
صاحب امتياز: سازمان بنادر و دريانوردي
مديرمسئول: علي جهانديده
..............................................................................................................................................................................
سردبير: قربان محمدي
مدير داخلي: فرزاد آبادي
مدير مالي: رامين امامي
مدير اداري: محمدتقي بابايي
طراح گرافيك: علی جوينده
گزارشگران:  تينا صفاهيه، زينب ميرزايی

الهه محمدی، ابراهيم زارع، ابوالفضل جعفری نژاد، بابك اخوت پور  
عكاسان: وحيد محمودي، حميد جعفري
ويراستار: مجيد روانجو
مترجم: نوروز محمدخاني
روابط عمومي: رعنا ساساني
حروفچين: درنا ايمن
امور اداري: طاهره درفكي
امور مالي: حميد عباسپور
امور چاپ و انتشار: سيد عبدالحسين نورهاشمي
.............................................................................................................................................................................
مدير بازرگاني و تبليغات: حامد سعيدپور
امور بازرگاني و تبليغات: نسرين غالمي

  b_darya88@yahoo.com:پست الكترونيك بازرگاني
.............................................................................................................................................................................
ليتوگرافي، چاپ و صحافي: هنر سرزمين سبز
.............................................................................................................................................................................
نشاني دفتر ماهنامه:
تهران، سهروردي شمالي، باالتر از خيابان شهيد بهشتي
خيابان كوشش، پالك 30، طبقه 5، واحد 9 و10 ، كدپستي: 1551634414
تلفن: 88542698-9
88542663 - 5
نمابر: 88542700
صندوق پستي: ايران ـ تهران 15875-3713
bandar_o_darya@yahoo.com :پست الكترونيك
.............................................................................................................................................................................
قابل توجه خوانندگان محترم:
 از همكاري كليه نويسندگان و محققان استقبال مي شود.
 ارسال متون اصلي ترجمه شده، جداول و نمودارها و خالصه اي از مقاالت موجب امتنان خواهدبود.
 ماهنامه در ويرايش، تلخيص، درج يا رد مطالب آزاد است.
 ديدگاه نويسندگان لزوماً نظر نشريه نمي باشد.
 عالقه مندان به دريافت نسخه PDF ماهنامه مي توانند به
نشاني اينترنتي www.magiran.com  مراجعه نمايند.

60 86 7054

سرمقاله/14
جشنواره ملی حمل و نقل با حضور وزرای راه، صنايع و اقتصاد /15

آيين نامه اجرايی قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايی ابالغ شد/19
حمل و نقل تركيبی رويكرد اصلی برنامه پنج ساله پنجم/20

عصرانه NGO  با مدير /24
سياست ها، جهت گيری ها و اهداف بخش امور دريايی كشور/28

بايد به هاب منطقه مبدل شويم/32
حركت به سمت اقتصاد آزاد/36
جذاب، اما به دور از واقعيت /40

بی شك به قدرت اول منطقه تبديل خواهيم شد/48
بر سكوی اول جهان/54

فرصتی كه از دست رفت/57
استوار بر تعهد جمعی/60

الحاق ايران به كنوانسيون بين المللی مبارزه با آلودگی سوخت كشتی ها/70
هنوز از تشكيل جلسه ی شورای عالی صنايع دريايی خبری نيست/75

مالكان كشتی به دنبال ملك /76
پيوند و هم افزايی صنعت و دانشگاه /78

سياسی كاری بر شايستگی ها فائق آمد/86
غلبه ی آرای سياسی بر آرای فنی و تخصصی /92
خود كفايی در پروژه های اقيانوس شناسی  /100

جلسه كميته ی راهبردی مخابرات دريايی در بندرچابهار /105
طرح ملی سوخت رسانی زمستانی /106

قطب پشتيبانی صنعت نفت دريايی /107
عصر گسترش ساحل نشينی/108

اهتمام در بهره وری از مزيت ها /112 
قشم مستعد بازيگری در تجارت /114

چشمانت سرنوشت من است/128

در اين شماره مي خوانيد:

سال بيست و چهارم، پياپي 165 
دوره جديد، شماره 30

ماهنامه علمي، تحقيقاتي
آذر ماه  1388



چشم انداز دریا در برنامه پنجم توسعه 

نامه یا برنامه

سيبسيب

سرمقاله

براس�اس آمار ارائه ش�ده، طول س�واحل کش�ورمان در 
مناطق ش�مالی و جنوبی بالغ بر 3000 کيلومتر اس�ت. اين 
طول کرانه به انضم�ام جزاير متعدد با موقعيت های ويژه ی 
سوق الجيش�ی و همچني�ن برخ�ورداری از منابع انس�انی 
جوان و پايدار، س�اکن در حاش�يه ی آبراه ها از يك س�و و 
از س�وی ديگر جايگاه مطلوب و منحصر به فرد کش�ور در 
چهارراه ترانزيت جهان و دسترسی آسان به بازارهای بكر 
منطق�ه ای )البته با حضور رقبا، اي�ن فرصت کم کم تحليل 
می رود( پيام ش�فافی را در منظر کليه ي تصميم س�ازان و 
تصميم گيران کش�ور قرار می دهد که به راحتی از کنار آن 

نمی توان گذشت.
ضروری اس�ت در طراحی و تدوين برنامه های توس�عه ای، 
بي�ش از پيش اقتصاد دريا مورد توج�ه قرار گيرد و با  نگاه 
به قابليت های خدادادی کش�ورمان و مقايسه با ساير نقاط 

جهان، اين گمان تقويت ش�ود که توانمندی های بالقوه و 
بالفع�ل دريايی ميهن اس�امی، به راس�تی می تواند محور 

توسعه ی کشور باشد. 
س�ال های متمادی اس�ت که ارگان های درياي�ی در پايان 
هم انديش�ی های دوره ای خود، قطعنامه ها و بيانيه هايی را 
ب�ه حمايت از صنع�ت دريانوردی منتش�ر می کنند، و رفع 
مش�كات پيش روی را به منظور دست يابی به افقی باالتر، 
مد نظر قرار می دهند. اين گروه که مزيت های دريايی را به 
درستی شناخته اند و دل در گرو آينده  ي کشور دارند، پس 
از آخرين گرد هم آيی خود در بهار سال جاری خواستار آن 

شدند تا توسعه ي کشور بر مبنای دريا صورت گيرد. 
هر چند انعكاس اين آراء مشترک، نتايجی را دربر داشته و 
منجر به برگزاری جلسات متعدد و انجام مكاتبات بی شمار 
شده اس�ت، اما زمان منتظر نخواهد ماند و بيم آن می رود 
روزی بازخورد مناس�ب حاصل ش�ود ک�ه فرصت ها از کف 

رفته باشند.  
اگر به اين باور رسيده  ايم، برنامه های اقتصادی و اجتماعی را 
به راحتی نمی توان  به سمت دريا کشيد )بسياری معتقدند 
که کشورمان از اقتصادی خش�كی محور برخوردار است(، 
تاش کنيم دريا را به سوی برنامه  نويسان و صاحبان فكر و 

انديشه هدايت کنيم. 
نخواهيم اهداف کانی را متصور ش�ويم که دس�ت يابی به 
آن ها در يك دوره ی کوتاه چند ساله ميسر نباشد. به زعم 
بس�ياری از فعاالن جامعه ی دريايی، با توجه به بس�ترهای 
موج�ود، می ت�وان اولويت هاي�ی را هدف گ�ذاری کرد که 

دست يافتنی باشند. 
اي�ن جنب�ش را امروز آغ�از نمايي�م و با رف�ع چالش های 
ايس�تگاهی، تعيي�ن اولويت ه�ا و هم فك�ری و مش�ارکت 
همگان�ی، برنام�ه ای را ارائه کني�م که ضم�ن برخورداری 
از چش�م اندازی درخ�ور، اجراي�ی ش�دن بنده�ای آن در 

حوزه های مختلف، ملموس به نظر آيد.  
سردبير



گزارش

اواخر آذر ماه گذشته، همه ی آن هايی که شغل و فعاليت های اقتصادی شان با صنعت حمل ونقل گره خورده، به بهانه ی روز 26 آذر )روز ملی حمل ونقل(، به 
سالن اجاس سران، و جشنواره ای آمدند که رييس ستاد حمل ونقل و مديريت مصرف سوخت کشور، دليل اصلی برگزاری آن را، تقدير، تجليل و تشكر 

از زحمت کشان عرصه ی حمل ونقل، طی يك سال گذشته عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار "بندر و دريا"، اولين جشنواره ی ملی حمل ونقل کشور، در حالی برپا شد که سه وزير کابينه ی دولت نيز، در بخش های مختلف آن 
سخن گفتند و بر "تشويق مردم برای تغيير الگوی مصرف در حمل ونقل" و "اهميت جايگاه حمل ونقل و توسعه ی زيرساخت های آن" تأکيد کردند. اما 
آن چ�ه در اي�ن ميان، توجه خبرنگاران را بيش تر جلب کرد، صحبت های متفاوت رييس پليس و انتقاد وی از فعاليت های خودروس�ازان داخلی بود. به 
گفته ی "سردار احمدی مقدم"، ماشين هايی که توليد می شوند، به لحاظ فنی، صاحيت تردد را ندارند و جان مردم را به خطر می اندازند. همچنين در 

حاشيه ی اين همايش، مديرعامل شرکت هواپيمايی هما، از مهر تأييد بازرسان اتحاديه ی شرکت های هواپيمايی جهان، بر هواپيمايی ايران اير خبر داد.

جشنواره ی ملی حمل ونقل
 با حضور وزرای  راه، صنایع و اقتصاد برگزار شد

حاشيه هاي خودروایی  در روز ملی حمل ونقل

تشویق به تغییر الگوی مصرف 
"حميد بهبهانی"، وزير راه و ترابری، اولين وزير 
سخنران در جشنواره ی ملی حمل ونقل بود كه 
ــخنان اش را با خاطرآوری پيام امام خمينی،  س
ــاز كرد و گفت: "در 26  ــال 1366 آغ در آذر س
ــع كاالها در  ــه جهت تجم ــال 1362، ب آذر س
بندرعباس، حضرت امام خمينی)ره(، در پيامی 
ــيج كاميون داران برای حمل ونقل  خواستار بس
ــدند كه اين  ــور ش ــه مراكز مختلف كش كاال ب

ــد و در تقويم ايران، به عنوان روز  كار انجام ش
حمل ونقل ثبت شد". 

ــود، با انتقاد  ــخنان خ ــر راه، در ادامه ی س وزي
ــا، تصريح كرد:  ــين بودن خودروه از تك سرنش
ــال تردد،  ــادی از خودروهای در ح ــداد زي "تع
ــتند. طبق برآوردها، هر 40  ــين هس تك سرنش
ــدود 600 مترمربع  ــواری، در ح ــودروی س خ
ــاحت می خواهد، در حالی كه يك اتوبوس،  مس
می تواند40 نفر را با فضای 40 مترمربع جا به جا 

كند".
ــان اين كه همه ی  ــه ی دولت، با بي ــو كابين عض
ــازی تبديل شده است،  ــور به كارگاه راه س كش
اظهار داشت: "دولت برای برای افزايش ايمنی، 
برنامه دارد و با گسترش خطوط ريلی، مردم را 
از جاده به روی ريل می آورد". وی از كسری ها 
ــود در بودجه ی وزارت  ــكالت موج و ديگر مش
ــرای احداث  ــت و اين كه ب ــخن گف ــم  س راه ه
ساالنه1500 كيلومتر خط آهن، همه ی بودجه 
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وزارت راه بايد خرج شود.
ــازی را نيز  ــركت های خودروس ــی"، ش "بهبهان
ــخنی  ــورد انتقاد قرار دارد، و بدون اين كه س م
ــاورد، از روند  ــه ميان بي ــی خودروها ب از ايمن
ــكايت  ــور ش رو به افزايش توليد خودرو در كش
ــردار  ــرد، در حالي بود كه "س ــرد. اين رويك ك
ــدم"، افزايش انواع و تعداد خودروها  احمدی مق
ــام دنيا خوانده بود. وی  را امری معمول در تم
با بيان اين كه هم اكنون، شركت های خودروساز 
به حال خود رها شده اند، گفت: "ايران با تعريف 
ــيرهای ترانزيتی مختلف برای حمل كاال و  مس
مسافر از آسيا به اروپا، به يك سرگردنه تبديل 

شده است". 
ــر اين كه در حال حاضر،  ــی"، با تأكيد ب "بهبهان
ــور به  جمعيت فعال در حوز ه ی حمل و نقل كش
ــت،  ــش از 15 ميليون نفر افزايش يافته اس بي
ــكالت پيش روی  گفت: "يكی از مهم ترين مش
ــور، توليد بی رويه ی  ــعه ی حمل و نقل كش توس

خودرو در شركت های خودروسازی است". 
ــاره به اين كه ساالنه به طور متوسط،  وی با اش
ــتگاه خودروی جديد  ــا 1/2 ميليون دس 1/1 ت

ــور می شود، تصريح  وارد ناوگان حمل و نقل كش
كرد: "به موازات ورود اين تعداد خودرو، امكان 
ــاخت ها در بخش حمل و نقل  ــعه ی زيرس توس
وجود ندارد و شركت های خودروساز برای توليد 
ــتگاه های مرتبط با  ــازمان ها و دس خودرو، با س

حوزه ی حمل و نقل هماهنگ نيستند".
ــا تأكيد بر اين كه  ــو كابينه ی دولت، ب اين عض
ــركت های خودروساز با  ــرايط حاضر، ش در ش
ــدام به توليد  ــرمايه و بودجه های دولتی، اق س
ــفانه هم اكنون  ــودرو می كنند، گفت: "متأس خ
شركت های خودروساز به حال خود رها شده اند 
كه اين امر، موجب افزايش مشكالت پيش روی 

توسعه ی حمل و نقل كشور می شود".

جایگاه حمل ونقل در اصالحات اقتصادي
وزير اقتصاد و دارايی، در اين جشنواره با اشاره 
به اهميت حمل ونقل در توسعه ی كشور گفت: 
"امروز نمی توان اصالحات اقتصادی را بدون در 

نظر گرفتن بخش حمل ونقل انجام داد".
ــينی"، در جشنواره ی  "سيد شمس الدين حس
ــهم ارزش   ملی حمل ونقل، در تهران افزود: "س

افزوده ی بخش حمل ونقل از كل توليد ناخالص 
كشور در سه دهه ی گذشته، به طور ميانگين، 

3/8 درصد بوده است".
وی، سهم حمل ونقل در توليد ناخالص ملی در 
ــورهای صنعتی را حدود 20 درصد برآورد  كش
كرد و گفت: "تفاوت 8 تا 20 درصدی، به معنی 
آن است كه ظرفيت بكر و فرصتی مناسب برای 
حوزه هايی كه می توان با برنامه ريزی و تدبير در 
آن بخش ها، منافع بيش تری برای كشور حاصل 

كرد، وجود دارد". 
ــايد مهم ترين اقدامی كه  "حسينی"، گفت: "ش
ــزی در اين  ــذاری و برنامه ري به لحاظ قانون گ
ــده، قانون توسعه ی حمل ونقل  زمينه انجام ش
ــد كه در آن از  ــوخت باش و مديريت مصرف س
ــاخت ها، صنعت و  جنبه های مختلف، به زيرس

مديريت سوخت توجه شده است".
ــرای اجرای اين  ــاد، با بيان اين كه ب وزير اقتص
قانون به منابع و انگيزه  های سرمايه گذاری نياز 
ــت تا ميزان مصرف  ــت، افزود: "در نظر اس اس
ــوخت خودروها، به ازای 100 كيلومتر به 5  س
ــد". وی بر لزوم سرمايه گذاری توسط  ليتر برس

وزیر اقتصاد و دارایی: 
امروز نمی توان اصالحات 

اقتصادی را بدون در نظر گرفتن 
بخش حمل ونقل انجام داد.
سهم ارزش افزوده ی بخش 

حمل ونقل از کل تولید ناخالص 
کشور در سه دهه ی گذشته، به 
طور میانگین، 3/8 درصد بوده 

است.

وزیر صنایع و معادن : 
 در صورتی که ما، خود در 

ناوگان دریایی سرمایه گذاری 
کنیم، هزینه ی حمل ونقل 

دریایی کشور، یک سوم زمانی 
است که این ناوگان، از خارج 

از کشور کرایه می شود.

وزیر راه و ترابری: 
دولت برای افزایش ایمنی، 

برنامه دارد و با گسترش خطوط 
ریلی، مردم را از جاده به روی 

ریل می آورد.
ایران با تعریف مسیرهای 

ترانزیتی مختلف برای حمل کاال 
و مسافر از آسیا به اروپا، به یک 

سرگردنه تبدیل شده است.
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ــودروی كم مصرف  ــور توليد خ ــردم به منظ م
ــؤال وجود دارد كه  تأكيد كرد و گفت: "اين س
وقتی برای قيمت بنزين سقفی قرار می دهيم، 
چه انگيزه ايی برای مصرف كننده وجود دارد تا 

خودروی كم مصرف بخرد؟"
ــه اين تقاضا  ــينی"، تصريح كرد: "چنانچ "حس
ــز خودروی  ــكل نگيرد، بخش خصوصی ني ش
ــازد. بنابراين، خودروهايی در  كم مصرف نمی س
ــور ميانگين تا  ــور تردد می كنند كه به ط كش
ــوخت  2 برابر خودروهای موجود در منطقه ، س
ــان اين كه برای  ــد". وی، با بي ــرف می كنن مص
مديريت در مصرف سوخت، بايد انگيزه ی الزم 
ــود، گفت: "26  ــرمايه گذاری ايجاد ش برای س
ــور، در قالب  ــد از توليد ناخالص ملی كش درص
ــت كم  ــود و دس ــای انرژی صرف می ش يارانه ه
ــش حمل ونقل  ــن يارانه ها به بخ 40 درصد اي
ــزان، 10 درصد از  ــاص دارد؛ كه اين مي اختص

توليد ناخالص ملی را تشكيل می دهد".
به گفته ی "حسينی"، به جای اين كه اين ميزان 
ــت يا  ــه آلودگی محيط زيس ــه را تبديل ب ياران
ــت استفاده كنيم.  ترافيك كرد، بايد از آن درس
ــاد، با بيان اين كه اليحه ی هدف مند  وزير اقتص
ــی از بخش های آن  ــا را كه يك ــردن يارانه ه ك
حمل ونقل است، در دستوركار قرار دارد، اظهار 
اميدواری كرد كه تفاهم بين كارگروه مشترك 
ــت و مجلس، در صحن علنی تصويب و هر  دول

چه زودتر اجرا شود.
"حسينی"، تأكيد كرد: "با تلفيق ساز و كارهايی 
پيش بينی شده در قانون حمل ونقل و مديريت 
ــردن يارانه ها،  ــد ك ــرح هدف من ــوخت و ط س
می توانيم مجموعه ايی از اصالحات زيرساختی 

صنعتی و اقتصادی را به دست آوريم".

پارامترهای یک برنامه ی موفقیت آمیز 
"علی اكبر محرابيان"، به عنوان سخنران بعدی 
ــاره به اين كه در ايران توجه  اين همايش، با اش
ــده و جهش های  خاصی به بخش حمل ونقل ش
ــت،  ــن زمينه اتفاق افتاده اس ــی نيز در اي خوب
گفت: "يك برنامه ی موفقيت آميز برای صنعت 
ــت كه به دو مقوله ی  حمل ونقل، برنامه  ايی اس
ــذار و تأثيرپذير توجه كند". وی  عوامل تأثيرگ
ــافر و پارامترهای  عوامل تأثيرگذار را بار و مس
ــيله ی حمل ونقل  ــا، وس ــر را پايانه ه تأثيرپذي
ــد و بالندگی  ــزود: "رش ــت و اف ــير دانس و مس
اقتصادی در كشور، بدون توجه به زيرساخت ها 

امكان پذير نيست".
ــه ی ذاتی  ــان اين كه وظيف ــان"، با بي "محرابي
وزارت صنايع، ايجاد زيرساخت های حمل ونقل 
ــاليان بعد از انقالب،  ــت، گفت: "در طول س اس
ــرفت های خوبی در اين صنعت  ــاهد پيش ما ش
ــان  ــر صنايع و معادن، خاطرنش بوده ايم". وزي

ــورهايی است  كرد: "ايران، ازجمله معدود كش
ــايل نقليه،  ــاخت وس ــه دارای تكنولوژی س ك
ــت". وی، با بيان  ــين اس از پايه تا طراحی ماش
ــه عنوان يك  ــروز در جهان، ايران ب ــه ام اين ك
ــناخته می شود، گفت:  صادركننده ی خودرو ش
ــت  ــی ايران در اين صنعت به قدری اس "تواناي
ــه تقاضا، می توانيم تمام بازارها را  كه با توجه ب

به دست آوريم".
"محرابيان"، در ادامه ی سخنان خود، به بخش 
ــاره كرد و گفت: "ما امروز،  ريلی حمل ونقل اش
توانايی ساخت و طراحی واگن در كشور را داريم 
ــاط جهان نيز صادر  ــی آن را به برخی نق و حت
می كنيم". وی به قرارداد ساخت 100 دستگاه 
واگن برای صدور به كشورهای آمريكای التين 
ــال حاضر برای  ــرد و گفت: "ما در ح ــاره ك اش
ــت  ــعه ی اين صنعت، قراردادهايی در دس توس
اقدام داريم". وزير صنايع، ادامه داد: "نياز كشور 
ــاالنه در حدود 600 دستگاه  در بخش ريلی، س
واگن است كه امروز امكان ساخت كامل آن، در 

كشور فراهم شده است".
ــی های پيوسته برای طراحی  وی، از روند بررس
ــوط اصلی راه  آهن  ــل، به منظور احداث خط ري
كشور خبر داد و گفت: "از يك سال و نيم پيش، 
ــرای خطوط فرعی  ــاخت ريل ها ب طراحی و س
راه آهن، با مصوبه ی دولت آغاز شد كه در مدت 
ــت ريل متناسب  كوتاهی، وزارت صنايع توانس
ــد كند".  ــور تولي ــوط فرعی كش ــرای خط را ب
"محرابيان"، اظهار داشت: "ظرفيت های به وجود 
آمده در اين بخش، بيش تر از سفارش ها است". 
ــر صنايع، در مورد صنايع دريايی نيز گفت:  وزي
ــی های انجام گرفته، در صورتی كه  "طبق بررس
ما، خود در ناوگان دريايی سرمايه گذاری كنيم، 
ــوم  ــور، يك س هزينه ی حمل ونقل دريايی كش
ــور  ــت كه اين ناوگان، از خارج از كش زمانی اس

كرايه می شود".  
وی، با بيان اين كه سرمايه گذاری در اين بخش، 
ــه اقتصادی كافی برای تكميل ظرفيت ها  توجي
ــرمايه گذاری در اين  ــد كرد: "با س را دارد، تأكي
بخش، می توان اشتغال مؤثر و پايداری را برای 

بسياری از هم وطنان ايجاد كرد".

طفره رفتن خودروسازها از نصب ضد قفل 
 در روز جشن افراد وابسته به صنعت حمل ونقل 
ــديد ترين انتقادها،  ــالن اجالس سران، ش در س
ــه گفته ی  ــود كه ب ــازانی ب ــه خودروس متوج
فرمانده ی ناجا، قانون را به تمسخر می گيرند. 

هر چند "سردار احمدی مقدم"، با حضور در اين 
ــبت روز حمل ونقل برگزار  ــم كه به مناس مراس
ــد، با انتقادات صريح، اقدامات و فعاليت هاي  ش
ــؤال برد و روند  ــازان داخلي را زير س خودروس
ــخر قانون  ــات را نوعي تمس ــن اقدام ــي اي فعل

ــوم را نيز به آن ها داد  ــت، اما اين اولتيمات دانس
ــازانی  كه به زودی از موضع قدرت، با خودروس
ــد، برخوردهای  ــی را رعايت نمی كنن كه ايمن

قانونی خواهد شد.  
تأكيد فرمانده ی نيروی انتظامی  به طفره رفتن 
خودروسازها، حكايت از نصب ترمز ضدقفل بر 
ــت  محصوالت توليدی بود، كه از اول ارديبهش
ماه امسال، بايد اجرا می شد و خودروسازها، نه 
تنها زير بار اين مصوبه ی هيئت دولت نرفتند، 
ــه تدوين جدولی  ــه طی اقدامی،  مبادرت ب بلك
ــال 1389،  ــاس آن، تا پايان س كردند كه براس
تنها 30 درصد خودروهای توليدی را مجهز به 
سيستم ترمز ضدقفل )ABS( خواهند كرد. در 
همين راستا، نيروی انتظامی  هم سكوت نكرد و 
در دو اقدام جداگانه، ابتدا شماره گذاری برخی 
از خودروها را متوقف كرد و سپس به وسيله ی 
رييس پليس راهنمايی و رانندگی نيز اعالم شد 
كه خودروسازها در تصادفات جاده ايی كه بر اثر 
ــت، بايد نيمی   عدم نصب ترمز ضدقفل بوده اس

از خسارات را پرداخت كنند. 
ــروی انتظامی  و  ــادات صريح ني ــود انتق با وج
ــازها  برخی از اقدامات اجرايی، نه تنها خودروس
ــه وزارت  ــان ندادند، بلك ــی از خود نش واكنش
ــازمان گسترش نيز، نسبت به اقدام  صنايع و س
ــازها مبنی بر عدم اجرای نصب ترمز  خودروس
ــدول برنامه  ريزی  ــر تدوين ج ــل، تنها ب ضدقف
ــی  كه  ــد. اقدام ــد كردن ــه تأكي ــن زمين در اي
"احمدی مقدم"، از آن به عنوان گذاشتن شرط 
ــروط برای ارتقاي ايمنی خودرو، از سوی  و ش
ــت. با اين حال،  ــازها تعبير كرده اس خودروس
ــه زودی از موضع قدرت،  ــالم كرد كه ب وی اع
ــازانی كه  به منظور برخورد قانونی با خودروس
ــد، وارد عمل خواهد  ايمنی را رعايت نمی كنن

شد. 
ــخنان  فرمانده ی نيروي انتظامي، در ادامه ی س
خود، بعد از مورد انتقاد قرار دادن سيستم ايمنی 
خودروها، تأكيد كرد كه برخي خودروهايي كه 
ــوند، به هيچ  ــور توليد مي ش هم اكنون در كش
ــد. وی همچنين  ــت تردد ندارن عنوان صالحي
ــخر  اعالم كرد: "برخي از افراد، قانون را به تمس
گرفته اند كه بايد از موضع قانون، با آنان برخورد 

شود و آنان را سر جاي خود نشاند".
ــه مهم تر  ــا تأكيد بر اين ك ــدم"، ب "احمدی مق
ــأله ی  ــودگي خودرو، مس ــن فرس از موضوع س
ــت، عنوان كرد  صالحيت فني و تردد آن ها اس
ــاس قانون و از ابتداي ارديبهشت ماه  كه براس
ــال جاري، تمامي خودروسازان مكلف شدند  س
ــل »ABS« اقدام  ــبت به نصب ترمز ضدقف نس
ــود:  ــت كه ديده مي ش كنند، اين در حالي اس
ــال  ــه دادند كه تا پايان س ــازان برنام خودروس
ــاي خود را  ــد خودروه ــا 30 درص 1389، تنه
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ــتم مجهز كنند. فرمانده ی نيروی  به اين سيس
ــی،  همچنين گريزی به ميزان و كيفيت  انتظام
ــده در دنيا زد و با اشاره به  خودروهای توليد ش
ــور توليد  اين كه خودرويي كه هم اكنون در كش
ــل آن، در جهان  ــدون ترمز ضدقف ــود، ب مي ش
ــه اين وضعيت، در  ــدارد، تأكيد كرد ك وجود ن
ــت كه توليدكنندگان همين خودرو،  حالي اس
ــال آينده، تنها 50  اعالم كرده اند كه تا پايان س
ــدات خود را به ترمز ضدقفل مجهز  درصد تولي
مي كنند. فرمانده ی نيروي انتظامي، تأكيد كرد 
كه اين گونه حمايت ها از صنعت خودروسازي، 

كشنده است. 
ــت  ــر "احمدی مقدم"، در حالی اس ــار نظ اظه
ــتم  ــار در نصب ترمز ضدقفل در سيس كه اجب
ــا واكنش های متفاوتی از  خودروهای داخلی، ب
سوی خودروسازها و كارشناسان در كشور روبه رو 
ــت، به طوری كه انجمن خودروسازها،  شده اس
ــه مفهوم خروج 1200  ــتم را ب نصب اين سيس
ــط برای هر خودرو و در  دالر ارز به طور متوس
ــل 1/2 ميليارد  ــاالنه ی حداق مجموع خروج س
ــور دانسته و وضعيت جاده های  دالر ارز از كش
ــور را عاملی مهم در تصادفات جاده ای، به  كش
ــرايطي  ــمار آورده بود. اين ديدگاه ها، در ش ش
ــده است كه بسياری از كارشناسان و  مطرح ش
به همراه آن ها، نيروی انتظامی،  نصب ترمز ياد 
ــده را عاملی مهم در جلوگيری از تصادفات  ش
ــازها، حتی عنوان كرده اند  خوانده اند. خودروس
ــای توليدی آن ها، امكان  كه برخی از خودروه
ــا اين حال،  ــل را ندارند. ب ــز ضدقف ــب ترم نص
"سردار احمدی مقدم"، با اشاره به اين كه امكان 
نصب ترمز ضدقفل به جز در يكي دو خودروي 
ــاير  توليد داخل تيراژ پاييني هم دارند، براي س
خودروها امكان پذير است، عنوان كرده كه ناجا، 
ــازان، مهلتي را  ــتاي كمك به خودروس در راس
براي نصب اين سيستم ترمز، در نظر گرفته بود 

ــازان به قول و قرارهاي  كه متأسفانه، خودروس
ــود عمل نكردند و از اين رو، نبايد مهلت ارائه  خ
شده، موجب سوء استفاده قرار بگيرد كه در اين 
صورت، نيروي انتظامي، به طور قاطع، قانون را 

اجرا خواهد كرد.

به رعایت استاندارد یورو دو شک دارم 
ــخنرانی، همچنين به  فرمانده ی ناجا در اين س
ــازی خودروها پرداخت و  ــوع استانداردس موض
ــود، تنها يك مرحله  ــر اين كه قرار ب با تأكيد ب
ــتاندارد، عقب تر از اروپا باشيم،  در زمينه ی اس
ــت كه هنوز  ــت: "اين وضعيت، در حالي اس گف
ــتاندارد آاليندگي يورو  خودروهاي ما، فقط اس
ــخ به كارگيری  ــت مي كنند كه تاري دو را رعاي
اين استاندارد در اروپا، به 15 سال قبل مربوط 
ــه همين  ــد دارم ك ــن حتی تردي ــود. م می ش
ــور رعايت  ــون در كش ــز، هم اكن ــتاندارد ني اس
ــد برخي خودروسازان  ــود. به نظر مي رس مي ش
در زمينه ی به كارگيری استانداردهای صنعت 
جهانی خودروسازی، مردم را فريب مي دهند". 
ــوع ايمني  ــروي انتظامي، موض ــده ی ني فرمان
خودرو را نسبي دانست و گفت: "به رغم اين كه 
ــطح ايمني در كشور، افزايش يافته است، اما  س
ــت. از سوي ديگر، در بخش  هنوز مطلوب نيس
ــكالت جدي  ــنگين نيز، با مش ــاي س خودروه
ــاوگان  ــودگي ن ــه ی  فرس ــری در زمين و فراگي
ــاًل وضعيت  ــه در اين زمينه، اص ــم ك روبه رويي

خوبي نداريم". 
ــاره به اين كه تعداد خودروهاي كشور  وي با اش
ــداد 3/5 ميليون  ــته، تع ــك دهه ی گذش در ي
ــتگاه بوده است، افزود: "اين در حالي است  دس
كه در حال حاضر، همين تعداد خودرو، تنها در 
ــاله نيز يك ميليون و  تهران وجود دارد و هر س
ــور  300 هزار خودرو، به تعداد خودروهاي كش

اضافه مي شود". 

تقدیر از مدیرکل ترانزیت سازمان بنادر
ــدادي از  ــنواره، تع ــش جانبی اين جش در بخ
ــور، جوايز  ــدگان صنعت حمل ونقل كش برگزي
ــتاد  ــر راه و ترابري و رييس س ــود را از وزي خ
ــور دريافت  ــوخت و حمل ونقل كش مديريت س
كردند كه از سازمان بنادرودريانوردي، "مهندس 
ــت و تعرفه ی اين  ــر"، مديركل ترانزي صادقي ف
ــتادي در  ــازمان، به عنوان مدير نمونه ی س س
بخش حمل ونقل دريايي معرفي شد. همچنين 
بر پايه ی اين گزارش، از "دكتر ناصر پورمعلم" 
ــه، "مهندس كامران حاج  ــه عنوان مدير نمون ب
ــيون  نصرالهي" به عنوان مدير نمونه از كميس
ــدي زاده" به  ــهريار افن ــي راه ها، "دكتر ش ايمن
عنوان محقق نمونه، ، "غفور پاكنهاد" به عنوان 
ــي دهقان" مدير  ــر نمونه، "مهندس مرتض مدي
ــش هوايي، "هادي  ــتادي در بخ برگزيده ی س
ضيايي مهر" مدير برگزيده ی ستادي در بخش 
ــاد پرورش"،  ــل ريلي، "مهندس فره حمل ونق
ــركت هواپيمايی هما به عنوان شركت  مدير ش
ــي، "محمدرضا  ــل هواي ــده ی حمل ونق برگزي
نوروزي" در بخش مهندسي هواپيما، "كليم اهلل 
وثوقي" معاون راهداري زنجان به عنوان راهدار 
نمونه ملي، "رضا عظيم زاده" به عنوان پيمان كار 

نمونه و تعداد ديگری از افراد تقدير شد. 
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آیين نامه ی اجرایي 
قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایي ابالغ شد

با هدف حمایت از صنایع دریایي كشور

ــن آيين نامه،  ــع دريايي در اي ــور از صناي منظ
ــات، طراحي،  ــوط به تحقيق ــه ی امور مرب كلي
ساخت، توليد، تعمير و نگهداري انواع مختلف 
ــناورهاي سطحي، زيرسطحي، اثر سطحي و  ش

صنايع فراساحلي است.
ــوراي عالي صنايع دريايي  در اين آيين نامه ، ش
ــت گذاري و  ــع سياس ــه عنوان مرج ــور، ب كش
ــای الزم در جهت  ــده ی هماهنگي ه ايجادكنن
ــور در  ــل از ظرفيت هاي كش ــري كام بهره گي
ــرای اتخاذ  ــور دريايي، ب ــع و ام ــش صناي بخ
ــر اجراي  ــارت ب ــردي و نظ ــات راهب تصميم
ــتگاه هاي اجرايي،  مصوبات، هماهنگي بين دس
ــند راهبردي و نقشه ی راه و برنامه  تصويب س
عملياتي و نظام نوآوري بخشي صنايع دريايي 
ــع ذي ربط در  ــه مراج ــه ی آن ب ــور و ارائ كش
صورت لزوم، بررسي كننده ی راه كارهاي جذب 
سرمايه هاي داخلي و خارجي در صنايع و امور 
ــن و مقررات مربوطه و  ــي با رعايت قواني درياي
بازنگر قوانين و مقررات مربوط به حوزه ی امور 
ــنهاد به  ــور و ارائه دهنده ی پيش ــي كش درياي

مراجع ذي ربط تعيين شده است.
ــورا،  ــات ش ــكيل جلس ــه، نحوه ی تش آيين نام
تخصصي(،  ــيون  )كميس راهبري  ــيون  كميس
ــرح وظايف دبيرخانه  كميته هاي تخصصي و ش
ــوراي عالي و ساير امور مرتبط نيز، در اولين  ش
جلسه ی شوراي عالي به تصويب خواهد رسيد. 
ــوراي عالي، در وزارت صنايع و  ــه ی ش دبيرخان
ــكيل و رئيس دبيرخانه، توسط وزير  معادن تش

صنايع و معادن انتخاب مي شود.
ــاس يكي از مواد آيين نامه قانون توسعه و  براس
ــتاي اجراي  حمايت از صنايع دريايي، در راس
ــع دريايي،  ــت از صناي ــعه و حماي قانون توس
ــعه ی صنايع دريايي موظف است  صندوق توس

تا سقف بيست درصد قيمت بين المللي شناور 
ــده را، به عنوان  ــفارش ش ــورد مناقصه يا س م
ــورت بالعوض به  ــي و به ص ــه ی ترجيح تعرف
ــازنده ی داخلي برنده ی مناقصه بين المللي،  س
ــتفاده از  ــون حداكثر اس ــوط به رعايت قان من
ــي، پرداخت كند.  ــي داخل توان فني و مهندس
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست 
ــت، ميزان وجوه  اداره  جمهوري هم مكلف اس
ــن اعتبارات  ــون را ضم ــوع قان ــده ی موض ش
ــنواتي،  وزارت صنايع و معادن، در بودجه ی س
ــناورهايي  پيش بيني و منظور كند و مالكان ش
ــور ساخته يا تعمير مي شوند،  كه در داخل كش
پس از پرداخت ماليات بر درآمد ساالنه شناور 
ــغ پرداختي از اين بابت  مورد نظر، معادل مبل
ــناد ماليات پرداختي به  را منوط به ارائه ی اس
ــاه از محل وجوه  ــه م صندوق، ظرف مدت س

اداره شده ی  مذكور، دريافت  كنند.
ــاس اين آيين نامه، كليه ی شناورها، اعم  براس
ــراي انجام هر نوع  ــي و يا خارجي كه ب از ايران
تعمير، به تعميرگاه هاي داخلي تردد مي كنند، 
ــوارض بندري  ــت هرگونه حقوق و ع از پرداخ
ــع و معادن نيز  ــتند و وزارت صناي ــاف هس مع
مكلف است، در پايان ارديبهشت ماه هر سال، 
فهرست اقالم مربوط به صنايع دريايي را كه در 
داخل كشور توليد مي شوند، با ذكر مشخصات 

فني دقيق اعالم كند.
ــتثناي نيروهاي  ــي به اس ــتگاه هاي اجراي دس
مسلح، مكلفند: فهرست شركت هاي مرتبط با 
امور دريايي را كه نياز به استفاده از كارشناسان 
ــه وزارت خانه هاي كار و امور  ــي دارند، ب خارج
ــالم كنند. وزارت  ــي و امور خارجه اع اجتماع
امور خارجه، مكلف است ظرف مدت يك هفته 
از زمان درخواست مديران شركت هاي مذكور، 

ــاز را صادر  ــان مورد ني ــزاي ورود كارشناس وي
كند؛ اين افراد مجازند ظرف دو ما،ه بدون اخذ 
ــتغال اتباع بيگانه، در اين واحد به  پروانه ی اش

كار اشتغال داشته باشند.
ــهيل  ــه، به منظور تس ــاس اين آيين نام براس
ــهيالت، وزارت صنايع  ــت تس ــد پرداخ در رون
ــالمي  ــادن و بانك مركزي جمهوري اس و مع
ــاز و كار  ــران، بانك هاي عامل را تعيين و س اي
ــد و اعتبار مذكور در  ــه آن ها ابالغ مي كنن را ب
ــعه ی صادرات دريايي قرار  اختيار صندوق توس
ــرايط مندرج در ماده  مي گيرد، تا با رعايت ش
ــده و در چارچوب مقررات اساس نامه ی  ياد ش

صندوق، به متقاضيان پرداخت شود.
بر اين اساس، شركت هاي صادر كننده گاز مايع 
ــد در عقد قراردادهاي فروش گاز مايع،  موظفن
ــه حمل ونقل دريايي،  ــه نحوي اقدام كنند ك ب
ــع صادراتي، بنا  ــي درصد از گاز ماي حداقل س
ــوراي عالي صنايع دريايي، به  ــخيص ش به تش
ــب با  ــركت هاي داخلي، متناس ــازمان يا ش س
ميزان استفاده از توان ساخت داخل كشتي هاي 

حمل گاز مايع صادراتي اختصاص يابد.
بر اين اساس، سازمان ها، نهادها و شركت هاي 
دولتي و عمومي مرتبط با صنايع و امور دريايي 
كه در بودجه ی ساالنه خود اعتباراتي را تحت 
ــده پيش بيني مي نمايند،  عنوان وجوه اداره ش
ــاخت و  ــا اولويت براي س ــده را ب ــوه يادش وج
توسعه ی صنايع دريايي در داخل كشور هزينه 

مي كنند.
اين تصويب نامه پس از تأييد رييس جمهور، از 
ــوي "محمدرضا رحيمي" ، به دستگاه هاي  س

اجرايي ابالغ شده است.

آيين نامه ی اجرايي قانون توس�عه و حمايت از صنايع دريايي، با هدف حمايت از صنايع 
دريايي و کشتي س�ازي، از س�وي معاون اول رييس جمهور اباغ ش�د. به گزارش پايگاه 
اطاع رس�اني دولت، اي�ن آيين نامه، به تصويب وزيران عضو کارگ�روه حمايت از توليد 

دولت رسيده است.

گزارش
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"مهندس س�يد عطاء اله ص�در" معاون وزير 
راه و تراب�ری و مدي�ر عامل س�ازمان بنادر و 
دريانوردی که در روز 26 آذر ماه سال جاری، 
به مناس�بت روز مل�ی حمل و نق�ل دريايی، 
س�رمايه گذاران ترمينال داران و نمايندگان 
خط�وط کش�تيرانی حضور يافته ب�ود، گفت:  
"ام�روز ي�ادآور 26 آذر س�ال 1362 اس�ت. 
دوس�تاني ک�ه در آن زمان نق�ش مؤثري در 
صنعت حمل ونقل کش�ور داش�تند، به خاطر 
دارن�د که ما با حجم خيلي زي�ادي از کاال در 
بنادر کش�ور روبه رو بوديم که نياز به حرکتي 
جهادي و بس�يجي داش�ت تا کااله�ا از بنادر 
ب�ه مقاص�د داخلي حم�ل ش�وند. بنيان گذار 
جمهوري اس�امي ايران، ام�ام راحل، با پيام 
خ�ود در آن روز، از تمام�ي دس�ت اندرکاران 
حمل ونق�ل خواس�تند که ب�ه بن�ادر بروند و 

کاالها را به مقاصد داخلي کشور بياورند".

