دوره 10  ساله منتهی به سال 2014 

)2015-PEMA(
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