حمل ونقل تركيبي
 رویكرد اصلي برنامه ي پنج ساله ي پنجم

در گردهم آیی دست اندركاران صنعت حمل ونقل دریایی عنوان شد

گزارش
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ــكل گيری بسيار نمايان اين  وی با اشاره به ش
حركت مردمی و بسيجی كه در حقيقت باعث 
ــد،  ــر در كار حمل ونقل ش ــی مؤث ايجاد روش
ــالی كه كميته ی هماهنگی  افزود: "در چند س
ــا با تمام  ــال بود، م ــور فع ــل در كش حمل ونق
دست اندركاران حمل ونقل و سازمان هايی مثل 
ــه و با توجه به  ــازمان غل وزارت بازرگانی و س
ــور، مهم ترين عامل  ــه كمبود غله در كش آن ك
ــورت منظم و  ــود در آن زمان بود، به ص موج

هفتگی جلسه داشتيم".
ــخنان خود با  ــدر"، در ادامه ی س "مهندس ص
ــكل گيری اين حركت  تأكيد بر اين رويداد و ش
ــرد: "برای  ــان ك ــه ی مردمی، خاطرنش نهادين
ــت اندركار حمل ونقل  ــانی كه دس تمامی كس
ــتند، باعث افتخار و خرسندی بسيار است  هس
كه يك كار حاشيه ايی فرعی، تبديل به صنعت 
ــه وضوح  ــون همگان ب ــد؛ چ ــور ش اصلی كش
دريافتند كه صنعت حمل ونقل، فقط به راننده 
كاميون ها بستگی ندارد. اين رويداد باعث شد 
ــدی در روند حمل ونقل  كه مديريت های جدي
كشور ايجاد شود و زمينه هايی مانند بازاريابی 
ــی و به تعبيری  ــل، كارگزاری درياي حمل ونق
ــی حمل ونقل در كشور شكل بگيرد و  مهندس

سپس سازمان دهی و سامان دهی شود". 
ــا اعالم اين كه در  ــاون وزير راه و ترابری، ب مع
ــوردی در  ــازمان بنادرودريان ــر، س حال حاض
ــاله ی پنجم  ــتانه ی اجرای برنامه ی پنج س آس
ــال برنامه ي  ــال، آخرين س ــرار دارد و امس ق
ــاله ی چهارم است، بيان كرد:  توسعه ي پنج س
ــند چشم انداز بيست  "برای اين كه براساس س
ــالمی، برنامه ی پنج سال  ساله ی جمهوری اس
آينده را تصويب كنيم، بايد تدابيری را انديشيد 
ــنی را با  و اقداماتی را انجام داد تا آينده ي روش
ــم انداز 20 ساله،  ــند چش توجه به نيازهای س

برای كشور ترسيم كنيم".
ــازمان بنادرودريانوردی، ضمن  ــل س مديرعام
ــد جنبه ی  ــران از چن ــت برتر اي ــان موقعي بي
ــاله ی جمهوری  ــم انداز 20 س ــی در چش اصل
ــالمی، گفت: "همه ي ما می دانيم كه بخش  اس
ــاخص ترين بخش در  ــل، به عنوان ش حمل ونق
ــری را در موفقيت اقتصادی  اقتصاد، نقش مؤث
يك كشور ايفا می كند و حمل ونقل نيز، امری 
ــه ی بخش ها، هم  ــت كه در بقي ــتقاقی اس اش
اثرپذير و هم تأثيرگذار است؛ يعنی اگر اقتصاد 
ــعه  ــعه پيدا كند، عملكرد حمل ونقل توس توس
ــعه يابد، اقتصاد،  می يابد و اگر حمل ونقل توس

توسعه پيدا می كند".
ــأله كه اگر  ــن اين مس ــر گرفت ــا در نظ وی، ب
ــم انداز  ــند چش ايران بخواهد به مندرجات س
ــتلزم برنامه ريزی و تبيين  20 ساله برسد، مس
ــخص در حمل ونقل است، گفت:  آينده ی مش
ــتانه ی برنامه ی پنج  ــا در آس ــر حال، م "به ه
ــخص كنيم كه به چه  ساله ي جديد، بايد مش
ــمت و سويی حركت كنيم تا تمامی كسانی  س

ــوند،  ــن بخش فعال ش ــه می خواهند در اي ك
سرمايه گذاری كنند و نقش مؤثر و برنامه ريزی 

مشخصی داشته باشند".
ــل 44 قانون  ــدر"، همچنين اص ــدس ص "مهن
اساسی، همراه با ابالغيه ی مقام معظم رهبری 
ــه ی  ــد و عرص ــه ی راه كاری جدي ــه منزل را ب
ــخصی برای عملكرد دولت دانست و افزود:  مش
ــهم دولت، طبق اين اصل بايد كاهش پيدا  "س
ــت كه ما فقط از  ــد. اين به معنای آن نيس كن
ــش خصوصی، بخواهيم  طريق واگذاری به بخ
كارمان را پيش ببريم، بلكه موضوع از اين قرار 
است كه اگر بخواهيم به سهم مشخصی برسيم 
ــاله و  و نقش معينی در تحقق برنامه ي پنج س
ــم انداز داشته باشيم، بايد سهم  مندرجات چش
ــه ارتقاء بدهيم و  ــان را در اقتصاد منطق خودم
الزمه ی اين امر نيز، آن است كه به طور جدی، 
ــام ِعّده و ُعّده ی خود را جمع كنيم و ضمن  تم
اصالح تمامی امكانات كشور، توان مان را مورد 

ارزيابی قرار دهيم و سپس حركت كنيم".
وی با تأكيد بر دو نگاه متفاوت به آينده، اذعان 
ــت  كه، گذشته اين  ــت: "نگاه اول اين اس داش
ــت و در پنج سال  ــير را مشخص كرده اس مس
ــو برويم كه اين  ــز از همان راه به جل آينده ني
امر، ممكن نيست. نگاه ديگر اين كه، در آينده 
ــپس  ــخص كنيم و س برای خود جايگاهی مش
موقعيت راهبردمان را تغيير بدهيم. به عبارت 
ــه به آينده بنگريم  ــر، ابتدا از منظر عالمان ديگ
ــم و در نظر بگيريم كه  و بعد برنامه  ريزی كني
برای دست يابی به اهداف مورد اهميت مان در 
ــود، چه اندازه  ــا توجه به وضع موج ــده و ب آين
ــه كارهايی را انجام  ــتی چ فاصله داريم و بايس

بدهيم".
ــازمان بنادرودريانوردی، ضمن  ــل س مديرعام
ــدار اين نكته كه با حركت در مسيری كه  هش

ابتدا از منظر عالمانه به آینده 
بنگریم و بعد برنامه  ریزی کنیم 

و در نظر بگیریم که برای 
دست یابی به اهداف مورد 

اهمیت مان در آینده و با توجه 
به وضع موجود، چه اندازه 

فاصله داریم و بایستی چه 
کارهایی را انجام بدهیم.
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ــه اين هدف  ــی می كنيم، در آينده ب ــروز ط ام
ــزود: "اين امر،  ــرد، اف ــت پيدا نخواهيم ك دس
مستلزم آن است كه حتماً تعهد مؤثری داشته 
ــيم و زمينه ی فهم خودمان را در حيطه ی  باش
ــاد منطقه ايی ارتقاء  اقتصاد بين المللی و اقتص
ــی و در نظر  ــاركت همگان ــم و ضمن مش دهي
ــدی را برای اين  ــن آرا، راه كارهای جدي گرفت

منظور بيابيم".
ــود را با حمل ونقل  ــت: "بايد تكليف خ وی گف
ــخص و  ــرا دولت، منابع مش ــن كنيم؛ زي روش
ــت بحران و  ــود واقعي ــا وج ــدودی دارد. ب مح
ــور حتم بايد منابع  ــود منابع، دولت به ط كمب
ــرد و به نقش آن ها  ــری را هم به كار بگي ديگ
ــه جايگاه مورد نظر،  ــز توجه كند تا بتواند ب ني
ــال آينده، دست پيدا كند. الزمه ی  در چند س
ــكاری نزديك تر  ــاد ارتباط و هم ــن امر، ايج اي
ــخص شدن مسير  در طی كردن اين راه و مش
ــری، با بيان اين  ــت". معاون وزير راه و تراب اس
ــه، برخی مأموريت های  قضيه كه در اين زمين
ــای مختلف كه در اقتصاد  جديد برای بخش ه
و عملكرد آن نقش دارند،  تعريف خواهد شد، 
ــت سطوح كار را، بيش  اظهار كرد: "ممكن اس
ــاهده می كنيد، افزايش  ــه كه االن مش از آن چ
ــكاری بين بخش های مختلف و  دهيم و يا هم
ميان كسانی كه در حال حاضر، رقيب يكديگر 
ــود و از حالت  ــوند، بيش تر ش محسوب می ش
ــاركت و  ــمت ايجاد مش ــذف يكديگر، به س ح
ــينرژی بروند تا بتوانيم اين راه را بهتر طی  س
ــع و توانايی های خاصی  كنيم. هر شركتی وس
ــب با آن، می تواند مأموريتی را  دارد كه متناس
ــه ی اين ، عوامل بايد در  ــرد، از اين رو، هم بپذي
ــا يكديگر را بيابيم  ــوند ت كنار هم قرار داده ش
ــرار داريم و نقش خود  ــم كه در كجا ق و بداني
ــاس آن،  ــم و براس ــف كني ــده تعري را در آين

سرمايه گذاری های الزم را انجام دهيم".
ــدن رويكرد برنامه ی  وی با اشاره به مطرح ش
ــا حمل ونقل  ــم در رابطه ب ــاله ی پنج ــج س پن
ــيون عمران مجلس شورای  دريايی در كميس
ــی، حمل ونقل  ــت: "رويكرد اصل ــالمی، گف اس
ــه قرار گرفتن  ــت؛ يعنی با توجه ب تركيبی اس
موقعيت ايران در منطقه و مسير كريدور شمال 
ــرق. نكته ی ديگر اين است كه ما  و كريدور ش
در موقعيت جغرافيايی ويژه ايی قرار گرفته ايم 
ــرق آن، كشورهايی  ــرق و جنوب ش كه در ش
ــت زياد و توليدات  ــل چين و هند با جمعي مث
ــرار دارند و در غرب  ــخصی ق و محصوالت مش
ــز اروپا و آمريكا قرار گرفته اند. ما بايد در  آن ني
ــود را در ارتباط با صنعت  ــن ميان، نقش خ اي
ــم و آن را از هر  ــل دريايی، پيدا كني حمل ونق

لحاظ، بر عهده بگيريم".
"مهندس صدر"، تأكيد كرد: "ما اگر ايران را به 

عنوان "هاب منطقه" در نظر بگيريم، به معنی 
اين نيست كه بندر و زيرساخت بسازيم و آن ها 
ــت كه بايد  ــم. موضوع اين اس ــعه دهي را توس
ــی از بازارهای منطقه ايی و  ــهم قابل توجه اي س
فرامنطقه ايی را به سوی بنادر كشورمان جذب 
ــر نقش هاب در منطقه  كنيم تا بتوانيم، ايفاگ
باشيم. برای آن كه بتوانيم اين تفكر را به عنوان 
ــخصی در عملكردها دخالت  ــری مش هدف گي
ــعه ي  ــمت توس دهيم، به طور قطع بايد به س
عملكرد تركيبی، ترانزيت و حمل ونقل دريايی 
ــور،  ــت كنيم؛ زيرا صادرات و واردات كش حرك
ــد مشخصی دارد". به گفته ي وی؛  حجم و رش
اگر بخواهيم به سهم قابل قبولی از بازار منطقه 
برسيم، بايد الگوهای منطقه ايی و فرامنطقه ايی 
ــال كنيم. به اين منظور، تنها نبايد بنادر  را دنب
ــعه داد، بلكه بايد تكنولوژی، گمرك و  را توس
حمل ونقل در پسكرانه و صنعت را نيز هم زمان 
به كار گرفت؛ به عبارت ديگر، نبايد در منطقه، 
ترافيك ايجاد كرد، بلكه به تعبيری، بايد ارزش 
ــش داد و  ــوم را افزاي ــل س افزوده ي بنادر نس

ــكرانه ی بنادر فعال كنيم. او،  صنعت را در پس
ــيدن به اين هدف را، برخورداری  ضرورت رس
ــهيالت و امتيازات خاصی دانست  بنادر از تس
تا سرمايه گذاران بتوانند ضمن سرمايه گذاری، 
ــد و صنعت گران بتوانند  ــات ايجاد كنن تأسيس
كارخانه های خود را در منطقه توسعه دهند.  

ــر راه و ترابری، با توصيف ابعاد اين  معاون وزي
ــنهادی من،  موضوع گفت: "يكی از موارد پيش
ــت كه بنادر ما، مشمول مقررات بنادر  اين اس
ــرمايه گذاران  ــوند و س ــور ش آزاد تجاری كش
ــای مناطق  ــند از معافيت ه ــته باش اجازه داش
آزاد تجاری استفاده كنند تا بنادر توسعه پيدا 
كنند". وی، با اشاره به موجوديت اراضی بسيار 
وسيع در بندر شهيد رجايی و بيان اين كه فقط 
ــتفاده  ــوان از آن ها به عنوان انبار كاال اس می ت
ــری را در  ــارد و خط  بارگي ــرد و يا اين كه ي ك
ــادآوری اين كه  ــعت داد و با ي آن زمين ها وس
می توان اراضی منطقه را برای توسعه ي صنايع 
ــپورت، توليد  ــاد مواردی مانند: ری اكس و ايج
ــتيك به كار گرفت،  محصول و چرخه ی لجس
ــن كاری، نيازمند  ــه داد: "برای انجام چني ادام
تعامل نزديك با بخش های ديگر اقتصاد كشور 
ــتيم. اين كه تاجر تجارت كند و ما نيز امور  هس
مربوطه را انجام دهيم، به تنهايی كافی نيست، 
بلكه ما بايد بستری را ايجاد كنيم كه توسعه ی 

تجارت در كنار پيشرفت بندر قرار بگيرد".
ــان مثالی در اين زمينه،  "مهندس صدر"، با بي
گفت: "ما تمام مواد اوليه ی پتروشيمی خود را از 
طريق پااليشگاه ها، به خارج از كشور و به بهای 
1000 دالر می فروشيم، در حالی كه آن ها بعد 
از تبديل محصول مورد نياز، 10/000 دالر )10 
ــند. اين ارزش افزوده ايی  برابر( به ما می فروش
ــرمايه گذاری زيربنايی و  ــر س ــت كه در اث اس
چرخه ی غربی لجستيك و تأمين كاال به طور 
ــت". وی با مثالی ديگر  مطلوب ايجاد شده اس
عنوان كرد: "در منطقه آزاد شانگهای، با توجه 
ــرمايه گذاری كه در آن جا صورت گرفته،  به س
زمينه ی تقاضا و بازار كااليی فراهم شده است 
ــطح ارزش افزوده شود؛  تا منجر به افزايش س
چون توسعه ی اقتصادی، توسعه ي حمل ونقل 

را به همراه دارد".
ــوردی، با بيان  ــازمان بنادرودريان مديرعامل س
ــگاه مديريتی، گفت: "ما در  ــوع تعرفه و ن موض
ــن كرده ايم تا  ــر، تعرفه ايی را تعيي ــال حاض ح
ــرايط موجود و اخذ  ــد از آن، با توجه به ش بع
ــای الزم، بتوانيم آن را تغيير دهيم. ما  مجوزه
ــه، بايد به طرز  ــی به بازار منطق برای دسترس
ــرمايه گذاری  ــيم تا بتوانيم س ديگری بينديش
ديگری را به خود اختصاص دهيم و در بهره وری 
آن، نقش داشته باشيم. الزمه ی فعاليت در اين 
زمينه، استفاده از نيروهای محركه ی اقتصادی 

 اگر ایران را به عنوان "هاب 
منطقه" در نظر بگیریم، به معنی 
این نیست که بندر و زیرساخت 
بسازیم و آن ها را توسعه دهیم. 
موضوع این است که باید سهم 

قابل توجه ایی از بازارهای 
منطقه ایی و فرامنطقه ایی را به 

سوی بنادر کشورمان جذب 
کنیم.
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ــت".  ــر گرفتن بازار عرضه و تقاضا اس و در نظ
ــن كار، به  ــر اين كه بايد اي ــدر"، با تأكيد ب "ص
ــود و به  ــخص انجام ش ــوس و مش طور محس
ــا اگر بخش خصوصی در اين زمينه  جلو رود ت
فعاليت می كند، بتواند ميزان درآمد خودش را 
ــان كرد: "ما  ــبه و تنظيم كند،  خاطرنش محاس
ــال حاضر، در نقطه ايی قرار گرفته ايم كه  در ح
ــايد نتوانيم آن را به خوبی، تجزيه و تحليل  ش
ــكرانه را  ــی حمل ونقل تركيبی يا پس كنيم ول
ــی در جايگاه فعال  ــز در كنار آن داريم. وقت ني
ــرار می گيريم، امكان دارد بتوانيم  حمل ونقل ق
برای رونق بخش های ديگر، تخفيف يا افزايش 
ــويم تا به اين ترتيب، بتوانيم از  قيمت قائل ش
چرخه ی حمل ونقل، به طرزی مطلوب استفاده 
ــرويس دهی  كنيم. بنابراين، وقتی تجهيزات س
ــم، می توانيم عملكرد  ــی را وارد كردي و خدمات
ــده ی كاال  ــطح قيمت تمام ش ــا را، در س آن ه

ببينيم".
معاون وزير راه و ترابری، ضمن در نظر گرفتن 
ــی در  ــرمايه گذاران خارج ــع س ــت مناف اهمي
منطقه و توجه به انتخاب مسير سرمايه گذاری 
ــرمايه گذاران خارجی در قيمت تمام شده ی  س
كاال برای مصرف كننده، گفت: "ما بايد تسهيالت 
ــی را ايجاد كنيم كه در ديگر جاهای  و امكانات
دنيا وجود دارد؛ مانند پرداخت وام بدون بهره، 
ارائه ی تسهيالت به بخش حمل ونقل، پوشش 
ــی از هزينه های حمل. با دادن امكانات و  بخش
ــهيالت، قيمت تمام شده ی كاال برای عبور  تس
از كشور، عادالنه خواهد شد". وی، حمل ونقل 
ــتن  ــت كه با در اختيار داش را عرصه ايی دانس
ــا را تثبيت  ــور كااله ــير عب ــوان مس آن، می ت
ــير  ــت بتوانيم اين مس كرد و گفت: "كافی اس
را به صورت كارشناسی، قيمت گذاری كنيم و 
همراه با بخش های جاده ايی، راه آهن، گمرك و 
ــات بندری و پس از آناليز عوامل مؤثر در  خدم
ــل، به يك قيمت منطقی در زمينه ی  حمل ونق
ــيم. البته اين موضوع با آن چه  حمل كاال برس
ــادرات و واردات كاال به ما مربوط  ــورد ص در م

می شود، تا حدی فرق می كند".
ــه، به رويكرد  ــن در اين رابط "صدر"، همچني
تغيير سرمايه گذاری، اشاره كرد و افزود: "بايد 
ــكيل بدهيم، تا  ــن زمينه، كارگروهی تش در اي
ــت را افزايش  ــه می توانيم ترانزي بدانيم چگون
دهيم. از عمده برنامه هايی كه در دست دولت 
ــت، چگونگی برداشتن موانعی مانند مدافع  اس
ــت. بايد برخی خدمات  ــر راه اس گمركی از س
ــاحلی ارائه دهيم. مثاًل  را به بنادر و مناطق س
ــروع كار تجاری در  يك تاجر خارجی برای ش
ــات را در اختيار  ــی امكان ــور ما، بايد برخ كش
ــد؛ مانند هتل و بانك های خارجی،  داشته باش
ــد در اين جا، امورات الزم را انجام دهد  تا بتوان

ــور خودش عزيمت كند. زيرا اگر قرار  و به كش
باشد به اين جا بيايد و نتواند به موقع LC خود 
را فعال كند يا محلی برای اقامت نداشته باشد، 
طبيعی است از آمدن به ايران، منصرف می شود 
ــه امكانات و  ــاب می كند ك ــيری را انتخ و مس

تسهيالت بيش تری داشته باشد".
ــت كه به نظر  وی اضافه كرد: "اين ها نكاتی اس
ــوند  من، بايد به طور هم زمان در نظر گرفته ش
ــی كنيم كه چه  و با توجه به منافع ملی، بررس
ــره وری منافع ملی  ــور و به مواردی به نفع كش
ــورتی در  ــورايی مش ــت. در اين زمينه، ش اس
رابطه با حمل ونقل دريايی ايجاد خواهيم كرد 
ــكيل  ــاتی تش تا بتوانيم به صورت منظم، جلس
دهيم و از نظرات كارشناسی دوستان استفاده 
كنيم". مديرعامل سازمان بنادرودريانوردی، با 
برشمردن اين نكته كه بايد برای دسترسی به 
آينده، تالش بيش تری بكنيم و گام های بلندی 
ــدن اين مهم،  برداريم، افزود: "برای محقق ش
نمی توانيم فقط به امكانات دولتی اكتفا كنيم، 
بلكه فعاليت تمام افرادی را می طلبد كه در اين 
عرصه، صاحب نظر و عالقه مند هستند. ما نيز 
به نوبه ی خود، در بخش حمل ونقل و خدمات 
دريايی اعالم آماده گی كرده ايم  و از همكاری و 
ــتان استقبال می كنيم و  هم فكری تمامی دوس
ــمنديم كه اين ارتباط، به طور مستمر  خواهش
ادامه داشته باشد". وی با تأكيد بر ملزم نبودن 
ــكيالت خاصی،  حضور افراد در چارچوب يا تش
برای شركت در تصميم گيری های استراتژيك 
ــم، خيلی از  ــدام نكني ــروز اق ــر ام ــت: "اگ گف
ــم. بنابراين الزم  ــت می دهي فرصت ها را از دس
ــت كه اين ارتباط را به طور مستمر و فعال  اس

داشته باشيم".
ــهم اقتصاد دريا  ــر راه و ترابری، س معاون وزي
ــده  ــد ناخالص داخلی را احصا نش در كل تولي
ــهم فعلی 8 تا  ــت و با توجه به س و اندك دانس
ــور،  8/5 درصدی حمل ونقل در توليد كل كش
ــت: "اين رقم بايد افزايش پيدا كند. اقتصاد  گف

دريا، تنها شامل ترمينال داران، سرمايه گذاران 
ــام صنايع  ــت، بلكه تم ــدری يا دريايی نيس بن
ــته است.  ــور به آن وابس دريايی و صنايع آفش
ــور ما، متأسفانه بسيار  خدمات دريايی در كش
ــعه يافته است. ما هنوز قابليت هايی را  كم  توس
ــاس آن ها می توانيم نقش بسيار  داريم كه براس
ــا در آن عرصه ها، هنوز  مؤثری را ايفا كنيم. م
ــت:  كار مؤثری انجام نداده ايم". وی اظهار داش
"البته همه ی اين ها جزو ارزش افزوده ی صنعت 
ــرد تا جمعيت  ــت. بايد كاری ك حمل ونقل اس
ــعه ی چشم گير و  ــوی بنادر بروند و توس به س

دامنه داری در اقتصاد دريا، صورت بگيرد".
سپس، "مهندس سيد عطاءاله صدر"، در پاسخ 
ــت اندركاران  ــه  گله مندی های دو تن از دس ب
ــی در بخش خصوصی، گفت:  حمل ونقل درياي
ــد برنامه ی حمل ونقل را طوری طراحی  "ما باي
ــهم  ــم كه ضمن نيازهای فعلی، بتوانيم س كني
ــاء بدهيم. ما معتقديم كه  خودمان را هم ارتق
ــرمايه ايی دارد، آن را در حوزه ی  ــی س اگر كس
ــرمايه گذاری كند و زيرساخت را  زيرساخت س
ــاد كرد. بنابراين  بايد در چارچوب B.O.T ايج
ــهم  ــازد، س ــاخت ها را بس ــت، زيرس ــر دول اگ
ــرمايه گذاری بخش خصوصی كم می شود و  س
ــازد، نتايج آن را  اگر بخش خصوصی آن را بس
در بازگشت سرمايه خواهد ديد". وی در ادامه، 
ــت  بيان كرد: "نكته ايی كه وجود دارد اين اس
كه اگر همه ی ما به صورت يكپارچه، همكاری 
ــده و به وجود  كنيم، بايد ظرفيت های توليد ش
آمده به گونه ای قيمت گذاری  شود كه لزوماً به 
سرمايه گذاری بينجامد. اين دو نكته را بايد در 
ــهم ارزش  ــر بگيريم و اصل را بر ارتقای س نظ
افزوده ی حمل ونقل دريايی و توليدات داخلی 
ــرمايه گذاری  ــت كه س قرار دهيم. اين گونه اس
ــا انتقال  ــمت دري ــر، به س ــای ديگ از بخش ه

می يابد".
ــرط  ــازمان بنادرودريانوردی، ش ــل س مديرعام
ــعه ي اقتصادی دريا را،  موفقيت در بخش توس
ــروط بر چگونگی ادامه ی سرمايه گذاری در  مش
اين بخش دانست و اشاره كرد كه اين دو مورد 
ــته  را بايد به صورت يك مجموعه به هم پيوس
ديد، نه طوری كه با يكديگر تضاد داشته باشند. 
ــرد: "بايد به طور مرتب  ــان اضافه ك وی، در پاي
ــكيل بدهيم و بررسی كنيم كه  جلساتی را تش
چگونه می توانيم به اين نقطه برسيم. برای اين 
ــم قرار بگيريم  ــد همگی در كنار ه منظور، باي
ــر مورد نظر  ــم كنيم كه ام ــی را فراه و امكانات
ــی در كشور  اتفاق بيفتد. در اين مورد، اگر كس
سرمايه گذاری كرده است، ما زمين در اختيار او 
قرار می دهيم، همراه با 15 سال معافيت؛ زيرا ما 
می خواهيم سازمان بنادرودريانوردی را، به يك 

"سازمان حمل ونقل دريايی" تبديل كنيم".

خدمات دریایی در کشور ما 
متأسفانه بسیار کم  توسعه یافته 

است. ما هنوز قابلیت هایی 
را داریم که براساس آن ها 

می توانیم نقش بسیار مؤثری را 
ایفا کنیم. ما در آن عرصه ها هنوز 

کار مؤثری انجام نداده ایم.
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عصرانه ی NGO با مدیر

هيأت مديره »امكا« با هدف طرح چالش هاي اتحاديه ی مالكان کش�تي ايران، عصر آخر هفته ی 
زمستاني را به دفتر معاون وزير راه رفتند تا ضمن صرف عصرانه، خواسته هاي اين NGO فعال 

در حمل ونقل دريايي را با مديرعامل جديد سازمان بنادر در ميان بگذارند.
هي�أت مديره ی اتحاديه ی مالكان کش�تي در دي�دار با "عطاءاله صدر" خواس�تار »اعطاي نقش 
فعال ت�ر در وجوه اداره ش�ده« ، »ترغيب مالكان کش�تي ها به عضوي�ت در اتحاديه« و در نهايت 

خواهان »پشتيباني و حمايت از اتحاديه« شدند.
به گزارش خبرنگار "بندرودريا"، در اين نشس�ت که "محمدحسين داجمر"، رييس هيأت مديره 
و "محمد سميعي" دبيرکل اتحاديه نيز حضور داشتند، دبيرکل اتحاديه ی مالكان کشتي از چاپ 
دفاتر مخصوص شناورها و تأييد آن توسط سازمان بنادر و مؤسسه هاي رده بندي کشور خبر داد 
و خواس�تار مرسوم ش�دن تدريجي دفاتر دو زبانه ی اتحاديه توس�ط بخش بازرسي شناورها در 

سازمان بنادرودريانوردی شد.

شكل گیري اتحادیه ی مالكان کشتي در ایران
ــال  ــكل گيري اين اتحاديه به س ــي ش چگونگ
ــال مجموعه اي از  1382 برمي  گردد. در اين س
شركت هاي دولتي، خصوصي و اشخاص حقيقي 
مالك كشتي مصمم شدند تا به منظور انسجام 
ــعه ی دريانوردي و  ــاي دريايي، توس فعاليت ه
ــته، تقويت بخش خصوصي، بسط  صنايع وابس
ــم و تربيت دريانوردان،  فرهنگ دريايي و تعلي

اتحاديه مالكان كشتي را تشكيل دهند.
ــا تعيين كميته ی 5  ــزارش خبرنگار ما، ب به گ
ــط هيأت مؤسس، كميته ی مذكور با  نفره توس
بهره گيري از اساسنامه اتحاديه هاي كشورهايي 
ــنگاپور، آلمان، قبرس،  ــد، مالزي، س چون هن
انگليس و مالتا اساسنامه اتحاديه را تهيه كرد. 
ــالش در جهت  ــه »ت ــت ك ــن در حالي اس اي
ــور«، »ارائه ی  ــاوگان دريايي كش ــعه ی ن توس
خدمات مشاوره اي به اعضا«، »ايجاد اتاق داوري 
ــور حل و فصل اختالفات  )اختصاصي( به منظ
اعضا« و »تشكيل صندوق هاي بورس تحصيلي 
ــي« از جمله  ــاي كمك هزينه ی تحصيل و اعط

اهداف محوري اين اتحاديه قلمداد می شود. 

حمایت در قبال رفتار حرفه اي 
ــوردي در اين  ــازمان بنادرودريان مديرعامل س
ــازمان از  ــدار، با منطقي خواندن حمايت س دي
NGO ها و تشكل هاي تخصصي به عنوان مكمل 
ــاي دريايي  ــا و انجمن ه ــت، اتحاديه ه كار دول
ــز رفتارحرفه اي و  ــل دريايي را حائ و حمل ونق

اثرگذار دانست. 

گزارش

»مهندس صدر« حمایت از تشكل هاي تخصصي را منطقي دانست
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ــان اين كه  ــدر" با بي ــه ص ــاء ال ــدس عط "مهن
ــا نمي دهد، اضافه  ــه تنهايي معن حمل ونقل ب
ــور، بانك،  ــراي ورود يك كاال به كش ــرد: "ب ك
ــتند  ــرك و غيره در آن دخيل هس ــه، گم بيم
ــت.  ــازمان بنادر به تنهايي متولي امر نيس و س
ــازمان بنادر از اتحاديه ها و  بنابراين حمايت س
تشكل هاي تخصصي غيردولتي منطقي است و 
سعي بر اين است كه در اين زمينه با دقت عمل 
شود تا كسي كه به اين صنعت وارد مي شود و 

قصد سرمايه گذاري دارد، متضرر نشود. 

تفاوت کشتي راني با کشتي داری
ــدن ناوگان ملي  ــر راه با مهم خوان معاون وزي
ــتي داري را از كشتي راني  ــعه ی آن، كش و توس
متمايز دانست و تأكيد كرد: در بحث توسعه ی 
ــده كه در برنامه ی پنجم،  ناوگان، مشخص ش
ــور به چه ميزان  ناوگان حمل ونقل دريايي كش
بايد توسعه پيدا كند. البته اين به معني خريد 
ــت، بلكه  ــازمان بنادر نيس ــط س ــتي توس كش
ــازمان بنادر به عنوان متولي حمل ونقل بايد  س
ــت ها، هماهنگي ها، حمايت ها و  تدابير، سياس
ــه اهداف  اصلی  ــي را تدوين كند ك برنامه هاي

محقق شود. 
"مهندس صدر" در بخش ديگري از سخنان با 
ــاره به عدم پيشرفت ايران در كشتي  سازي،  اش
ــه عنوان  ــازي ب ــت: "در كشتي س ــار داش اظه
ــته به حمل ونقل دريايي، با وجود  صنعت وابس
ــروع  ــور كره ش ــه با كش ــن زمين ــه در اي اينك
ــيديم و در  كرده ايم، اما عماًل به نتيجه اي نرس
حال حاضر به آن ها سفارش ساخت مي دهيم. 
ــت، همه ی  ــكل مديري ــن خصوص، مش در اي
مسأله نيست. با بررسي موفقيت ساير كشورها 
ــت  ــازي به اين نتيجه دس در صنعت كشتي س
ــورها وقتي صنعت گري  يافتيم كه در اين كش
ــور  قرارداد امضا مي كند، اين قرارداد را به كش
ــور خودش  ــرد و از بانك كش ــوع اش مي ب متب
ــهيالت مي گيرد و شروع مي كند به ساخت  تس

و ساز. در ايران اما اين اتفاق نمي افتد". 
ــر يك مثال  ــه با ذك ــر راه در ادام ــاون وزي مع
توضيح داد: "در آسياي ميانه پس از فروپاشي 
ــور تركيه بعد از  ــوروي، با وجود اينكه كش ش
ــد  ــد، اما موفق نش ــران در منطقه حاضر ش اي
ــت بگيرد. چرا كه  ــورها را به دس بازار اين كش
ــاد خط اعتباري، اعالم  بانك هاي تركيه با ايج
ــتان،  ــس در هر جا )قزاقس ــه هر ك ــد ك كردن
ــتان و...( قرارداد امضا كند، بالفاصله  تركمنس
ــهيالت مي دهيم تا شروع كند  به او پول و تس
ــش صنايع دريايي،  ــه كار كردن. بنابراين بخ ب
ــعه ناوگان نيز تابع همين  كشتي سازي و توس

سياست گذاري است". 
مديرعامل سازمان بنادر با اشاره به طرح وجوه 

ــده، گفت: "در اين طرح، بانك عامل،  اداره ش
ــازمان بنادر  ــهيالت و خط اعتباري را از س تس
مي گيرد، اما به موقع پول را پرداخت نمي كند. 
ــوب  ــناور هم محس ــم اين كه مالك ش ــه رغ ب
ــي آورد. همين  ــود، بهانه هاي مختلف م مي ش
باعث مي شود سازمان بنادر يارانه وام را اضافه 
ــازنده ی شناور بايد  پرداخت كند. از طرفی س
خسارت بپردازد، چرا كه مصالح و لوازم اوليه و 
مورد نياز را خريده و آماده كرده است. از طرف 
ديگر متقاضي نيز بازارش را از دست مي دهد. 
اين نشان دهنده ی عدم آگاهي بانك از زوايای 
ــأله است و هنوز براي اين كار  مختلف اين مس

»آداپته« نشده است". 

استقرار نظام مدیریت حرفه اي
"عطاءاله صدر"، استقرار نظام مديريت حرفه اي 
ــت  در اداره ی اين صنعت را حايز اهميت دانس
ــح داد: "نيروي تازه فارغ التحصيل پس  و توضي
ــتخدام، بايد دوره اي را طي كند و نسبت  از اس
به موضوع تجربه كسب كند، صاحب نظر شود 
ــبت به موضوع، عشق و عالقه و وابستگي  و نس
ــاب كرد. اين  ــود روي او حس ــدا كند تا بش پي

نوعي مديريت دانش است." 
معاون وزير راه در ادامه تأكيد كرد: "در بعضي 
ــورها به راحتي نمي توانيد هر مديري را  از كش
ــود آن مدير صاحب  ــا كنيد. چرا كه خ جابه ج
ــن جا به جايي امكان  ــت و اي ــد و امتياز اس برن
ــدازد. بنابراين در  ــت را به خطر بين دارد صنع
ايران هم براي اين كه ضرر و زيان را به حداقل 
ــك را كاهش دهيم، بايد نظام  برسانيم و ريس

مديريت حرفه اي را مستقركنيم".
"مهندس صدر" سپس نتيجه گيري كرد: "اين 
نظام و جذب مديران با تجربه در دستگاه های 
ــت. چرا كه بايد  ــكل اس دولتی به داليلي مش
ــن كار را ندارد.  ــوق مكفي بدهد و توان اي حق

ــي است  ــرايط سياس ــته بر اين، تابع ش گذش
ــت ها، هر  ــا و تغيير سياس ــا تغيير دولت ه و ب
ــد اش را انتخاب مي  ــكاران جدي ــري هم مدي
ــند و از  ــد. از اين رو NGO ها بايد فعال باش كن
نيروهاي متخصص و باتجربه و از سهم بازاري 
ــان را روي آن گذاشته اند، استفاده  كه عمرش
كنند". وی اضافه كرد: "در واقع NGO مكمل 
ــذار و حرفه اي  ــت، اما بايد اثرگ كار دولت اس

باشد و بتواند صنعت را تضمين كند". 
اين مقام مسئول در سازمان بنادر تصريح كرد: 
"چنانچه اين تشكل صاحب برند و اعتبار باشد، 
ــراي عضويت در آن  ــه  اظهار عالقه مندي ب هم

مي كنند". 

اما واگرهاي ثبت شناور
ــاون وزير راه با بيان اين كه به خاطر تحريم  مع
ــناورهاي مان را در كشوري  ــديم، ش مجبور ش
ــل آن را معافيت  ــت ثبت كنيم، دلي چون مال
ــورها دانست و با طرح  مالياتي در اين نوع كش
اين سؤال كه چرا ما خودمان معافيت مالياتي 
نمي دهيم كه كشورهاي ديگر كشتي هاي شان 
را در ايران ثبت كنند، گفت: "اين اقدام سبب 
مي شود چنانچه تصميمي درباره ی پرچم ايران 
ــود بخشي از ناوگان بين المللي تحت  گرفته ش
تأثير قرار بگيرد و يك عامل بازدارنده در برابر 

تحريم باشد".
"مهندس صدر" توضيح داد: "چنانچه ما بتوانيم 
آن حد ناچيز از ماليات ثبت كشتي را معافيت 
بدهيم، به جاي 10 يا 100 واحد سود، ناوگان 
تحت پرچم كشور بيشتر مي شود و توسعه مي 
ــزودن به آن، جلوي اقدام هاي مخرب  يابد و اف

ايزايی؟؟ گرفته مي شود. 

بانک اطالعات خرید فروش شناورها
ــازمان بنادر در پايان سخنان اش  مديرعامل س
يك پيشنهاد اقتصادي نيز براي اتحاديه مالكان 
ــان اين كه در حال  ــتي ارائه كرد. وي با بي كش
ــورهاي صاحب  ــر بر خالف بعضي از كش حاض
ــناور، در ايران چنين  ــكيالت معامالتي ش تش
ــت، به  ــده اس ــه اي تهيه و تدوين نش مجموع
»امكا« پيشنهاد كرد به جهت ارتباط حرفه اي 
ــك اطالعات  ــناورها، بان ــالع از تعداد ش و اط
معامالت شناورها را در كشور ساماندهي كند.

"مهندس صدر" درباره ی مزاياي بانك اطالعات 
ــان كرد: "چرخه ی  ــناور، خاطرنش معامالت ش
اقتصادي ناشي از خريد و فروش شناورها سبب 
مي شود، اين اتحاديه سهمي از بازار خارجي را 
ــر آن، رونق جديدي  ــت آورد. افزودن ب به دس
ــعه ناوگان كشور ايجاد مي شود و بانك  در توس
ــناورهاي با كيفيت  اطالعات مناسبي براي ش

نيز در دست خواهد بود". 

در بحث توسعه ی ناوگان  
مشخص شده که در برنامه ی 

پنجم، ناوگان حمل ونقل دریایي 
کشور به چه میزان باید توسعه 

پیدا کند. البته این به معني 
خرید کشتي توسط سازمان بنادر 

نیست، بلكه سازمان بنادر به عنوان 
متولي حمل ونقل باید تدابیر 

سیاست ها، هماهنگي ها، حمایت ها 
و برنامه هایي را تدوین کند که 

اهداف  اصلی محقق شود. 
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سياست ها، جهت گيری ها و اهداف 
بخش امور دریایی كشور

 در برنامه پنجم توسعه 

از سوی دبيرخانه هماهنگی ارگان های دریایی كشور ارایه شد

الف( سیاست های کلی و جهت گیری ها
1- اقتدار دريايی به عنوان فرايندی از توانمندی و حضوری قدرتمند در 

تمامی زمينه های دريايی در سطح جهان و منطقه.
ــواحل و پسكرانه ها و  2- تبيين انواع فعاليت های اقتصادی در درياها، س
ــترهای محيطی الزم برای جذب جمعيت به  ــرايط و بس فراهم كردن ش

شهرها و روستاهای بندری و ساحلی.
ــت ها و برنامه های كشور در سطوح بين المللی،  3- تدوين تمامی سياس
منطقه ای، ملی و محلی با در نظر گرفتن ظرفيت ها و مزيت های سواحل 

و درياهای كشور. 
ــاخت های الزم در جهت ورود هر چه  ــن قوانين و ايجاد زيرس 4- تدوي

بيش تر بخش خصوصی در كليه ی فعاليت های دريايی و بندری. 
ــتادی يكپارچه  دريايی در كل  5- فراهم آوردن امكان اعمال مديريت س

كشور تا پايان سال 1390.

ب( اهداف کمی و شاخص های مطلوب
ــت محيطی در رابطه با كليه  فعاليت های  ــاخص های مطلوب زيس 6- ش
ــات و فعاليت های بندری تعريف و  ــازی و تأسيس ــتيرانی، كشتی س كش

ايجاد شود. 
ــال 1389 ايجاد مجمع )كنفدراسيون( امور دريايی متشكل از  7- در س

تمامی سازمان های مردم نهاد بخش امور دريايی كشور تشويق و توصيه 
شود و نظام تخصصی صالحيت دريانوردان، مهندسين دريايی و مشاغل 

پشتيبانی از سال 1391 جاری گردد. 
ــرای كارورزی  ــی ب ــتی آموزش ــال 1389 يك فروند كش 8- تا پايان س
ــود و مورد بهره برداری قرار  دريانوردان در رده های مختلف خريداری ش

گيرد. 
ــافر  ــهم تعاونی های دريايی بار و مس 9- در طول مدت برنامه پنجم، س

حداقل به دو برابر وضعيت موجود افزايش يابد. 
ــرمايه گذاری برای تمامی زيربخش های امور  10- طرح های زيربنايی س
ــامل: صيادی، آبزی پروری، صنايع دريايی، ترانزيت و  ــور ش دريايی كش
ــيپ كاال و حمل ونقل تركيبی كاال با هدف ساالنه 30 ميليون تن  ترانش
ــال 1389 تهيه و اجرا و قوانين و  كاالی ترانزيتی از ايران، از ابتدای س
ــررات مربوط به ترانزيت خارجی با محوريت قانون حمل ونقل و عبور  مق
ــتگاه های ذی ربط طی  ــاركت دس كاالهای خارجی و با هماهنگی و مش

سال اول برنامه، بازنگری و يكسان سازی شود. 
11- در سال 1389، مراكز تجسس و نجات منطبق با الزامات كنوانسيون 
SAR در خليج فارس، دريای عمان و دريای خزر به بهره برداری برسد. 

ــور  ــال 1389 در داخل كش ــدای س ــتی از ابت ــت اوراق كش 12- صنع
راه اندازی شود. 

برنامه
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13- در طول برنامه پنجم، استفاده از انرژی های حاصل از امواج و جزر 
و مد آب به جای انرژی با منشأ فسيلی اولويت يابد. 

14- شوری زدايی از سواحل، جزاير و بنادر كشور جزء برنامه های اصلی 
تلقی و طرح آن از سال 1389 اجرا شود. 

15- طرح شيرين سازی آب دريا ظرف مدت برنامه پنجم، حداقل در دو 
جزيره ايرانی تهيه و اجرا شود. 

16- طرح توليد محصوالت كشاورزی و دامی مقاوم در مقابل شوری آب 
در جزاير و بنادر ايران تهيه و ظرف مدت برنامه پنجم اجرا شود. 

ــور با توجه به نوع  ــبز در مناطق دريايی كش 17- طرح ايجاد محيط س
آب و هوا و گونه های گياهان مقاوم در مقابل شوری آب تهيه و در طول 

برنامه اجرا شود. 
18- تا پايان سال 1389، طرح حمايت از صنايع بخش خصوصی برای 
ــاخت انواع شناورها در داخل كشور در سه بخش فلزی، كامپوزيت و  س
ــتفاده تعريف و منابع مورد  ــب و قابل اس آلومينيوم با ظرفيت های مناس
نياز اين صنايع تأمين شود. هدف آن است كه صنايع دريايی زيرمجموعه 

وزارت صنايع به بخش خصوصی واگذار شود. 

ج( امور فرهنگی
ــغل  ــال 1389 ايجاد گردد، ش ــيما در س ــبكه دريا در صدا و س 19- ش
ــه ای به جوانان شناسانده شود و ده  دريانوردی به صورت مطلوب و ريش
ــازی صدا و سيما به ترويج و توسعه فرهنگ دريايی  درصد كل برنامه س

اختصاص يابد. 
ــال 1389 جزء برنامه اصلی مركز  ــوع "خانواده و دريا" در س 20- موض

امور زنان و خانواده رياست جمهوری قرار گيرد. 
21- جايگاه بخش امور دريايی در نقشه علمی كشور مشخص و در سال 

1389 نهايی گردد.  
ــور به ويژه  ــرای تثبيت موقعيت كش ــتندات تاريخی ب ــه مس 22- تهي

خليج فارس در سال 1389 اولويت يابد.
ــه ای با نام خليج فارس در  ــار كتب علمی و حرف 23- طرح چاپ و انتش
دانشگاه های جهان توسط اساتيد معروف پيگيری و در طول برنامه اجرا 

شود. 
ــال 1389، فرهنگ های لغات دريايی موجود كشور بررسی و  24- در س

فرهنگ بزرگ و جديد لغات دريايی منتشر شود. 
ــات  ــور تأسيس ــمال كش 25- در كليه بنادر و جزاير اصلی جنوب و ش
ــگری دريايی شامل مجموعه سرگرمی های آبی، همراه  تفريحی و گردش
ــاو و قايق پرنده و مجموعه آكواريوم  ــتفاده از تجهيزاتی مانند هوان با اس
ــی بلندمدت و بدون بهره ايجاد  ــهيالت بانك دريايی و غيره از طريق تس

شود و از سال 1391 به بهره برداری برسد. 
ــتان های  ــی، مدارس و هنرس ــال 1390، مراكز آموزش 26- تا پايان س
ــوزش و پرورش در  ــط وزارت آم ــور توس ــش امور دريايی كش كار و دان
ــود. متون درسی تئوری و عملی با  ــتان های ساحلی تأسيس ش كليه اس
هماهنگی كامل وزارت راه و ترابری و منطبق با نيازهای شغلی و سطح 

سواد داوطلبان تهيه گردد. 
ــال 1389، متولی آموزش دريايی كشور تعيين و منابع  27- تا پايان س
ــده در بخش آموزش امور دريايی كشور، با هماهنگی  سرمايه گذاری ش
ــوم، تحقيقات و فن آوری و وزارت  ــوزش و پرورش و وزارت عل وزارت آم
ــی درآيند و مورد بهره برداری  ــت واحد آموزش راه و ترابری تحت سياس

بهينه قرار گيرند. 
ــال 1389، ضمن تقويت  ــان س ــور تا پاي ــی كش ــدر اصل 28- در دو بن
ــانی اينترنتی، مراكزی برای توزيع كتب، نشريات  ــايت های اطالع رس س

و نقشه جات دريايی تعيين و اعالم گردد. 
ــرف غذاهای دريايی جزء برنامه  ــول برنامه پنجم، ترويج مص 29- در ط

وزارتخانه های ذی ربط قرار گيرد. 

د( امور علمی و فن آوری
ــال 1390، طب در دريا در دوره های پزشكی و رشته  30- از ابتدای س
ــگاه های صنعتی تدريس  ــای دريايی در دانش ــت اجرايی پروژه ه مديري

شود. 
ــده به دريانوردان  31- در طول برنامه پنجم، مدارك صالحيت اعطاء ش
ــازی  ــی- كاربردی ارزيابی و معادل س ــغلی از نظر علم در هر مقطع ش

گردد. 
ــور  ــازی بهره برداران امور دريايی كش ــبكه مج ــال 1390، ش 32- از س

راه اندازی شود. 
ــگاه ملی و مرجع دريايی و مركز ملی  33- تا پايان مدت برنامه، آزمايش

داده های اقيانوسی و دريايی كشور به بهره برداری برسد. 
34- نقشه آب و هوای دريايی ايران در سال 1389 تهيه و منتشر گردد 

و نقاط مرزی دريايی با حفظ منافع ملی تثبيت شوند. 
35- مراكز تحقيقاتی هواشناسی دريايی، شبكه رادار هواشناسی، بانك 
اطالعات هواشناسی دريايی، مد ل های پيش بينی دريايی از سال 1390 

در استان های ساحلی شمال و جنوب كشور توسعه يابد. 
ــانی  ــور و مراكز اطالع رس ــه پايانه های دريايی كش ــا در كلي 36- هوانم
ــدار  ــدار مخاطرات دريايی و هش ــامانه های هش دريايی نصب گردد و س

سونامی از سال 1391 راه اندازی شود. 
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37- شبكه منطقه ای پيش بينی و پايش هواشناسی دريايی با مشاركت 
كشورهای حاشيه مرزهای آبی كشور از سال 1390 ايجاد شود. 

ــای دريايی در  ــرای اندازه گيری پارامتره ــا پايان مدت برنامه، ب 38- ت
ــت های تحقيقاتی در  ــای عمان و گش ــزر، خليج فارس و دري ــای خ دري
ــت های منظم  اقيانوس هند، از داده های ماهواره ای بهره گرفته و يا گش

دريايی برقرار شود. 

ه( امور اجتماعی
ــور  ــال 1390، كليه بهره برداران بخش امور دريايی كش 39- تا پايان س

مشمول طرح طبقه بندی مشاغل، طرح مذكور را اجرا كرده باشند. 
ــتفاده از  ــور با اس ــور دريايی كش ــون كار ام ــال 1389، قان 40- در س
ــتصوابی  ــه كار دريايی كه در حال طی مراحل اس ــيون يكپارچ كنوانس

است، به تصويب برسد. 
ــررات، آيين نامه ها و  ــور، مق ــرداران امور دريايی كش ــه بهره ب 41- كلي
دستورالعمل های حفاظت فنی و ايمنی كارگران به شرح مواد 87 تا 91 

قانون كار را در طول برنامه پنجم دقيقاً رعايت نمايند. 
ــش های رفاهی و درمانی دريانوردان  ــال 1389، پوش 42- از ابتدای س
ــاغل در تمامی بخش های سنتی، منطقه ای و اقيانوسی تأمين شده و  ش

بيمه مسئوليت مديران و مسئوالن صنعت دريايی نيز تأمين گردد. 
43- ورزش های ساحلی و باشگاه های ورزشی ويژه دريانوردان در بنادر 

و جزاير ايران در طول برنامه پنجم توسعه گسترش يابد. 
44- در سال 1389، واحدهای تخصصی ايمنی و بهداشت كار در اركان 

سازمانی بهره برداران امور دريايی كشور پيش بينی و اجرايی شود. 
ــروع سال 1389، متولی محيط زيست دريايی كشور مشخص  45- از ش
ــتقرار واحدهای صنعتی در مناطق  ــده و كليه اقدامات عمرانی و اس ش
مختلف و سواحل كشور منوط به ارائه گزارش اثرات زيست محيطی گردد 
ــنجی، توان سنجی، ظرفيت يابی و  و برنامه آمايش ناحيه بر پايه امكان س

ارزيابی پيامدهای آن ها تنظيم شود. 
46- از شروع سال 1390، مقررات مناطق ويژه دريايی، نتايج طرح های 
ــاحلی و آمايش سرزمين در طرح و توسعه  مديريت يكپارچه مناطق س

صنايع دريايی و بندری رعايت شود. 
ــت دريايی مكلف به ايجاد و  ــه صنايع آلوده كننده محيط زيس 47- كلي
بهره برداری از سيستم تصفيه سپتيك شوند و اين طرح در سال 1390 

برای كليه صنايع آلوده كننده های شيميايی دقيقاً اجرا شود. 
 I، II، III، IV، V، VI ــال 1390 براساس الزامات ضمائم 48- تا پايان س
ــهيالت دريافت، پردازش و دفع  ــيون مارپول، بنادر كشور به تس كنوانس

مواد زائد ناشی از كشتی ها مجهز شوند. 
49- واگذاری عمليات جمع آوری آلودگی از سطح دريا به بخش خصوصی 
ــازمان بنادرودريانوردی( تا  ــاركت وزارت نفت و راه و ترابری )س ــا مش ب

پايان سال 1391 اجرايی شود. 
ــتجو و نجات  ــامانه پايش هوايی به منظور كنترل و پايش جس 50- س

دريايی و مقابله با آلودگی آب دريا تا پايان سال 1390 برقرار گردد. 
ــه پنجم تدوين  ــی دريانوردی در طول برنام ــت جامع ايمن 51- مديري

گردد. 
ــناورها  ــال 1389 به هيچ يك از مالكين يا مديران ش 52- از ابتدای س
اجازه تردد داده نشود مگر پوشش بيمه ای مناسب برای شناور و خدمه 

آن تحصيل شده باشد. 

و( امور اقتصادی 
53- فرصت های سرمايه گذاری برتر در بخش امور دريايی تا پايان سال 
ــر و بسته امنيت سرمايه گذاری خارجی در اين بخش تهيه  1389 منتش

و اجرا شود. 
ــرمايه گذاری  ــرمايه گذاری خارجی در مناطق آزاد به س ــون س 54- قان
ــری  ــی در بخش امور دريايی )بنادر تجاری و صنايع دريايی( تس خارج
يابد و تا پايان سال 1389 و مالكين كشتی های نو از پرداخت ماليات به 

مدت 15 سال معاف شوند. 
55- نام كشتی از فهرست كاالی قابل ترخيص گمركی حذف و مالكين 

كشتی از ترخيص گمركی در گمركات ايران معاف شوند. 
ــرمايه گذاری در بخش امور  ــال 1389، حق بيمه س ــدای س 56- از ابت
ــط وزارت امور اقتصادی و دارايی تأمين و پرداخت  ــور، توس دريايی كش

گردد. 
ــرمايه گذاری در  57- زمينه های تعاملی با بانك ها در جهت حمايت و س
ــاس مصوبه صندوق  ــهيالت بانكی براس صنعت دريانوردی و اعطای تس
ــده در اليحه  ــده با تقويت صندوق پيش بينی ش ــره ارزی ايجاد ش ذخي
ــات بانكی و بيمه ای  ــورای عالی صنايع دريايی، طرح خدم ــكيل ش تش
توسعه  دريامحور و بورس امور دريايی تهيه و از سال 1389 اجرا شود. 
ــركت های كشتيرانی و خدمات  ــال 1389 فعاليت ش 58- از ابتدای س
ــيپ كاال و  ــش ترانزيت و ترانش ــل ايرانی در بخ ــركت های حمل ونق ش
ــاحلی در زمره شركت های صادركننده  ــركت های پشتيبانی كننده س ش

خدمات لحاظ شود. 
ــزان كل حمل ونقل دريايی  ــهم ايران در مي ــه منظور افزايش س 59- ب
ــر از منابع  ــان و بهره برداری بيش ت ــری جه ــك و كانتين كاالهای خش
مشترك نفت و گاز با همسايگان، خريد شناورهای اقيانوس پيمای مورد 
ــات مورد نياز صنايع فراساحلی از  ــركت های كشتيرانی و تأسيس نياز ش

خارج از كشور بالمانع است.
60- كاركنان شاغل بر روی شناورهای سنتی، منطقه ای و اقيانوس پيما 

از پرداخت ماليات معاف شوند. 
ــخاص حقيقی و يا حقوقی ايرانی در  ــترش سهم اش 61- به منظور گس
ــال 1389 اخذ عوارض پرچم از  ــتيرانی جهان، از ابتدای س ناوگان كش

مالكين ايرانی )بدون توجه به پرچم كشتی( لغو گردد. 
ــدند  ــور مكلف ش ــدگان فوالد و آلومينيوم در داخل كش 62- توليدكنن
ــی منطبق با  ــوم مرغوب درياي ــوالد و آلوميني ــال 1390 ف ــا پايان س ت

استانداردهای بين المللی توليد كنند و تحويل صنايع دريايی دهند. 
ــناورهای خدماتی به خارج از  ــفارش دهندگان ساخت ش 63- كليه س
ــاخت داخلی )در صورت داشتن  ــور، ابتدا از حداكثر توان واقعی س كش

امكانات و توانايی مناسب( بهره گيرند. 
ــناور در داخل  ــاخت كليه اجزاء ش ــال 1390، طرح س 64- تا پايان س

كشور تهيه شود و برنامه اجرايی آن به تصويب برسد. 
65- بايد از سال 1389، خدمات سوخت رسانی و تأمين آذوقه كشتی ها 

در بنادر خليج فارس اجرايی شود. 
ــی صنايع كشتی سازی در ايران در طول مدت برنامه  66- رويكرد اساس
ــتی و صادرات خدمات  ــه خدمات تعميراتی مطلوب به صاحبان كش ارائ
ــفارش تعمير و ساخت  خواهد بود و به صنايع دريايی دريافت كننده س

كشتی از خارج از كشور، 40 درصد تعرفه ترجيحی تعلق می گيرد. 
ــرزمينی و طرح جامع امور  ــول برنامه پنجم، طرح آمايش س 67- در ط

دريايی جزاير و بنادر ايران تهيه و جهت اجرا تصويب شود. 
ــال 1389، برداشت از منابع انرژی و پروتئينی دريايی  68- از ابتدای س

به ويژه در مناطقی كه با همسايگان مشترك است اولويت تام يابد. 
69- در سال 1388 اولويت های اجرايی اصل 44 در بخش امور دريايی 

كشور مشخص گردد. 
70- در سال 1389 طرح ارتباط هماهنگ جزاير و مناطق آزاد تجاری و 

مناطق ويژه اقتصادی با بنادر اصلی بازرگانی تهيه و اجرا گردد. 
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ز( امور حقوقی و قضایی 
ــارب و يافته های 36  ــال 1390 )با در نظر گرفتن تج ــا پايان س 71- ت
ــده در قوه  ــخص ش حوزه دادگاه عمومی، جزايی، حقوقی و انقالب مش
ــی( اليحه قانونی  ــای بخش درياي ــيدگی به پرونده ه ــه برای رس قضايي
ــكيل دادگاه های اختصاصی امور دريايی، صالحيت آن ها،  مربوط به تش
ــی از اجرای  ــيدگی به تخلفات و اختالفات و كليه دعاوی ناش نحوه رس
ــال  ــتصوابی از س ــی ايران تنظيم و پس از طی مراحل اس ــون درياي قان

1391 اجرايی شود. 
ــال 1390 از كانون وكال خواسته شود برنامه مشخصی برای  72- در س
ــطح معلومات حرفه ای داوران و وكالی ايرانی متبحر  آموزش و ارتقاء س

در بخش امور دريايی ارائه نمايد. 

ح( امور مدیریتی و نظام اداری
73- تمامی بهره برداران بخش امور دريايی كشور به دريافت گواهينامه 
ــتندات الزم برای بخش  ــويق و ترغيب شده و مس مديريت كيفيت تش
ــكايات مشتريان خود را  ــيدگی به ش نظارت، ارزيابی، كنترل و نحوه رس

به نمايش بگذارند. 
74- ساختار سازمان های حاكميتی و تصدی گری در بخش امور دريايی 
كشور در سند راهبردی مديريت يكپارچه حمل ونقل مشخص شود و تا 

پايان سال 1390 با نيازها و رقابت های بين المللی منطبق گردد. 
ــورايعالی  75- تعامل و هماهنگی در بخش صنايع دريايی با دبيرخانه ش
صنايع دريايی و كميته ها و كارگروه های آن به عمل آيد و با جلوگيری 
ــه صورت بهينه  ــور ب ــای موازی از متخصصين دريايی كش از فعاليت ه

استفاده گردد. 
ــاماندهی، طراحی،  76- طرح جامع مديريت صنايع دريايی به منظور س

ــاخت و خريد تجهيزات دريايی، در سال 1390 تهيه شود، به نحوی  س
ــوند و در يك افق ده ساله تمامی  ــاماندهی ش ــناورهای سنتی س كه ش

شناورهای قديمی و غيرايمن با طرح الگوی مناسب جايگزين گردند. 
ــور  ــاس كار بهره برداران امور دريايی كش 77- مديريت دانش بنيان، اس
است و بايد تا پايان سال 1390 طرح مديريت دانش در اين بخش تهيه 

و اجرا شود. 

ط( امور سیاسی، دفاعی، ایمنی و امنیتی
ــران در آب های تحت  ــدار دريايی اي ــه پنجم، اقت ــول برنام 78- در ط
ــان، دريای خزر و اقيانوس های جهان  حاكميت خليج فارس، دريای عم

تقويت شود و توسعه يابد. 
ــال 1391، منطبق با كنوانسيون های بين المللی دريايی  79- تا پايان س
و استانداردهای بين المللی، گارد ساحلی ايران تأسيس شود و شروع به 

كار نمايد. 

ی( قانون گذاری
ــاده 9 و الحاق يك  ــره 2 ماده 1 )و م ــون اصالح تبص ــاده 2 قان 80- م
ــر ماه 1363 مجلس  ــون خدمت وظيفه عمومی مصوب مه ــاده به قان م
شورای اسالمی در سال 1390( اصالح شود، به نحوی كه كاركنانی كه 
ــنتی، منطقه ای و اقيانوس پيما فعاليت نموده  ــناور س روی واحدهای ش
ــند از خدمت نظام  ــغول كار باش ــال در دريا مش و حداقل به مدت 7 س

وظيفه معاف شوند. 
81- تهيه پيش نويس قوانين و مقررات ضمائم 6گانه كنوانسيون مارپول 

جهت تصويب در مجلس تا پايان سال 1390. 
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باید به هاب منطقه مبدل شویم 
 در گفت و گو با مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی

گفت وگو

 الهه محمدی 
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گس�تره ی فعاليت ه�ای دريايی، متش�كل از 
دو بخ�ش مهم ص�ادرات و واردات و همچنين 
حمل ونق�ل داخل کش�ور اس�ت. از آن جا که 
بيش ت�ر حج�م ص�ادرات و واردات کش�ور، 
توس�ط مرزهای آبی انجام می ش�ود و بالغ بر 
93 درص�د حجم واردات و صادرات کش�ور را 
دربر می گي�رد، راه های آبی اي�ران، به عنوان 
دروازه ه�ای ورودی و خروجی کاال، از اهميت  

زيادی برخوردار است.

مهندس سيد عطاءاله صدر، مديرعامل سازمان 
ــه و بارگيری 110  ــوردی، از تخلي بنادرودريان
ميليون تن كاال در سال گذشته در بنادر ايران 
خبر داد و در ادامه افزود: "بنادر رجايی و امام 
ــی در جنوب و اميرآباد،  ــی، از بنادر اصل خمين
ــور  ــمال كش ــهر، از بنادر اصلی ش انزلی و نوش
محسوب می شوند. به عنوان نمونه، حدود 90 
ــدود 60 درصد از تخليه و  درصد كانتينر و ح
ــور، از طريق بندر  ــری محموله های كش بارگي

رجايی انجام می شود".
ــو، ظرفيت كانتينری  ــه ی گفت وگ وی در ادام
ــی را 3 ميليون TEU اعالم  ــهيد رجاي بندر ش
كرد و از اجرای يك طرح توسعه برای رساندن 
ــقف 6 ميليون  TEU ، اطالع  ــن ميزان تا س اي
ــاره به تقويت شبكه ی  داد. "صدر"، پس از اش
ــادر جنوب و  ــت: "بن ــل گف ــی حمل ونق داخل
ــل دريايی را  ــبكه ی كلی حمل ونق ــمال، ش ش
ــبكه ی حمل ونقل  ــكل می دهند. نبايد از ش ش
داخلی چشم پوشيد چرا كه پل ارتباطی ميان 
ــده و توزيع كننده ی كاالهای  نقاط دريافت كنن
ــای  ــتنده ی كااله ــن فرس ــی و همچني واردات

صادراتی محسوب می شود".
مديرعامل سازمان بنادرودريانوردی، از اداره ی 
ــكل روند درآمد- هزينه ايی  اين سازمان به ش
ــازمان بنادر، از  ــرد: "س ــر داد و تصريح ك خب
ــرمايه گذاری  ــه س ــای خود، ب ــل درآمده مح
ــورد نياز صنعت  ــاخت های م برای ايجاد زيرس
ــت كه  حمل ونقل می پردازد. اين در حالی اس
ديگر سازمان های حوزه ی حمل ونقل، از محل 
ــبت به احداث زيرساخت ها  وجوه عمومی، نس

اهتمام می ورزند".
ــروژه ی در حال اجرا، در عرصه ی  وی، به20 پ
حمل ونقل دريايی اشاره كرد كه مبلغ اوليه ی 
ــارد تومان  ــغ بر 2000 ميلي ــان آن ها، بال پيم
ــد: "در صورتی كه سازمان  ــت و يادآور ش اس
ــاالنه 500 ميليارد تومان  بنادرودريانوردی، س
ــد،  ــته باش ــرمايه گذاری داش در اين زمينه س
ــند، اما  ــاله به پايان برس اين پرژه ها بايد 4 س
ــده، بنا بر آن است  با برنامه ريزی های انجام ش
ــال  ــط زمان اجرای اين پرژه ها، 3 س كه متوس

ــد كه اين ميزان در مقايسه با زمان اجرای  باش
ديگر پروژه های زيرساختی، مدت بسيار كمی 

محسوب می شود".
ــطح عملكرد فعلی  ــدر"، با نيم نگاهی به س "ص

ــل دريايی گفت:  ــوزه ی حمل ونق ــران در ح اي
ــت  "آن چه در حال حاضر، اهميت دارد، آن اس
كه به بررسی نقش منطقه ايی ايران بپردازيم و 
ــا برنامه ريزی معكوس به معنای تعيين هدف  ب
ــيدن به  ــپس انجام اقدامات الزم برای رس و س
ــران در منطقه همت  ــب جايگاه واقعی اي كس

گماريم".
مديرعامل سازمان بنادرودريانوردی افزود: "در 
سال گذشته، ميزان تخليه و بارگيری در كشور 
ــه اين رقم در  ــت ك 110 ميليون تن بوده اس
سال جاری، به 120 ميليون تن خواهد رسيد 
كه با توجه به ظرفيت 142 ميليون تنی بنادر، 
می توان ادعا كرد كه ما پاسخ گوی نياز داخلی 
كشور هستيم؛ اما آن چه مهم است، نايل شدن 
ــا در عرصه ی  ــه حق م ــگاه واقعی و ب ــه جاي ب
ــص در حوزه ی  ــی باالخ ــل بين الملل حمل ونق

خليج فارس و دريای عمان است".
وی، با اشاره به چشم انداز 20 ساله كه در آن، 
ــوان جايگاه برتر در منطقه معرفی  ايران به عن
شده است، گفت: "با برنامه ريزی و ايجاد بنادر 
نسل سوم، بايد به ايفای نقش اصلی در حوزه ی 
ــل در منطقه بپردازيم كه اين كار در  حمل ونق

حمل ونقل کانتینری، از موارد 
مهمی است که در برنامه ی 

پنجم توسعه باید محقق شود. از 
پیش نیازهای این امر، توسعه ی 
ترانزیتی محور شمال، از بندر 

شهید رجایی به انزلی یا امیرآباد 
برای دست یابی به روسیه و 

کشورهای حوزه ی دریای خزر 
و از سوی دیگر، توسعه ی محور 
شرق و بندر شهید بهشتی چابهار 

به عنوان ورودی این مسیر است.
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ــدر جبل علی يا بنادر  ــال حاضر، از طريق بن ح
ديگر انجام می شود".

ــخنان وزير راه و ترابری  "صدر"، با تأكيد بر س
ــه هاب منطقه  ــه بايد ايران ب ــی بر اين ك مبن
ــود، تصريح كرد: "با تكميل فاز 2 و3  تبديل ش
بندر شهيد رجايی از يك سو و تقويت و ايجاد 
ــهيد بهشتی  ــاخت های الزم در بندر ش زيرس
ــعه ی محور شرق  چابهار به منظور تقويت توس
ــای نقش در  ــر، می توانيم به ايف ــوی ديگ از س
ــم". اين فعال  ــت كاال بپردازي ــه ی ترانزي زمين
حوزه ی دريايی، در ادامه ی گفت وگو، با نگاهی 
ــت ايران از لحاظ جغرافيايی  اجمالی به موقعي
ــاره به كريدور های شمال، شرق جهت  و با اش
ــيای مركزی و از سوی ديگر  ــی به آس دسترس
ــزود: "جايگاه جغرافيايی ايران،  خليج فارس، اف
ــت كه قابليت آن را دارد كه جنوب  آن گونه اس
ــه را به يكديگر  ــيا، اروپا و خاورميان ــرق آس ش
ــل كند و نقش ويژه ايی در تجارت جهانی  متص
ــر عهده بگيرد. اين امر جز با جذب الينرهای  ب

شرق و غرب دنيا، محقق نخواهد شد". 
ــازمان بنادرودريانوردی، الزمه ی  مديرعامل س
ــاد و ارتقای  ــر را، ايج ــن ام ــری اي صورت پذي
ــخت افزارهای ضروری چون بيمه، گمرك و  س
ــهيالت ارزان  ــه دنبال آن ارا ئه ی تس بانك و ب
ــت و تحقق آن را با  و راحت به بازرگانان دانس
تبديل بنادر ايران به منطقه آزاد و ايجاد بنادر 

نسل سوم ميسر خواند.
ــاره كرد  ــانگهای اش وی برای نمونه، به بندر ش
ــدر به عنوان منطقه ی  ــزود: "معرفی اين بن و اف
ــركت های بزرگی چون  آزاد، موجبات جذب ش
ــه اين منطقه فراهم  ــافت، بنز و... را ب مايكروس
كرده است". "صدر"، بندر شهيد رجايی را قابل 
ــه ارزيابی كرد، اما  ــدن به هاب منطق تبديل ش
تحقق اين امر را در گرو تقويت بخش خصوصی 

و ارائه ی تسهيالت الزم به اين بخش دانست.
ــوزه ی  ح در  ــی  تخصص ــك  بان ــاد  ايج وی 
ــوردی را از ديگر فعاليت های ضروری، به  دريان
ــور برشمرد  منظور پرورش اين صنعت در كش
ــم انداز بيست  ــند چش ــان كرد: "س و خاطرنش
ــی است كه  ــور، همچون ماتريس ــاله ی كش س
ــور برتر در منطقه،  ــدن ايران به كش مبدل ش
يكی از گزينه های آن به شمار می آيد و الزمه ی 
آن، توسعه ی زيرساخت ها، باالبردن تكنولوژی 
ــطح سرويس دهی و در  و هم چنين افزايش س

ادامه تأمين نيروی انسانی منطقه است".
ــازمان بنادرودريانوردی، با اشاره  مديرعامل س
ــی دريانوردی در  ــازمان بين الملل به حضور س
ــازمان را متأثر  ــای اين س ــتان، راه كاره انگلس
ــس معرفی كرد  ــور انگلي ــت های كش از سياس
ــانی و  ــزود: "ايران نيز با تربيت نيروی انس و اف

ــه، می تواند  ــورهای منطق ــزام به ديگر كش اع
ــورها را در جهت  ــت دريانوردی آن كش سياس
برنامه های خود هدايت كند". "صدر"، با اشاره 
ــخصات برخی از كشتی های ايرانی  به ثبت مش
ــورها، عدم ارائه ی تسهيالت الزم  در ديگر كش
چون معافيت های مالياتی را امری مهم خواند 
ــاده كرده  ــن موضوع را آم ــتر ايجاد اي كه بس
ــاخت ها  ــت: "در صورتی كه زيرس ــت و گف اس
ــخصات  ــرای ثبت مش ــای الزم ب و همكاری ه
كشتی ها در ايران فراهم شود، عالوه بر اين كه 
ــب پرچم مقدس  ــزم به نص ــتی ها، مل آن كش
جمهوری اسالمی ايران بر فراز عرشه های خود 
ــوند، ما را نيز در رسيدن به جايگاه مورد  می ش

نظر خود، كمك می كنند".
وی، در ادامه ی سخنان خود، با اشاره به حضور 
ــی دريانوردی،  ــازمان بين الملل ــالس س در اج
تصريح كرد: "در آن اجالس، موفق به برقراری 
ــور و برگزاری  ــا 140 كش ــتقيم ب ارتباط مس
ــديم كه  ــور ش ــات خصوصی با 30 كش جلس
ــالف رأی گيری  ــر، موجب گرديد بر خ اين ام

ــده و فردای اعالم نظر شورای  ــازمان ياد ش س
حكام در مورد مسأله ی هسته ای ايران، ما نايل 
ــويم و همچنين  ــه دريافت 70 رای موافق ش ب
ــی عصرانه ايی كه ترتيب داده بوديم،  در مهمان
ــركت كننده از كشورهای  پذيرای 520 نفر ش
ــی از نظر  ــر، حت ــه اين ام ــيم ك مختلف باش
ــازمان مربوطه، امری غيرممكن به  دبيركل س

نظر می رسيد".
ــازمان بنادرودريانوردی، رأی اين  مديرعامل س
ــورها را مبتنی بر شركت فعال كارشناسان  كش
ايرانی و همچنين شناخته شدن آن ها به عنوان 
افرادی كوشا و صاحب نظر دانست. "صدر"، عدم 
پذيرش ايران در سازمان بين المللی دريانوردی 
ــوی  ــی خواند كه از س ــری سياس ــا ام را، تنه

ابرقدرت ها، به كشورها ديكته شده است.
ــای مطرح در  ــی از موضوع ه ــزود: "يك وی اف
ــاله ی پنجم، تبيين  ــنهادی 5 س برنامه ی پيش
ــی و  ــای جهان ــران در بازاره ــال اي ــش فع نق
ــازمان بنادرودريانوردی،  منطقه ای است كه س
ــنهادی مبنی بر  به منظور تحقق اين امر، پيش
ــدن بنادر بازرگانی كشور از قوانين  مشمول ش
ــرمايه گذاری در مناطق آزاد تجاری را ارائه  س
ــب اين امر،  ــه در صورت تصوي ــت ك كرده اس
حضور بانك، بيمه و گمرك در اين مناطق، به 
آسانی ميسر می شود و به اين شكل می توانيم 
ــرمايه ی  ــل توجه ايی از س ــهم قاب با جذب س
ــره ی تأمين كاال را به  خارجی و داخلی، زنجي
ــل كنيم كه اين امر، موجبات  كنار بنادر منتق
صادرات مجدد كاال، توليد كاال، ورود كاالهای 
ــاخته و تكميل آن ها را در بنادر فراهم  نيمه س

می آورد".
اين  ــوردی،  بنادرودريان ــازمان  ــل س مديرعام
ــت  ــی در صنع ــه ی انقالب ــه منزل ــداد را ب روي
ــران ارزيابی كرد و افزود:  حمل ونقل دريايی اي
ــدن  ــترهای الزم برای تبديل ش "اين امر، بس
ــلوغ، پراشتغال، پردرآمد و  بنادر به مناطقی ش
پررفت و آمد را فراهم می آورد، زيرا از آن جا كه 
بازگشت سرمايه در اين مناطق، حتمی و سود 
ــرمايه گذار با طيب  ــده است، س آن تضمين ش
ــن نواحی اقدام  ــرمايه گذاری در اي خاطر به س

می كند".
"صدر"، تبديل تعرفه ها به تعرفه های منعطف و 
رقابتی را از ديگر كارهايی برشمرد كه می تواند 
ــهم مطلوبی از بازار را برای ايران به ارمغان  س
بياورد و تصريح كرد: "از آن جا كه قيمت تمام 
ــت،  ــيار مهم اس ــده ی حمل، در تجارت بس ش
ــد كه  ــرد تعرفه ها نيز بايد به گونه ای باش كارك
قابليت رقابت با قيمت تمام شده ی مسير فعلی 

ترانزيت كاال را فراهم بياورد".
ــئول حوزه ی حمل ونقل دريايی  اين مقام مس

سند چشم انداز بیست ساله ی 
کشور، همچون ماتریسی 

است که مبدل شدن ایران 
به کشور برتر در منطقه، یكی 

از گزینه های آن به شمار 
می آید و الزمه ی آن، توسعه ی 

زیرساخت ها، باالبردن تكنولوژی 
و هم چنین افزایش سطح 

سرویس دهی و در ادامه تأمین 
نیروی انسانی منطقه است.

بخش ویژه
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ــری در جهت  ــای مزبور را ام ــران، فعاليت ه اي
ــهم بازار ايران در عرصه ی  ــهيل افزايش س تس

ترانزيت و ترانشيپ كاالهای دنيا دانست. 
وی در ادامه، با اشاره به رويارويی دنيا با بحران 
اقتصادی، خاطرنشان كرد: "تمامی كشورهای 
موفق، در دوره ی ركود، سرمايه گذاری كرده اند 
و در دوره ی رونق اقتصادی از آن بهره برده اند. 
زيرا در دوره ی ركود اقتصادی، از يك سو مواد 
ــوی ديگر،  اوليه و نيروی كار ارزان بوده و از س
ــرمايه های سرگردان بسيار زياد است كه در  س
صورت ايجاد فضای مطمئن، به راحتی می توان 

آن را از سراسر دنيا جذب كرد".
ــاره به ابالغيه ی  معاون وزير راه و ترابری، با اش
مقام معظم رهبری در تأكيد بر اصل 44 قانون 
ــی، تصريح كرد: "ما به راحتی می توانيم  اساس
ــا بهره مند  ــی دني ــادی كنون ــرايط اقتص از ش
ــود،  ــاس آن چه تصور می ش ــويم، زيرا براس ش
ــتند كه سياست های  ــرمايه گذاران هس اين س
ــورها را تعيين می كنند و هرگز سياست ها  كش

بر آن ها تحميل نمی شود".
ــازمان بنادرودريانوردی، از اعالم  مديرعامل س
ــتيرانی جمهوری اسالمی ايران به  آمادگی كش
ــهيد  ــازمان، برای اجرای فاز 3 بندر ش اين س
رجايی خبر داد كه به دنبال آن، بهره برداری از 
ــال به شركت كشتيرانی  اين بندر، طی چند س

واگذار خواهد شد"..
ــه ی گفت وگو از عدم زمينه ی يك  وی، در ادام
فرايند ساده برای سرمايه گذاران خارجی سخن 
به ميان آورد و اين چنين تصريح كرد: "در حال 
ــرمايه گذار خارجی، ابتدا به سازمان  حاضر، س
ــپس از سوی اين  ــرمايه گذاری خارجی و س س
ــازمان به بانك مركزی و بعد از طرف بانك  س
مركزی به بانك عامل معرفی می شود، اما طبق 
قول وزير كشور وقت، قرار است كه ميزان نرخ 
ــرمايه گذاری خارجی ابالغ  بهره ، به سازمان س
ــركت  ــه نرخ بهره ی ش ــی ك ــود و در صورت ش
ــرمايه گذار در اين محدوده باشد، حضور آن  س
ــركت برای فعاليت، پذيرفته شود". "صدر"،  ش
ــور دريايی را  ــع مربوط به ام ــت از صناي حماي
ــعه ی  ــتای توس ــری اجتناب ناپذير در راس ام
كشور خواند و پيش نياز آن را، ايجاد يك بانك 

تخصصی در اين حوزه دانست. 
ــازمان بنادرودريانوردی، با اشاره  مديرعامل س
ــعه ی  ــرح جامع توس ــتی ط ــند باالدس به س
ــرد: "حمل ونقل  ــان ك بنادر تجاری، خاطرنش
كانتينری، از موارد مهمی است كه در برنامه ی 
پنجم توسعه بايد محقق شود. از پيش نيازهای 
ــمال، از  ــعه ی ترانزيتی محور ش اين امر، توس
ــا اميرآباد برای  ــهيد رجايی به انزلی ي بندر ش
دست يابی به روسيه و كشورهای حوزه ی دريای 

ــوی ديگر، توسعه ی محور شرق و  خزر و از س
ــتی چابهار به عنوان ورودی  ــهيد بهش بندر ش
اين مسير است". وی تقويت پس كرانه ها، راه ها 
ــری معرفی كرد كه  ــن را از موارد ديگ و راه آه
ــق اقتصادی در اين عرصه منجر خواهد  به رون

شد.
ــازمان بنادر و دريانوردی، عالوه  مدير عامل س
ــادر، از جمله  ــت نرم افزاری بن ــر آن به تقوي ب
ــت، گمرك و... و فعاليت های ابتدايی در  ترانزي
ــازمان ها كه  جهت گفت وگو و تعامل با اين س
ــام الكترونيكی  ــدی پيش به منظور انج از چن
ــروع شده است، اشاره  كليه ی امور در بنادر ش
ــعه ی غيرفيزيكی، در  ــرد و افزود: "اين توس ك
ــعه ی فيزيكی ضروری است، تا بنادر  كنار توس

به هدف اصلی شان نايل شوند".
ــامان دهی نوار  ــه طرح س ــدر"، در ادامه ب "ص
ــعه ی  ــده در برنامه ی توس ــاحلی مطرح ش س
ــاره كرد كه در صورت تصويب نتايج  چهارم اش
ــت يكپارچه  ــی در مديري ــه ، گام آغازين حاصل
ــه ی پنجم،  ــت و در برنام ــاحلی اس مناطق س
ــر كدام از  ــات و حريم های ه ــا، الزام زمينه ه
ــخص می شود، به  ــتگاه های ذی ربط، مش دس
ــرمايه گذاری در اين  ــده ی س ــه آين طوری ك

نواحی را تضمين می كند. 

بخش ویژه
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زينب ميرزايی 

حركت به سمت اقتصاد آزاد 

نشست مطبوعاتی مدیر عامل كشتيرانی جمهوری اسالمی در روز ملی حمل و نقل 

گفت وگو

توقع از روند برنامه هاي توسعه ای،  اين است که 
طي سال هاي برنامه ريزی و با سرمايه گذاري ها، 
مي شود حجم صادرات را افزايش داد و بسياري 
از بخش ها را نيز فعال کرد تا بنادری توسعه  يافته 
متناسب با تجارت خارجي کشور داشته باشيم.

"محمدحسين داجمر"، رييس هيئت مديره و 
مديرعامل كشتيرانی جمهوری اسالمی ايران، 
ــبت 26  ــك كنفرانس خبري كه به مناس در ي
ــركت  آذر ماه، روز ملی حمل ونقل، در محل ش
ــران جهاني  ــت: "به دنبال بح ــد، گف برگزار ش
ــه 90 درصد از  ــاد، حمل ونقل دريايي ك اقتص
ــرد، با افت  ــي را دربر مي گي ــل جهان حمل ونق
شديدی روبه رو شد كه در پي آن، شركت هاي 

ــديد  ــتيراني، به بحران و كمبود ش بزرگ كش
نقدينگي دچار شدند." 

ــاره به اين كه با كاهش تقاضا در بازار،  او با اش
قيمت كرايه هاي حمل ونقل نيز به شدت افول 
ــركت هاي  ــزود: "تعدادي از ش ــت، اف كرده اس
كشتيراني طي دو سال اخير، ورشكست شده و 
بخش قابل توجه ايی نيز متحمل خسارت هاي 
ــتيراني  ــل كش ــده اند". مديرعام ــنگين ش س
ــالمي ايران، در مورد تأثير بحران  جمهوري اس
ــركت گفت: "با توجه  جهاني بر عملكرد اين ش
به تنوع فعاليت ها، كشتيراني جمهوري اسالمي 
ــورداری از زيربناي قوي و  ايران، به دليل برخ
ــت بحران موجود را  ــدرت خوداتكايی، توانس ق

مديريت كند". 

ــفارش ساخت كشتي به  "داجمر"، از توقف س
ــازندگان خارجی خبر داد و گفت: "با توجه  س
به بحران كنوني در اقتصاد جهاني، سعی بر آن 
است تا سفارش جديدي براي توسعه ی ناوگان 
ــا مذاكراتي كه انجام  ــی ندهيم و حتي ب درياي
ــت، زمان تحويل بيش از 40 فروند  ــده اس ش
ــناورهای سفارش شده را نيز تا حداكثر يك  ش
ــخ قرارداد  ــال به تعويق انداخته ايم، اما فس س
نداشته ايم. البته اگر كارخانه های كشتي سازي  
ــاخت كشتي با استانداردهاي  داخلی، تعهد س
جهاني و تحويل به موقع را بدهند، كشتيراني 
جمهوری اسالمی ايران نيز، اولويت خريدهای 
ــازندگان كشتي در داخل كشور قرار  خود را س

خواهد داد."
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وی درباره ی عدم رغبت دستگاه هاي دولتي در 
حمل كاالهاي شان توسط كشتيراني جمهوري 
ــل تحريم هاي جهاني و  ــالمي ايران، به دلي اس
هراس از متوقف شدن كاالها در سطح جهان، 
اشاره كرد و گفت: "خوش بختانه تقاضاها براي 
حمل كاال توسط كشتيراني جمهوری اسالمی 
ايران، به گونه ايی است كه در برخي خطوط، با 
كمبود شناور روبه رو هستيم كه اين مشكل را 
ــتي های خصوصی رفع كرده ايم.  با اجاره ی كش
ما به هيچ وجه، به ركود و كاهش ميزان حمل 
كاال دچار نيستيم، همان طور كه اشاره شد، به 
رغم كاهش واردات در كشور، حمل بين المللي 
به وسيله ی كشتيراني جمهوري اسالمي ايران، 
ــد بوده است. آن چه در  دارای 33/6 درصد رش
ــرايط كنوني وجود دارد، كاهش نرخ حمل  ش

است."
ــت: "انتظار  ــخنان خود، گف وي در ادامه ی س
ــت  ــاالن اين عرصه، اين اس ــا از دولت و فع م
ــگ تحميلي، از  ناوگان  ــه همانند دوران جن ك
ــا انتظار نداريم  ــي حمايت كنند. اگر چه م مل
با معيارها و در سطح آن دوران، مورد حمايت 
ــازار عرصه ی رقابت  ــرار بگيريم، زيرا امروز، ب ق
ــه اگر اينك  ــد فراموش كرد ك ــت، اما نباي اس
ــالمي ايران، در سطح  كشتيراني جمهوري اس
جهانی تحريم مي شود، به دليل حمايتي است 

كه از اقتصاد كشور مي كند." 
ــه دنبال  ــش كه ب ــه اين پرس ــخ ب وي در پاس
ــوي دولت انگليس،  تحريم صورت گرفته از س
ــكيل  ــه ی داخلي، با تش ــركت هاي بيم آيا ش
ــيوم، قرار است بيمه ی اتكايي شركت  كنسرس

ــد، گفت: "در ماه  ــتيراني را به عهده بگيرن كش
ــاري( ميالدی، دولت  ــال ج اكتبر )مهر ماه س
ــت هاي خصمانه  و هميشگی  انگليس، با سياس
خود، محدوديت هايي براي كشتيراني جمهوري 
اسالمي ايران و بانك ملت، ايجاد كرد. به دنبال 
ــي بيمه  ــركت های  انگليس ــن تحريم ها، ش اي
ــا قطع  كردند.  ــد معامالت خود را با م هم رون
ــزرگ بيمه، در  ــركت های ب ــه دليل آن كه ش ب
ــتند، ناوگان كشتيراني  ــتان مستقر هس انگلس
ــالمی ايران، در يك دوره ی كوتاه  جمهوری اس
با مشكل روبه رو شد كه خوش بختانه، در مدت 
ــركت بيمه ی  ــق با يك ش ــی، طی تواف كوتاه
اروپايي، كشتي هاي اين شركت ، تحت پوشش 
ــه ی "داجمر"، از  ــرار گرفتند." به گفت بيمه ق
آن جا كه موانع و تحريم ها، هميشه برای ايران، 
ــوی توسعه بوده،  ــتن به س انگيزه ی گام برداش
ــده اند،  ــن رو تهديدها به فرصت تبديل ش از اي
ــا تحريم ها و تهديد ها  ــراي مقابله ی بيش تر ب ب
ــكيل  ــه ي ايراني با تش ــركت های بيم ــز، ش ني
ــيس يك  ــيومي داخلي، به دنبال تأس كنسرس

P&I Club ايراني هستند.
 وي در پاسخ به پرسش خبرنگار "بندرودريا"، 
ــعه و هم زمانی  ــه ی پنجم توس درباره ی برنام
ــود اقتصاد جهاني،  ــال هاي اين برنامه با رك س
ــتيراني جمهوري  ــه كش ــت: "خوش بختان گف
ــده در  ــالمي ايران، به اهداف پيش بيني ش اس
ــت يافته است و  ــعه، دس برنامه ی چهارم توس
ــازمان بنادرودريانوردي  به نظر مي رسد كه س
ــعه ی ظرفيت هاي بندري و هم در  نيز در توس
زمينه ی توسعه ی حمل ونقل كانتينري، اهداف 

برنامه چهارم را محقق كرده است. اما انتظار از 
برنامه ی پنجم توسعه و ساير برنامه هاي توسعه  
ــراي حمل حدود  ــور، هدف گذاري ب محور كش
ــور، از طريق ناوگان  ــد كاالهاي كش 50 درص
ــت. در اين ميان، توقع اين است كه  داخلي اس
ــال هاي برنامه و با سرمايه گذاري هايي  طي س
ــود، حجم صادرات افزايش يابد  كه انجام مي ش
ــياري از بخش ها نيز فعال شود تا بنادری  و بس
ــارت خارجي  ــب با تج ــعه يافته و متناس توس
ــيم. "داجمر"، همچنين در  ــور داشته باش كش
ــش ديگر خبرنگار "بندرودريا"،  ــخ به پرس پاس
ــاخت  ــفارش س ــزام آور كردن س ــاره ی ال درب
ــازي هاي داخلي و تبديل  ــتي به كشتي س كش
ــت: "صنايع دريايي،  ــه اهرمي قانوني، گف آن ب
ــعه ی الزم را  ــر امور دريايي، توس هم پاي ديگ
ــور، نمي تواند  ــاوگان كش ــت. ن پيدا نكرده اس
توسعه ی خود را متوقف كند و منتظر بماند تا 
بقيه ی بخش ها، از  جمله، صنعت كشتي سازي، 
ــعه دهد. حمل ونقل دريايي، يكي  خود را توس
ــور  از موفق ترين زمينه های حمل ونقل در كش
ــطح جهان، در حال رقابت با  ــت كه در س اس
ــت و  ــورهای ديگر اس ــت حمل ونقل كش صنع
ــركت ها،  ــركت هاي ايراني، از موفق ترين ش ش
در عرصه ی بين الملل محسوب می شوند. برای 
ــركت های كشتيراني، نمي توان در  توسعه ی ش
انتظار توسعه ی بخش صنايع دريايي ماند. اگر 
اين اتفاق مي افتاد، امروز كشتيراني جمهوری 
ــاوگان ملي بزرگي در  ــالمی ايران، چنين ن اس
اختيار نداشت و منافع ملي نيز تأمين نمي شد". 
مديرعامل كشتيراني جمهوري اسالمي ايران، 

صنایع دریایي، هم پاي دیگر 
امور دریایي، توسعه ی الزم 
را پیدا نكرده است. ناوگان 

کشور، نمي تواند توسعه ی خود 
را متوقف کند و منتظر بماند تا 

بقیه ی بخش ها، از  جمله، صنعت 
کشتي سازي، خود را توسعه دهد.
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افزود: "سازمان بنادرودريانوردي، سود بسياري 
ــارات خود را، در قالب طرح وجوه اداره  از اعتب
ــتي اختصاص داد، اما به  شده براي خريد كش
دليل الزامي كردن خريد از داخل و سفارش به 
ــازي هاي داخلي، موجب شد بسياري  كشتي س
از بخش های خصوصي، پيش پرداخت خريد را 
ــد، تا بتوانند از  ــخصي خود بپردازن از اموال ش
ــال ها طول  ــتفاده كنند؛ در حالي كه س وام اس
ــد. متضرر شدن  ــيد و شناورها ساخته نش كش
اين افراد، يعني آسيب رسانی به اقتصاد كشور. 
ــد از داخل،   ــورت الزام به خري ــن در ص بنابراي
ــكل مي شود.  كل حمل ونقل دريايي، دچار مش
ــت، بديهي  اگر قرار بر تحميل موارد قانوني اس
ــا را تقبل كند."  ــت كه دولت بايد هزينه ه اس
ــتيراني، بالغ بر چند  ــر" ادامه داد: "كش "داجم
ــهام عدالت،  ــهام دار، در قالب س ميليون نفر س
ــتگي و تأمين اجتماعي دارد.  صندوق بازنشس
سهام داران، از آحاد مردم هستند و حق آن ها، 
ــزي را تحميل  ــت چي ــت. دول ــاس اس حق الن
ــهامداران را در پي داشته  نمي كند كه ضرر س

باشد." 
ــاره به ورشكستگي بسياري از  "داجمر"، با اش
شركت هاي حمل ونقل دريايي كه روی اجبار، 
به صنايع داخلي، سفارش ساخت شناور داده اند، 
گفت:"بايد به سمت اقتصاد آزاد حركت كنيم." 
مديرعامل كشتيراني جمهوري اسالمي ايران، 
ــركت، با  ــتي هاي اين ش ــورد امنيت كش در م
اشاره به ربوده شدن دو فروند كشتي ايراني در 
ــته، گفت: "تدابيري از سوي دولت  سال گذش
ــلح در اين مورد انديشيده شد  و نيروهاي مس
ــده اند  ــاي ايراني نيز به منطقه اعزام ش و ناوه
ــاي محافظ هم روي  ــر، نيروه ــوي ديگ و از س
ــتي ها، استقرار يافته  و حمالت را  عرشه ی كش
ــاره به گسترده شدن  دفع كرده اند. "وي، با اش

دامنه ی فعاليت دزدان دريايي، گفت:" مشكالت 
ــتي هاي ايراني،  ــي، فقط به كش ــي درياي ناامن
مربوط نمی شود و مجموعه ی ناوگان جهاني را 
تهديد مي كند". رييس هيئت مديره ی شركت 
كشتيرانی جمهوری اسالمی ايران، به افزايش 
تعداد كشتي هاي اين شركت در درياي خزر از 
شش به 14 فروند در طول فعاليت دولت نهم، 
ــاره كرد و گفت: "در ماه هاي گذشته، سهم  اش
ناوگان ملي، حدود 20 درصد بوده كه تا پايان 

امسال، اين سهم افزايش می يابد". 
"داجمر" ، از محروميت كشتي هاي ايرانی، براي 
ورود به بنادر روسيه، خبر داد و گفت: "در سال 
جاري، دو بندر جديد به بنادر قبلي اضافه شده 
ــت كه اميدواريم، با مذاكراه بين دو كشور،  اس
ــود. "مديرعامل كشتيراني  اين مشكل حل ش
ــاره ی دريافت  ــران، درب ــالمي اي جمهوري اس
ــع داخلی، توضيح  ــركت از مناب وام هاي اين ش
ــون دالري از صندوق  ــك وام 62 ميلي داد: "ي
ذخيره ی ارزي، براي اين شركت تصويب شده 
ــت هم زمان با  ــال و درس بود كه پس از يك س
ــتي، به  ــرض حراج قرار گرفتن يك كش در مع
كشتيراني داده شد؛ تا اين كشتي، همچنان در 

اين ناوگان باقي بماند".
 "داجمر" گفت: "يك وام 200 ميليون دالري 
ــت تا  ــيده اس ــر نيز، به تصويب دولت رس ديگ
بتوان سه فروند كشتي آماده را از شركت هاي 

ــتيراني  خارجي تحويل گرفت". مديرعامل كش
ــالمي ايران، در ادامه ی گفت وگو،  جمهوري اس
ــتيراني ها  از حمايت بانك هاي خارجي، از كش
ــخن به ميان آورد و گفت: "در شرايطي كه  س
ــه گريبان  ــت ب ــان با بحران اقتصادي دس جه
است، بسياري از كشتيراني ها در سراسر جهان، 
با حمايت هاي ميلياردي بانك ها، در حال عبور 
ــانحه ی  ــتند." وي، در مورد س ــران هس از بح
ــتي هاي اين  ــش آمده برای دو فروند از كش پي
شركت، طي ماه هاي اخير، گفت: "يكي از اين 
ــن داشت كه در  ــتي ها، حدود 30 سال س كش
چين به صخره برخورد كرد و از رده خارج شد، 

اما مبلغ بيمه ی آن، دريافت شد". 
ــر از اين  ــك فروند ديگ ــزود: "ي ــر"، اف "داجم
كشتي ها، با حدود 26 سال سن، در اثر طوفان، 
در لنگر گاهي در چين دچار مشكل شد كه با 
ــه، در حال تعمير آن  ــارت از بيم دريافت خس
ــره و مدير عامل  ــتيم". رئيس هيئت مدي هس
ــالمي ايران،  ــتيراني جمهوري اس شركت كش
ــركت در بورس  در مورد وضعيت حضور اين ش
ــع مختلفي از  ــركت، طي مقاط گفت: "اين ش
زمان ورود به بورس، افزايش سرمايه داده و به 
ــد، سهام اين شركت در اين مدت،  نظر مي رس

بازدهي مطلوبی داشته است".
ــود  ــال، س ــم تا پايان س ــت: "اميدواري وي گف
ــود و به حدود 10  ــده محقق ش پيش بيني ش
ــود براي هر سهم برسيم". "داجمر"،  تومان س
در گزارشي كه از عملكرد شركت متبوع خود، 
ــبت 26آذر، روز ملی حمل ونقل ارائه  به مناس
ــاه اخير، مثبت و همراه با  ــي 8 م داد، آن را ط
افزايش 6/6 درصدي ميزان حمل ارزيابي كرد 
كه از 20 ميليون و900 هزار تن، به 22 ميليون 
ــت. وی در ادامه  ــيده اس ــزار تن رس و 300 ه
ــتيراني  گفت:  "با وجود افزايش تناژ، درآمد كش

 مشكالت ناامني دریایي
 فقط به کشتي هاي ایراني 

مربوط نمی شود و مجموعه ی 
ناوگان جهاني را تهدید مي کند.
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ــالمی ايران، با 49 درصد كاهش،  جمهوری اس
ــون دالر به 721  ــارد و 413 ميلي ــك ميلي از ي
ــتيراني  ــيد". وي، عملكرد كش ميليون دالر رس
جمهوری اسالمی ايران در واردات را، با كاهش 
ــت و گفت:  ــراه دانس ــاژ هم ــدي تن 25/7درص
ــه 6/7 ميليون تن، در  ــن رقم، از 9 ميليون ب "اي
ــت". "داجمر" ، از رشد  ــال جاري رسيده اس س
ــط  ــدي حمل كاالهاي صادراتي، توس 24 درص
كشتيراني جمهوری اسالمی ايران، طي هشت 
ــال خبر داد و گفت:"اين رقم، از  ماه ابتدايي س
ــال  ــون تن به 3/9 ميليون تن در س 3/1 ميلي
ــيد و در بخش حمل ونقل بين المللي  جاري رس
نيز، تناژ كاالهاي حمل شده، از 8/7 ميليون تن 

به 11/7 ميليون تن رسيده است". 
وي، از كاهش 67 درصدي درآمد حمل كاالهاي 
ــتيراني جمهوری اسالمی ايران  فله توسط كش
ــر داد و گفت:" در بخش حمل كانتينر نيز،  خب
ــج درصدي حمل كانتينر،  با وجود افزايش پن
ــش يافته  ــش، 20 درصد كاه ــد اين بخ درآم
است". مديرعامل كشتيراني جمهوری اسالمی 
ــركت در حمل كاالهای  ــران، افزود: "اين ش اي
ــز، با كاهش 20 درصدي تناژ  جنرال كارگو ني
ــده است." وي  و 46 درصدي درآمد، روبه رو ش
شاخص حمل كانتينر از ابتداي سال را كاهش 
ــاخص  ــالم كرد و گفت: "ش ــدي، اع 13 درص
ــازار جهاني، در ابتداي  ــش فله )BDI( در ب بخ
ــروز به 3600  ــال، حدود 1800 بود؛ اما ام س

ــت كه حاكي از دو برابر شدن اين  ــيده اس رس
  BDI شاخص است. وي، دليل افزايش شاخص
ــن و آمريكا در ماه هاي  ــد اقتصادي چي را، رش
اخير برشمرد كه توانستند اقتصاد جهاني را به 

حركت درآورند." 
"داجمر"، به  رغم بازار موفق حمل ونقل فله، از 
ــاخص ها براي  احتمال ادامه ی روند كاهش ش
ــال 2012 ميالدی  حمل ونقل كانتينري تا س
ــر داد و گفت: "ظرفيت حمل ونقل دريايي،  خب
ــال هاي گذشته،  ــيدن به نقطه ی اوج س تا رس

فاصله زيادي دارد." 
مديرعامل كشتيراني جمهوری اسالمی ايران، 
از تحقق اهداف اين شركت در توسعه ی ناوگان، 
ــان برنامه ی چهارم خبر داد و گفت: "در  تا پاي
ــال جاري، 13 فروند كشتي به ناوگان گروه  س
ــران، اضافه  ــالمی اي ــتيراني جمهوری اس كش
ــناور كه غيراقتصادي  شده است و 6 فروند ش
ــركت خارج شده اند، به  بودند، از ناوگان اين ش
ــركت در  ــوري كه به ظرفيت ناوگان اين ش ط
ــال جاري، 390 هزار تن اضافه شده است".  س
ــتي، با  ــاخت 85 فروند كش ــه قرارداد س وي ب
ظرفيت 3/5 ميليون تن به ارزش 3/5 ميليارد 
ــط كشتيراني جمهوری اسالمی ايران  دالرتوس
ــاره كرد و گفت: "تاكنون 41 فروند از اين  اش
ــناورها، تحويل شده است و 44 فروند ديگر  ش
ــال 2012 ، به ناوگان افزوده خواهد  نيز، تا س
شد". "داجمر"، ظرفيت ملي ناوگان كشتيراني 

ــدود 5 ميليون  ــالمی ايران را ح جمهوری اس
ــن  ــتي و س و420 هزار تن، با 161 فروند كش
ــناورها را، 13/7 سال عنوان كرد و  متوسط ش
افزود: "اميدواريم اولين كشتي اقيانوس پيمای 
ساخت داخل، با ظرفيت TEU 2200 كانتينر 
ــال ها پيش سفارش شده بود و قرار بود،  كه س
سال 1384تحويل شود، باالخره در بهمن ماه 
امسال، به ناوگان كشتيراني جمهوری اسالمی 
ــود." وي، از تحويل پنج فروند  ــران اضافه ش اي
ــتيراني  ــاخت خارج، به كش ــتي جديد س كش
ــالمی ايران، تا پايان امسال خبر  جمهوری اس
ــتي هاي ورودي به  ــت: "مجموع كش داد و گف
ــال، به 19  ــركت، تا پايان امس ــاوگان اين ش ن

فروند خواهد رسيد".
 "داجمر"، در مورد قرارداد كشتيراني جمهوری 
ــركت ايزوايكو، گفت: "با  ــالمی ايران، با ش اس
توجه به اين كه 90 درصد هزينه ی ساخت سه 
فرونداز كشتي های اين قرارداد، پرداخت شده 
است، اين شركت در انتظار تحويل كشتي هاي 

باقي مانده است". 
مديرعامل كشتيراني جمهوري اسالمي ايران، 
ــتي هاي  ــر تحويل كش ــان تأخي ــر زم حداكث
ــي به ايزوايكو را ،120 روز اعالم كرد و  سفارش
ــتيراني جمهوری اسالمی ايران، به  گفت: "كش
خاطر منافع ملي و اولين تجربه ساخت داخل، 

اين مدت ديركردها را خواهد پذيرفت".
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با توجه به اهميت مقوله ی توس�عه ی دريامحور، تاکنون س�هم دريا از اقتصاد کش�ور احصاء 
نش�ده است و تا زمانی که عوامل موثر در توس�عه ی دريامحور شناسايی نشوند، نمی توان به 
اهداف مورد نظر دست يافت. اين که براي رسيدن به اهداف چشم انداز بيست ساله، چه بايد 
کرد، خود مقدمه ی گش�ايش گره هاي موجود در امور اقتصادی اس�ت و باز ش�دن اين گره ها 
نيز، زمينه اي  اس�ت براي توسعه ی دريامحور. با توجه به چش�م انداز توسعه ی ايران که قرار 
است تا سال 1404 خورشيدی، به قدرت اول منطقه مبدل شود و با عنايت به روندي که طي 

مي شود، آيا می توان به اين جايگاه رسيد؟
پاس�خ به اين پرس�ش و پرس�ش های ديگر، موضوع ميزگرد دو س�اعته ايی بود که ماهنامه 
"بندرودريا" با کارشناس�ان و اعضاي انجمن کشتيراني و خدمات وابسته برگزار کرد. نظراتي 
که در اين ميزگرد بيان شد، دربردارنده ی تجربيات چندين ساله ی خبرگان و فعاالن دريايی 
اس�ت که بي شك، مي تواند براي تصميم گيرندگانی که دغدغه ی رونق اقتصاد دريايی کشور 

را دارند، راه گشا باشد.
حاضرين در اين ميزگرد عبارت بودند از؛

1.سيدمحمدجواد طباطبايي - دبيرانجمن کشتيراني وخدمات وابسته
2.بهروز دولتش�اهي زند - عضوهيئت مديره وخزانه دار انجمن کش�تيراني وخدمات وابسته 

)مديرعامل شرکت کشتي وکاال(
3. محمد عيقرلو – قائم مقام دبير انجمن کشتيراني و خدمات وابسته 

4. اميد ملك – عضو هيئت مديره انجمن کش�تيراني و خدمات وابس�ته )مدير عامل شرکت 
بروبحر ايران( 

5. ملك رضا ملك پور – مدير عامل مؤسسه رده بندي آسيا 
6. عليرضا چشم جهان – مشاور انجمن کشتيراني و خدمات وابسته

جذاب، اما به دور از واقعيت
نشست تخصصی بندر و دریا با حضور كارشناسان حمل و نقل دریایی كشور 

ميزگرد
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در دايره بسته عمل می کنيم
ــه ی  ــور"، مديرعامل موسس ــا ملك پ "ملك رض
ــيا، در آغاز اين نشست اظهار كرد:  رده بندي آس
ــاتي كه با تصميم گيران كالن كشور  "طي جلس
در مجمع تشخيص مصلحت نظام داشتيم، آنها 
به صراحت بيان كردند كه سند مربوط به بخش 
ــندي است كه در  حمل ونقل دريايي، اولين س
آن، مسائل امنيتي، دفاعي و حتي مسائل كالن 
ــور، به طور كامل و با پرهيز از بخشی نگری  كش

پيش بيني شده است".
ــاره به اين موضوع كه بسياري  "ملك پور" با اش
از برنامه ها به درستي اجرا نمي شود، يادآور شد: 
"اغلب برنامه ها قابل اجرا نيستند و يا برنامه هايي 
را اجرا مي كنيم كه اساسا موردنظر نبوده اند. اين 
موضوع در ميان مجريان، همواره مطرح  هست، 
ــائل و طرح هايی بايد بيان شوند كه قابليت  مس
ــدن داشته باشند. "او ضمن تاكيد بر  اجرايي ش
ــرح كرديم،  ــا نيز مواردي را مط ــن كه اگر م اي
ــورداری از قابليت هاي اجرايي،  بايد ضمن برخ
جهت دهنده نيز باشد، ادامه داد: "در اين حالت 
مي توانيم اعتقاد داشته باشيم كه برنامه ی مورد 
ــورت، به رغم  ــت. در غير اين ص نظر عملي اس
حرف هاي جذاب، در عمل واقعيت چيز ديگري 

است."
ــا نه تنها ظرفيت هاي  "ملك پور" ادامه داد: "م
ــورداري از  ــه با وجود برخ ــم، بلك الزم را نداري
بنادري كه به سرزمين اصلي نيز وصل هستند، 
گويي براي مان بي اهميت است كه به توسعه ی 
ــت يابيم. دليل اين امر هم مشخص  دريايی دس
ــته عمل مي كنيم  ــت، ما در يك دايره ی بس اس
ــم. در حقيقت هيچ گاه به  ــه جلو نمي بري و راه ب
ــل و به تبع آن، به حمل ونقل دريايي،  حمل ونق
به طور سيستماتيك نگاه نكرده ايم. آن گونه هم 
ــكالت را منابع مالي و  ــت ها، مش كه در صحب

ــت. مشكل اصلي  عدم تامين آن می دانند، نيس
ــت كه به طور بينش مند و ساختاری، به  اين اس
صنعت حمل ونقل نگريسته نمي شود. كسي كه 
در وزارت  راه و ترابری مشغول به كار است، بايد 
ــاختار  ــأله نگاه كند. س به طور راهبردی به مس
ــور ما، اساسا حاكميتي است  حمل ونقل در كش
و به عنوان يك بخش خدماتي، به آن نگريسته 
نمي شود. بنابراين، نتيجه اين مي شود كه براي 
انجام هر كاري، احتياج به مجوز خواهيم داشت. 
تا كي مي توانيم اينگونه باشيم؟ و اين گونه عمل 
ــتی خدمات  ــم؟ چگونه مي خواهيد به كش كني
بدهيد؟ اينجاست كه مشكالت بروز مي  كند.                                                                                          
ــه ی رده بندي آسيا، با اشاره  مدير عامل موسس
ــن اعداد و ارقام، ثابت  به اين مطلب كه با همي
كرده ايم كه داشتن ظرفيتی معادل 30 ميليون 
ــت و توانمندي  ــت، دور از ذهن نيس تن ترانزي
بالقوه ی آن وجود دارد، خاطر نشان كرد:" وقتی 
ــم، می بينيم  ــه موضوع نگاه مي كني در عمل ب
ــده  يك چهارم توان مندي واقعي مان محقق ش

است."
ــت.  او توضيح داد: "ظرفيت اصلي محدود نيس
ــي درپس كرانه است.هنوز هم  اما اشكال اساس
ــه بخش هاي اقتصادي  ــاي اين كه منابع ب به ج
ــود، در بخش هاي غيرضروری  تخصيص داده ش
ــود. تا زماني كه كمتر از 19درصد  هزينه مي ش
بودجه ی مملكت، صرف عملكردهای مربوط به 
ــود و 85 درصد  ــريان اقتصادي كشور می ش ش
ــتايي مي رسد كه اصال  به مصارف راه هاي روس
بازدهي اقتصادي ندارند، چگونه مي توان انتظار 
ــوه، به فعليت  ــه توان مندي هاي بالق ــت ك داش

درآيند؟" 
"ملك پور" از گنجاندن موارد اساسي در تدوين 
برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادي كشور، سخن 
گفت و يادآور شد: "در بخش سياست هاي كالن، 

پيشنهاد كرده ايم كه براي ايجاد زير ساخت هاي 
ــود وهمچنين تسهيالت  الزم، قوانين تدوين ش
ــش خصوصي به  ــويق بخ ــورد نياز براي تش م
ــرمايه گذاري وحضور هر چه بيشتر در كليه  س
ــي و بندري فراهم  فعاليت هاي اقتصادي درياي

آيد."
وي در توضيح اين مورد، گفت: "پيوسته گاليه 
مي كنيم كه چرا بخش خصوصي در فعاليت های 
دريايی، حضورقوي پيدا نمي كند. بايد بدانيم كه 
دليل آن، نبود بستر مناسب است. چون نه تنها 
زيرساخت الزم وجود ندارد، بلكه دافعه هم وجود 
دارد. بازور نمي توان مالكان شناورها را وارد اين 
عرصه كرد. كوتاهي هاي بسيار نيز باعث شده تا 
ــت آمده را هم به رقبا واگذار كنيم.  بازار به دس
ــورمان كه در آن،   ــي كش در يك دوره ی آموزش
ــتان نيز  ــان وزارت  حمل ونقل افغانس كارشناس
ــيدم: از ما بيشتر  ــتند، از آنان پرس حضور داش
ــا از غربي ها؟ گفتند: هيچ يك  ــاد گرفته ايد ي ي
ــوزش ديده ايم، به  ــي كه تاكنون آم از دوره هاي
اندازه ی دوره اي كه در ايران طی كرده ايم، مفيد 
ــش كه چرا به  ــخ به اين پرس ــت. پاس نبوده اس
جاي  بندر كراچي از بندر شهيدرجايي استفاده 
ــدری ناراحت كننده، اما  ــد؟ برايمان ق نمي كني
ــم فعاليت بانكي  تامل برانگيز بود، زيرا مكانيس
در افغانستان مبتنی بر عدم استفاده از امكانات 
بانكی و سيستم حمل و نقل ايران است. اعتبارات 
و خطوط ترانزيت ايران را ترويج نمي كنند، چرا 

ملک رضا ملک پور:
مشكل اصلي این است که به طور بینش مند و ساختاری، به صنعت حمل و نقل 
نگریسته نمي شود. کسي که در وزارت  راه و ترابری مشغول به کار است، باید 

به طور راهبردی به مسأله نگاه کند. ساختار حمل و نقل در کشور ما، اساسا 
حاکمیتي است و به عنوان یک بخش خدماتي، به آن نگریسته نمي شود.
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كه در ارائه ی تسهيالت به موقع، آن قدر سستي 
كرده ايم كه بازاررا از كف  داده ايم". او ادامه داد: 
ــت كه در بندر شهيدرجايي، چيزي  "ممكن اس
ــيم، اما به صورت يك كل، در  ــته باش كم نداش
مجموعه ی عوامل و ظرفيت هاي پيونددهنده و 
نوع مديريتي كه بايد اعمال شود، ضعف داريم. 
ــت، بلكه حاكميتي  چون نگاه ما، خدماتي نيس
ــت و با اين ديد هم نمي توان بندري داشت  اس
ــد. براي رقابت، بايد انگيزه  كه قادربه رقابت باش

داشت."
ــت هاي مرتبط با  ــن سياس ــور"، تدوي "ملك پ
ــا را، از ديگر  ــت و گاز در دري ــهم ايران از نف س
ــمرد كه در برنامه ی پنجم توسعه  مواردي برش
گنجانده شده است و در اين مورد، گفت: "آمار 
و ارقامي در دست است، مبنی بر اينكه قطر، به 
ــوي در حال بهره برداري از ذخاير نفت و گاز  نح
ــه يابد، امكان  ــت كه اگر اين روند ادام دريا اس
بهره برداري نسبي ايران در آينده را هم محدود 

مي كند."
ــخنان خود در ميزگرد بررسي  او در ادامه ی س
ــل دريايي در برنامه ی  جايگاه صنعت حمل ونق
ــه تاكيد كرد؛ كه اگر  ــعه، بر اين نكت پنجم توس
ــري براي  ــل اندازه گي ــتم هاي كمي و قاب سيس
ــن نكنيم، بر اين امر، كه آيا اهداف  اهداف تعيي
ــت يا نه، نظارت و دقت كافی  ــده اس حاصل ش
ــد كه  ــت. بنابراين پيش بيني ش نخواهيم داش
ــی، نوعی ماهيت  ــيدن به اهداف عمل براي رس
ــود، تا اهداف مورد نظر، در حد  كمي تعريف ش

كلي گويي های مرسوم، باقي نماند." 
ــح داد: "در آغاز هم  ــور" در ادامه توضي "ملك پ
ــاخص ها، بايد تعريف  ــه ش ــنهاد كرديم ك پيش
ــرمايه گذاري در صنايع نفت  شوند؛ شاخص س
و گاز، شاخص هاي زيست محيطي و بندرداري، 
ــات و... همه بايد تعريف شوند". او ادامه  تاسيس
ــخيص مصلحت  ــه ی مجمع تش داد:" در جلس
نظام، از من سئوال شد؛ براي آن كه ايران قدرت 
اول منطقه شود، چه بايد كرد؟ عرض كردم كه 
ــتيرانی ها را تشويق كرد. در هر بخشي  بايد كش
محدوديت وجود دارد و موانعي پيش مي آيد، اما 
در امور دريايی بايد پيشرفت تهاجمي داشت. اگر 

خواهان حضور و نفوذ در دنيا، به لحاظ سياسي 
و اقتصادی هستيم، بايد ناوگاني قوي و توان مند 
ــتيران هاي ايراني را  ــيم. .بايد كش ــته باش داش
تشويق كنيم، تا سرمايه های خود را وارد رقابت 
در بازار حمل ونقل دريايي كنند. البته سودآوری 

سرمايه هم مطرح است. 

طی تدوين برنامه پنجم توسعه، آيا مشخص 
شده که چه ارگاني مسؤول انجام اين کارها 
اس�ت و در زمينه مس�ائل زيست محيطي 
نيز، ش�اخص های آن، چگونه و توسط چه 
کسی تعريف مي ش�ود؟ يا به عبارت ديگر 
در محيط زيست دريايي، چه کسي متولي 

خواهد بود؟ 
ــخ داد: "در بررسي امور دريايي،  "ملك پور" پاس
به 3 نوع ابهام برخورد كرده ايم. نخست اين كه 
ــت دريايي  ــنهاد كرديم متولي محيط زيس پيش
ــخص شود. ابهام  ــال آينده، مش حداقل تا 5 س
ــت كه  ــاي دريايي اس ــورد آموزش ه دوم، در م
ــخص شود. درست است  متولي آن هم بايد مش
ــازمان بنادر و دريانوردی، مسئول اجراي  كه س
ــيون هاي بين المللي در كشور  مصوبات كنوانس
است، اما همه شاهديم آموزشگاه ها، كار خود را 
مي كنند، در حالي كه فعاليت هاي آموزشي بايد 

پايه ی علمي داشته باشد. 
ــومين مورد، معافيت  مالياتي است. كسي كه  س
ــت  دريايی دارد، در همه جاي دنيا، معاف  فعالي
ــتيراني فعاليتی، همراه با  ــت. كش از ماليات اس
ــانی محسوب می شود. اين مورد نيز  خدمات رس

تعريف نشده است. 
ــأله ی بيمه را از ديگر مشكالت  "ملك پور"، مس
ــمرد و  ــود در امور دريايی برش ــات موج و ابهام
ــت و ما  گفت:"حوادثي در دريا اتفاق افتاده اس
شاهد بوده ايم كه موسسات بيمه اي، اين حوادث 
ــت كه  ــده اس ــش نداده اند. تصويب ش را پوش
بيمه ی خدمه، بيمه ی بدنه و بيمه ی مسؤوليت، 
ــناور  ــت و در غير اين صورت، به ش اجباري اس
ــش اين  ــود، اما پوش اجازه حركت داده نمي ش
ــركت هاي بيمه اي، همواره با  ــط ش موارد توس
مشكل روبه رو است، در ايران بيمه ی مسؤوليت 

وجود ندارد".
ــه رده بندی آسيا، از تاسيس  مديرعامل مؤسس
ــد:  ــخن گفت و يادآور ش ــاحلي نيز س گارد س
"گارد ساحلي وامنيت كشتي ها، بايد داراي يك 
ــده و برمبناي كنوانسيون ها و با  نظم تعريف ش

مشاركت دست اندركاران انجام گيرد." 

"س�امان دهي وضعي�ت موج�ود ب�ه جاي 
تعريف مجدد اه�داف به منظور جلوگيری 
از فرصت س�وزی ها"، موضوع�ی ب�ود که 
حاضران در اين ميزگرد، درباره آن س�خن 

گفتند.

سيادت بر دريا، جهان بخش است
ــن  ــره انجم ــت مدي ــك" عضوهيئ ــد مل  "امي
كشتيرانی و خدمات وابسته و مديرعامل شركت 
بروبحرايران، در اين باره گفت: ":بايد ببينيد كه 
ــر  در كجا، در چه زماني و با چه امكاناتي به س
مي بريم، تا بتوانيم تعيين كنيم كه قصد رسيدن 
ــيادت در دريا امری  ــه كدام نقطه را داريم. س ب
مهم است. ملت هايي كه بر پهنه ی دريا، سيادت 
دارند، ملت هايي هستند كه نه تنها جهانگير كه 
جهان بخشند. صنعت دريايي، يك صنعت مادر 
است و اگر در اين صنعت بتوانيم توفيق حاصل 
نماييم، صنايع وابسته و صنايع پشتيباني كننده 
ــور را دگرگون خواهيم  و كل نظام صنعتي كش
كرد. براي سيادت بر دريا، نيازي نيست كساني 
ــل منافع مي كنند، وادار به  را كه از دريا تحصي
ــا از روی اجبار، به  ــت ماليات كنيم. و ي پرداخ
آنان تحكم كنيم كه لباس خاصي بپوشند، يا از 

پرچم خاصي استفاده كنند."
عضو هيئت مديره انجمن كشتيرانی و خدمات 
ــته بر اين نكته تاكيد كرد: "تجارت، قواعد  وابس
ــرمايه، به طرف جايي  ــاص خود را دارد و س خ
ــته  ــه منافع مطلوب را به همراه داش مي رود ك
ــر قوانين  ــد. اين در واقع مبتني ب ــته باش داش
ــت كه مي گويد:آب به سمتي  ترموديناميك اس
ــد. بنابراين، اگر  ــت باش حركت می كند كه پس
بستر را فراهم كرده و خيلي هم در امور دخالت 
ــمت دلخواه  ــرمايه به س نكنيم، خود به خود س

سرازير مي شود."
ــيه  ــورهاي حاش "ملك" ادامه داد:."دبي يا كش
ــي بهتر از بندر عباس  خليج فارس، آب و هواي
ندارند. اما چگونه است كه افراد از گوشه و كنار 
دنيا، با رغبت و آرزو، چمدان به دست مي گيرند 
و به دبي مي آيند. و تحصيل كار و پول مي كند. 
در آن جا چه اتفاقي مي افتد كه ما در ايران قادر 

به انجام آن نيستيم؟"
ــه ما  ــت ك ــن دانس ــده را در اي ــكل عم او مش
نمي توانيم در ابعاد كالن بينديشيم و ادامه داد: 
ــاختارهاي  "تفكر بزرگ، به ما اجازه مي دهد س
ــاختارهاي بزرگ،  بزرگ را بنا كنيم و در پناه س
ــق مي كنند، ضمن  ــاس امنيت و تعل همه احس

امید ملک : 
تفكر بزرگ، به ما اجازه مي دهد ساختارهاي بزرگ را بنا کنیم و در پناه 

ساختارهاي بزرگ، همه احساس امنیت و تعلق مي کنند، ضمن این که در این 
گستره، امر تجارت نیز محقق مي شود و صنعت گسترش پیدا مي کند.
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ــارت نيز محقق  ــتره، امر تج اين كه در اين گس
مي شود و صنعت گسترش پيدا مي كند." 

ــتيراني، با اين  ــره انجمن كش ــت مدي عضوهيئ
ــه كوچك و انحصاری فكر  اعتقاد كه افرادي ك
ــته اند اين ملت پيشرفت كند،  كرده اند، نگذاش
ــد هزينه صرف  ــا، چه قدر باي ــور م گفت: "كش
ــارت و علم و موفقيت و  ــد تا اصول اوليه تج كن
ــيادت در دريا محقق شود. عوارضي كه ما در  س
اين مسير پرداخت كرده ايم، دقيقا گل زدن به 
دروازه ی خودي است. مي گوييم: آقاي تاجر! اگر 
كاالي خود را با ناوگاني به غير از ناوگان ايراني 
ــوارض بدهي، بعد اين نكته  حمل كني، بايد ع
ــاد مي بريم كه آيا ناوگان داخلي، ظرفيت  را از ي
پاسخ گويي حجم موجود كاال را دارد يا نه؟ پس 
ــراي خودمان  ــن جريمه اي را ب ــراي چه چني ب
ــا تاجر را جريمه مي كنيم  در نظر گرفته ايم؟ م
ــه مصرف كننده ی  ــن هزينه را ب ــر نيز اي و تاج
ــي منتقل مي كند .اين چالش ها بايد مورد  ايران
ــر خواهان تحقق  ــرد، البته اگ ــي قرار گي بازبين
ــتيم. ما از همه جهات در دنيای  ــرفت هس پيش
امروز، تحت فشار قرار داريم. چندين سال است 
ــه مي خواهيم بالگرد امداد و نجات بخريم، اما  ك
ــته ايم همه ی عسلويه  هنوز نتوانسته ايم. توانس
رابسازيم وتمام دستگاه ها و تجهيزات بندری آن 
ــوز در انتظار2 فروند  ــارج وارد كنيم و هن از خ
ــت از  ــر می بريم. آيا اين درخواس ــرد به س بالگ
 IMO اهميت الزم برخوردار نبوده است؟ آيا به
ــان های  ــال، جان انس ــته ايم كه در س نامه نوش
زيادی از دست می رود آن هم به دليل نداشتن 
ــته ايم كه سازمان بين المللی  بالگرد؟ آيا خواس
دريانوردی پادرمياني كند؟ مشكل همان است 
ــه  كه عرض كردم. ما تفكر بزرگ نداريم. انديش
تجميع شده نداريم؛ به اين دليل كه بخش هاي 
ــتند."  ــور ما، با هم مرتبط نيس مختلف در كش
ــه داد: "در  ــود را چنين ادام ــاي خ او صحبت ه
ــئوالن با هر تفكري زيرساخت  بدو انقالب، مس
ــركت محوری، به  ــاده اي را از ش حمل ونقل ج
ــيب  راننده محوري تغيير دادند و بزرگترين آس
ــتم حمل ونقل جاده اي و به تبع آن،  را به سيس
ــور وارد كردند. از آن هنگام تا به  به اقتصاد كش
ــنه مي چرخد.  امروز، همچنان، در بر همان پاش
ــت وقتی كه كنترل ناوگان به دست  معلوم اس
ــت نمي توانند  ــي نيس ــركت هاي حمل ونقل ش
ــده  را به دست بگيرند.  مديريت قيمت تمام ش
ــگاه كنيد، متوجه خواهيد  اگر به آمار و ارقام ن
شد كه هزينه ی ترانزيت از جمهوري اسالمي به 
ــايه از قبيل افغانستان، بسيار  كشورهاي همس

ــت.90درصد اين افزايش بابت  افزايش يافته اس
ــم را، فقط در  ــت. ما اين مه حمل جاده اي اس
ــده ی كاميون خالصه مي كنيم. آيا  عملكرد رانن
راننده ی كاميون، از اين درآمد مرفه شده است؟ 
ــدر اطالعات دارند  ــا كاميون داران ما آن ق اساس
كه بدانند صرفه اقتصادی كاميون در سال، چه 

ميزان بايد باشد؟"
ــود وزارت خانه ي  ــك"، در ادامه از نب ــد مل "امي
درياداری سخن گفت و خاطرنشان كرد: "ضعف 
ــه وزارت درياداری  ــوده ك ــگي ما اين ب هميش
ــي  را مي طلبد،  ــته ايم. دريا متولي عظيم نداش
ــتره ی  ــئول گس ــی وزارت خانه ايی كه مس يعن
ــاي دريانوردي تا  ــه ی آموزش ه ــا، از مرحل دري
ــد. بنابراين اگر كالن نگري  صنعت دريايی باش
ــرلوحه ی عملكرد خود قرار ندهيم، به رغم  را س
ــريع در اجرای قوانين، باز هم درجا خواهيم  تس

زد." 
ــر عوامل مهم در  ــرمايه را از ديگ وي، عامل س
ــمرد و در ادامه گفت: "ما  ــعه دريايي برش توس
ــرمايه هاي كالن را وارد اين  وظيفه داريم كه س
ــود كه  3000كيلومتر  عرصه كنيم. گفته مي ش
ــت.  ــاس غلط اس ــرز آبي داريم. نگاه ما از اس م
ــور  ــا مرز دريايی كش ــر، تنه اين3000كيلومت
ــبات خود  ــت، اين  يعني اينكه كه در محاس اس
ــناخت خوبي از سواحل  ضعف داريم و حتي ش
ــور،  و بنادر هم نداريم. در هيچ يك از بنادر كش
نقشه ايی كه بتواند مسيرهاي آبي ملي را ترسيم 

و راهنمايی كند، وجود ندارد."
ــه داد: " ضعف ديگر ما، در زمينه ايجاد   او ادام
ــت، زيرا سيستمي كه  ارتباطات بين بخشي اس
ــود و سيادت بر  نگاه كالن به دريا را موجب  ش
دريا را براي كشور به ارمغان بياورد، وجود ندارد. 
سازمان بنادر و دريانوردي، به رغم اين كه خوب 
عمل كرده و رو به جلو آمده است، باز هم بسيار 
بسته و محدود كارمي كند. سازمان بنادر، بدون 
دخالت اداره گمرك، هيچ كاري نمي تواند انجام 
دهد. بدون حضور وزارت دارايي، كاري از پيش 
ــن نقطه نظرات،  ــرد، اميدواريم با بيان اي نمي ب
ــه بايد به  ــوند ك تصميم گيرنده گان، متوجه ش

گونه ی ديگر در اين راه حركت كنيم."

فقدان ديد ملی و دريامحور
در ادامه ميزگرد، "سيدمحمد جواد طباطبايي"، 
ــتيراني وخدمات وابسته گفت:  دبير انجمن كش
ــت محوريتي را كه دريا  ــكل اصلي اين اس "مش
ــته باشد، ندارد و  ــت گذاريها داش بايد در سياس
ــؤوليت  ــاي مهمي كه در اين رابطه مس بخش ه

ــل نمي كنند و در  ــد، هماهنگ با هم، عم دارن
ــعه ی دريا محورند. نگاه  ــاس، فاقد نگاه توس اس
ــه عملكرد  ــتر منحصر ب ــائل، بيش آن ها به مس
ــت. به طور مثال، ما مناطق آزاد و  خودشان اس
مناطق ويژه داريم. موضوع سرمايه گذاري داريم. 
فعاليت در اين مناطق، معاف از ماليات است، با 
ــامل  اين وجود، تمام فعاليت هاي بندري نيز ش
ــت. حمل ونقل  ــده اس ماليات بر ارزش افزوده ش
ــرف اول را در مبادالت تجاری  كانتينري كه ح
دنيا مي زند، در اينجا برای تمامی محموالت اعم 
ــيپی  ــی و صادراتی و ترانزيتی و ترانش از واردات
ــمول ماليات بر ارزش  افزوده می شود. حال  مش
ــد بدهد؟ صاحب  ــي باي اين ماليات را چه كس
ــير ايران برای عبور  ــی كه از مس كاال يا آن كس
كااليش استفاده می كند. اين عملكرد، افزايش 
ــده ی كاال و حمل ونقل را در پي  قيمت تمام ش
دارد. كاال زماني از كشور خارج مي شود كه تمام 
كارهاي مربوط به صادرات  آن انجام شده باشد 
ــتي قرار گرفت،  و هنگامي كه اين كاال روي كش
ــراي آن بارنامه صادر مي كنند. مي گويند: اول  ب
ــناد را براي تحويل  بايد ماليات را بپردازيد و اس
ــد. مبلغ كرايه  ــد اجازه حركت داري بدهيد، بع
زماني مي تواند ارزيابي شود كه تمام هزينه هاي 
پيش از حمل، در برگه ی صدور گمركي منظور 
ــت  ــود. زماني كاال مجاز به خروج از بندر اس ش
ــالوه حقوق گمركي اش  ــه كل هزينه ها، به ع ك
پرداخت شده باشد. بايد 3درصد ارزش افزوده  ی 
عملياتی كه در بندر انجام می شود، نيز پرداخت 
شود، در صورتي كه اين ارزش افزوده قبال توسط 
صاحبان كاال به شركت خارجي داده شده است 
كه از طرف آن، خطوط كشتيراني، اين هزينه ها 
را پرداخت كنند. بنابراين هزينه ها روي هم جمع 
ــود و قيمت تمام شده  را افزايش مي دهد.  می ش
يكي از داليلي كه ما نتوانستيم موضوع توسعه 
ــترش دهيم، اين است كه هر  دريا محور را گس
بخش، فقط قوانين و مقررات خاص خود را، آن 
ــدت و ملي، بلكه  ــد كلي و بلند م ــم نه با دي ه
ــي، عرضه می كند. باز هم متاسفانه  با ديد بخش
بايد تاكيد كنم كه هيچ يك از سازمان هايی كه 
فعاليت های دريايي دارند، ديد ملي و توسعه ی 

سید محمد طباطبایی: 
مشكل اصلي این است محوریتي را که دریا باید در سیاست گذاری ها داشته 

باشد، ندارد و بخش هاي مهمي که در این رابطه مسؤولیت دارند، هماهنگ با 
هم، عمل نمي کنند و در اساس، فاقد نگاه توسعه ی دریا محورند. نگاه آن ها به 

مسائل، بیشتر منحصر به عملكرد خودشان است.
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دريامحور ندارند."
او در ادامه ی سخنان خود، در مورد عدم توسعه ی 
كشور در عرصه ی دريا، گفت: امارات، چه داشت 
ــد كند و ما آن را نداشتيم؟ آيا  كه توانست رش
ــد ملي برخوردار  ــؤولين امارات، ابتدا از دي مس
شدند و بعد كار كردند يا اين كه فعاليت های خود 
را بر اساس خدمات موردنياز، سازمان می دهند؟ 
درمورد تفاوت بين ديدگاه مديران گمرك يك 
كشور اروپايي و ايران، همين قدر اشاره كنم كه 
ــتراتژي اصلي گمرك، سئوال  وقتی در مورد اس
ــد، مدير گمرك آن كشور اروپايي گفت: من  ش
ــتم و مدير  ــورم هس ــظ مالكيت مردم كش حاف
ــخ داد: بنده تامين كننده ی بخشي  ايراني پاس
از درآمد هاي دولت ايران ام. ماموريت گمرك ما 
بايد اين باشد كه بيش از پيش كار ايجاد نمايد 
و به جذب سرمايه ها كمك كند، نه اين كه فقط 

برای تحصيل درصد عوارض، تالش كند. 
ــردام كه بيش از  ــررات روت ــن تاثير مق مهم تري
ــور به آن ملحق شده اند، تسهيل در  بيست كش
عمليات بندري و گمركي بوده است.  در حاليكه 
ــورهای پيشرفته دنيا  مدت هاست كه اكثر كش
ــل كرده اند. يعنی  ــكالت گمركي خود را ح مش
كشورهای ديگر روز به روز تسهيالت بيش تري 
ــرمايه ها جذب شوند، اما  را فراهم مي كنند تا س
ــائل و  ــن طرف دنيا، هنوز در حل مس ما در اي

رعايت اصول ابتدايي، توقف كرده ايم.

آي�ا برنامه ايی که طراح�ی می کنيم، براي 
اس�تفاده از فرصت ه�ای موجود اس�ت يا 
اينكه ب�ه لحاظ نظری، صرف�ا می خواهيم 

يك برنامه ايی داده باشيم؟ 

فرصت های مان را می کشيم
ــتيراني  محمدعيقرلو،قائم مقام دبيرانجمن كش
ــئوال  ــه اين س ــخ ب ــته درپاس ــات وابس وخدم
ــال است كه كشتي هايي  مي گويد؛ قريب دو س
ــر، بارگيري  ــا درفت 8/5 مت ــزر، ب در دريای خ
ــور ما،  ــرفتي كه كش مي كنند. اما با تمام پيش
ــت، ماكزيمم درفت  ــته اس در دريای خزر داش
ــانده است و آذربايجان با 7  خود را به 5متررس
ــته  ــون نفر جمعيت، در حالي كه درگذش ميلي
حتي درفهرست كشورهاي در حال توسعه هم 
ــتي هايي با درفت 13/5متر ساخته  نبوده، كش
ــردازد، آن  ــل در درياي خزر بپ ــا به حمل ونق ت
ــت 5 مترمانده ايم، در  ــت، ما هنوز روي درف وق
ــرايط بد آب و هوايي، ما امكان بستن كشتي  ش
ــود را نداريم. اخيرا بندر ام القصر در  در بنادر خ
ــور افزايش رونق تجاری  حال تغييراتي به منظ
ــت، در حالي كه ما، فرصت های مان را  خود اس
ــيم. بندري در باكو به نام بندر الف، در  مي كش
ــت كه تمام فعاليت های موجود  حال احداث اس
ــش خود  ــای خزر را مي تواند تحت پوش در دري

قرا ر دهد.
ــي صحبت هايي كه با  ــه كرد: "بارها ط  او اضاف
ــازمان بنادر و دريانوردي داشته ام،  مسئولين س
گفته ام: هرچقدر براي زيرساخت های بندری و 
ــرمايه گذاري كنيد، اما اگر از جاده ها  دريايی س
ــيد، موفق نخواهيد شد. قريب 2 سال  غافل باش
قبل، طرحي را كه اسناد آن وجود دارد به اتاق 

ــي كرديم كه  ــه داديم و پيش بين بازرگانی ارائ
ــبت به گذشته، 100درصد  كرايه ی حمل، نس
افزايش پيدا خواهد كرد. اين پيش بيني به وقوع 
ــتحضريد كه اجازه ی ورود  ــما مس پيوست. ش
ــور داده می شود،  ــين لوكس به كش انواع ماش
ــايل عمومي، چنين اجازه ای  اما براي ورود وس
ــود." عيقرلو نيز از ضرورت وزارت  صادر نمی ش
ــان آورد و گفت:"عراق،  ــخن به مي درياداری س
ــعت، كوچك تر از ايران  به رغم اينكه از نظر وس
است، 2 نوع وزارت راه دارد: يكي، وزارت ساخت 
ــل بريه. در حالي كه ما  ــری وزارت نق راه و ديگ
براي اين امر مهم، يك وزارت خانه داريم. اينكه 
ــي نداريم، به اين دليل  ــم، ما ديد درياي مي گوي
است كه در طول30 سال كه از انقالب مي گذرد، 
ــاهد آن نبوده ايم كه فردی از مسؤوالن  هنوز ش
دريايي كشور، به پست وزارت راه و ترابری و يا 
ــد. موضوع آموزش  در حد قائم مقام وزارت برس
ها و ارتباط با كشورهاي همسايه و يا كشورهاي 
ــود دارد كه ما  ــكي نيز جاي خ محصور در خش
نسبت به آن هم كم كار بوده ايم، به عنوان مثال، 
توجه كنيد به همان طرحي كه كشورهاي غربي 
ــراي آموزش نيروهاي ايراني در نظر گرفتند و  ب
بورسيه هاي تحصيلي به آن اختصاص می دادند. 
ــده ها هنوز هم  ــيه ش ــورها، با بورس ارتباط كش
ــد از منافع آن بهره مند  ــت و مي توانن برقرار اس
ــي را بايد در  ــن ارتباطات ــز چني ــا ني ــوند. م ش
برنامه هاي خود مورد توجه قرار دهيم. با بورس 
ــورها، با وجود  دادن و ايجاد ارتباط با ديگر كش
ــايل سياسی، باز هم تعلق خاطر به  هر نوع مس
ايران فراموش نخواهد شد. طرح ضرورت ايجاد 
وزارت درياداری، متعلق به امروز نيست. با توجه 
به اقليم ايران، نياز به راه اندازی اين وزارت خانه، 

محمد عیقرلو : 
در طول30 سال که از انقالب مي گذرد، هنوز شاهد آن نبوده ایم که فردی 

از مسؤوالن دریایي کشور، به پست وزارت راه و ترابری و یا در حد قائم مقام 
وزارت برسد.
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ــود." وی در انتهای  از هر لحاظ احساس می ش
ــخنانش توجه به حمل ونقل لوله ای و سواپ  س
مواد نفتی و غير نفتی را كه از جمله شقوق مهم 

حمل ونقل هستند را نيز مهم برشمرد.
ــكر از اين كه موضوع  "اميدملك" نيز با ابراز تش
صنعت اوراق كشتي ها، در تدوين برنامه ی پنجم 
ــعه گنجانده شد،درادامه گفت:" هر چيزي  توس
بر اساس قانون آنتروپی، ميل به بي نظمي دارد، 
ــتي ها هم اگر رها شوند، اوراق شدن آن ها  كش
ــود، در حالي كه اگر  ــكالتي روبه رو مي ش با مش
ــور رونق بگيرد، كشتی های  اين صنعت در كش
فرسوده، خوراك مطلوبی براي ذوب آهن تلقی 

خواهند شد."
"سيد محمدجواد طباطبايي"، در ادامه ی ميزگرد، 
گفت: "عدم استفاده از سيستم حمل ونقل ريلي 
ــتره   ی ترانزيت و چه در حمل انبوه،  چه در گس
سال هاست كه مطرح است و مشكل اساسی در 
ــي نگري بازمی گردد.  اين زمينه، باز هم به بخش
ــور مي گويند بازار  وقتي مسؤولين راه آهن كش
داخلي براي تكميل ظرفيت سيستم ريلی كافي 
است ديگر آيا مي توان آن ها را تشويق به فعاليت 
ــتم  در زمينه ی حمل كانتينری كرد؟ اگر سيس
ــد، بازرگانان به  ــی و به جا باش ــت، اصول مديري
ــود را در ميان می گذارند.  ــرمايه ی خ راحتی س
ــور مي رود؟  ــرمايه ها به خارج از كش چرا اين س
براي اين كه در اين جا براي ورود سرمايه مشكل 
و موانع وجود دارد. صنعت دنيا، منتظر حركت 

آرام ما نخواهد ماند." 
وي در ادامه ی سخنان خود، دو پيشنهاد مطرح 
كرد كه براساس آن  براي سرعت و ايمني كارها، 
ــد.    "طباطبايی"  ــف قابل قبولی ارائه ده تعري
ــر روند قاچاق كاال  ــت: "ضمن اين كه بايد ب گف
ــن را هم بايد پذيرفت  ــرل صورت گيرد، اي كنت
ــود دارد، اما حد و  ــه قاچاق، در تمام دنيا وج ك
مرزي دارد. شركت كشتيرانی، بر كانتينری كه 
ــپرده مي شود نمي تواند  از هر لحاظ به راننده س
هيچ نظارتي داشته باشد. ما پيشنهاد كرديم كه 
سيستم راه آهن در بخش ترانزيت، فعال شود و 
ــوه از بنادري كه مبادي  ــا را به صورت انب كااله
حمل كاال هستند، به مناطق هاب برسانند و از 
آن جا، توسط كاميون هاي محلي، به نقاط مورد 
ــنهاد ديگر اين بود كه 2  نياز حمل شوند. پيش
هاب در منطقه داشته باشيم: يكي در سرخس 
ــه داد: "ايمني،  ــهالن." او ادام ــري در س و ديگ
ــافت، ازجمله عواملي هستند كه  سوخت و مس
در ترانزيت، موجب باال رفتن هزينه ها مي شوند. 
ــتم ريلی،  ــا در حمل كاال با سيس اين هزينه ه

ــن آن كه،  از  ــم گيري مي يابد؛ ضم كاهش چش
ــزان قابل  ــت محيطي نيز به مي ــي زيس آلودگ
ــد. در اين سيستم،  ــته خواهد ش توجه ايی كاس
ــا حد مطلوبی،  ــائل امنيتي و قاچاق نيز، ت مس

كنترل خواهد شد."

کرانه ها را بازسازی کنيم
ــاهي"،  ــه ی اين ميزگرد، "بهروز دولتش در ادام
عضو هيئت مديره و خزانه دار انجمن كشتيراني، 
ــال ها می گذرد كه به امور  با اشاره به اين كه س
ــت و امكانات و صنايع،  ــده اس دريايی توجه نش
به سواحل ايران منتقل نشده اند. گفت: "طبيعتاً 
ــی، اتفاق  ــت  در امور درياي ــد انتظار داش نباي
اساسی هم به وقوع پيوسته باشد. يك ماه پيش، 
ــگاه تهران باموضوع خليج  ــميناري در دانش س
ــد كه از حدود 50 مقاله ی ارائه  فارس برگزارش
ــده، تنها بخشي از يك مقاله به سواحل ايران  ش
پرداخته بود. نگاه ما به دريا، يا يك نگاه باستاني 
ــت كه به درد كاركردهای امروزی  و قديمی اس
نمي خورد و يا اصاًل به دريا، نگاه نمي كنيم. من 
معتقدم اگر به دنبال توسعه  دريايی هستيم بايد 
ــازی كنيم. بيش تر توجه ما هم  كرانه ها را بازس
ــت، اما دريای  تاكنون، به دريای جنوب بوده اس

شمال وضعيت ديگري دارد. 
ــه در مناطق  ــان هايی ك ــی كرد: انس بايد بررس
ــمالی زندگي مي كنند، چه نيازهايی  ساحلی ش
دارند و خواسته های شان چيست و چه امكاناتی 
ــن نگره، كه  ــا بيان اي ــد؟" او ب ــار دارن در اختي
مسؤولين امور دريايی كشور، زمانی تمام جنوب 
ــادان مي ديدند،  ــهر و آب ايران را تنها در خرمش
گفت: "جنگ كه اتفاق افتاد اين دو بندر هم از 
بين رفت. اكنون، مناطق جنوب ايران فراموش 
شده اند. توسعه ی بندرعباس هم، يك توسعه ی 
ــت. من  ــاري، به خاطر وقوع جنگ بوده اس اجب
سال 1354، در برآوردهای خود نشان دادم كه 
ــهر، توجيه اقتصادي  ــرمايه  گذاري در خرمش س
ــهر، آبادان و  ــه بندر خرمش ندارد. زماني كه س
بصره طراحي شدند، هر سه يك مديريت واحد 
ــتند كه آن هم بر عهده ي انگليسي ها بود.  داش
حاال كه آن مديريت، به 2-3 مديريت مستقل از 
هم در كشورهای جداگانه تبديل شده، توسعه ی 
ــهر، از نظر اقتصاد حمل ونقل بين المللی  خرمش
ــال 1343 هم اين  ــتباهي است. من س كار اش
ــهر، آينده ی  موضوع را مطرح كردم كه خرمش
اقتصادي ندارد؛ اما راه آهن به آن  جا كشيده شد 
ــعه دادند. با آغاز جنگ، توسعه ی  و بندر را توس
ــهر رها شد. بعد هم، بندرعباس، به  بندر خرمش

صورتی بسيار نامتناسب توسعه پيدا كرد.". 
ــرق، جاده، بايد  ــاهي" ادامه داد: "آب، ب "دولتش
ــاط جنوب ايران انتقال يابد. اگر اين  به تمام نق
ــاخت ها فراهم شود مردم برای زندگی، به  زيرس
آن مناطق خواهند رفت. اما اگر زيرساخت های 
رفاهی را تامين نكنيم، در مقايسه با كشورهاي 
ــور را به روش ها و  ــيه ی جنوب، كه اين ام حاش
ــد، به مرور با  ــا كيفيت مطلوب انجام می دهن ب
خليج فارسي روبه رو مي شويم كه يك سوي آن 
ــت  ــوي ديگر آن خراب و تهی از زيس آباد و س
انسانی است. نگاه ما به امور امور دريايی، محدود 
ــعه ی دريايی  ــه دنبال توس ــر واقعاً ب ــت، اگ اس
هستيم، دولت بايد در اين زمينه سرمايه گذاري 
كند و براي توسعه ی زيرساخت ها، سرمايه بايد 
در تمام نقاط ايران و به نسبتي متعادل، تقسيم 

و توزيع شود."
ــاره ی طرح  ــخنان خود، درب ــه ی س او در ادام
توسعه ی بنادر بدون توجه به توسعه ی جاده ايی، 
ــعه  ــدر انزلي، چگونه مي خواهد توس گفت: "بن
ــردم مي خواهند  ــدا كند، وقتي راهي راكه م پي
ــاعت درآن معطل  طی كنند، 8 و گاه تا 23 س
مي مانند ؟ساخت آزادراه تهران - شمال، كه چند 
ــده، االن در چه مرحله ايی  سال است شروع ش
ــان 6 خطه، در  ــد  اتوب ــت؟ بندر انزلي، باي اس
اطراف خود داشته باشد. اما جاده های آن، هنوز 
ــاز اتومبيل هايی  ــخ گوی ني هم نمی توانند پاس
ــند كه برای تفريح، از آن جا  ها می گذرند.  باش
با اين وجود، چگونه می توان درباره ی توسعه ی 

اقتصادی بندر انزلی صحبت كرد؟"
ــز گفت:  ــهيد رجايي ني ــدر ش ــورد بن  او در م
ــي، تنها 60 متر  ــهيد رجاي ــی كه بندر ش "زمان
اسكله داشت، من در آن جا كار می كردم. در آن 
زمان، اين بندر جاده ی ورودي نداشت. االن هم 
جاده ی خروجي ندارد. اگر قرار است 60 ميليون 
تن كاال، در بندر شهيد رجايي جابه جا شود، اين 

حجم بار را از كدام جاده می توان عبور داد؟"
"دولتشاهي" تأكيد كرد: "در مورد كارايی سيستم 
راه آهن، بايد به صراحت بگويم كه در اين زمينه، 
ما فلج هستيم، با اين وصف، اساساً بايد فرض را 
بر اين بگذاريم كه راه آهن در ايران وجود ندارد. 

بهروز دولتشاهی : 
اگر زیرساخت های رفاهی را تامین نكنیم، در مقایسه با کشورهاي حاشیه ی 

جنوب، که این امور را به روش ها و با کیفیت مطلوب انجام می دهند، به مرور 
با خلیج فارسي روبه رو مي شویم که یک سوي آن آباد و سوي دیگر آن خراب 

و تهی از زیست انسانی است.

بخش ویژه
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آقايان مي گويند: اگر ما بتوانيم، تنها جواب گوی 
خط آهن تهران- مشهد و معادن جنوب اصفهان 
ــت. به نظر شما ما با  باشيم، برای مان كافي اس

اين طرز تلقی، چه می توانيم بكنيم؟"
او در مورد اين كه، چرا به رغم فشارها و مشكالت 
ــا در درياي جنوب، همچنان كار  موجود، لنج ه
ــج، كاركردي دارد كه هيچ  مي كنند، گفت: "لن
وسيله ي ديگری، با آن قابل رقابت نيست. دليل 
آن هم اين است كه فاصله ی بنادرمان از يكديگر 
كم است و كاربرد لنج، توجيه ی اقتصادي دارد 
ــم، در بين اين بنادر  ــچ وقت، بارهای عظي و هي
ــود، بنابراين، كشتي های بزرگ  جابه جا نمي ش
با ظرفيت های باال، در اين جا كاربردی ندارند.تا 
اين جزئيات، مورد توجه قرار نگيرند و شناخت 
ــائل نداشته باشيم، نمي توانيم  كافی از اين مس
ــتی اتخاذ  ــورد امور كالن، تصميمات درس در م

كنيم." 
ــاخت كشتي،  وي همچنين درباره ی صنعت س
ــتي، از سال  ــاخت كش گفت: "طرح و اجرای س
ــت، اما  ــورد نظر بوده اس ــران، م 1345، در اي
ــد اين صنعت، توجه نكرده ايم. ما  تاكنون به رش
ــتي  نرفته ايم ببينيم كه خارجي ها، چگونه كش
ساخته اند و كار 24 ساعته و قيمت تمام شده ی 
ــی نكرده ايم  ــی دارد؟ بررس ــتی، چه معناي كش
ــتي را چگونه  ــورهای چين و كره، كش كه كش
ــتي  ــازند. مدير پروازي كه نمي تواند كش مي س
بسازد. ما تا واقعيت مسأله را ندانيم، نمي توانيم 
براي آن، را ه حل مناسب پيدا كنيم. عسلويه كه 
يك روستای دورافتاده بود، چگونه به اين جايگاه 
رسيده است؟طبيعي است كه با سرمايه گذاري 
ــعه را از سواحل خود  و صرف هزينه. چين، توس
شروع كرد، اما قصد ما آن است كه توسعه را از 
مركز آغاز كنيم. در اين صورت، معلوم است كه 

امكانات ما، تا به سواحل برسد، ته مي كشد."

کاربرد ظرفيت های سياس�ی برای تسهيل 
ترانزيت

ــان" نيز، در پايان  ــم  جه "مهندس عليرضا چش
ــه عملكرد و  ــازمان هايي ك ميزگرد، گفت: "س
تصميمات آنها در عرصه ی امور دريايي و بندری 
ــور تاثير گزار است، عمدتاً اهداف و فعاليت  كش
ــويی ندارند. به همين دليل، شاهد برآيند  همس
مثبتي، در نتيجه ی تجميع عملكردشان نيستيم، 
در حالي كه طبق صحبت هاي اخير وزير محترم 
ــوند و  راه و ترابري، بنادر ما بايد هاب منطقه ش
فكر مي كنم شالوده ی تمام رويكردها و اهداف، 

ــن گفته خالصه  ــتای تحقق همي ــد در راس باي
شود." 

او افزود: رويدادهاي بنادر داخلي وخارجي نشان  
ــاز جغرافيايي، تنها  ــرايط ممت ــی دهد كه ش م
ــدر  در عرصه  ــور يا بن عامل موفقيت يك كش
حمل ونقل دريايی، خدمات بندری و فعاليتهای 
ــد: "بنادر ايران،  ــتيكی نيست و يادآور ش لجس
ــته اند به  به رغم برتري هاي جغرافيايي، نتوانس
ــت  موفقيت هايی كه از آن ها انتظار می رود، دس
ــان مي دهد كه ما بايد  ــد و اين واقعيت نش يابن
ــي، به ديدگاه و  ــر و هدف گذاري نقطه اي از تفك
ــيم، به طوري كه تمام  ــبكه ايي برس رويكرد ش
شبكه  های فكری و عملی، ظرفيت تحقق اهداف 
واحد را داشته باشند." او همچنين، يادآور شد: 
"اكثر بنادر تجاری ايران، تنها برای پاسخ گوي به 
ــاخته نشده اند، پس وقتي  تقاضاهای داخلی س
سخن از چشم انداز آينده به ميان می آيد و قرار 
ــت ايران به قدرت اول و هاب منطقه تبديل  اس
گردد، هدف اين می شود كه ما بتوانيم از تجارت 
ــهم مؤثر و پايداری  منطقه ای و بين المللی، س
كسب كنيم. مؤثر، به اين صورت، كه ميزان آن 
با توجه به استعدادهای كشورمان سهمی قابل 
ــد و پايدار، از آن جهت كه بتوانيم با  قبول باش
سرويس دهی مطلوب اين سهم را ماندگار نگه 
داريم. اين موضوع اهميت تحليل و بازبيني نقش 
و عملكرد هر يك از سازمان های اثرگذار در اين 
ــازمان بنادر  حوزه را مورد تاكيد قرار ميدهد. س
ــه ايجاد كرده  ــوردی، با ظرفيت هايي ك و دريان
ــخ گويی به نيازهای وارداتی  هدفی فراتر از پاس
و صادراتی كشور داشته است چرا كه ترانشيپ 
ــتند كه  ــش مهم ديگر هس ــت، دو بخ و ترانزي
توجه به آن ها، دسترسی به بازارهای حمل ونقل 
جهانی و كسب سهم از مبادالت تجاری منطقه 

را ميسر می سازند."
ــم جهان"، با بيان اين كه، براي هاب شدن  "چش
ــا دارای نقاط ضعفي  ــادر ايران در منطقه، م بن
ــن ضعف ها، فقدان  ــتيم، گفت: "يكي از اي هس
ــبكه ی توزيع است كه بخشي  يا ناكارآمدی ش
ــكي است. بايد  ــي در خش از آن در دريا و بخش
ــكی داريم  ديد چه نوع امكاناتی در دريا و خش
ــالله، جبل علي،  كه می تواند ما را در رقابت با س
ــبكه ی  ــكان، موفق كند. در اين رابطه ش خورف
ــاس در بخش  ــده برای بندرعب توزيع ايجاد ش
دريايی و ترانشيپ كانتينر، حتماً بايد از حمايت 
ــش ترانزيت هم،  ــود. در بخ خاص برخوردار ش
االن راننده ها نظرشان را بر اساس منافع مقطعی 

ــبكه ی توزيع محموالت ترانزيتی تحميل  به ش
ــؤولين راه آهن جمهوری  ــر مس ميكنند. از نظ
ــرای برآوردن  ــالمی ايران هم، تنها تالش ب اس
ــت و  ــی، كافی اس ــل داخل ــای حمل ونق نيازه
گمرك هم، خودش را متولی وصول درآمدهای 
ــازمان های  دولت می داند. اين وضعيت نقش س
ــی و حمايتی را در عرصه فعاليت برای  حاكميت

توسعه ی دريايي كشور كم رنگ می كند."
وي در پايان، خاطرنشان كرد: "ما از ظرفيت هاي 
ــور، براي تسهيل و  ــي و ديپلماسی كش سياس
توسعه ترانزيت، آنطور كه بايد استفاده نمي كنيم. 
رانندگان كاميون هاي ايراني، بايد مبالغ سنگيني 
را بابت حق عبور از مرزهای كشورهای همسايه 
ــاندن بارشان به مقصد نهايی بپردازند  برای رس
كه اين امر، قيمت تمام شده ی عبور محموالت 

ترانزيتی از مسير ايران را باال مي برد. 
ــي مي توان از ظرفيت هاي  در حالي كه به خوب
ــكل بهره  ــرای حل اين مش ــي موجود ب سياس
ــد، االن  ــاره ش برد. همانطور كه در ابتدا هم اش
ــتقيم يا غير  ــف، مس ــازمان مختل 20- 25 س
مستقيم بر فعاليت هاي دريايي و بندری كشور 
تأثير می گذارند كه اگر اهداف خود را مشترك 
ــتا كنند، آن گاه می توان به توسعه ی  و هم راس
ــيد. در غير اين صورت، بايد فقط  دريامحور رس
به آمار واردات و صادرات دل خوش كنيم تا هر 
ــال كه مثال نفت استخراج شده خوب فروش  س
ــش يابد. اگر باال  ــت، آمار فعاليت بنادر افزاي  رف
ــدن آمار فعاليت بنادرمان اينطوری  و پايين ش
ــت كه بنادر  ــت از آن خواهد داش ــد، حكاي باش
ــه حمل ونقل  ــازار موجود در عرص ــران، به ب اي
ــده اند. كريدورهاي جديد  بين المللي وصل نش
ــاي جدي برای بنادر  در اطراف ايران، تهديده
ــوند كه بايد به آن ها توجه  ــوب می ش ما محس
ــورهای  ــدور ريلي كه از چين به كش كرد. كري
ــرق دريای خزر وصل شده است و يا كريدور  ش
ــتقيم به اروپا می  ــی ديگری كه از آنجا مس ريل
ــران را تحت تأثير  ــاد و حمل ونقل اي رود، اقتص
ــد و می تواند در صورت غفلت  خود قرار می ده
ــران در رقابتهای  ــذف نقش حمل ونقل اي به ح

منطقه ای و جهانی منجر شود." 

علیرضا چشم جهان : 
بنادر ایران، به رغم برتري هاي جغرافیایي، نتوانسته اند به موفقیت هایی که از 

آن ها انتظار می رود، دست یابند و این واقعیت نشان مي دهد که ما باید از تفكر و 
هدف گذاري نقطه ایي، به دیدگاه و رویكرد شبكه ایي برسیم، به طوري که تمام 

شبكه  های فكری و عملی، ظرفیت تحقق اهداف واحد را داشته باشند.

بخش ویژه
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اتحاديه ی مالكان کش�تي اي�ران، بيش 
از ي�ك س�ال و اندي اس�ت که س�كان 
هدايت خود را به دست "کاپيتان محمد 
سميعي" سپرده است. وی معتقد است، 
اين اتحاديه همان گونه که تاکنون موفق 
به کار خود ادامه داده اس�ت، از اين پس 
ني�ز مي تواند، ب�ازوي توان من�دی برای 
سازمان بنادرودريانوردي باشد. سميعی 
بر اين باور است که اگر صاحبان شناورها 
ب�ه ج�اي اين که هر ي�ك ب�ه تنهايي به 
دنبال مشكات خود روند، عضو اتحاديه  
کار  تمري�ن  و  مال�كان کش�تی ش�وند 
گروهي نمايند و پيشنهادات و مطالبات 
خود را، به صورت دسته جمعي و در کنار 
يكديگر، بيان و پيگيري نمايند؛ مطمئنًا 
ب�ه موفقيت ه�ای قابل توجه ايی دس�ت 
خواهن�د ياف�ت. در ديدار ب�ا "کاپيتان 
محم�د س�ميعي"، درباره ی سياس�ت ها 
جهت گيري ها و اهداف زير بخش دريايي 
صنع�ت حمل ونق�ل در برنام�ه ی پنجم 
توسعه  دريايی کشور، گفت وگو کرديم و 
گريزي نيز به جنبه های مختلف برنامه ی 
چهارم و اهداف دست يافته در زيربخش 
دريايي زدي�م. در ادامه، اين گفت وگو را 

می خوانيد. 

بي شك به قدرت اول 
منطقه تبدیل خواهيم شد

در صورت نگاه عميق و همه جانبه به سوي توسعه ی دریامحور

گفت وگو
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بر این باورم که اگر  نگاه 
دریایي شود و این نگاه، چه 

در فراکسیون دریایي که 
بزرگ ترین فراکسیون مجلس 

است و حدود 80 نماینده عضو 
دارد و چه در بخش هاي دیگر، 

عمیق و همه جانبه باشد به یقین، 
امور دریایي ما، رونق خواهد 

گرفت.

  ب�ه عن�وان كس�ي ك�ه در عرص�ه ی 
حمل ونق�ل درياي�ي حضور فع�ال دارد و 
دبی�ري اتحاديه  مالكان كش�تي را نیز بر 
عه�ده  داري�د ارزيابی ش�ما، از حمل ونقل 
دريايي ايران طي سال هاي اخیر چیست؟ 
آيا صنعت حمل ونقل دريايي كش�ورمان 
توانسته است به اهداف خود در برنامه ی 
چهارم توسعه كه با رونق اقتصاد جهاني 

همراه بود، دست يابد؟ 
ــل دريايي، بايد به  ــي وضعيت حمل ونق در ارزياب
ــاز بحران  ــه پيش از آغ ــاره كرد ك ــن نكته اش اي
ــی برخوردار  ــا از رونق مطلوب ــاد جهاني، م اقتص
ــياري از  ــد، بس ــه همين امر موجب ش بوديم ك
ــرمايه گذاران به اين عرصه گرايش پيدا كنند.  س
ــد، دولت هم درصدد  ــاس مي ش به ويژه كه احس
ــي  ــل درياي ــت از حمل ونق ــتيباني و حماي پش
ــفانه، اقتصاد كشور، بسيار سريع  است؛ اما متأس
ــد و اين  ــران جهانی روبه رو ش ــی، با بح و ناگهان
ــكوفايي قابل انتظار  ــد كه به ش بحران، باعث ش
ــعه نرسيم. شايد اين هم  در برنامه ی چهارم توس
يكي از بهانه هاي ما است. چه اين كه در حقيقت، 
مشكالت ريشه ايي در اقتصاد، موجب شده است 
تا در طی اجرای برنامه ی چهارم نتوانيم به رونق 
قابل انتظار در امور دريايی دست پيدا كنيم. البته 
به نظر من، برنامه ی چهارم توسعه ی دريايي نيز 
همانند برنامه های گذشته، با نگاه به امور دريايی، 
ــده بود، چه اين كه اگر به امور دريايی  تدوين نش
توجه می شد، اوضاع اين گونه كه هست، نبود. در 
ــا مرز محدود  ــورهای كوچك، ب دنيا، برخی كش
ــگفت انگيزی دست  ــرفت های ش دريايي، به پيش
ــه امور دريايی  ــد. وقتي دولت مردان ما، ب يافته ان
ــن ما، نيز  ــت كه قواني ــه نكنند، طبيعي اس توج
معطوف به دريا نخواهد بود و مصوبات نيز، بويي 
ــي برخي مصوبات، نه  ــا نمی دهند. گاه حت از دري
تنها به سود اقتصاد دريا نبوده  است كه برعكس، 
ــه نيز به  ــاالن اين عرص ــراي فع ــی را ب ضررهاي
ــراي دريانوردي  ــته  اند. پيش ترها ، ب همراه داش
ــور دو امتياز مفيد وجود  ــتي داري در كش و كش
ــناورها، برگ  ــي، اين كه گمرك از ش ــت: يك داش
سبز نمي خواست و دوم اين كه، خريد هر شناور، 
ــات، معاف  ــال، از پرداخت مالي ــدت 15 س به م
ــد. اما  ــود. اين امتيازها پس از انقالب، حذف ش ب
ــه ی اصالحي گمرك  ــه، در آيين نام خوش بختان
ــالمی  ــورای اس كه در حال حاضر، در مجلس ش
ــت، ماده ای به منظور معافيت از حقوق  مطرح اس
ــده است؛ اما  ــتي ها، منظور ش گمركي براي كش
ــذف پرداخت ماليات از طرف خريدار  در مورد ح
شناور، كماكان در حال پيگيری هستيم كه هنوز 
ــوم  ــت. يادآور می ش ــده اس نتيجه ای حاصل نش

ــتيران ها و  ــتي داران و كش ــياري از كش ــه بس ك
ــرمايه گذاران ايرانی، به علت همين قانون هاي  س
ــت و پا گير، به خارج از كشور رفته اند. اخيراً  دس
طرح اصالح الگوي مصرف را تدوين كرده اند، اما 
اگر به آن نگاهي بيندازيد، متوجه خواهيد شد كه 
از موارد مرتبط با كشتي و كشتي داري، چيزی در 
آن لحاظ نشده است. خوش بختانه، براي تهيه ی 
برنامه ی پنجم توسعه، سازمان بنادرودريانوردي، 
ــه از طريق دبيرخانه ارگان های  تصميم گرفت ك
دريايی كشور از كليه صاحب نظران بخش دريايي 
دعوت به عمل آيد و تقريباً نمايندگان 40 ارگان 
دريايی در اين نشست ها حضور يافتند و كارگروه 
خاصي نيز براي تعيين سياست هاي دريايي برای 
ــكيل  مقابله مجامع دريايی با بحران موجود، تش
ــد، كه در  ــا نيز مطرح و تهيه ش و جهت گيري ه
مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسی قرار 
ــد ضرورت نگاه  ــت. از اين رو، به نظر مي رس گرف
ــياري از مسؤوالن،  ژرف به امور دريايی، براي بس

روشن شده است. 

  برخ�ي اظه�ار مي كنند ك�ه در برنامه ی 
چه�ارم، تنها ب�ه 20 درصد اه�داف مورد 
نظ�ر دس�ت يافته ايم؛ ب�ه نظر ش�ما، اين 

میزان درست است؟
به نظر من هم، ما با ديد مثبت تنها به 20 درصد 
ــت يافته ايم. فكر مي كنم در بخش  از اهداف دس
ــده است، اما اصاًل  دريا، اگرچه كارهايي انجام ش
ــت. اگر به دنبال توسعه ی كشور  كافی نبوده اس
هستيم، بايد از مسير دريا، توسعه  را دنبال كنيم. 
ــا، توجه به  ــن و فرهنگ  م ــه در دي خوش بختان
ــابقه دارد و در اساس نيز، ايران، كشوری  دريا، س
ــوره ی نحل، آيه ی 14  دريايی است. قرآن در س

بيان مي دارد كه از آب و منابع آبي كه خداوند آن 
را در اختيار انسان ها قرار داده است، بهره ببريم. 
ــورهای  ــتفاده نكرده ايم. كش ــا، از آن ها اس اما م
ــی و هم از منابع  ــم از منابع پروتئين خارجی، ه
نفتی بهره برداري مي كنند. ما از اين منابع كاماًل 
ــت دريايی نيز،  ــم. محيط زيس ــتفاده نكرده اي اس
ــا دارد. همه ی  ــي همانند بقيه ی بخش ه وضعيت
ــه دريا و  ــدم توجه ب ــا، به علت ع ــن كمبوده اي
ــت. درخصوص  دريای  ــت ندادن به آن اس اهمي
ــه در اين دريا، از  ــانم ك مازندران، به اطالع برس
ــا 20 فروند آن، با  ــناور ، كه تنه ــد ش 184 فرون
ــال تردد  ــالمي ايران در ح ــم جمهوري اس پرچ
ــتند. البته سرمايه گذاراني هم اخيراً پيشنهاد  هس
كرده اند تا با ايجاد تسهيالت بسيار اندك، برخی 
ــروع كنند،  ــمال ش از فعاليت ها را در آب های ش
ــه اگر اين روند ادامه يابد و اقدام های عملی، به  ك
ــرعت انجام پذيرد، مي توان اميدوار بود كه در  س
برنامه ی پنجم، نه اين كه به شكوفايي برسيم، اما 
ــته شود كه همين رويكرد  گام هاي بلندي برداش
ــعه و شكوفايي هموار خواهد  نيز، راه را براي توس

كرد.

  معتقدي�د كه اگر نگاه ما دريايي باش�د، 
مشكالت امور دريايی حل مي شود. چندي 
اس�ت كه با نگاه توس�عه محور ب�ه دريا 
نگريس�ته می ش�ود، ام�ا بخ�ش دريايي 
م�ا، همچنان با مش�كالتی مواجه اس�ت و 
پیش�رفت چش�م گیري را در اي�ن عرصه، 
ش�اهد نبوده ايم. فراكس�یون دريايي، در 
مجلس نهم تأسیس شد، اما اتفاق خاصي 
نیفتاد. صندوق حمايت از صنايع دريايي، 
ايجاد شد، اما رشد چشم گیري را به دنبال 
نداشت. آيا مشكل نوع نگاه به دريا، تنها 
مشكل عدم تحقق اهداف دريايی برنامه ی 

چهارم بوده است؟
ــن توجه نمی كنم.  ــن به، عنوان هاي دهان پرك م
ــت. بله  ــم، كار و تالش اس ــه نياز داري ــه ك آن چ
ــته  ــال گذش ــي مجلس، از س ــيون درياي فراكس
ــكيل شد، ولي فعال نبوده است. البته "جناب  تش
آقاي مطورزاده"، رييس فراكسيون مجلس مطرح 
كردند كه در ابتدای كار دريايی هستيم و به نظر 
می رسد كه ايشان كمر همت بسته اند تا گام های 
مثبتی در زمينه دريا بردارند. من هنوز هم بر اين 
ــود و اين نگاه، چه  باورم كه اگر، نگاه، دريايي ش
ــيون دريايي كه بزرگ ترين فراكسيون  در فراكس
ــده، عضو دارد  ــدود 80 نماين ــت و ح مجلس اس
ــق و همه جانبه  ــه در بخش هاي ديگر، عمي و چ
ــا، رونق خواهد  ــور دريايي م ــد، به يقين، ام باش
ــؤولين بانك ها، وثيقه  گرفت. در آن صورت، مس
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ــتي،  ــت وام براي خريد كش ــل درخواس در مقاب
ــد: "ملك چي داريد؟" و آن ها هم خود  نمي گوين
ــتی را به عنوان وثيقه قبول خواهند كرد. در  كش
صورت برخورداری از نگاه عميق دريايي، بيمه ی 
ــكوفا خواهد شد چه اين كه اگر  دريايي،  ما نيز ش
ــته خود بياندازيم از گنگ تا نيل،  نگاهی به گذش
هيچ كشوری مفهوم بيمه را نمی دانست، ولی در 
ــيس شده  ــال 1314، بيمه ايران تأس ايران در س
ــت يادآوري كنم كه اتحاديه ی  بود. البته الزم اس
ــئولين  ــتی، به منظور تغيير ديد مس مالكان كش
ــت هايي برگزار  ــه دريا، نشس ــا از زمين ب بيمه ه
نمود كه، اميدواريم نتايج آن تحوالتی در صنعت 

بيمه ی دريايي باشد. 

  حال كه بحث بیمه ی دريايی مطرح است، 
اجازه مي خواهم بپرسم كه آيا، بايد منتظر 
مي مانديم تا كشتیراني جمهوري اسالمي 
ايران، از س�وي جامعه ی جهاني و به تبع 
آن، از س�وي بیم�ه ی اتكايي خ�ود، مورد 
تحري�م قرار گیرد ت�ا آن گاه به فكر ايجاد 
كنسرس�یومي از بیمه ه�اي داخلي براي 
بیمه ی اتكايي بیفتیم؟ آيا بهتر نیست قباًل 
اي�ن داليل ضعف را از بین ببريم؟ و چرا، 

خود در آغاز، ايجادگر نیس�تیم و همیشه 
اين ش�رايط است كه ضرورت ها را بر ما 

تحمیل مي كند؟
چراها بسيار است. بزرگ ترين مشكل ما ايراني ها، 
ــته جمعي و به نوعي  ــت در كار دس ــدم موفقي ع
ــت. چون ما كار  ــاركت جمعي اس ناتواني در مش
ــتيم، اهميت تشكيل مجامع  ــاركتي بلد نيس مش
ــش، گروهي از افراد  ــال پي را هم نمي دانيم. 4 س
ــد و تالش كردند  ــوز دريايی گردهم آمدن دل س
اتحاديه ی مالكان كشتی ايران را ايجاد كنند كه 
در طول تحقق اين امر چوبهايی بود كه الی چرخ 
ــود. حال  ــد تا اين مجموعه ايجاد نش آن گذاردن
ــكيل شده است، تنها زمانی  كه اين اتحاديه، تش
مالكان حضور می يابند با اعضای اتحاديه هم صدا 
می شوند كه ايجاد شده باشد. اين گروه، هميشه 
ــد و سپس  منتظر می مانند تا منافعی از راه برس
به جمع می پيوندند تا از امكانات آن بهره ببرند و 
لذا تا مطمئن نشوند، وارد عمل نمی شوند. اصوالً 
ــف فعاليت می كنند، بايد  افرادي كه در يك صن
ــوند.  به اجبار، با عملكرد عمومی صنف همراه ش
ــان،  ــال لوله كش ها هم براي آغاز كارش برای مث
نيازمند تأييديه انجمن خود می باشند تا تابلويی 
ــتی،  را نصب كنند، اما در اتحاديه ی مالكان كش

وضع اين گونه نيست، خوش بختانه مالكان كشتی 
ــه به عضويت اتحاديه در آمده اند و براي  داوطلبان
ــا اعتقاد به  ــد همه با هم و ب ــول نتيجه، باي حص
ــكل، همكاری كنيم. اصوالً شكل گيری  حل مش
اين گونه تفكرها و موارد ديگر را همين NGO ها 
ــت تجربيات باال موجب  ــوند و به عل باعث می ش
ــخ به  ــهيالت می گردند. حال در پاس ــن تس تامي
اينكه چرا در كشور ما، اتحاديه های چندانی وجود 
ندارد؟ معلوم است، چون روش كار دسته جمعی 

را بلد نيستيم. 

 پس به گمان ش�ما، عدم ن�گاه دريايي و 
كار دس�ته جمعي، ازجمل�ه عواملي اس�ت 
كه موجب شده اند نتوانیم به اهداف خود 
در برنامه ی چهارم دس�ت پی�دا كنیم. آيا 
دالي�ل ديگ�ري را مي توان ب�راي اين امر، 

برشمرد؟
از نظر من، اشكال اصلي ديگری نيز وجود دارد كه 
ــأت مي گيرد.  از باورها و روش هاي رفتاري ما نش
ــو گرفتيم، تغيير آن،  ــي كه به يك روش خ زمان
ــود؛ حتي اگر بدانيم كه  ــكل می ش براي مان مش
روش های جديدتر، بازدهي بيش تري درپی دارند. 
ــت برداشتن از روش قديمي، براي مان  اغلب، دس
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سخت است، زيرا گمان مي كنيم، روش جديد از 
ارزش كارمان مي كاهد، در حالي كه الزاماً اين گونه 
نيست و گاه روش جديد، ميزان سختي فعاليت ها 
ــش مي دهد. پذيرش تغيير از يك وضعيت  را كاه
به وضعيت جديدو هم زمان با سرعت عمل، براي 
ــت. ضعف در سرعت عمل،  ــيار سخت اس ما بس
ــود. جاي خوشحالي  باعث كندي در كارها می ش
است كه از سال گذشته، ارگان هاي دريايي جاني 
تازه گرفته اند و توسعه ی دريامحور را مورد توجه 
قرار داده اند؛ يعني محور پيشرفت ايران از طريق 
ــرار داده اند.  ــرلوحه ی كارهای خود ق ــا را س دري
ــر آن افتاده ايم كه  ــت كه به فك ــيار خوب اس بس
ــم، اما  ــتفاده كني ــاي آن اس ــا و ظرفيت ه از دري
ــت. نگاه به دريا، بايد توسعه  محور  اين كافي نيس
ــهرهاي با  ــد. به بنادر دنيا نگاه كنيد. تمام ش باش
ــوب می شوند. در كجای  اهميت دنيا، بندر محس
ــهرهايی وجود دارند؟ اين امر،  ايران، اين گونه ش
ــرفت ما است، چون به دريا، نگاه  دليل عدم پيش

توسعه  محور نداريم 

آي�ا  ش�ود،  درياي�ی  م�ا،  ن�گاه  اگ�ر    
توان مندي ه�اي م�ا در آن حدي اس�ت كه 

بتوانیم به توسعه دست پیدا كنیم؟
ــا حرف اول را  ــيد در اين صورت، م مطمئن باش
ــرمايه  ــه خواهيم زد. ما متخصص و س در منطق
داريم؛ اما زماني اين سرمايه ها و تفكرات به سوی 
ــعه جهت داده مي شوند كه نگاه ما، معطوف  توس
ــعه ی دريايي باشد. همان طور كه در سند  به توس
ــاله، پيش بيني شده است قرار  ــم انداز 20 س چش
است بعد از سپری شدن مدتی معين، حرف اول 
توسعه را در منطقه بزنيم. براي رسيدن به هدف، 

طبيعي است كه بايد دريا محور باشيم. 

  در برنام�ه ی پنج�م، ب�ه چ�ه اهداف�ي 
خواهیم رسید. چه برنامه هايي پیش بیني 
ش�ده اس�ت؟ در س�ال هاي رونق اقتصاد 
جهاني، ما به تمام اهداف برنامه ی چهارم 
در بخش دريايي نرس�یديم، حال چگونه 
مي توانیم در زم�ان ركود اقتصاد جهاني 
ك�ه با برنامه ی پنجم هم�راه خواهد بود، 
به هدف توس�عه ی دريامحور دست پیدا 

كنیم؟
از آن جايي كه خود، در تدوين برنامه ی پنجم، در 
ــته ام، خوش بختانه  يكی از كارگروه ها حضور داش
نظرات اتحاديه ی مالكان كشتی، در برنامه گنجانده 
شده است. بخشي از رئوس برنامه هاي ما، به اين 
قرار است: ما ادعا داريم كه دانشگاه دريايي داريم، 
اما در زمينه ی كارورزي دانشجويان، هيچ فكری 
نكرده ايم. به هر حال زمانی آموزش دانشجو تمام 

مي شود، اما اصاًل او آموزش های عملی دريايي را 
نديده است. دانشگاه های دريايی، مشخصات الزم 
ــد. مالكان و بخش  ــه ی كارورزی را ندارن در زمين
ــه دنبال تأمين منافع و  خصوصي هم، در اصل ب
ــود مالی هستند، كه اين، امری طبيعی به نظر  س
می رسد. آنان قصد ندارند پرسنل دست و پا گير 
ــتخدام كنند، اين نظری است  و هزينه ساز را اس
كه برخی از كارشناسان به خاطر رفع اين معضل 
ــا داليل ذكر  ــنهاد نموده اند كه اصاًل ب فوق پيش
ــت. در تمام دنيا، به منظور  ــده قابل اجرا نيس ش
ــتي های آموزشي  ــجويان، از كش كارورزي دانش
ــتفاده می كنند. بنابراين پيش بيني كرد ه ايم،  اس
ــال 1389، يك فروند كشتي آموزشي  تا پايان س
ــوردان در رده هاي مختلف،  براي كارورزي دريان
ــود و مورد بهره برداري قرار گيرد كه  خريداري ش

سازمان بنادرودريانوردي، بايد متولي آن باشد. 
ــتي، در داخل كشور  راه اندازي صنعت اوراق كش
ــال 1389، از ديگر موارد پيش بيني  از ابتداي س
ــب براي  ــت. ما، اغل ــه ی پنجم اس ــده ی برنام ش
ــم و ايراد  ــاد مي كني ــت ايج ــناورها محدودي ش
می گيريم كه چرا نقشه ها ی دريايي روز و يا دفتر 
ــناور ندارند، اما هيچ امكانات و مراكزي را  ثبت ش
ــوارد را در اختيار مصرف كنندگان قرار  كه اين م
دهند، ايجاد نكرده ايم. براي تهيه ی اين ملزومات، 
ــور مراجعه  متقاضيان، اغلب بايد به خارج از كش
ــه ی پنجم،  ــوارد از برنام ــد. ما در يكی از م كنن
ــور،  پيش بيني كرده ايم كه در دو بندر اصلي كش
ــال 1389، مراكزي براي توزيع كتب،  تا پايان س
نشريات، و نقشه هاي دريايي تعيين و اعالم شود. 
ــت كه نقشه هاي دريايي ما،  نكته ی ديگر اين اس
روزآمد نشده اند. قابل ذكر است كه خوش بختانه 
ــته و اكثر قريب به  اتحاديه يك گام علمی برداش
ــناورها را به دو زبان  اتفاق دفاتر ثبت عمومی ش
ــی تهيه و بعد از تأييد مديريت  انگليسی و فارس
اداره كل دريايی سازمان بنادر و مؤسسه رده بندی 
ــار مالكان  ــانده و می تواند در اختي ــه چاپ رس ب

شناور قرار گيرد. 
ــورد تعيين صالحيت و  ــه ی پنجم، در م در برنام
تأييد مدارك دريانوردان نيز تمهيداتی انديشيده 
است تا، در هر مقطع شغلي مدارك افراد، از نظر 
ــازي شود. ما  علمي- كاربردي ارزيابي و معادل س
ــورهاي عربي  ــی را از كش گزارش های هواشناس
حاشيه ي خليج فارس مي گيريم. پيشنهاد ما اين 
ــي  ــبكه ی پيش بيني و پايش هواشناس بود كه ش
دريايي، با همكاري كشورهاي حاشيه ی مرزهاي 
آبي كشور، از سال 1390 ايجاد شود و همچنين 
ــات مخابراتي بنادر ايران  ــال 1389، ارتباط از س
ــان و درياي خزر، به  ــارس، درياي عم در خليج ف
ــخت افزارهاي مورد نياز مجهز شوند  نرم افزار و س
ــورهاي  تا نياز دريانوردان ايراني، به امكانات كش

همسايه، برطرف شود. 
يكي ديگر از مسائل مورد لزوم، توجه به بيمه  های 
ــت. مواردي را سراغ داريم كه مالكان،  دريايي اس
ــناوری را خريده اند كار خود را شروع كرده اند،  ش
ــده است، بدون  ــتي، با بار غرق ش اما ناگهان كش
ــناور بيمه شده باشد. بنابراين، پيشنهاد  اين كه ش
كرديم، همان طور كه خودرو در كشور، الزاماً بايد 
ــال 1389، به هيچ يك  ــود، از ابتداي س بيمه ش
ــود، مگر اين كه  ــناورها اجازه تردد داده نش از ش
ــب را براي شناور تحصيل  پوشش بيمه ای مناس

كرده باشد. 
البته موارد بسيار ديگري نيز در تدوين سياست ها 
ــت كه  ــده اس و جهت گيري هاي دريايي لحاظ ش
ــوارد در اين گفت وگو،  ــن به همه ی آن م پرداخت

خوش بختانه اتحادیه یک گام 
علمی برداشته و اکثر قریب به 

اتفاق دفاتر ثبت عمومی شناورها 
را به دو زبان انگلیسی و فارسی 

تهیه و بعد از تأیید مدیریت 
اداره کل دریایی سازمان بنادر 

و مؤسسه رده بندی به چاپ 
رسانده و می تواند در اختیار 

مالكان شناور قرار گیرد. 
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ــه قرار بر اين  ــت. از جمله اين ك امكان پذير نيس
است تا پايان سال 1390، امكان اعمال مديريت 
ــتادي يكپارچه ی دريايي، در كل كشور فراهم  س
ــود و پايتخت دريايي كشور نيز مشخص شود.  ش
متأسفانه در كشور ما، تصميم گيري درباره ی امور 
ــازمان متمركز، همانند آن چه  دريايي، در يك س

در ساير كشورها ديده می شود، وجود ندارد.
ــي در هنگام  ــياربايد گفت كه حت ــف بس با تأس
ــات حضور  ــاركت نيز، تصميم گيران در جلس مش
ــينند  ــد. اگر تصميم گيران در كنار هم بنش ندارن
ــي هم حل  ــد و نيت اصل ــود نگوين ــا از خ و تنه
ــكالت باشد، بي شك عالوه بر انعطاف پذيري،  مش
ــعه هم،  ــل در اجرای طرح های توس اهتمام كام

نشان خواهند داد. 

كشتي س�ازان  ك�ه  مي ش�ود  ش�نیده    
تماي�ل دارند دول�ت از آن ها حماي�ت كند و 
كش�تیراني هاي داخل�ي را مل�زم س�ازد ت�ا 
س�اخت كش�تي هاي مورد نیاز خ�ود را، به 
كشتي س�ازي هاي داخلي سفارش دهند. آيا 
اي�ن ام�ر مي تواند صنعت كشتي س�ازي را 
در كش�ور احیا كند؟ آيا ب�ا الزامات صنعت 
كشتي سازي، كشور راه توسعه و پیشرفت 

را خواهد پیمود؟
ــكل است. ما  ــش، بسيار مش ــخ به اين پرس پاس

ــده ی توليدات  ــرف كنن ــال كه مص ــن ح در عي
ــتيم، معتقديم كه  شركت هاي كشتي سازي هس
ــد. دوم  ــعه منتج نخواهد ش ــار، به توس اوالً اجب
ــت كه توان  ــازها خواس ــه، بايد از كشتي س اين ك
ــال تعيين  ــد و ظرفيت خود را براي يك س تولي
ــناورهايي و با چه ظرفيت و  ــد اين كه چه ش كنن
ــال توليد كنند  چه تناژي را مي توانند در طول س
ــم را به اطالع همگان  ــل دهند، و اين مه و تحوي
برسانند. آيا كارخانه های كشتی سازی، به اندازه ی 
كافي، كارشناس دارند؟ آيا از توان علمي مطلوب 
ــان تاكنون،  ــد؟ آيا مديراني كه كارش برخوردارن
عواقب منفي درپی داشته است، واقعاً مي خواهند 
به همان شيوه ی گذشته، كارشان را ادامه بدهند 
ــي خواهند كرد؟  ــا راه هاي تغيير و تحول را ط ي
ــازي   ــران كارخانه های كشتي س ــفانه، مدي متأس
كشور، خود اذعان دارند كه با مشكالت عديده ايي 
ــكالت فراوان جانبي، شامل  ــتند؛ مش روبه رو هس
ــد،  ــه نظر مي رس ــي. ب ــي و مال ــكالت قانون مش
ــخ گوي  پاس داخلي،  ــازي   كشتي س كارخانه های 
نياز كشور نخواهند بود، ما كه معتقديم پاسخ گو 
نيستند. چرا بايد بنا را بر اين بگذاريم كه ايران از 
ــود؟ اگر يك فرد بازاري،  بازار بين المللي خارج ش
ــب و كارش را تعطيل كند و پس از مدت ها،  كس
ــا دوباره در همان  ــرای ادامه ی كار، بازگردد، آي ب
ــت كه كارش را،  ــلم اس جايگاه خواهد بود؟ مس

ــروع كند و به اين زودي ها،  بايد دوباره از ابتدا ش
ــرها، بلند نخواهد كرد. ما قرار  ــري در بين س س
ــت به وجهه ی بين الملي خود آسيب بزنيم،  نيس
زيرا اگر چنين تصميمی گرفته شود، بزرگ ترين 
ــور وارد خواهد آمد  ــه به اقتصاد دريايي كش ضرب
ــن تصميمي گرفته  ــه البته بعيد مي دانم، چني ك
شود. كارخانه های كشتي سازي ما، از هيچ يك از 
شرايط بين المللي برخوردار نيستند، پس چنين 
ــكار نمي كنيم كه  ــي نمي توانند كنند. ما ان ادعاي
ــان بايد تعهد كنند  ــكالتی وجود دارد، اما آن مش
ــال، مطابق با  ــتي را در س ــداد كش ــه تع ــه چ ك
استانداردهاي بين المللي مي توانند تحويل دهند. 
ــال  اين كار، جنبه ی بين المللي دارد. اگر يك س
ــتند محصول قابل قبول و  ــيد و توانس طول كش
ــود  كه  ــد، نتيجه اين می ش ــی عرضه كنن مطلوب
همه ی متقاضيان شناور، به كارخانه های داخلی، 
ــی ندارد كه  ــاخت خواهند داد. دليل ــفارش س س
داخلی ها به كشتی سازی ها سفارش دهند اگر به 
ــتانداردهای موجود دنيا و با  موقع و مطابق با اس
قيمتی مطلوب بتوانند شناور را ساخته و تحويل 
ــه داده و كيفيت كار را  ــد و اين روند را ادام دهن
ــازار جهانی قابل رقابت  ــاال برند و قيمت را در ب ب
نمايند. مشتريانی از كشورهای ديگر نيز خواهند 

داشت. حال اين گوی و اين ميدان. 
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ــركت ملی نفتكش،  رييس امور برنامه ريزی ش
ــركت را در راستای  جهت گيری اهداف اين ش
ــم انداز 20ساله )1404( و  اصول برنامه ی چش
ــاله ی توسعه ی اقتصادی-  برنامه های پنجم س
ــدواری كرد كه  ــت و ابراز امي ــی دانس اجتماع
ــرزی، ناوگان  ــترش فعاليت های برون م با گس
دريايی شركت ملی نفتكش، به عنوان شاخص 
ــای منطقه و  ــی، در رفع نيازه ــر اصل و بازيگ
ــزود: "در حال حاضر،  جهان عمل كند. وی اف
با 11ميليون تن ظرفيت، در جايگاه چهارمين 
ــرار داريم و پيش بينی  ناوگان بزرگ جهانی ق
ــال 2014 ميالدی، جايگاه دوم  می شود تا س
ــت  و حتی اول جهانی را در اين عرصه به دس
ــبب  ــت يابی به چنين جايگاهی، س آوريم. دس
ــازار حمل ونقل و  ــر در ب ــش نفوذ بيش ت افزاي
ــرخ اجاره ی  ــانات ن ــذاری ايران بر نوس تأثيرگ

كشتی های نفتكش خواهد شد".
"عبدالصمد تعقل" ، همچنين اعالم كرد كه در 
برنامه ی پنجم توسعه و براساس پيش بينی های 
صورت گرفته، ظرفيت حمل كاالهای غيرنفتی 
از 58 ميليون تن در سال، به 116ميليون تن 
ــای نفتی از 147  ــل فرآورده ه و ظرفيت حم
ــه 316 ميليون تن  ــال، ب ــن در س ــون ت ميلي
ــيد كه الزمه ی آن تقويت امكانات  خواهد رس
ــعه ی بنادر كشور است. وی  حمل ونقل و توس
ــر موفقيت های به  ــد ب ــن تاكي ــه، ضم در ادام
دست آمده برای شركت ملی نفتكش در طول 
برنامه ی چهارم توسعه، گفت: "تا پيش از آغاز 
ــاله ی چهارم، با برخورداری از  برنامه ی پنج س
ــن، جايگاه هفتم  ــت ناوگان 6 ميليون ت ظرفي
ــفرهای بين المللی  ــتيم، و س را در جهان داش
ــتی های ناوگان ملكی بسيار كم تر از امروز  كش
ــون در تمام 5 قاره،  ــود. در حالی كه هم اكن ب
ــم و بخش  ــام می دهي ــفرهای دريايی انج س
ــركت، از منابع ارزی  عمده ايی از درآمدهای ش

با پايان برنامه ی چهارم توس�عه ی اقتصادی، ش�رکت ملی نفتكش اي�ران، در پی ارتقاء عملكرد 
گذش�ته و دس�ت يابی به افق های روش�ن و پيش بينی شده در دوره ی پنج س�اله ی پنجم است. 
ش�رکت ملی نفتكش، که در سال 2009 ميادی از سوی مؤسس�ه ی بين المللی لويدز، به عنوان 
کشتی رانی برتر سال انتخاب شده و نيز اولين شرکت اجرا کننده ی استانداردهای زيست محيطی 
اتحاديه ی اروپا )اس�تفاده از سوخت کشتی با س�ولفور کم تر از يك دهم درصد( در آسيا است؛ 
جايگاه ويژه ايی در صنعت حمل ونقل دريايی در س�طح بين الملل دارد و به منظور دس�ت يابی به 
اهداف تعيين ش�ده، برنامه ريزی منسجمی را ترتيب داده است. "عبدالصمد تعقل"، رييس امور 
برنامه ريزی اين ش�رکت، اميدوار اس�ت که کش�ورمان، به زودی به جايگاه رفيع و کم نظيری در 

صنعت حمل ونقل دريايی در سطح منطقه و جهان، دست يابد. 

بر سكوی اول جهان 

چشم انداز ناوگان نفتكش كشور در برنامه پنجم 

گفت وگو



تا پیش از آغاز برنامه ی پنج ساله ی 
چهارم، با برخورداری از ظرفیت ناوگان 

6 میلیون تن، جایگاه هفتم را در جهان 
داشتیم، و سفرهای بین المللی کشتی های 

ناوگان ملكی بسیار کم تر از امروز بود. 
در حالی که هم اکنون در تمام 5 قاره 

سفرهای دریایی انجام می دهیم و بخش 
عمده ایی از درآمدهای شرکت، از منابع 

ارزی خارج از کشور تأمین می شود.

خارج از كشور تأمين می شود."
ــام گرفته  ــه فعاليت های ديگر انج ــل"، ب "تعق
ــاله ی چهارم توسعه،  در طول برنامه ی پنج س
ــاركتی در  ــركت های مش ــر ايجاد ش ــی ب مبن
ــاره  ــركت ملی نفتكش، اش ــه ی ش زيرمجموع
كرد و از آن ميان، شركت دريايی خزر، آفرين 
قشم، كشتيرانی پتروشيمی پارس، كشتيرانی 
آريا، كشتيرانی بكه )كه با همكاری اتحاديه ی 
ــالمی تأسيس شده  ــتيرانی كشورهای اس كش
است(، كشتيرانی مشاركتی ونزوئال، كشتيرانی 
رازی )با مشاركت روسيه(، كشتيرانی سيروس، 
كشتيرانی گاز مايع ال.ان.جی را نام برد. وی با 
 ،)LNG( ــتيرانی گاز مايع تأكيد بر اهميت كش
ابراز اميدواری كرد كه ظرفيت حمل ونقل آن، 
منطبق با نياز شركت ملی نفت برای صادرات، 
افزايش يابد و دست كم، 50 درصد از اين نياز، 
ــورمان مرتفع  ــاوگان ملی كش ــتفاده از ن با اس

شود.

چالش های پیش روی شرکت ملی نفتكش
ــذاری بحران اقتصاد جهانی بر  با توجه به اثرگ
ــت و افت توليد و  ــد عرضه و تقاضای نف فرآين
مصرف جهانی، فعاليت كشتی های نفتكش نيز، 
در سال 2009، كاهش يافته است. رييس امور 
ــركت ملی نفتكش، اين بحران  برنامه ريزی ش
ــت  ــی از چالش های مهم و موجود دانس را يك
ــورت  ــای ص ــاس پيش بينی ه ــزود: "براس و اف
ــال 2009،  ــت جهان در س ــه، توليد نف گرفت

ــيد؛  ــكه در روز می رس بايد به 96 ميليون بش
ــكه  ــی كه اين مقدار، از 84 ميليون بش در حال
ــركت ملی نفتكش  ــت. در ش تجاوز نكرده اس
ــتی غول پيكر، از  نيز، درآمد روزانه ی يك كش
ــال 2008، به 25  ــزان 100هزار دالر در س مي
ــت؛  ــال جاری كاهش يافته اس هزار دالر در س
ــكاری اعضای هيئت  ــه البته با درايت و هم ك
مديره و مجمع عمومی شركت، ضمن موكول 
كردن انجام بعضی از پروژه ها به زمان های آتی 
ــت كامل موازين اصالح الگوی مصرف و  و رعاي
ــتفاده از حمل بار برگشت توسط اغلب  نيز اس
كشتی های شركت، اين زيان به حداقل رسيده 

است."
ــالت دزدان دريايی را  ــديد حم ــل"، تش "تعق
ــركت  ــی از چالش های ديگر پيش روی ش يك
ــتی های  ملی نفتكش عنوان كرد و گفت: "كش
ــورد حمله قرار  ــورت مداوم م ــا، اخيراً به ص م
ــا واكنش به موقع و عملكرد  می گيرند، البته ب
ــيار خوب ناوگان نيروی دريايی كشورمان  بس
ــركت  ــتی های ترددی اين ش و حفاظت از كش
از بندر سالله تا جيبوتی. خوش بختانه تاكنون 
ــركت ملی  ــتی های ناوگان ش هيچ يك از كش
ــت، وی  ــده اس نفتكش، به گروگان گرفته نش
ــتم های  ــتی ها، به سيس ــزود: "بعضی از كش اف
ــرفته ی ضد دزدی مجهز شده اند و ابتكار  پيش
ــيم خاردار در اطراف  ــب س ــا نيز، نص ــر م ديگ
عرشه ی كشتی است كه جمعاً هزينه ی زيادی 

را برای شركت، به همراه داشته است."

ــی  مل ــركت  ش ــزی  برنامه ري ــور  ام ــس  ريي
ــدم تحويل  ــن به موضوع ع ــش، همچني نفتك
ــفارش شده به شركت  به موقع كشتی های س
ــازی صدرا و ايزوايكو اشاره كرد و بار  كشتی س
ــده در نتيجه ی آن را در شرايط  مالی ايجاد ش
بحران اقتصادی موجود، سنگين و مشكل ساز 

توصيف كرد.

به امید ترقی در دریای خزر و منطقه
ــكالت موجود در  ــر مش ــا تأكيد ب ــل"، ب "تعق
فعاليت های كشتيرانی در دريای خزر و ضرورت 
هرچه فعال تر كردن همه جانبه ی آن، گرفتن 
سهم ايران از دريای خزر در زمينه ی حمل ونقل 
ــركت ملی  ــم ش ــكارات مه ــوخت را، از ابت س
ــت و گفت: "يكی از فعاليت های  نفتكش دانس
انجام شده در اين زمينه تدارك كشتی هايی با 
ــب برای، اجرای طرح معاوضه ی  ظرفيت مناس
ــاس آن، روزانه 380 هزار  ــت كه براس نفت اس
ــكه نفت، از كشورهای حوزه ی دريای خزر  بش
ــمال كشور  ــگاه ش ــتفاده در پااليش جهت اس
ــرای انجام اين  ــد و ب ــه بندر نكا حمل می ش ب
ــتراتژيك، طرح ساخت كشتی های  پروژه ي اس
)63 هزار تنی(، برای اولين بار از طرف شركت 
ــد و از نظر ساخت نيز،  ملی نفتكش طراحی ش
ــت. در تكميل اين طرح  ــورد تأييد قرار گرف م
ــه و بارگيری  ــتم SAL، برای تخلي نيز، سيس
اين كشتی ها، بررسی و معرفی شد. متأسفانه، 
ــتی های ياد  به دليل عدم تحويل به موقع كش
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ــده، انجام اين پروژه هنوز به نتيجه  نرسيده  ش
است و در صورت ادامه ی اين روند، يك فرصت 

طاليی از دست خواهد رفت."
رييس امور برنامه ريزی شركت ملی نفتكش، با 
اشاره به سند چشم انداز سال 1404 به منظور 
ــام اول اقتصادی منطقه،  ــيدن ايران به مق رس
ــتای اين گام  ــرد كه در راس ــريح ك چنين تش
بزرگ: "درصدد هستيم كه ظرفيت حمل نفت 
ــود را به 18ميليون تن افزايش  خام ناوگان خ
ــب چنين موفقيتی، نه تنها در  دهيم كه با كس
ــطح منطقه، بلكه در جهان نيز، در رتبه اول  س
ــكيل  ــری قرار خواهيم گرفت. تش ظرفيت پذي
ــتی های LNG، از ديگر برنامه های  ناوگان كش
ــت كه اميدواريم در  ــركت ملی نفتكش اس ش
ــتی،  ــروع كار با به كارگيری 12 فروند كش ش
ــی نفت، در  ــركت مل ــرفت ش به موازات پيش
ــازی گاز نيازهای  ــات مايع س راه اندازی تأسيس
ــه عالوه،  ــرآورده كنيم. ب ــل آن را ب حمل ونق
ــيمی پارس( نيز كه از  ــركت PPSC )پتروش ش
ــت،  ــركت ملی نفتكش اس زيرمجموعه ها ی ش
اختصاص 84 فروند كشتی شيميايی بر را برای 
حمل محصوالت پتروشيمی توسط اين شركت 

بررسی كرده ايم."

چند پیشنهاد 
ــو  ــه ی گفت وگ ــل"، در ادام ــد تعق "عبدالصم

ــه  ب ــا"  "بندرودري ــه ی  ماهنام ــگار  خبرن ــا  ب
ــاره  ــختگيری های قوانين گمركی ايران اش س
ــن قوانين با مقررات  ــرد و عدم هماهنگی اي ك
ــی و تجاری جهان  ــورهای صنعت گمركی كش
ــرفت  را، به منزله ی يكی از موانع عمده ی پيش
صنايع دريايی، و به ويژه كشتی سازی ها تلقی 
ــرد. وی همچنين، نرخ باالی عوارض بندری  ك
در كشور در مقايسه با كشورهای ديگر منطقه 

را به عنوان يك عامل منفی برشمرد. 
ــركت های  ــی ش ــت ماليات ــتفاده از معافي اس
ــرايط سخت  ــازی در مناطقی كه ش كشتی س
ــان  ــت و نيز يكس ــی بر آن ها حاكم اس اقليم
بودن اين مقررات برای شركت های كشتيرانی 
ــنهادهای رييس امور  ــر پيش ــره، از ديگ و غي
ــش، برای رفع  ــركت ملی نفتك برنامه ريزی ش
ــازی  ــكالت جاری صنايع دريايی و آبادس مش

بيش تر بنادر ايران عنوان گرديد. 
ــق قوانين و مقررات  وی همچنين، لزوم تطبي
ــازمان  ــتانداردهای بين المللی س ــا اس ايران ب
ــارت جهانی را مورد تأكيد قرار داد و گفت:  تج
ــتانداردها كه بيش تر بر ايمنی،  "اجرای اين اس
ــرايط كار خدمه ی كشتی  ــت و ش محيط زيس
ــادی را در بر  ــد دارند، گرچه هزينه ی زي تأكي
ــه در نتيجه ی  ــت ك ــا بايد توجه داش دارد. ام
ــتفاده از  ــتانداردها و اس تعهد عملی به اين اس
تسهيالت تازه ی بندری، منافعی بسيار بيش تر 

از هزينه های پرداخت شده، دربرخواهد داشت." 
ــتای تبديل  "تعقل"، با تأكيد بر اين كه در راس
ــدن ايران به يك كشور پيشرفته، صنعتی و  ش
ــن موجود داريم،  ــاز به اصالح قواني تجاری ني
ــيون های دريايی را  ــت ايران در كنوانس عضوي
ــررات را در جهت  ــت و اين مق ــروری دانس ض
افزايش رفاه و بهبود عمليات كشتيرانی و ساير 

فعاليت های دريايی عنوان كرد.
ــتی های  ــه، به ممنوعيت تردد كش وی در ادام
ــررات جهانی،  ــاس مق نفتكش تك جداره براس
كه از سال 2010 ميالدی اجرايی خواهد شد، 
ــتی های تك جداره،  ــاره كرد و گفت: "كش اش
ــت دريايی  صدمه ها ی بزرگی را به محيط زيس
ــتی ها در  ــن كش اي ــردد  ت و  ــد  وارد می آورن
خليج فارس، سبب آلودگی شديد آب های اين 
ــده  ــه و به خطر افتادن حيات آبزيان ش منطق

است."
ــازمان  ــنهاد ديگری را نيز به س ــل"، پيش "تعق
بنادرودريانوردی ارائه داد و گفت: "برای ايجاد 
ــوردان بايد مزايای  ــزه ی بيش تر در دريان انگي
ــان در نظر گرفت،  ويژه ی بيش تری برای ايش
ــگاهی اين  حتی می توان دوران تحصيل دانش
ــر قابل  ــوان خدمت معتب ــز به عن ــراد را ني اف
احتساب در بازنشستگی و پايه ي حقوقی آنان 

به حساب آورد."  

بخش ویژه

شماره 30 56



جان هيكس می گويد: »همه چيزها به يكديگر بس�تگی دارند.« اصل اين سخن هم 
در اين اس�ت که اگر برای آينده برنامه ای داريم، بايد گذشته و حال را نيز مورد نظر 
ق�رار دهيم، زيرا با هم در ارتباط هس�تند. چند وقت ديگ�ر، بايد پنجمين برنامه ی 
پنج س�اله ی کشور، به مجلس ارائه  ش�ود و در اين ميان، برای اولين بار، هر بخشی، 
عهده دار نوش�تن برنامه ی خود شده است. بخش دريايی کشور نيز، در همين راستا 
گام برداشته است. پرسش اساسی در اين جا، اين است که جايگاه حمل ونقل دريايی 
کشور در پنج سال آينده، می بايست کجا باشد؟ پاسخ اين پرسش را، بايد در همان 

اصل اول جست وجو کرد.

بابك اخوت پور

فرصتی كه از دست رفت
جایگاه پنجم 

یادداشت
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نگاهی به کلیات برنامه
ــابقه ی برنامه ريزی در ايران، به سال 1327  س
ــا به اكنون، بيش  ــال ت باز می گردد و از آن س
ــال تجربه ی برنامه ريزی در كارنامه ی  از 60 س
ــم می خورد. اغلب  ــداری ايران به چش دولت م
ــه، 3 عامل  ــاي صورت گرفت در برنامه ريزي ه
تضعيف كننده و نارسايی آور ديده می شود: اول، 
پيچيدگی های برنامه ريزی، دوم، كمبود نيروی 
ــوم، عوامل نهادی  ــانی آموزش ديده و س انس
است. از سال گذشته تاكنون و براساس آن چه 
ــخيص مصلحت نظام، به عنوان  در مجمع تش
ــه ی پنجم به تصويب  ــت هاي كلي برنام سياس
رسيده و از سوي مقام معظم رهبري به دولت 
ــت و همچنين بر مبنای كليات  ابالغ شده اس
مصوب در دولت، مي توان ادعا كرد كه برنامه ی 
پنج سال آينده، با نگاهي به ضعف هاي گذشته 
ــم انداز افق 20 ساله ی كشور،  و مطابق با چش
ــت. از سوي ديگر، برنامه ی  در حال تدوين اس
پنجم توسعه، نخستين برنامه ی توسعه ی ملي 
ــود كه به صورت غيرمتمركز و  محسوب می ش
توسط بخش ها و نهادهاي مجري، بايد تهيه و 
تنظيم مي شد كه يكي از اين بخش ها، مربوط 

به حوزه ی دريايي كشور است. 

مصوبات مجمع و ابالغیه ی رهبري 
تير ماه سال گذشته، مجمع تشخيص مصلحت 
ــعه   ــه كار تدوين برنامه ی پنجم توس ــام، ب نظ
ــاس آن چه اين مجمع  ــور پايان داد. براس كش
ــاند، برنامه ی  پنجم، دومين گام  به تصويب رس
ــم انداز بيست  ــند چش در راه تحقق اهداف س
ــت و در پايان آن بايد نيمي  ساله ی كشور اس
از راه براي دست يابي به كشوری توسعه يافته، 
ــد. رويكرد اصلی اين برنامه كه  ــده باش طي ش
سياسی  اجتماعی،  اقتصادی،  جهت گيری های 
ــال 1389 تا 1393  ــور را از س و فرهنگی كش
خورشيدی شامل می شود، "پيشرفت همراه با 

عدالت" است.
ــود كه  ــته ب ــال گذش ــرانجام، در اواخر س س
ــعه، با  ــت های كلی برنامه ی پنجم توس سياس
ــرفصل های امور فرهنگی–  45 بند و شامل س
ــن آوری– امور اجتماعی– امور  امور علمی و ف
ــی، دفاعی و امنيتی، از  اقتصادی و امور سياس

سوي مقام معظم رهبري به دولت ابالغ شد. 
حضرت آيت ا... خامنه اي، در اين ابالغيه تأكيد 
ــتند: »انتظار دارم در دوره ی پنج ساله ی  داش
ــرای تدوين الگوی  ــی ب ــده، اقدامات اساس آين
ــالمی كه رشد و بالندگی  توسعه ی ايرانی- اس
ــت يابی  ــدار حق و عدالت و دس ــان ها بر م انس
ــالمی و  ــه جامعه ايی متكی بر ارزش های اس ب
انقالبی و تحقق شاخص های عدالت اجتماعی 

ــت، توسط قوای سه  و اقتصادی در گرو آن اس
ــور صورت گيرد.« در واقع، ايشان در  گانه كش
ــالمي براي  ــه ی الگويي ايراني- اس انتظار تهي
ــاله آتی  ــور در برنامه ی پنج س ــعه ی كش توس

هستند.
از مهم ترين نكاتي كه در اين ابالغيه، به صورتي 
ــتقيم به امور دريايی اشاره  مستقيم يا غيرمس
داشت، می توان به ارتباط مؤثر بين دانشگاه ها 
و مراكز پژوهشی با صنعت و بخش های مربوط 
ــه ی جامع علمی  جامعه، تكميل و اجرای نقش
كشور، تحقق سياست های كلی اصل 44 قانون 
ــی و الزامات مربوط به هر يك از بندهاي  اساس
آن، توجه به ارزش اقتصادی، امنيتی، سياسی 
ــت محيطی آب با تسريع در استحصال،  و زيس
ــداری و مصرف آن و مهار آب های  عرضه، نگه
ــتفاده از  ــور با اولويت اس در حال خروج از كش
ــترك، گسترش فعاليت های  منابع آب های مش
ــواحل جنوبی  اقتصادی در مناطق مرزی و س
ــای بازرگانی  ــتفاده از ظرفيت ه و جزاير با اس
خارجی كشور و در بخش امور سياسی، دفاعی 
و امنيتی ابالغيه برنامه ی پنجم توسعه نيز، به 
ارتقاء نقش مديريتی ايران در توزيع و ترانزيت 
ــای صادراتی مورد  ــش فرصت ه ــرژی، افزاي ان

تأكيد، اشاره كرد.
ــال 1387،  ــع، يعني در پايان س در اين مقط
ــار، در  ــالف انتظ ــرد: برخ ــوان تأكيد ك مي ت
برنامه ی پنجم، به موضوع دريا محوري چندان 

توجه درخور اهميتی نشده است. 

آن چه دولت به تصویب رساند
ــي پيش نويس )كه  ــق آن چه تدوين نهاي مطاب
ــت( اليحه ی  ــه از ديدگاه دولت نهايي اس البت
ــوي  ــعه لقب گرفته و از س برنامه ی پنجم توس

معاونت نظارت و راهبردي رييس جمهور اعالم 
ــت، رويكردهای اصلی برنامه ی پنجم  شده اس
توسعه در بخش اقتصادی، افزايش نقش آفرينی 
بخش خصوصی در اقتصاد ملی، افزايش سهم 
ــد كل فعاليت های  ــه 25 درص بخش تعاون ب
ــی و  ــت های انگيزش اقتصادی و اجرای سياس
ــت.  حمايتی دولت از بخش های غيردولتی اس
ــت  ــن مطابق اين پيش نويس، قرار اس همچني
ــاخص های كمی و كالن اقتصادی، در پايان  ش

برنامه ی پنجم، به اين قرار باشد:
• ايجاد ساالنه به طور متوسط 990 هزار شغل 

جديد 
• كاهش نرخ بيكاری از 11 درصد به 7 درصد 
ــت يابی به متوسط نرخ رشد اقتصادی 8  • دس
درصد، در برنامه ی پنجم توسعه )در سال اول: 
نرخ رشد، 7 درصد و در سال پايانی برنامه، اين 

نرخ به 25/9 درصد رسيده است( 
• رسيدن صادرات غيرنفتی كشور، در مجموع 

به 110 ميليارد دالر 
ــی دولت به  ــكای بودجه ی عموم ــش ات • كاه

درآمدهای نفتی، به سطح صفر درصد 
با نگاهي گذرا به متن نهايی اليحه ی برنامه ی 
پنجم، مشتمل بر 9 فصل؛ »فرهنگ اسالمی- 
ايرانی«، »علم و فن آوری«، »اجتماعی«، »نظام 
ــعه  ــادی«، »توس ــت«، »اقتص اداری و مديري
منطقه ای«، »امور دفاعی، سياسی و امنيتی«، 
»امور حقوقی و قضايی« و »نظارت«، مشخص 
ــود كه در دولت نيز، برخالف پيامي كه  مي ش
رييس جمهور به هفدهمين همايش ارگان هاي 
ــري از  ــاه داد، خب ــت م ــي در ارديبهش درياي

توسعه ی دريا محور نيست!
 

ارگان هاي دریایي، در کشاکش بي جهت
ــاي دريايي  ــزاري همايش ارگان ه ــد از برگ بع
ــی آن، در  ــه رييس جمهور ط ــار، ك در زيباكن
ــتار اتخاذ راهبرد كالن توسعه ی  پيامی خواس
ــعه  دريا محور برای تهيه ی برنامه ی پنجم توس
ــازمان بنادرودريانوردي، از تدوين  شده بود، س
طرح راهبردی توسعه ی دريا محور با مشاركت 
ــور خبر داد.  ــای دريايی كش ــه ی ارگان ه كلي
ــان"، طرح  ــعيد "ايزدي به گفته ی مهندس س
ــعه ی دريامحور، پس از تصويب، به همراه  توس
ــؤوالن  ــه ی همايش هفدهم، برای مس قطعنام
ارشد كشور ارسال می شود تا در تهيه و تدوين 
ــعه ی كشور مورد استفاده  برنامه ی پنجم توس

قرار گيرد.
ــازمان  س ــابق  س ــل  مديرعام ــن  همچني
ــن  ــن چني ــورد تدوي ــوردی، در م بنادرودريان
ــي اهداف و  ــاره به لزوم بررس برنامه ايی، با اش
ــا در صنعت دريانوردي،  ميزان تحقق برنامه ه

ارگان هاي دریایي ایران، در واقع 
از آن چه نیاز جامع کشور به داشتن 

یک راهبرد، یک برنامه و یا یک 
سند جامع با نگاهي دریایي است، به 
درستي آگاه نیستند و نمي توانند به 

تدوین چنین برنامه اي بپردازند؛ زیرا 
مدت ها است که تنها با دادن بیانیه 
و قطعنامه هایي در پایان همایش ها، 

خود را مشغول داشته اند و درگیر 
سیاست گذاري جدي در این عرصه 

نشده اند.
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گفته بود: »شوراي هماهنگي نهادهاي دريايي 
ــون موضوعات،  ــب دبيرخانه ايي، هم اكن در قال
ــن صنعت را  ــداف مربوط به اي ــا و اه برنامه ه

دنبال مي كند.«
از آن زمان تا به امروز، بيش از 7 ماه مي گذرد 
اما آن چه از سوي دبيرخانه ی ارگان هاي دريايي 
كشور تدوين و به نهادهاي مسؤول ارائه شده، 
ــت. تا آن جا  چندان مورد توجه قرار نگرفته اس
ــس كميته ی  ــت اهلل مهابادی"، ريي ــه "رحم ك
ــی و توليدی  ــيون زيربناي ــل كميس حمل ونق
ــخيص مصلحت نظام،  ــه ی مجمع تش دبيرخان
ــه ی حمل ونقل  ــات كميت درباره ی نتايج جلس
ــخيص مصلحت نظام با دبيرخانه ی  مجمع تش
ــی  ــور كه با هدف بررس ارگان های دريايی كش
ــد، گفت: "متن  ــند جامع دريايی برگزار ش س
ــه ی ارگان های  ــوی دبيرخان ــده از س ارائه ش
دريايی، بيش از آن كه در فضای يك سند ملی 
ــرای برنامه ی پنجم  ــد؛ در قالب احكامی ب باش

توسعه می گنجيد!" 
اين گفته به اين معني است كه برنامه ی تهيه و 
تدوين شده از سوي ارگان هاي دريايي، نه تنها 
ــد، بلكه  ــند نمي تواند جامع باش در حد يك س
ــز تنها به عنوان  ــعه ني در برنامه ی پنجم توس

احكامي مي تواند مورد بررسي قرار گيرد!
ــان مي دهد: ارگان هاي دريايي  اتفاق اخير، نش

ــور به  ــران، در واقع از آن چه نياز جامع كش اي
ــتن يك راهبرد، يك برنامه و يا يك سند  داش
ــت، به درستي آگاه  جامع با نگاهي دريايي اس
نيستند و نمي توانند به تدوين چنين برنامه اي 
ــه تنها با دادن  ــت ك بپردازند؛ زيرا مدت ها اس
بيانيه و قطعنامه هايي در پايان همايش ها، خود 
ــته اند و درگير سياست گذاري  را مشغول داش
ــده اند. به نظر مي رسد  جدي در اين عرصه نش
ــت گذار در حوزه ی  ــز و سياس ــاد برنامه ري نه
دريايي، يعني سازمان بنادرودريانوردی نيز در 
طول سال هاي اخير، به تنهايي قادر به تهيه ی 
يك سند جامع كه مورد قبول سياست گذاران 

اصلي كشور باشد، نبوده است. 

چه باید کرد؟
ــدون در نظر  ــعه، ب تدوين برنامه ی پنجم توس
ــعه ی دريامحور، انجام شده  گرفتن راهبرد توس
و در حال نهايي شدن در دولت است. زماني نيز 
براي تغييرات گسترده و تغيير نگاه برنامه ريزان 
ــم وجود ندارد. در  ــي در تدوين برنامه پنج اصل
ــرايط، چه بايد كرد؟ آيا اين كه دكترين  اين ش
»توسعه ی دريامحور«، در قالب مقاله های علمی 
ــازمان بنادرودريانوردی  ــط كارشناسان س توس
ــده و به مقام معظم رهبري ارائه شده  تدوين ش
است، مي تواند در آينده  سهمي جديد و فصلي 

نو در بخش دريايي كشور ايجاد كند؟
ــي مي توان  ــش را تنها زمان ــخ به اين پرس پاس
ــي فعال تر  ــي، نقش ــاي درياي ــه ارگان ه داد: ك
ــازي كنند.  ــور ب ــاي اقتصادي كش در عرصه ه
ــور، بايد ديدي واقعي از  ارگان هاي دريايي كش
سند چشم انداز 20 ساله ی كشور داشته باشند. 
بايد بدانند كه ديدگاه مقام معظم رهبري براي 
توسعه ی كشور، مبتني بر تهيه ی الگويي ايراني 
اسالمي است كه اگر از هم اكنون متوليان بخش 
ــته  ــي در تهيه ی اين الگو، همكاري نداش درياي
ــعه نيز  ــند، حتي در برنامه ی آينده ی توس باش
ــاس  ــدن برنامه ها براس نمي توان به اجرايي ش
ــعه ی دريامحور، اميدوار بود. در هر  راهبرد توس
صورت، عزم جدي و راسخ مسؤوالن دريايي در 
ــرايط فعلي، نيازی اساسي محسوب می شود.  ش
ــي در توسعه ی كشور  براي تبيين اصول اساس
ــاس فعاليت هاي دريايي، متوليان امر بايد  براس
برگزاري همايشي معتبر و با حضور برنامه ريزان 
ــور را مورد نظر قرار دهند. توسعه ی  اصلي كش
ــور بر محور دريا، به يك نگاه جامع و چند  كش
ــور،  بعدي نياز دارد كه امروزه فقدان آن در كش
ــه، جايگاه  ــود. كالم آخر اين ك ــاس مي ش احس
ــعه،  ــل دريايي در برنامه ی پنجم توس حمل ونق
ــد، اما چنين  ــت يك جايگاه ويژه باش مي توانس

نشد. 
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استوار بر تعهد جمعی
تأكيد سه گانه در برنامه ی پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی

ماده ي 28، از قانون برنامه ی چهارم توسعه ي اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ايران، به موضوع اقتصاد حمل ونقل و بهره برداری 
مناس�ب از موقعيت س�رزمينی کش�ور، ايمنی و سهولت حمل ونقل بار و مسافر اش�اره دارد. گزاره های رديف "د"، طی شماره های 1 تا 4، معطوف 
به ش�اخه ی حمل ونقل دريايی )بنادر و ناوگان، استانداردها، يكپارچه سازی مديريت فرودگاه ها، بنادر و پايانه های زمينی و نگهداری از زيربناها( 
اس�ت. ماده ی 33 نيز، بر نوس�ازی و روان سازی تجاری، افزايش سهم کش�ور در تجارت بين الملل، توسعه ی صادرات کاالهای غيرنفتی و... تأکيد 
اجرايی نموده و ماده ی 34 هم، با رويكرد بنيادی بر تس�هيل تجارت و حمل ونقل، اس�تقرار صنايع دريايی، گسترش صنعت گردشگری، کمك به 
بهره برداری پايدار منابع شياتی و... توصيه کرده است. همچنين ماده ی 75 اين قانون )قانون برنامه ی چهارم(، با نگاه برنامه ريزی به آماده سازی 
عرصه های مختلف س�رزمين ايران برای پذيرش فعاليت های جديد و ايجاد فرصت های ش�غلی متناسب با "قابليت هر منطقه" از طريق "تكميل، 

توسعه و تجهيز شبكه های زيربنايی"،- بند "د"، ماده ی 75- پرداخته است. 
چيدمان مهندس�ی وار اين مواد، س�ه تأکيد مفهومی را دربر دارد که عاوه بر نگاه قانون گذار در مجموعه نگری )ويا مجموعه ايی ديدن( مس�ايل 
توسعه، که به عنوان يك ضرورت محض در طرح ريزی های توسعه است، قابل تأمل و تحليل هستند. قصد اين مقاله، تحليل سه تأکيد مورد نظر، 

از منظر "جامعه شناسی اقتصاد توسعه" است و پيشنهاد آن است تا دقايق پژوهشی اين مطلب، در برنامه ي پنجم، جاری و تنفيذ شود. 

حميد ودادی

تحليل
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تأکید مفهومی اول
در توسعه، عناصر توسعه آفرين، دارای "نظم" هستند. در نظم مورد نظر، 
ــفه ی آن نيز، برخاسته از اين  ــاخص ها قابل محاسبه اند و فلس تمامی ش
ــت كه هر آن چه قابل اندازه گيری نباشد، قابل ارزيابی نيست  مفهوم اس
ــد، الجرم نمی توان بر آن، اعمال مديريت  و آن چه كه قابل ارزيابی نباش
ــر مديريت به منظور  ــت. برنامه ي مديريت در اين زمينه، مبتنی ب داش
نظارت و هدايت فرايندها و منابع برای رسيدن به هدف های مورد انتظار 
است. بحث اصلی اين است كه مقدار، اندازه، حجم و سطح مورد انتظار 
)و يا به عبارتی هدف ها( به طور كامل، "مشخص" و "كّمی" و "روشن و 
شفاف" باشند. چرا كه اگر جز اين باشد، به صورت آشكار نمی دانيم كه 

به چه سمت و سويی آرمانی در حال حركت هستيم. 
ــرای فعاليت های  ــت كه بگويد وقتی ب ــل اصلی اين تأكيد، آن اس تماي
ــويم. در واقع برای فعاليت، يك  ــادی "اندازه" و "رقم" قايل می ش اقتص
ــت از مجموعه ايی  ــش به وجود آورده ايم. نقش در اين جا، عبارت اس نق
ــرايط حال  ــرفت كه تفاوت بين هر نقطه در ش خاص از واحدهای پيش
ــعه ی  ــن می كند. به عنوان نمونه، در بخش توس ــرايط قبل معي را با ش
ــاخت های حمل ونقلي، افزايش مشخص تعداد اسكله ها، حكايت از  زيرس
ــوان يك "عدد كمی"، به  ــی  دارد كه وجود آن، به عن يك نظم مهندس
ــكله های ما افزوده شده است. جنبه ی  ما می گويد كه چه تعدادی بر اس
ــخص بودن  ــت كه به دليل مش مثبت اين تأكيد، بُعد فعال گرايی آن اس
ــبی را بين عوامل  ــدف و قابليت اندازه گيری آن، ارتباط منطقی مناس ه

توسعه زا به وجود می آورد و به رفتارها، جهت می دهد. 

تأکید مفهومی دوم 
ــعه آفرين، "هم افزا" هستند. هم افزايی، به مفهوم  در توسعه، عناصر توس
ــت كه هر فرايند از فرايندهای توسعه، جدای از فرايندهای قبلی  آن اس
نباشد و به ظرفيت و توان فرايندهای قبلی نيز اضافه كند. يا به عبارتی، 
ــدی، مرحله ی قبلی را تكميل، افزايش و افزوده دارد. تعهد  مرحله ی بع
ــده بين مراحل  ــاس تعلق تعريف ش ــته از اين تأكيد، نوعی احس برخاس
ــت. چرا كه اگر جز اين باشد، بين فرايندهای توسعه، ارتباط  توسعه اس
ــاز و  ــی به وجود نمی آيد و هر فرايند، جدای از باقی فرايندها، س منطق
ــنيدن يك آهنگ موزون  آهنگ خود را می نوازد كه در نهايت، باعث ش
ــت. اين  ــعه اس ــد. "هم افزا"يی، جزو ويژگی های مراحل توس نخواهد ش
ــد هم گرايی قرار  ــعه، در يك پيون ــت كمك می كند تا مراحل توس صف
ــت كه می تواند بر  ــد. حاصل اين هم گرايی، ايجاد ارزش افزوده اس گيرن

اقتصادی بودن فعاليت ها بيفزايد. 
ــاورزی،  ــع تبديلی برای فرآورده های كش ــال، ايجاد صناي ــه عنوان مث ب
ــا ايجاد صنايع  ــت و ي ــاورزی اس يك ارزش افزوده برای محصوالت كش
ــوب می شود.  ــته بندی برای توليدات باغی، يك ارزش افزوده محس بس
ــاخت های ضروری برای  ــای دريايی و بندری، ايجاد زيرس در فعاليت ه
ــت. در  ــل ريلی، يك ارزش افزوده برای حمل ونقل دريايی اس حمل ونق
اين زمينه، مصداق های بسياری را می توان نمونه و مثال آورد. اما آن چه 
ــجام منطقی  ــن هم افزايی وجود دارد، تأكيد بر اصل انس ــه در ذات اي ك
ــت. در اين اصل )اصل انسجام منطقی(، فرايندی  بين عوامل توسعه زاس
ــد مورد توجه قرار می گيرد و  ــعه باش كه حاوی فن آوری باال در امر توس
فقط بر روند رشد محدود در يك بخش، اكتفا نمی شود. به عنوان مثال، 
چنانچه در برنامه ی توسعه، فقط به مسايل درون مجموعه ايی فعاليت های 
ــاخت اسكله، توسعه ی انبارها، زيربخش صنايع  دريايی و بندری مثل س
ــا و تكنولوژی تخليه و  ــی، افزايش محوطه های باراندازی و انباره درياي
ــعه در زيربخش حمل ونقل دريايی را فقط  بارگيری بپردازيم و امر توس
محدود به آن ها ببينيم، بايد اذعان كرد كه در مرتبه ی اول، امر توسعه، 

ــت و ما فقط بهره مند از معيارهای "رشد"، در موضوع  ــده اس تأمين نش
فعاليت های دريايی و بندری شده ايم و در مرتبه ی دوم، به لحاظ فقدان 
هم افزايی، ارزش افزوده ويژه ايی را برای تكميل دست آوردهای برخوردار 

از رشد موضعی در فعاليت های بندری و دريايی، صاحب نشده ايم. 
ــود كه حمل ونقل ريلی،  ــزوده ی مورد نظر، زمانی محقق می ش ارزش اف
جاده ای و هوايی از يك سو، قواعد و مقررات و تشريفات اجرايی گمركی 
ــرايط  ــی، بيمه ای و پولی و مالی، ش ــتم بانك ــرای ترخيص كاال، سيس ب
ــاير مكمل ها، از سوی ديگر، هم پای حمل ونقل دريايی  ترانزيت كاال و س
ــد" های موضعی در موارد فوق )و يا موارد ديگری  ــد يابند. "رش نيز رش
ــهرهای بندری،  ــعه ی ش ــته از قلم افتاده اند، مثل توس ــه در اين نوش ك
ــد معيارهای حمل ونقل  ايجاد امكانات خدمات عمومی و...(، در كنار رش
دريايی، در مجموع و طی يك فرايند "هم افزا"، به موضوع توسعه، "جان 

و مايه" می دهند. 
نظم و هم افزايی مورد نظر كه طی دو تأكيد فوق به آ ن ها توجه شد، بر 
اصل سازگاری مبتنی هستند و نظم و هم افزايی مورد توجه اين نگارنده، 
ــت كه در چارچوب  ــعه اس عبارت از يك نظم و هم افزايی اقتصادی توس
يك "برنامه ی توسعه" بايستی لحاظ و ديده شود. اين نظم و هم افزايی، 
ــز از تفكر و اقدام های جزيره ايی  ــب ثبات رفتارهای اجرايی و پرهي موج
ــی از برنامه ی توسعه است كه آن،  ــود. "پيش بينی پذيری"، بخش می ش
ــت. پيش بينی پذيری، عبارت است از  متكی بر اصل نظم و هم افزايی اس

آن است كه بگوييم: 
ــد يابد، بايد نياز خود  - اگر حمل بار دريايی در بخش واردات، 10٪ رش
ــكله ها، ظرفيت حمل كاال،  را به انبار، ظرفيت ترخيص كاال، ظرفيت اس
به پسكرانه و تا بازار هدف پيش بينی كرد، به عبارت ديگر بايد نيازهای 
خود را با ابعاد نيازهای پيش روی منطبق كرد. در اين چارچوب، موضوع 
ــن، خصلت بنيادی مفهوم نظم  ــت و اي اگر- لذا بايد، يك امر قطعی اس
ــك ارتباط دوطرفه و معادله ی رياضی  ــت. موضوع فوق ي و هم افزايی اس

است كه ترسيم آن، به شكل زير صورت می گيرد. 

 3

ي  هاي دریایی و بندري مثل ساخت اسکله، توسعه لیتفعا یای مجموعه ي توسعه، فقط به مسایل درون عنوان مثال، چنانچه در برنامه

هاي باراندازي و انبارها و تکنولوژي تخلیه و بارگیري بپردازیم و امر توسعه در زیربخش  صنایع دریایی، افزایش محوطهانبارها، زیربخش 

مند از  و ما فقط بهره است تأمین نشده ،توسعهي اول، امر  ها ببینیم، باید اذعان کرد که در مرتبه ونقل دریایی را فقط محدود به آن حمل

ی را یا افزایی، ارزش افزوده ویژه ي دوم، به لحاظ فقدان هم ایم و در مرتبه هاي دریایی و بندري شده در موضوع فعالیت ،"رشد"معیارهاي 

  . مای نشده ، صاحبهاي بندري و دریایی آوردهاي برخوردار از رشد موضعی در فعالیت دست تکمیل براي

اي و هوایی از یک سو، قواعد و مقررات و تشریفات اجرایی  ونقل ریلی، جاده شود که حمل زمانی محقق میي مورد نظر،  ارزش افزوده

ونقل  پاي حمل ها، از سوي دیگر، هم اي و پولی و مالی، شرایط ترانزیت کاال و سایر مکمل گمرکی براي ترخیص کاال، سیستم بانکی، بیمه

ي شهرهاي  مثل توسعه ،اند و یا موارد دیگري که در این نوشته از قلم افتاده(هاي موضعی در موارد فوق  "رشد". رشد یابنددریایی نیز 

به موضوع  ،"افزا هم"دریایی، در مجموع و طی یک فرایند ونقل  ، در کنار رشد معیارهاي حمل...)بندري، ایجاد امکانات خدمات عمومی و

  . دهند می "جان و مایه"توسعه، 

افزایی مورد توجه این  ها توجه شد، بر اصل سازگاري مبتنی هستند و نظم و هم ن افزایی مورد نظر که طی دو تأکید فوق به آ نظم و هم

این نظم . لحاظ و دیده شود بایستی "ي توسعه برنامه"افزایی اقتصادي توسعه است که در چارچوب یک  نظم و همنگارنده، عبارت از یک 

، بخشی از "پذیري بینی پیش". شود می یای جزیره - یای هاي جزیره فزایی، موجب ثبات رفتارهاي اجرایی و پرهیز از تفکر و اقداما و هم

  : عبارت است از آن است که بگوییم ،پذیري بینی پیش. افزایی است متکی بر اصل نظم و هم ،ي توسعه است که آن برنامه

ها، ظرفیت حمل  نیاز خود را به انبار، ظرفیت ترخیص کاال، ظرفیت اسکلهرشد یابد، باید  10 ،تاگر حمل بار دریایی در بخش واردا -

در این . روي منطبق کرد بینی کرد، به عبارت دیگر باید نیازهاي خود را با ابعاد نیازهاي پیش پیش تا بازار هدف و به پسکرانه ،کاال

موضوع فوق یک ارتباط دوطرفه . افزایی است خصلت بنیادي مفهوم نظم و هم ،و اینلذا باید، یک امر قطعی است  - چارچوب، موضوع اگر

  . گیرد به شکل زیر صورت می ،ي ریاضی است که ترسیم آن و معادله

  

  

ن گذاري در فال افزایی مناسب برخوردار باشد، احتمال این رخداد که چرا سرمایه ي توسعه از یک نظم و هم با این حساب، هرگاه، برنامه

  . یابد به شدت کاهش می ،زیربخش، به آن انتظار اصلی پاسخ نداده است

  

 

ــعه از يك نظم و هم افزايی مناسب  ــاب، هرگاه، برنامه ي توس با اين حس
ــرمايه گذاری در فالن  ــن رخداد كه چرا س ــد، احتمال اي برخوردار باش
ــدت كاهش  ــت، به ش ــخ نداده اس ــه آن انتظار اصلی پاس ــش، ب زيربخ

می يابد. 

تأکید مفهومی سوم 
در توسعه، عناصر توسعه آفرين "پيوسته به هم" هستند. پرسشی كه در 
ــت كه چه نوع "پيوستگی" و با چه نوع  ــود، اين اس اين جا مطرح می ش
ــی بين "هم افزايی" و  ــت؟ و دوم آن كه، چه تفاوت "كيفيتی" مطلوب اس
"پيوستگی" وجود دارد كه به هر يك از اين دو تأكيد، جنبه ی استقالل 
ــد كه گفته شود: چه  ــايد مناسب تر باش ــش اول، ش می دهد. برای پرس
ــاز توسعه باشد. نگاه به موضوع به ويژه  نوع پيوستگی می تواند زمينه س
ــت.  از منظر امور دريايی و بندری، حائز ارتباط معنادار با اين تأكيد اس
ــگاه تعميم و عموميت يافته  ــتگی مورد نظر، متضمن وجود يك ن پيوس
ــت كه بر  ــاخت كلی جامعه اس ــعه آفرين در بافت و س بين عناصر توس
مبنای آن نگاه كلی، به زيربخش های موضوعی و از آن  جمله به موضوع 
حمل ونقل و در يك زيرمجمو عه  ی ديگر، به موضوع حمل ونقل دريايی، 
ــأله ی "عمومی و تعميم يافتگی" را طی  ــود. به عبارتی، اگر مس توجه ش
يك نمودار مفهومی مشخص كنيم، به طور قطع، ايده ی مورد انتظار، به 

شكل عينی تری بيان می  شود.  

بخش ویژه
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و با چه  "پیوستگی"این است که چه نوع  ،شود جا مطرح می پرسشی که در این. هستند "پیوسته به هم"آفرین  در توسعه، عناصر توسعه

ي  جنبه ،وجود دارد که به هر یک از این دو تأکید "پیوستگی"و  "افزایی هم"چه تفاوتی بین  ،که و دوم آن ؟مطلوب است "کیفیتی"نوع 

نگاه به موضوع . ساز توسعه باشد تواند زمینه چه نوع پیوستگی می :تر باشد که گفته شود براي پرسش اول، شاید مناسب .دهد استقالل می

وجود یک نگاه تعمیم و متضمن پیوستگی مورد نظر، . حائز ارتباط معنادار با این تأکید است ،به ویژه از منظر امور دریایی و بندري

  هاي موضوعی و از آن به زیربخش ،آفرین در بافت و ساخت کلی جامعه است که بر مبناي آن نگاه کلی عمومیت یافته بین عناصر توسعه

عمومی و "ي  به عبارتی، اگر مسأله. ونقل دریایی، توجه شود موضوع حمل ي دیگر، به  عه ونقل و در یک زیرمجمو جمله به موضوع حمل

   . شود  تري بیان می ي مورد انتظار، به شکل عینی را طی یک نمودار مفهومی مشخص کنیم، به طور قطع، ایده "تعمیم یافتگی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پیوستگی . عمومیت یافته در پیوستگی مورد انتظار است ي آن نگاه کننده و بیان  کننده ، مشخصشود میارتباط معناداري که مالحظه 

ونقل دریایی، ضمن  ي حمل ي توسعه با برنامه) 1404انداز افق  سند چشم(انداز توسعه  وجود یک ارتباط منطقی بین چشم ،مورد انتظار

ي  ، توسعه)روي داریم که اینک پیش(ي پنجم توسعه  هاي توسعه، اهداف و راهبردهاي برنامه آور با برنامه وجود یک ارتباط پیوستگی

  . ونقلی است ها و پس از آن با نظام حمل هاي جامع ملی در تمامی زمینه زیرساخت

آوري و علمی و دانشی و عامل  هایی چون، عامل فرهنگی، عامل اجتماعی، عامل اقتصادي، عامل صنعت، فن وجود عامل ،در این پیوستگی

پذیرش و همچنین  به منظوراندیشی فرهنگی  گیري یک جمع با هدف شکل :فرهنگیعامل . است، شرط قطعی مدیریت، نظارت و پایش

  

   

 

     1404 

   

   

       

     

      

ــخص كننده  و بيان كننده ي  ــود، مش ارتباط معناداری كه مالحظه می ش
ــتگی مورد انتظار است. پيوستگی مورد  آن نگاه عموميت يافته در پيوس
انتظار، وجود يك ارتباط منطقی بين چشم انداز توسعه )سند چشم انداز 
ــعه ی حمل ونقل دريايی، ضمن وجود يك  ــق 1404( با برنامه ی توس اف
ــتگی آور با برنامه های توسعه، اهداف و راهبردهای برنامه ی  ارتباط پيوس
پنجم توسعه )كه اينك پيش روی داريم(، توسعه ی زيرساخت های جامع 

ملی در تمامی زمينه ها و پس از آن با نظام حمل ونقلی است. 
ــی، عامل  ــون، عامل فرهنگ ــود عامل هايی چ ــتگی، وج ــن پيوس در اي
ــی و  ــی، عامل اقتصادی، عامل صنعت، فن آوری و علمی و دانش اجتماع

عامل مديريت، نظارت و پايش، شرط قطعی است. 
ــی فرهنگی به  ــكل گيری يك جمع انديش عام�ل فرهنگی: با هدف ش
ــعه و انجام اقدام های  ــن ترويج فرهنگ توس ــور پذيرش و همچني منظ
ــاز توسعه كه مناسبات  فرهنگی به عنوان مجموعه  اقدام های فرهنگ س
ــعه را در كنار مناسبات اقتصادی برقرار  فرهنگی مورد نياز برنامه ی توس
سازد و به عبارتی بر زمينه های فرهنگی توسعه نيز دقت و توجه كند. 

عامل اجتماعی: به اين لحاظ كه برنامه های توسعه، باعث آسيب ديدگی 
ــبات رفتاری و رفتار اجتماعی در جامعه نشود. به موضوع "عدالت  مناس
ــازی مفاهيم مرتبط با  ــی" توجه و راه كارهايی نيز برای عينی س اجتماع
ــه موضوع های مرتبط با اخالق  ــوند. ب عدالت اجتماعی ديده و لحاظ ش
ــود و امر توسعه، با امر اخالق و  ــه ش و معنويت اجتماعی، تفكر و انديش

معنويت، در تضاد با يكديگر واقع نشوند و با پيش بينی، 
بر عارضه ها غالب آيد. 

عامل اقتصادی: بر تسهيم متعادل و بر ايجاد هم سنگی 
ــی و اجتماعی تأكيد دارد.  ــن حوزه های جمعيت الزم بي
ــامل  ــعه، فقط ش ــد، جريان توس موضوعی كه می كوش
ــود و در يك مفهوم  ــی خاصی نش ــای جغرافياي حوزه ه

كلی، باعث شكاف اقتصادی نگردد. 
ــود مجموعه ايی ديدن  ــهيم متعادل، حكايت از وج تس
ــدف كه برنامه های  ــت با اين ه حوزه های اجتماعی اس

توسعه، ويژگی "فراگيری" خود را حفظ كند. 
ــی، بر ضرورت  عامل صنعت: فن آوری و علمی و دانش
ــعه  ــايل توس ــه ورزانه و علمی به مس نگاه جامع  انديش
استوار است. بر اين اساس، نسبت به موضوع هايی چون 
ــعه، آموزش  ــد هم پای صنعت با اهداف كيفی توس رش
منابع انسانی و تحقيق و پژوهش در همين بخش توجه 

می شود. 
ــش، به موضوع مديريت  عام�ل مديريت: نظارت و پاي
ــرای اجرا، مديريت بر عملكردها و مديريت برای ارزيابی می پردازد. در  ب
ــتوار بر تشكيل يك نظام  اين فرايند و تمامی فرايندهای قبلی، هدف اس
توسعه ايی نهادينه شده است؛ به نحوی كه اكثريت قابل توجه واحدهای 
ــترك" ببيند و  ــوب يك "رفتار مش ــی را در چارچ ــادی و اجتماع اقتص

رابطه ی آن ها را با برنامه ی توسعه در قالب چشم انداز، بشناسد. 
ــتگی  ــورد نظر و يا به عبارتی پيوس ــتگی م ــود كه پيوس مالحظه می ش
ــته بين تمامی  مطلوب مورد نظر، تالش برای ايجاد يك زنجيره ی پيوس
عوامل و اجزای توسعه است. به نحوی كه تمامی عناصر را در يك نظام 
ارگانيك تعريف كند. پرسش دوم آن بود كه چه تفاوتی بين هم افزايی و 
ــتگی وجود دارد؟ به نظر می رسد با توجه به شرحی كه بر پرسش  پيوس
ــده باشد. ليكن به  ــد، تفاوت مورد نظر، تا حدودی بيان ش اول آورده ش
ــه هم افزايی، محدود به  ــوان مطرح كرد ك ــاظ تكميل موضوع، می ت لح
ــی "ارزش افزوده های" اقتصادی  ــای "اقتصادی" و يا به عبارت موضوع ه
ــتگی"، گام نهادن در يك صفت عام و تعميم  ــت. اما موضوع "پيوس اس
يافته است كه به ماهيت و نوع تمايالت هنجاری شده ی نظام فرهنگی، 

اجتماعی، اقتصادی و شخصيتی بستگی دارد. 

برنامه ی توسعه و حمل ونقل دریایی
مجموعه ايی ديدن مسايل فوق در صنعت حمل ونقل دريايی و يا به طور 
كلی فعاليت های دريايی و بندری، تأكيد بر اين مفهوم است كه صنعت 
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ــت كه صنايع  ــل دريايی، مجموعه ايی از حوزه های مختلف اس حمل ونق
ــرزمين اصلی، صنعت كشتی سازی، آموزش و  ــاحل، پسكرانه و س فراس
ــرمايه، تكنولوژی و  ــانی درگير با موضوع و بحث "س پرورش منابع انس
ــه عامل اوليه ی توليد، همچنين زيرساخت های  مديريت" را به عنوان س
ــه مانند ديگر  ــی فعاليت، ب ــاير زمينه های اساس ــی مرتبط در س صنعت
ــی(، گمركی و بيمه ای و...  ــته های حمل ونقلی )ريلی، جاده ای، هواي رش
ــود. در حال حاضر و به پشتوانه ی اقدام های رشدآفرين،  را شامل می ش
در مباحثی هم چون "فراساحل"، "تجهيز بنادر" و "شناورهای كوچك"، 
ــبی را می توانيم شاهد باشيم، اما انتظار روشن توسعه، بر  وضعيت مناس
ــه تأكيد مفهومی  ــته از س جنبه های ديگری تأكيد دارد كه بايد، برخاس

مورد نظر، طرح ريزی و اجرايی شوند. 
مسايلی چون: 

- همپايی نظام حمل ونقل چند وجهی در ريل، جاده و هوا با حمل ونقل 
دريايی. 

- همپايی نظام صنعتی كشور با صنايع دريايی.
- همپايی نظام آموزشی با آموزش های دريايی.

ــت فعاليت های  ــرك، بيمه با ماهي ــام پولی، مالی، گم ــی نظ - هماهنگ
دريايی و بندری.

ــت های پولی و مالی با  ــی نظام نقدينگی در زيربخش سياس - هماهنگ
جريان گردش پول در سيستم جامع حمل ونقل دريايی.

- هماهنگی اجرايی برای حمايت و پشتيبانی از صنايع دريايی، به مانند 
حمايت های معمول شده از صنايع فراساحل.

ــتگی" و  ــته از اصل "پيوس ــی و ايجاد وحدت  رويه ی برخاس - هماهنگ
ــت از صنايع  ــعه  و حماي ــازی قانون توس ــرای جاری س ــی"، ب "هم افزاي

دريايی.  
- ايجاد يك فضای تعريف شده ي منظم براساس "تأكيد نظم" در عناصر 
توسعه آفرين، بين مراكز تحقيقاتی دريايی با صنايع دريايی، حمل ونقل 

دريايی و به طور كلی نظام جمع حمل ونقل. 

ــوع ثبات  ــرورت توجه به موض ــتگی"، ض ــه "تأكيد پيوس ــا توجه ب - ب
رويكردهای مديريتی در بخش صنايع دريايی. 

ــه به موضوع  ــرورت اعمال توج ــد هم افزايی"، ض ــه "تأكي ــا توجه ب - ب
ــانی  آموزش صنايع دريايی، دريانورد و پرورش آن ها و تأمين منابع انس

متخصص.
ــتگی"، ضرورت توجه به مبانی مالی و پولی و  - با توجه به "تأكيد پيوس
ــت در راهبردهای اجرايی  از آن جمله ايجاد بانك تخصصی كه اميد اس

برنامه ی پنجم توسعه ديده شود. 
ــت  - با توجه به اصل نظم و هم افزايی، برنامه ريزی برای خروج از بن بس

توان فنی و توان مهندسی محدود فعلی.
ــاد هماهنگی بين بيمه،  ــتگی"، ضرورت ايج ــا توجه به اصل "پيوس - ب

گمرك و ماهيت حمل ونقل دريايی و فعاليت های بندری و دريايی. 

نتیجه آن که:
ــور در حمل ونقل دريايی با سطح  ايجاد همپايی بين قدمت تاريخی كش
ــن تمامی عوامل مرتبط  ــر، همچنين ايجاد همپايی بي ــورد نياز معاص م
ــاير عوامل  ــوع حمل ونقل و با تأكيد بر حمل ونقل دريايی، با س ــا موض ب
جانبی و پيرامونی، نياز به ساخت موتور محركه ايی احساس می شود كه 
انرژی و قدرت خود را حاصل از همكاری و هماهنگی همه ی دستگاه ها، 
ــازمان ها، رويه ها و روش های وابسته به موضوع فعاليت های دريايی و  س
ــعه،  ــدری و فعاليت های هم عرض تأمين می كند. برنامه ی پنجم توس بن
ــت. در تدوين آن، نيازمند ايجاد يك نظم منطقی  ــتر اين تحرك اس بس
ــتيم. در پرتو اين نظم،  بايد به دو تأكيد ديگر،  ــعه زا هس بين عناصر توس
ــعه، بر  ــتگی" نيز دقت كرد. برنامه ی توس ــی" و "پيوس ــی "هم افزاي يعن
فلسفه ی ايجاد يك تعهد جمعی كه قانون را ناظر بر آن می گيرد، استوار 
ــفه ايی كه اجزای نظری آن را، نظم، هم افزايی و پيوستگی  ــت. فلس اس

تشكيل می دهند. 

بخش ویژه
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بخشنامه
جناب آقای طباطبایی

دبیر محترم انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
موضوع: گشایش اعتبار اسنادی جهت واردات کاال به سرزمین اصلی از طریق گمرکات فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری

با سالم و احترام؛ 
ــالمی ايران به بانك های عامل پيرامون گشايش اعتبار اسنادی  ــال بخشنامه شماره 88/175110 مورخ 88/8/19 بانك مركزی جمهوری اس ــت ضمن ارس بپيوس
ــاره در پيوست نامه  ــرزمين اصلی از طريق گمركات فعال در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی بندری مورد اش ــنادی جهت واردات كاال به س ــفارش برای اس و ثبت س
بانك مركزی ، به آگاهی ميرساند در خصوص كاالهائيكه به مقصد سرزمين اصلی از طريق مناطق ويژه اقتصادی بندر شهيدرجايی، بوشهر و اميرآباد با استفاده 
ــهيدرجايی، بوشهر، اميرآباد و يا ساير گمركات جمهوری اسالمی ايران  ــنادی به اين بنادر حمل می شوند، ضروری است نام گمركات ش ــهيالت اعتبارات اس از تس
بعنوان مقصد نهايی )Final Destination( در اسناد حمل و اوراق ثبت سفارش اعتبارات و بروات اسنادی قيد گردد و از درج عبارت منطقه ويژه اقتصادی بندر 

شهيدرجايی، بوشهر و اميرآباد بعنوان مقصد نهايی در اسناد حمل اعتبارات مذكور ممانعت به عمل آيد. 
خواهشمند است با توجه به اهميت موضوع و بمنظور جلوگيری از هرگونه مغايرت اسنادی و خلل در ترخيص كاال ترتيبی اتخاذ گردد مراتب به نحو مقتضی به 

كليه شركتها و خطوط كشتيرانی مربوطه اعالم تا نسبت به رعايت مفاد آن مبادرت نمايند.
رمضانعلی محمودی، مديركل امور مناطق، بازاريابی و سرمايه گذاری سازمان بنادر و دريانوردی

بخشنامه
قانون مالیات بر ارزش افزوده

مخاطبین: رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران، 
مدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ، مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

موضوع: چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

نظر به اين كه چگونگی اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ويژه اقتصادی موجب بروز سؤاالتی برای ادارات امور مالياتی 
و مؤديان گرامی گرديده، لذا به منظور ايجاد رويه واحد، اجرای صحيح مقررات و به استناد مفاد مواد )6(، )7(، )13( و )52( قانون مذكور مقرر می دارد:

ــده،  ــخاص و فعاالن اقتصادی مقيم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ويژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق ياد ش 1. مبادالت كاالها و خدمات فی مابين اش
مشمول ماليات و عوارض موضوع قانون ياد شده نمی باشد.  

2. صادرات كاالها و خدمات از مناطق مذكور به خارج از كشور و همچنين واردات كاال و خدمات از خارج از كشور به مناطق ياد شده مشمول ماليات و عوارض 
موضوع قانون نمی باشد. 

3. واردات كاال و خدمات از مناطق ياد شده به قلمرو گمركی كشور مشمول پرداخت ماليات و عوارض می باشد. 
ــمی،  ــور از طريق مبادی خروجی رس ــتناد مفاد ماده )13( قانون ماليات بر ارزش افزوده، صادرات كاالها و خدمات صرفاً به خارج از كش ــت به اس ــايان ذكر اس ش
ــده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرك )در مورد كاال( و اسناد  ــد و ماليات های پرداخت ش ــمول ماليات و عوارض موضوع اين قانون نمی باش مش

و مدارك مثبته، مسترد می گردد. 
علی اكبر عرب مازار، رئيس كل سازمان امور مالياتی كشور )وزارت امور اقتصادی و دارايی( 

بخشنامه
بانك ملی ايران )اداره خارجه( بانك س�په )اداره عمليات ارزی و روابط بين الملل( بانك تجارت)اداره امور ش�بكه و گس�ترش فعاليت های ارزی( 
بانك ملت )اداره کل عمليات ارزی( بانك صادرات ايران)اداره کل ارز( بانك کشاورزی)اداره بين الملل( بانك رفاه کارگران)اداره بين الملل( بانك 
صنعت و معدن )اداره بين الملل( بانك توس�عه صادرات ايران)اداره بين الملل( بانك مسكن)اداره بين الملل( بانك کارآفرين)اداره امور بين الملل( 
بان�ك پارس�يان)اداره بين الملل( بانك اقتصاد نوي�ن)اداره بين الملل( بانك س�امان)مديريت امور بانكداری بين الملل( بانك پاس�ارگاد)مديريت 

عمليات ارزی( بانك سرمايه )مديريت امور بين الملل( پست بانك)مديريت امور بين الملل( بانك سينا )اداره عمليات ارزی(
با سالم،

احتراماً، پيرو نامه های عمومی شماره 12/سا/4906 و 6603 به ترتيب مورخ 1386/7/30 و 1386/10/5 و به منظور رفع مشكالت مربوط به ورود كاال به سرزمين 
اصلی از طريق مناطق ويژه اقتصادی بنادر شهيد رجايی، اميرآباد و بوشهر )موضوع نامه مورخ 1387/6/1 سازمان بنادرودريانوردی- تصوير پيوست- 1( به اطالع 
ــرزمين اصلی از طريق گمركات فعال در مناطق فوق الذكر كه مبادرت  ــفارش برات اسنادی جهت واردات كاال به س ــايش اعتبار اسنادی و ثبت س ــاند گش می رس
ــت- 2( با درج  ــماره 73/320/113/262716 مورخ 1386/9/28 گمرك ايران و ضمائم آن- تصوير پيوس به صدور پروانه ترخيص قطعی كاال می نمايند )نامه ش
گمركات شهيد رجايی، اميرآباد، بوشهر و يا ساير گمركات جمهوری اسالمی ايران به عنوان مقصد نهايی در اسناد حمل و اوراق ثبت سفارش اعتبارات و بروات 

اسنادی با رعايت ساير مقررات ارزی بالمانع است. 
خواهشمند است مراتب را به شعب ارزی ذی ربط ابالغ و بر حسن اجرای آن نظارت فرمايند.

اداره سياست ها و مقررات ارزی، بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران 
عليرضا زنديه، سيد محمدابراهيم ميرسعيد قاضی

بخشنامه

تاريخ : 88/8/19

شماره : 88875110

تاريخ : 88/5/26

شماره : 54409

تاريخ : 88/9/1

شماره : 25763/ص
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علی رغ�م افزايش ظرفيت کانتين�ری بنادر 
کش�ور اما همچنان بخشی از اين ظرفيت به 
دليل پايين بودن حجم عمليات بندری خالی 

و بدون استفاده است.
سيد عطاءاله صدر مديرعامل سازمان بنادرودريانوردی 
ــخ به اين سؤال كه چرا  در گفت وگو با مانا، در پاس
ــق با اهداف  ــور مطاب ظرفيت كانتينری بنادر كش
ــعه كه بايد به 6 ميليون و 300  برنامه چهارم توس
ــد پيش نرفته است، اظهار داشت:  هزار TEU برس
ظرفيت بالقوه كانتينری كشور هم اكنون 3ميليون و 
500 هزار TEU است اما حجم عمليات كانتينری 
در بنادر كشور در حدود 2 ميليون TEU است كه 
اين امر نشان می دهد ظرفيت كانتينری موجود بنادر 
بيش از عمليات بندری بوده و بخشی از اين ظرفيت 

بالاستفاده مانده است.
وی با بيان اين كه تا عمليات بندری افزايش نيابد ارتقا 
و افزايش ظرفيت، توجيه اقتصادی ندارد، خاطرنشان 
كرد: آن گونه كه بايد تاكنون نتوانسته ايم سهمی در 

خور از بازار تجاری منطقه را از آن خود كنيم.
ــران از بازار تجاری  ــهم اي وی ادامه داد: افزايش س
منطقه كه از جمله وظايف وزارت بازرگانی است بايد 
به گونه ای مدنظر قرار گيرد كه ظرفيت موجود بنادر 
بالاستفاده نماند و ايران به هاب منطقه تبديل شود.

ارتقای ظرفيت بنادر توجيهی ندارد 
مگر عمليات بندری افزایش یابد

*  *  *

*  *  *

اخبار بنادر و دریانوردی كشور
ــو با  ــدی زاده" در گفت وگ ــواد محم "محمدج
ــوز توضيح داد: هنوز موضوع  خبرنگار مارين ني
ــما با ما طرح نشده است.  ــر رس كنارگذر رامس
ــمی به ما ارجاع شود؛  هرگاه طرح ارزيابی رس
ــازمان  ــت محيطی س ــه ارزيابی زيس در كميت
بررسی می شود و در صورتی كه مشكلی برای 
ــد، مجوز  ــته باش ــتم آن منطقه نداش اكوسيس

خواهيم داد. 
ــت  ــت از محيط زيس ــازمان حفاظ ــس س ريي
ــون، طرحی درباره احداث  تأكيد كرد كه تاكن
ــر به اين سازمان ارائه  ــاحلی رامس كنارگذر س

نشده است. 
"محمدی زاده" در پاسخ به گفته های مهندس 
ــازمان  ــل س ــدر"، مديرعام ــيدعطاءاله ص "س
ــنهاد كرده  ــه اخيراً پيش ــوردی، ك بنادرودريان
بود اراضی مورد نياز برای اجرای اين طرح كه 
ــت و جزو منابع طبيعی  جمعاً 182 هكتار اس
محسوب می شود به سازمان بنادرودريانوردی 
ــازمان  ــت: وظايف س ــود؛ اظهار داش واگذار ش
ــت و منابع طبيعی قابل تفويض به  محيط زيس

هيچ دستگاهی نيست.
وی با بيان اين كه »ما وظيفه خودمان را انجام 
می دهيم و سازمان بنادر و وزارت راه و ترابری 
ــد كرد: آن ها  ــان را«، تأكي هم، وظايف خودش

نمی توانند جای ما تصميم بگيرند. 

مع�اون رييس جمه�ور و رييس س�ازمان 
محيط زيس�ت با رد پيش�نهاد مديرعامل 
س�ازمان بنادرودريانوردی برای واگذاری 
اراض�ی اج�رای ط�رح کنارگذر رامس�ر 
به اين س�ازمان گف�ت: وظايف س�ازمان 
محيط زيست و منابع طبيعی قابل تفويض 

به هيچ دستگاهی نيست.

پاسخ صریح به سازمان  حفاظت محيط 
 ایران و سومالي مساعی خود را زیست درباره كنارگذر رامسر

در مبارزه با دزدي دریایي به كار 
گرفت خواهند 

ارائه دكترین توسعه دریا محور  به 
مقام معظم رهبری

جمه�وري اس�امي ايران و س�ومالي يك 
يادداشت تفاهم همكاري در زمينه  تقويت 
همكاري هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي 

امضا کردند. 

کميس�يون  حمل ونق�ل  کميت�ه  ريي�س 
زيربناي�ی و تولي�دی دبيرخان�ه مجم�ع 
تش�خيص مصلحت نظام از ارائه دکترين 
»توسعه دريامحور« از سوی اين کميته به 
مق�ام معظم رهبری خب�ر داد و گفت: اين 
دکترين که در قالب مقاله ای علمی توسط 
کارشناس�ان س�ازمان بنادرودريان�وردی 

تدوين شده بود، مورد توجه قرار گرفت.
ــادی" در گفت وگو با خبرنگار  "رحمت اهلل مهاب
ــه گزارش های راهبردی  مارين نيوز افزود: ارائ
ــه مقام معظم  ــور از جمل به مقامات عالی كش
ــخيص مصلحت  ــری و رييس مجمع تش رهب
ــام از جمله اقدامات كميته حمل ونقل بوده  نظ

است.
ــناد و  ــی اس وی ارائه اين گزارش ها را در بررس
ــی نظام مؤثر  ــطوح عال برنامه های كالن در س
ــت، در نظر داريم  ــت و گفت: در اين جه دانس
شورای راهبردی حمل ونقل را با حضور وزرای 
ــابق راه  و ترابری، برخی معاونان سابق وزرا،  س
ــد اين  ــان ارش نمايندگان مجلس و كارشناس

حوزه تشكيل دهيم.
ــات كميته  ــاره نتايج جلس ــن درب وی همچني
ــخيص مصلحت نظام با  حمل ونقل مجمع تش
دبيرخانه ارگان های دريايی كشور كه با هدف 
ــند جامع دريايی برگزار شد، گفت:  بررسی س
ــوی دبيرخانه ارگان های  ــده از س متن ارائه ش
ــند  ــش از آن كه در فضای يك س ــی، بي درياي
ملی باشد؛ در قالب احكامی برای برنامه پنجم 

توسعه می گنجيد.
ــده از  ــند ارائه ش "مهابادی" با بيان اين كه »س
سوی شركت ملی نفتكش و نيز گزارش توسعه 
ــخيص  ــی در مجمع تش دريامحور برای بررس
مصلحت كاربردی تر است«، افزود: از اين اسناد 
ــخيص مصلحت  ــی مجمع تش ــات آت در اقدام
ــند سياست های كالن  نظام از جمله تدوين س

حمل ونقل كشور استفاده خواهد شد.

*  *  *

در اجرای پروتكل همكاری های حمل ونقلی 
بين ايران و روسيه در بخش دريايی و در پی 
حضور افسران کنترل و بازرسی کشتی ها در 
بندر آس�تاراخان روس�يه، دو نفر از افسران 
کنترل و بازرسی روسيه جهت انجام بازرسی 

مشترک به ايران اعزام شدند.
ــترك كه مقرر گرديده با حضور  ــی مش اين بازرس
ــران مركز كنترل و بازرسی  ــران روسی و افس افس
كشتی های بندر انزلی به مدت يك هفته اجرا شود 

از نيمه دوم آذر ماه سال جاری آغاز گرديد.
در اجرای اين بازرسی های مشترك، افسران روسی به 
همراه افسران ايرانی به طور هم زمان در كشتی های 
ورودی به بندر انزلی حضور يافته، آن ها را از نظر فنی 

و ايمنی مورد كنترل و بازرسی قرار خواهند داد.
ارتقاء دانش فنی افسران كنترل و بازرسی و استفاده 
از تجربيات افسران كنترل و بازرسی كشور روسيه از 
اهداف اين طرح است كه با اجرای مرحله اول آن در 
بندر آستاراخان روسيه و مرحله دوم در بندر انزلی 

تحقق می يابد.

حضور افسران كنترل و بازرسی 
روسيه در بندر انزلی
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با تش�كيل يك تي�م 8 نفره از بازرس�ان 
مرکز کنترل و بازرس�ی و ثبت ش�ناوران 
بنادرودريانوردی،  و س�ازمان  بندرعباس 
اولين مرحله از بازرسی های متمرکز پيش 
از آغاز سال نو از تاريخ 7 تا 10 دی ماه سال 
جاری در بنادر شهيد ذاکری، حقانی، پهل 

و الفت انجام شد.

ــی های متمركز كه  هدف اصلی از انجام بازرس
ــناورها در  ــی عادی ش در كنار كنترل و بازرس
ــی دريانوردی و حفاظت از  جهت ارتقای ايمن
ــود، حصول  ــت دريايی انجام می ش محيط زيس
اطمينان از انطباق شناورها با قوانين و مقررات 
ــل رونق  ــتانه فص ــی در آس ــی و بين الملل مل

حمل ونقل مسافری و تعطيالت سال نو است.
در اين بازرسی ها تعداد 45 فروند از شناورهای 
مسافری)اتوبوس های دريايی( و لندينگ كرافت 
)حامل خودرو و مسافر( در بنادر ياد شده مورد 
ــرار گرفت.  ــی فنی و ايمنی ق كنترل و بازرس
بازرسی های زيرآبی از شناورهای ياد شده نيز 
ــای 13 و 14 دی ماه با  ــن بنادر در روزه در اي
ــتان هرمزگان  ــناوران اس نظارت اداره ثبت ش

انجام شد.
ــت كه به منظور ارتقای ايمنی  شايان ذكر اس
ــی های متمركز  ــافری، بازرس ــناورهای مس ش
مشابه در بنادر ساير استان ها نيز ادامه خواهد 

يافت.

س�ازمان بنادرودريانوردی طرح اختياری 
ارزيابی و طبقه بندی شرکت های کارگزاری 

ترابری دريايی را اجرا می کند.

ــور بين الملل  ــی و ام ــزارش روابط عموم به گ
ــن صادقی فر  ــازمان بنادرودريانوردی؛ محس س
ــت معاونت امور بندری و مناطق ويژه  سرپرس
ــتای  ــا اعالم اين خبر گفت: اين طرح در راس ب
وظايف حاكميتی و نظارتی و در اجرای تكاليف 
و الزامات آيين نامه ناظر بر فعاليت  شركت های 
ــورای عالی  كارگزار ترابری دريايی )مصوب ش
ــه منظور ارتقاء  ــور( و ب هماهنگی ترابری كش

سطح شركت های كارگزاری اجرا می شود.
ــزود: مطالعات تكميلی  اف صادقی فر همچنين 
ــده  ــنجی طرح طی 14 ماه انجام ش و امكان س
است و در سال 1387 به پايان رسيده است و 
اجرای طرح ارزيابی و طبقه بندی با هم انديشی 
انجمن كشتيرانی و خدمات وابسته و خبرگان 
ــاق بازرگانی و صنايع  ــت حمل ونقل و ات صنع
ــادن، ايران مقرر گرديد به صورت پايلوت و  مع

اختياری انجام گيرد.
ــازمان  س ــدری  بن ــت  معاون ــت  سرپرس
ــت  ــازمان مديري ــت: س ــوردی گف بنادرودريان
ــيا به عنوان  ــه رده بندی آس صنعتی و مؤسس
ــاركت  ــده اند و مش ــان طرح انتخاب ش مجري
ــزاری ذی نفع در  ــركت های كارگ حداكثری ش
مراحل طرح پايلوت كه در يك دوره 6 ماهه و 
در سه فاز انجام می گيرد از طريق اطالع رسانی 
ــتور كار  عمومی و فراخوان های مرتبط در دس

قرار گرفته است.
ــا و فراخوان های  ــه اطالعيه ه ــزود: كلي وی اف
عمومی از طريق سيستم مكانيزه امور شركت ها 
ــازمان ارائه گرديد.  ــمی س ــايت رس در وب س
ــت های  ــش نامه ها، چك ليس ــن پرس همچني
ــتر و به صورت دو  ــط از طريق همين بس مرتب

سويه ارسال و دريافت خواهد شد.
الزم به ذكر است مديران شركت های كارگزاری 
ــب اطالعات تكميلی  ترابری دريايی جهت كس
ــوص فراخوان  ــرح و آگاهی الزم در خص از ط
عمومی و پرسش نامه های ذی ربط )كه متعاقباً 
و در طی اجرا، بارگذاری خواهد شد( می توانند 
ــركت های  ــتم مكانيزه امور ش به پورتال سيس
سايت رسمی سازمان بنادرودريانوردی مراجعه 

نمايند.

بازرسی متمركز از شناورهای 
مسافری در بنادر كشور

طرح اختياری ارزیابی و طبقه بندی 
شركت های كارگزاری و ترابری 

دریایی اجرا می شود

بنابراين گزارش، در اين يادداشت تفاهم كه از 
سوي "منوچهر متكي" و "احمد جامع جانگلي"، 
ــالمي ايران و  وزيران امور خارجه  جمهوري اس
ــيد، دو كشور  ــومالي، در تهران به امضا رس س
بر ادامه ي رايزني هاي مشترك پيرامون مسائل 
ــه، منطقه اي  ــه  دوجانبه، چندجانب مورد عالق
ــت  ــي و هم چنين كمك به بازگش و بين الملل
ــاخ آفريقا تأكيد  ــش و ثبات به منطقه ش آرام

كردند.
ــم، طرفين در  ــت تفاه ــاس اين يادداش براس
جهت كمك به صلح و امنيت پايدار، مبارزه با 
ــم و پديده  دزدي دريايي مساعي خود  تروريس
ــت. طرفين هم چنين  ــه كار خواهند گرف را ب
حمايت از اقدامات و ابتكار عمل اتحاديه آفريقا 
براي برقراري صلح و امنيت پايدار در سومالي 

را مورد تأكيد قرار دادند. 
ــر ارايه  كمك هاي  ــت تفاهم ب ــن يادداش در اي
ــتي و  ــاي بهداش ــتانه و همكاري ه انسان دوس

صدور دارو به سومالي تصريح شد.

*  *  *

س�ازمان  درياي�ی  ام�ور  مع�اون 
بنادرودريانوردی نس�بت به عواقب منفی 
بالقوه ط�رح تقوي�ت مرزبان�ی جمهوری 
اس�امی ايران بدون لحاظ نمودن نظرات 
تخصصی سازمان بنادرودريانوردی در اين 

زمينه ابراز نگرانی نمود.
ــازمان بنادرودريانوردی  ــت عامل س عضو هيئ
ــت در  گفت: ما در زمينه اين طرح كه قرار اس
ــورای  آينده نزديك در صحن علنی مجلس ش
ــالمی مطرح گردد، نگرانی ها و دغدغه های  اس
جدی داريم؛ چراكه طرح، با وضعيت فعلی اش، 
ــازمان بنادرودريانوردی  با وظايف حاكميتی س
ــار داريم پيش از  ــی دارد و انتظ ــل اساس تداخ
ــن علنی مجلس، نظرات  طرح موضوع در صح
ــازمان كه قباًل نيز به  طور  ــی اين س كارشناس
ــور كامل در طرح  ــه گرديده، به ط مكتوب ارائ

لحاظ گردد.
"ايزديان" ادامه داد: برخی از وظايف عنوان شده 
ــس و نجات دريايی،  در اين طرح از قبيل تجس
امنيت دريانوردی در بنادر و بر روی كشتی های 
متردد، كنترل و بازرسی ايمنی و فنی شناورها 
ــی درياها از وظايف پايه ای و  و مبارزه با آلودگ
ــور است كه متولی  اصلی حاكميت دريايی كش
ــازمان بنادرودريانوردی است و به   ملی آن ها س
ــازمان، ايجاد متولی جديد برای  عقيده اين س
ــف و اختيارات  ــل در وظاي ــوارد، تداخ ــن م اي

سازمان بنادرودريانوردی خواهد بود.
معاون امور دريايی سازمان بنادرودريانوردی در 
پايان ابراز اميدواری كرد كه با بررسی مجدد و 
لحاظ نمودن نظرات سازمان بنادرودريانوردی، 
ــالح و تصويب در مجلس  ــن طرح پس از اص اي
ــورای اسالمی، موجبات تقويت امور مرزبانی  ش

كشور را فراهم آورد.

تقویت مرزبانی آری، تضعيف 
حاكميت دریایی خير
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در همايش يك روزه ای که 25 آذر ماه س�ال 
جاری در سازمان بنادرودريانوردی برگزار شد، 
استراتژی و سياست های آماده سازی سازمان 
و بنادر تابعه برای کسب موفقيت در مميزی 

طرح آيمو به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
به گفته "سعيد ايزديان"، معاون امور دريايی سازمان 
بنادرودريانوردی، با توجه به اين كه تفاهم نامه انجام 
ــورمان توسط آيمو روز جمعه 6 آذر  مميزی از كش
ماه جاری در مقر سازمان بين  المللی دريانوردی در 
ــيد، زمان مميزی مذكور اواسط  لندن به  امضا رس
سال 2011 ميالدی )اوايل 1390 شمسی( خواهد 
بود.  لذا سازمان بنادرودريانوردی در تالش است تا 
ــتفاده از حداكثر توان كارشناسی و مديريتی  با اس
ــكالت و نقائص موجود را در اسرع وقت  خود، مش
برطرف نمايد تا بتوانيم مميزی آيمو را كه يكی از 
ــيار مهم در تعيين ميزان انطباق  شاخص های بس
كشور با قوانين و مقررات بين المللی دريايی است، 

با موفقيت پشت سر بگذاريم.
ــازمان ادامه داد: در همايش  معاون امور دريايی س
مذكور كه با حضور مديران كل ستادی و معاونان 
دريايی و بندری و طرح و توسعه بنادر برگزار گرديد، 
عالوه بر تبيين و تصريح مراحل آماده سازی سازمان 
ــتی های  مركزی و بنادر برای برطرف نمودن كاس
ــرای انجام موفق  ــاد زمينه های الزم ب فعلی و ايج
مميزی طرح آيمو، نقش و جايگاه هريك از ادارات 
كل ستادی و بنادر در دوره يك و نيم ساله پيش رو 

قبل از برگزاری مميزی توسط آيمو تشريح شد.

گامی بزرگ برای ارتقای جایگاه 
دریایی در سطح بين  المللی

اخبار بنادر و دریانوردی كشور
ــوخت  ــردد می كنند كه به 20 ميليون تن س ت

نياز دارند. 
ــش از 60 درصد معادل 12  ــال حاضر، بي در ح
ــط بندر  ــناورها توس ــوخت ش ميليون تن از س
فجيره امارات تأمين می شود. اين در حالی است 
ــط  ــوخت توس ــه بيش از 60 درصد از اين س ك
ايران تأمين می شود كه نشان می دهد چنانچه 
ــن بخش تدارك ديده  ــات مورد نياز در اي امكان
ــود، ايران قادر به افزايش سهم خود در بازار  ش

خواهد بود.

رييس کميته توس�عه بانكرينگ س�وخت 
دبيرخانه ارگان های دريايی منصوب شد.

ــوز، در حكمی از  ــه گزارش خبرنگار مارين ني ب
ــی"، رييس دبيرخانه  ــوی "داريوش ميربلوك س
ــور، "كاپيتان  هماهنگی ارگان های دريايی كش

قطب رزمجو" به اين سمت منصوب شد.
ــده تا با  ــته ش ــم "رزمجو"، از وی خواس در حك
ــی نهايی فرصت ها و تهديدات و شناخت  بررس
ــای بانكرينگ و  ــوت و ضعف فعاليت ه نقاط ق
تحليل و جمع بندی آن در يك بسته اقتصادی 
ــه ذی نفعان جامعه  ــژه، كمك مؤثری به كلي وي
ــرايط موجود صورت گيرد.  دريايی كشور در ش
ــر مديرعاملی  ــان رزمجو" در حال حاض "كاپيت
ــركت خدمات دريايی و مهندسی كشتيرانی  ش
ــت كانون  ــران و رياس ــالمی اي ــوری اس جمه

دريانوردان خبره را برعهده دارد.
ــوی  ــگ ايران از س ــژه بانكرين ــته وي تهيه بس
ــی در حالی صورت  ــه ارگان های درياي دبيرخان
ــه در ماه های اخير و  ــرد كه اين دبيرخان می گي
در چارچوب اجرای بندهای قطعنامه هفدهمين 
همايش ارگان های دريايی، دو بسته حمايت از 
صنايع دريايی در برابر تبعات بحران اقتصادی و 
موضوعات پيشنهادی برای طرح در برنامه پنجم 
توسعه را تهيه و به دولت و ديگر مراجع مسؤول 

ارائه كرده است.
گفتنی است سوخت رسانی به كشتی های عبوری 
در خليج فارس از موضوعات مورد توجه جامعه 

دريايی ايران در سال های اخير بوده است. 
ــانی  ــران از سوخت رس ــهم اي ــی  كه س در حال
ــال قبل زير 5/. درصد  ــتی ها تا چند س به كش
ــه حدود 15   ــهم در حال حاضر ب ــود، اين س ب
ــت و با همكاری وزارت نفت  ــيده اس درصد رس
ــی، انتظار می رود اين ميزان  و ارگان های درياي
حداقل به 50 درصد برسد. به گفته كارشناسان، 
ــاالنه بيش از 40 هزار شناور در خليج فارس  س

بسته ویژه بانكرینگ ایران تدوین 
می شود

مش�كل کمب�ود اعتب�ار؛ اج�راي برخي از 
طرح هاي توسعه اي سازمان بنادر در بخش 
ترمين�ال و اس�كله هاي مس�افري را تحت 

تأثير قرار داده است. 
ــعه اسكله ها و  "منوچهر تاتينا" مجري طرح توس
بنادرودريانوردي  ترمينال هاي مسافري سازمان 
در خصوص پيشرفت طرح هاي توسعه اسكله ها 
و ترمينال هاي مسافري در بنادر جنوبي گفت: در 
ــافري بندر خارك حدود  حال حاضر اسكله مس
ــافري اين بندر با 45  ــد و ترمينال مس 40 درص
درصد پيشرفت فيزيكي و با اعتباري بالغ بر شش 

ميليارد تومان در حال ساخت است. 
وي با بيان اين كه ساخت ترمينال مسافري بندر 
گناوه در حدود 45 درصد پيشرفت فيزيكي دارد، 
افزود: اعتبار ساخت ترمينال مسافري بندر گناوه 

در حدود سه ميليارد تومان است.
"تاتينا" در خصوص ساخت ترمينا ل ها و اسكله هاي 
مسافري در بنادر شمال كشور نيز اظهار داشت: 
در بنادر شمالي به دليل اينكه جنبه تفريحي دارد 

هنوز اقدامي صورت نگرفته است. 
ــال  ــن درباره تأثير كمبود بودجه س وي همچني
جاري سازمان بنادر بر توسعه و ساخت ترمينال ها 
ــكل اعتبارات  ــكله هاي مسافري گفت: مش و اس
باعث شده كه برخي از پروژه هاي مان تا حدودي 

عقب بيافتد.

تأخير در ساخت و توسعه برخی از 
پروژه های مسافری بنادر

*  *  *

در پی اجرای توأم با موفقيت دوره آموزشی 
پيش�رفته کنترل و بازرسی کش�تی ها در 
ايران، دبيرخانه تفاهم نامه توکيو با ارس�ال 
نام�ه ای از اجرای مطلوب اين دوره توس�ط 

کشورمان تشكر و قدردانی کرد. 
ــه مدت دو هفته در  ــی كه ب در اين دوره آموزش
ــورت تئوری و عملی  ــران و بندرعباس به ص ته
ــران كنترل و بازرسی كشتی ها  برگزار شد، افس
از كشورمان به همراه چند تن از افسران كنترل 
و بازرسی كشورهای منطقه تفاهم نامه اقيانوس 

هند، حضور داشتند. 
ــالی از دبيرخانه تفاهم نامه توكيو به  در نامه ارس
 واسطه هماهنگی های ايجاد شده و ارائه مطلوب 

و مناسب دوره از ايران قدردانی شده است. 
شايان ذكر است كه دوره مذكور با حضور اساتيدی 
ــا هماهنگی  ــتراليا و ب ــورهای ژاپن و اس از كش
ــه ايران نيز در آن به  تفاهم نامه اقيانوس هند ك

صورت فعال عضويت دارد، برگزار گرديد.

تقدیر و تشكر دبيرخانه تفاهم نامه 
توكيو از كشورمان

*  *  *
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سازمان نگريسته می شود.
ــركت نفت  ــس روابط عمومی ش ــه گفته ريي ب
ــير فعاليت  ــران،  اين مدل مس ــاره اي فالت ق
ــايي و  مديران را براي بهبود عملكردها، شناس

تعيين مي كند.
ــاره به اقدامات صورت  "منوچهر خندان" با اش
ــه انطباق عملكرد فالت قاره با  گرفته در زمين
مدل تعالی سازمانی  افزود: مديرعامل شركت 
ــدن سازمان و ارتقای  همواره بر لزوم چابك ش
ــطح  ــا تأكيد بر افزايش س ــطح كارآمدی ب س
مشاركت كاركنان تأكيد دارد و به همين دليل 
می توان گفت استقرار مدل تعالی سازمانی در 
ــت، به  ــت آن كه عزم مديريتی اس محور نخس

وجود آمده است.
ــتری به  ــت: در اين مدل توجه به مش وی گف
عنوان يك ركن مهم در استقرار رويكرد تعالی 
ــازمانی مورد توجه قرار می گيرد و در مورد  س
شركت نفت فالت قاره ايران با عنايت به اين كه 
ــتريان عمده آن  را تحويل گيرندگان نفت  مش
ــگاه های  ــام در پايانه های صادراتی و پااليش خ
ــكيل می دهند در آينده شاهد  داخلی نفت تش
بهبود نگاه و عملكرد اين شركت در مواجهه با 

مشتريانش خواهيم بود.
ــه تعالی  ــب گواهی نام ــزود: كس ــدان" اف "خن
ــا تالش و  ــد ب ــازمانی بی تردي ــدی س و كارآم
مشاركت همه كاركنان شركت نفت فالت قاره 
ايران ميسر خواهد شد و اميدواريم اين شركت 
با كسب اين درجه از تعالی سازمانی به الگويی 

در ميان واحدهای صنعت نفت تبديل شود. 

به دليل ت�اش در راه تعال�ی و کارآمدی 
س�ازمانی، ش�رکت نفت فات قاره ايران 
به عضوي�ت رس�می بنياد کيفي�ت اروپا 
)EFQM( درآم�د و خب�ر اي�ن رويداد در 
سايت رس�می اين بنياد معتبر بين المللی 

منعكس شده است.
"منوچهر خندان" رييس روابط عمومی شركت 
ــن خبر به  ــران با اعالم اي ــالت قاره اي ــت ف نف
ــت فالت قاره در  ــريح جزييات عضويت نف تش
ــاس  بنياد كيفيت اروپا پرداخت و گفت: براس
ــازمان های خواهان  ــدی س ــای رده بن معياره
تعالی، بنياد كيفيت اروپا اقدام به اخذ گزارش 
ــه به اين كه   ــد و با توج ــازمان ها می نماي از س
ــتقرار مدل تعالی و كارآمدی سازمانی  طرح اس
ــركت نفت فالت قاره ايران  چندی است در ش
ــانی برای  ــورد توجه قرار گرفته و منابع انس م
ــازمانی  انطباق با اين مدل مدرن، كارآمدی س
ــرای بنياد  ــالی ب ــده اند، گزارش ارس آماده ش
ــر به عضويت  ــی كيفيت در نهايت منج اروپاي

رسمی نفت فالت قاره ايران شد.
ــركت نفت فالت قاره ايران  وی يادآور شد: ش
به عنوان بزرگ ترين توليد كننده نفت دريايی 
در خليج فارس و يكی از پيشگامان توليد نفت 
دريايی در جهان قصد دارد در عرصه سازمانی 
ــت  ــطوح كارآمدی و تعالی دس به باالترين س

يابد.
ــازمانی  الگويی  "خندان" گفت: مدل تعالی س
است كه می كوشد مزيت های موجود در اركان 
سازمان ها را بيش از گذشته شناسايی كرده و 
ــن مزيت ها در راه ارتقای عملكرد و بهبود  از اي

كارنامه شركت استفاده نمايد.
وی تصريح كرد: مدل تعالي سازمانی؛ هم اكنون 
ــورهای جهان مورد كاربری  در بسياری از كش
قرار می گيرد و به  آن  به عنوان  ابزاري جهت 
ــتم ها در هر  ــتقرار سيس ــنجش ميزان  اس س

عضویت شركت نفت فالت قاره ایران 
در بنياد كيفيت اروپا

ایران از عضویت در كنوانسيون خط 
شاهين كشتی ها- 1930 انصراف داد

در پ�ی الحاق جمهوری اس�امی ايران به 
کنوانس�يون خط�وط بارگيری کش�تی ها 
مص�وب 1966 مي�ادی،  اليح�ه انصراف 
دولت اي�ران از عضويت در کنوانس�يون 
بين  المللی خط ش�اهين کش�تی ها توسط 
رييس جمه�ور تقدي�م مجل�س ش�ورای 

اسامی شد.
براساس ماده واحده اين اليحه، به دولت اجازه 
ــود را از عضويت  ــود كه انصراف خ داده می ش
ــاهين  در قرارداد بين  المللی مربوط به خط ش
كشتی ها مصوب 1930 ميالدی برابر با 1309 
ــرارداد ياد  ــناد ق ــی به امين اس هجری شمس
ــم آذر ماه  ــد. اين اليحه هفت ــده اعالم نماي ش
ــال جاری به مجلس شورای اسالمی تقديم  س

شده است.
ــالمی  ــه جمهوری اس ــت ك ــر اس ــايان ذك ش
ــيون بين  المللی  ــون به 23 كنوانس ايران تاكن

دريانوردی ملحق شده  است.

*  *  *

س�ازمان  مال�ي  و  اداري  مع�اون 
بنادرودريانوردی کش�ور از تخصيص 73 
پروژه ه�اي عمراني  اعتب�ارات  درص�دي 
سازمان بنادر براساس سياست هاي برنامه 

چهارم توسعه خبر داد.
ــا خبرنگار  ــده"، در گفت وگو ب ــي جهاندي "عل
ــازمان بنادر  ــزان درآمدهاي س ــا، مي بندرودري
ــارد تومان اعالم كرد و  ــور 500 ميلي را در كش
ــازمان  ــاخت: در حال حاضر س ــان س خاطرنش
بنادر در نظر دارد كه به منظور تسريع در روند 
اجراي پروژه هاي عمراني 350 ميليارد تومان 
ــي از  ــارات را از طريق فاينانس و بخش از اعتب
آن را از طريق فروش اوراق مشاركت در كشور 

تأمين كند.
ــراي فروش اوراق  ــت وزير راه ب وي از درخواس
ــازمان بنادر خبر داد و گفت: در  ــاركت س مش
ــت كرده  حال حاضر وزير راه از دولت درخواس
ــاركت  ــروش اوراق مش ــت كه به منظور ف اس
سازمان بنادر موافقت خود را اعالم كند، اين در 
ــت كه تا كنون از سوي مجلس اعالم  حالي  اس

نظر نهايي صورت نگرفته است.
ــازمان بنادر در بخش  ــاون اداري و مالي س مع
ــخنان خود تصريح كرد: به منظور  ديگري از س
ــور، طي سال هاي  نوسازي ناوگان دريايي كش
ــاخت 90 فروند شناور از  ــفارش س گذشته س
ــده سازمان بنادر داده شد.  محل وجوه اداره ش
ــناور جديد  ــون از اين تعداد 40 فروند ش تاكن

وارد ناوگان دريايي كشور شده است.
اين مقام مسئول با تاكيد بر لزوم افزايش سهم 
ــد: در  ــاوگان درياي  خزر ياد آورش ــران در ن اي
ــده، سازمان  صورت تأمين وجوه پيش بيني ش
بنادرودريانوردی در نظر دارد به منظور افزايش 
ــهم ايران در حمل ونقل دريايي خزر تعدادي  س

شناور تجاري را وارد ناوگان حمل ونقل كند.

تخصيص 73 درصدي اعتبارات  
عمراني سازمان بنادر و دریانوردی 
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الحاق ایران به كنوانسيون بين المللي 
مبارزه با آلودگي سوخت كشتي ها 
نيازمند بازنگري است

مركز پژوهش هاي مجلس شورای اسالمی

مرکز پژوهش هاي مجلس شورای اسامی، با انتشار گزارشي، نظر خود 
را در مورد "اليحه ی الحاق دولت جمهوري اسامي ايران به کنوانسيون 
بين المللي درباره ی مس�ؤوليت مدني براي خس�ارات آلودگي سوخت 

کشتي" ارائه کرد.

مقدمه 
ــؤوليت مدني  ــذاري براي مس ــر، در صدد مبناگ ــيون فوق الذك كنوانس
ــت. كنوانسيون، ريشه ی  ــي از نفت سوخت كشتي اس آلودگي هاي ناش
اجرايي خود را در كنوانسيون سازمان ملل، درباره حقوق درياها، مصوب 
ــط تعداد زيادي  ــن در صورت پذيرش آن توس ــد. بنابراي 1982 مي دان
ــه بين المللي و نيز خصوصاً  ــع و تأثيرگذار در جامع ــاي ذي نف از دولت ه
ــيون حقوق درياها نپيوسته اند، مي توان شاهد  دولت هايي كه به كنوانس
ــن مضمون كه  ــن زمينه گرديد. به اي ــكل گيري عرف حداقل، در اي ش
ــت محيطي، قابليت اجرا را در صورت عدم  مواد ناظر بر آلودگي هاي زيس

پيوستن به كنوانسيون مذكور مي يابند. 
ــاره شده  ــيون ديگر نيز اش ــيون، به دو كنوانس در مقدمه ی اين كنوانس

ــت: كنوانسيون بين المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي  اس
ــيون بين المللي ايجاد صندوق بين المللي  نفتي مصوب 1992 و كنوانس
براي جبران خسارت ناشي از آلودگي نفتي مصوب 1992 كه جمهوري 

اسالمي ايران در هر دو كنوانسيون عضويت دارد. 

آثار الیحه 
ــق و مرزهاي  ــالمي ايران در مناط ــكالتي كه جمهوري اس يكي از مش
ــت، آلودگي هاي ايجاد شده توسط سوخت  دريايي خود با آن مواجه اس
ــؤوليت مدني براي  ــيون بين المللي درباره مس ــت. "كنوانس كشتي هاس
ــت كه مي تواند در  ــوخت كشتي،" ابزاري اس ــارت آلودگي نفت س خس
ــن آلودگي ها و به  طور  ــؤوليت در مورد اي ــاد مبناي بين المللي مس ايج
ــد. با اين وجود، اين كنوانسيون،  ضمني در جهت كاهش آن ها مؤثر باش
محدوديت هايي به  شرح زير دارد كه سبب مي گردد از يك طرف منافع 
ما را تنها تا حدي تأمين كرده و از طرف ديگر در فرض اين كه كشتي هاي 
ــاير نقاط جهان ايجاد نمايند، اين كنوانسيون،  ايراني آلودگي هايي در س
ــيون، حاصل  ــا را به  خوبي تأمين نمايد. اين كنوانس ــد منافع م نمي توان
ــتن به آن، بايد  ــت بين دو نفع متضاد. براين اساس، پيوس ــي اس سازش

گزارش
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ــده در مناطق  ــتر موضوع )ميزان آلودگي هاي ايجاد ش در چارچوب بس
دريايي ايران و توانايي هاي فني كشتي هاي ايراني( تحليل گردد. 

ارزیابي مواد
1. مقدمه كنوانسيون حاضر، در ابتدا به مسؤوليت مطلق اشاره مي نمايد، 
اما در ادامه، چنين مسؤوليتي فاقد مبنا مي شود. اثر اين امر چنان است 
ــان بودن ايران،  ــوزه ی، كم هزينه تر در صورت خواه ــه نمي توان به ح ك

اميدوار بود. 
ــارت با وصف كافي، سريع و مؤثر )مقدمه ی كنوانسيون(،  2. تعيين خس
ــؤوليت توسط جمهوري اسالمي ايران  منجر به پذيرش اين فرمول مس
ــود كه مورد  ــب بودن تلقي مي ش ــد و عدول از وصف متناس خواهد ش
ــگي ايران، خصوصاً در آراي ديوان داوري ايران و  اذعان و تأكيد هميش

آمريكا بود. 
ــتي از  3. بند "9 " ماده )1(، به ضرر و زيان به  بار آمده در خارج از كش
ــوخت از كشتي، قطع نظر  طريق آلودگي در اثر خروج يا تخليه نفت س
ــل وقوع اين خروج يا تخليه مي پردازد. عبارت "قطع نظر از محل  از مح
ــت  ــود. اين امر به اين معناس وقوع خروج يا تخليه"، موجب ابهام مي ش
ــيون،  ــه قانون حاكم، با توجه به تصريح مداوم اين امر در اين كنوانس ك

موجبات صرف هزينه را فراهم مي آورد. 
4. در بند "الف" تبصره "3" ماده )3(، در بيان موارد استثنا آمده است: 
بروز خسارت در نتيجه ی جنگ، عمليات خصمانه، جنگ داخلي، شورش 
ــتثنايي، اجتناب ناپذير و غيرقابل دفع  يا پديده ايی طبيعي با وي ژگي اس
ــز به صورت عام تر منطقه  ــت. در حالي كه منطقه ی خليج فارس و ني اس

خاورميانه، همواره در معرض آشوب قرار دارد. 
ــاره دارد كه تنها عمل تصدي گرانه  ــد "2" ماده )4(، به اين امر اش 5. بن
ــوزه ی ديگر مورد  ــد و بنابراين ح ــارت باش ــأ جبران خس مي تواند منش
ــد. از آن جا كه تعيين  منفعت ايران نيز، در اين مرحله تأمين نخواهد ش
ــي بودن و يا دولتي، با  ــتي به  عنوان دولتي يا خصوص وضعيت يك كش
ــط دادگاه خارجي به عمل مي آيد، هرگونه ابهام  اعمال تصدي گري توس
ــكيك مي تواند عليه ی كشور خوانده، مورد بهره برداري قرار گيرد.  يا تش
ــد "4 " ماده )4(  ــتناد به مصونيت در بن ــرف مقابل نيز، امكان اس از ط

غيرقابل استماع است. 
ــت كه  ــؤوليت، حائز اين نقص عمده اس 6. ماده )6( ناظر بر تحديد مس
ــارت وارده در دست توصيف و تفسير دادگاه  ــؤوليت و خس عماًل هر مس
ــارت كه مي تواند ايران نباشد قرار مي گيرد. اثر اين ماده  محل ورود خس
ــارت و احراز آن به  صورت عيني و خود  ــت كه در عين ورود خس آن اس
ارزيابي فني، نمي توان الزاماً صرف هزينه و مرجعي واحد و بين المللي را 

به اين منظور متصور شد. 
ــيون صحت مؤكد  7. تبصره "1"، ماده )7(، بر نقص بنيادين اين كنوانس
ــؤوليت، به  موجب  ــذارد. بدين توضيح كه ميزان معادل حدود مس مي گ
نظام تحديد ملي يا بين المللي حاكم تعيين مي شود كه همواره نمي بايد 
ــؤوليت دعاوي در  ــده به موجب تحديد مس ــبه ش بيش از ميزان محاس

حقوق داخلي انتظار جبران خسارت داشت.
ــيون، صريحاً اشاره شده است كه صدور گواهي ايمني  8. در اين كنوانس
از سوي يك كشور به كشتي، نمي تواند مانع ارزيابي مجدد اين اطمينان 
گردد. اين امر به اين معناست كه تعهد دولت با صدور گواهي نامه پايان 
ــت: دولت  ــد "8" ماده ی )7( آمده اس ــرد. همان طور كه در بن نمي پذي
ــؤوليت خود به عنوان  عضوي كه به چنين اطالعاتي اعتماد كرده، از مس
ــت، مبرا  ــده اس دولت صادركننده گواهي نامه اي كه در بند "2" مقرر ش

نخواهد شد. 
ــماري در مسير كسب غرامت  9. در بند "10"، ماده )7( نيز، موانع بي ش
ــيون ارائه  ــركت بيمه گر، مي تواند به دفاعياتي كه كنوانس وجود دارد. ش
ــاره نمايد و اين البته به جز مورد دفاعي است كه نظام  ــت اش كرده اس
ملي يا ر ژيم معاهداتي ناظر بر آن مورد، در اختيار بيمه گر قرار مي دهد. 

ــت كه خوانده، مي تواند مسؤوليت را به   در عين حال مي بايد توجه داش
ــا ميزان بيمه يا تضمين مالي ديگري محدود كند. در هر  ميزاني برابر ب
صورت، خوانده حق دارد كه مالك كشتي را به جريان دادرسي فراخواند. 
ــارت و  ــارت، تعيين خس ــت كه فرايند وقوع خس اين امر به اين معناس

پرداخت آن با فرايندي ملي، وقت گير و مبهم روبه رو مي شود. 
10. در بند "12" ماده ی )7( نيز، مجدداً بر حوزه ی اعمال اين ماده كه 
ــرزميني و منطقه ی انحصاري اقتصادي است اشاره شده است.  درياي س
ــيون هاي ذي ربط يا ملي  ــع درياي آزاد، همچنان در پرتو كنوانس درواق

قرار مي گيرد. 
ــت كه هر دولت عضو،  ــده اس 11. در بند "3" ماده ی )9(، پيش بيني ش
بايد اطمينان نمايد كه دادگاه هايش جهت رسشيدگي به دعاوي جبران 

خسارت به  موجب اين كنوانسيون، صالحيت دارند.
12. در واقع حتي در صورت عدم پيش بيني مكانيسم ها و استانداردهاي 
بين المللي ازجمله دادرسي عادالنه، قوانين و قواعد داخلي و نبود قواعد 
دادرسي مناسب و متناسب با حوزه ی مذكور، امكان استنكاف و شناسايي 

و اجراي رأي مذكور بنابر ماده ی )10( اين كنوانسيون وجود دارد. 
ــايي مذكور در همين  ــادره درصورتي كه موارد عدم شناس 13. آراي ص
ــته باشند، در هر دولت عضوي، مورد شناسايي و اجرا قرار  ماده را نداش
خواهند گرفت و اعاده ی دادرسي، موجبي نخواهد داشت. بنابراين، اموال 
هر كشور مي تواند مورد توقيف و موضوع اخذ مبلغ خسارت قرار گيرد. 

نتیجه گیري 
ــت و به قواعد  ــته اس ــيون حقوق درياها 1982 نپيوس ايران به كنوانس
ــه هرگونه نقض حقوق  ــت ك ــد. اين گونه اس غيرعرفي آن ملزم نمي باش
ــور طرف  خود را در قلمرو دريا در صالحيت دادگاه هاي ملي خود يا كش
دعوا مورد بررسي قرار مي دهد. كنوانسيون حاضر نيز، درپي اين موضوع 

است. 
ــؤوليت مدني براي  ــيون، تعيين گذرگاهي براي مس موضوع اين كنوانس
ــت. اما اين گذرگاه، همچنان  ــارت آلودگي نفت سوخت كشتي اس خس
ــي و الزامات ملي فراتر نمي رود. اين،  ــت دادگاه ها و قوانين مل از صالحي
ــؤوليت مدني را در اين باب تعيين  ــت كه مس همچنان قواعد داخلي اس
ــارت پرداختي از مبنايي فني، صادره از مرجعي  مي نمايد و تعيين خس

بين المللي برخوردار نيست. 
ــم فني و حقوقي بي طرفي به اين منظور طراحي نشده  در واقع، مكانيس
است. تنها به اوصاف فوري،  سريع و مؤثر براي خسارت اكتفا شده است 

كه مورد وثوق و تأييد كشورهاي در حال توسعه نيست. 
ــود را در هر دو موضع خواهان و خوانده در چنين  ــران همواره بايد خ اي
ــيوع آن  دعاوي قرار دهد و امكان بروز هركدام از موارد را با توجه به ش
ــرزميني و منطقه ی انحصاري  ــد. در صورتي كه درياي س ــي نماي ارزياب
ــمار آماج چنين خسارتي است، اين  اقتصادي ايران، به طور مداوم و پرش
ــيون مي تواند منشأ رويه ايی مطلوب در اخذ خسارت از اين باب  كنوانس
ــارت هاي كنوني به چه شيوه اي  ــد. اما سؤال ديگر آن است كه خس باش
ــيوه، چه مزيتي بر راه هاي پيموده پيشين  حل و فصل مي گردد و اين ش
ــه قرار نگرفته  ــه ی توجيهي، ابداً مورد توج ــي كه در مقدم دارد؛ مطلب

است. 
آيا كشتي ها و به طور كلي شناورهاي ايراني از فن آوري در سطح ضوابط 
ــيون، خود را  ــه اول جهاني برخوردارند كه نتوان با امضاي كنوانس درج

آماج دعاوي جديد از سراسر جهان مواجه ساخت؟ 
ــيون، رسماً و صريحاً از هرگونه استناد به  با توجه به اين كه اين كنوانس
مصونيت دولت ها ممانعت نموده است، اموال دولت ايران و در وهله اول، 

كشتي و محتويات آن، مي تواند موضوع پرداخت غرامت قرار گيرد. 
ــيون مذكور، بدون ارزيابي توان فني،  ــتن به كنوانس به  طور كلي، پيوس

حقوقي و مالي كشور، نمي تواند از وجاهت برخوردار باشد. 
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مهم ترین موانع ترانزیت كاال بين ایران و روسيه

عالقه مندي بندر شانگهاي به مشاركت در توسعه ی بندر شهيد رجایي

مهندس صدر در دیدار با معاون وزیر حمل ونقل روسيه تشریح كرد:

وزي�ر  مع�اون  داويدنك�و"،  "الكس�اندر 
حمل و نقل روس�يه ک�ه در رأس هيأتی به 
منظور ش�رکت در هش�تمين کميس�يون 
همكاری ه�ای اقتصادی دو کش�ور ايران 
و روس�يه به ته�ران آمده ب�ود، در ديدار 
ب�ا "س�يد عطاءاله ص�در"، مع�اون وزير 
س�ازمان  مديرعام�ل  و  تراب�ری  و  راه 
دو  ت�اش  بنادرودريان�وردی، خواس�تار 
کش�ور جهت توس�عه ترانزيت در مس�ير 

کريدور شمال و جنوب شد.

ــر راه و  ــاون وزي ــدر" مع ــه ص ــيد عطاءال "س
مديرعامل سازمان بنادرودريانوردی نيز در اين 
ــعه ی ترانزيت در  ديدار با تأكيد بر اهميت توس
ــمال جنوب، مهم ترين موانع بر سر  كريدور ش
ــيه را قوانين  راه ترانزيت كاال بين ايران و روس
ــده  ــور و نرخ تمام ش گمركی پيچيده دو كش
ــت: "اگر نرخ  ــه ی حمل عنوان كرد و گف كراي
ــد و قوانين تسهيل  كرايه ی حمل رقابتی نباش
نشود، ديگر اين مسير در رقابت با ساير مسيرها 

اقتصادی نيست".
وی افزود قوانين و مقررات گمركی نيز مربوط 
ــال هايی بوده كه روابط دو كشور در اين  به س

سطح نبوده لذا بازنگری در قوانين بايد از اهم 
اقدامات دو كشور باشد.

ــازمان بنادرودريانوردی با اشاره  مديرعامل س
ــعه  ــرمايه گذاری و اجرای طرح های توس به س
ــهر توسط دولت  در بنادر انزلی، اميرآباد و نوش
ــط بخش  ــتارا توس ــادر فريدونكنار و آس و بن
ــی در بنادر  ــهيالت خوب خصوصی گفت: "تس
ــت و آمادگی جابه جايی  ــده اس ايران ايجاد ش
ــی در بنادر  ــی از كاالهای ترانزيت ــم باالي حج
ــزود: "از آن جا كه  ــران وجود دارد". صدر اف اي
ــايه  ــيه از طريق دريای خزر همس ايران و روس
هستند بايد در فعال نمودن حمل ونقل در اين 

دريا تالش كنند".

پیشنهادهای طرف روسي
ــه  ــاره ب ــا اش ــو" ب ــدار "داويدنك ــن دي در اي
تفاهم نامه ی كريدور شمال- جنوب بين ايران، 
ــان كشورهای  ــيه گفت: "كارشناس هند و روس
ــات حمل ونقل و  ــن تفاهم نامه از امكان عضو اي
ترانزيتی يكديگر در اين مسير بازديد كرده اند 
ــير بهترين مسير  و همگی اذعان دارند اين مس

برای ترانزيت كاال است".
ــهيالت  ــرد: ايجاد امكانات و تس ــد ك وی تأكي

ــط ايران  ــر راه اين كريدور توس ــب بر س مناس
ــيس ترمينال های دپوی  و روسيه ازجمله تأس
ــرويس مناسب و رفع  كانتينر جهت ارائه ی س
نيازهای تعميراتی كانتينر، می توانند تردد كاال 

را در اين مسير رونق ببخشند.
ــاره به  ــيه با اش ــاون وزير حمل ونقل روس مع
ــور  همكاری های دريايي- بندری خوب دو كش
ــال اخير، اولين گردهم آيی مديران  در چهار س
ــيه ی خزر و برگزاری مانور مشترك  بنادر حاش
ــا آلودگی در  ــات و مبارزه ب ــت وجو و نج جس
بندر انزلی را از دست آوردهای اين همكاری ها 
ــمرد و گفت: "در ماه آوريل مديران بنادر  برش
ــيه ی  خزر بار ديگر در بندر اوليای روسيه  حاش
ــت را برگزار  ــدار و دومين نشس با يكديگر دي

خواهند كرد".
همچنين پيشنهاد كرد: ساختاری  "داويدنكو" 
ــو، بين  ــس و توكي ــه ی پاري ــابه تفاهم نام مش
ــيه دريای خزر ايجاد شود. در  كشورهای حاش
اين ديدار مدير بندر آليای روسيه نيز به روابط 
بسيار خوب و دوستانه بين مسؤولين بندر اليا 
و انزلی اشاره نمود و از همكاری های مسؤولين 
ــكر و قدردانی  ــكالت تش ــع مش ــت رف در جه

نمود.

مدي�ران گروه بين المللی بندر ش�انگهای 
چين به رياست "هوانگ زين"، معاون اين 
گروه در ماقات با "س�يد عطاءاله صدر"، 
مع�اون وزي�ر راه و تراب�ری و مديرعامل 
از عاقه مندي  بنادرودريانوردی،  سازمان 
جهت مش�ارکت در طرح توس�عه ی بندر 

شهيد رجايی خبر دادند.
ــاره  در اين ديدار "مهندس عطاءاله صدر" با اش
به قابليت ها و پتانسيل بندر شهيد رجايی گفت: 
ــه ی ورودی  ــرار گرفتن در دهان ــن بندر با ق "اي
ــمال- جنوب  ــير كريدور ش خليج فارس و مس
ــيپ منطقه  می تواند نقش مهمی در بازار ترانش
ــای ترانزيت از  ــا نمايد و عالوه بر اين كااله ايف
ــورهای CIS نيز  ــه مقصد كش ــير داخلی ب مس

می تواند از طريق اين بندر جابه جا شود".
ــعه ی بندر شهيد رجايی  وی به طرح های توس
ــاز به فاز  ــعه ی ف ــاره كرد و گفت: "با توس اش
ــت بندر به ميزان قابل توجهی  اين بندر ظرفي

افزايش خواهد يافت". 

ابراز  ــوردی  بنادرودريان ــازمان  س ــل  مديرعام
اميدواری كرد، با همكاری و مشاركت دو بندر 
ــانگهای چين بتوان  ــهيد رجايی ايران و ش ش
ــل توجهی از بازار حمل ونقل دريايی  بخش قاب

جهان را جذب نمود.

ــاون گروه  ــگ زين"، مع ــه "هوان در اين جلس
بين المللی  بندر شانگهای با اشاره به موقعيت 
ــهيد رجايی و نقش  ــی ممتاز بندر ش جغرافياي
ــوان دروازه ی ورودی  ــه عن ــدر ب ــم اين بن مه
ــل ايران  ــاد و حمل ونق ــارس، در اقتص خليج ف

گزارش
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التزام به قرداد 1975 الجزایر
اعتراف مقام روسي به 

معطلي كشتي هاي ایراني 
در بنادر آستاراخان

ایران و عراق بر بازگشایي دفتر CBC تأكيد كردند

اي�ران و ع�راق در تازه تري�ن نشس�ت 
مش�ترک همكاري هاي بندري- دريايي 
در تهران بر بازگش�ايي دفتر مش�ترک 
هماهنگ�ي )CBC( در چارچوب قرارداد 

1975 الجزاير تأکيد کردند.
ــركل ترانزيت و  ــر"، مدي ــن صادقي ف "محس
ــازمان بنادرودريانوردی كه اخيراً  تعرفه  ی س
ــتی معاونت بندری اين سازمان  حكم سرپرس
ــت، با اعالم اين خبر،  را نيز دريافت كرده اس
ــاي مذاكره و توافقات  ــاير محوره در مورد س
طرفين در اين نشست افزود: "در اين نشست 
ايران عالقه مندي خود را برای سرمايه گذاري 
ــكله ی كانتينري در بندر ام القصر اعالم  در اس
ــد طرف عراقي شرايط الزم را  نمود و مقرر ش
در چارچوب ضوابط و مقررات شركت دولتي 

بنادر عراق فراهم كند".
ــازمان بنادر و  ــدری س ــت معاونت بن سرپرس
ــن از توافق تهران و بغداد  دريانوردی همچني
ــت تفاهم خواهرخواندگي  براي تبادل يادداش
ــره عراق خبر داد و  ــهر و بص بين بنادر خرمش
افزود: "شركت كشتيراني والفجر آمادگي خود 
ــافري بين بنادر  ــدازي خط مس ــراي راه ان را ب

خرمشهر و بنادر عراقي اعالم نموده است".
به گفته ی "صادقي فر" همكاري هاي آموزشي 

ــرف بود  ــورد توافق دو ط ــوارد م ــر م از ديگ
ــالم آمادگي نمود  ــاس آن ايران اع ــه براس ك
ــي دريايي را با هدف صدور  دوره هاي آموزش
ــران و  ــي بين المللي براي افس مدارك درياي

مهندسين عراقي برگزار نمايد.
ــترش همكاري ها در زمينه ی  وي افزود: "گس
ترانزيت كاالهاي عراقي از طريق بنادر ايراني 
ــهر و امام از ديگر موارد  به ويژه بنادر خرمش

مورد بحث در اين نشست بود".
"صادقي فر" از اعطاي تخفيف 50 درصدي در 
ــتي و كاالهاي ترانزيتي عراق  هزينه هاي كش
ــهر به عنوان  ــادر امام خميني و خرمش در بن
يكی از بندهای توافق تهران خبر داد و گفت: 
ــهيالت  ــاخت ها و تس "با توجه به وجود زير س
ــن فرصت براي  ــادر بهتري ــدرن در اين بن م
ــن مزيت ها  ــرف عراقي از اي ــرداري ط بهره ب
براي ترانزيت كاال از طريق بنادر ايران فراهم 

است". 
شركت كشتيراني جمهوري اسالمي نيز اعالم 
ــت  ــت در صورت درخواس آمادگي نموده اس
ــل كاالهاي ترانزيتي  طرف عراقي جهت حم
عراق از بنادر مختلف به مقصد عراق از طريق 
ــهر همكاري الزم  بنادر امام خميني و خرمش

را به عمل آورد. 

مع�اون وزي�ر صناي�ع و مناب�ع طبيع�ي 
آس�تاراخان در بازديد از بن�در انزلی در 
برابر اعام مشكات کش�تی های ايرانی 
در بن�ادر آس�تاراخان روس�يه، معطل�ی 
ش�ناورهای ايران در بنادر اين کش�ور را 

پذيرفت.
ــويلی" در ديدار با  "يوري آلكسيوويچ ماخوش
ــتان گيالن با  ــركل بنادرودريانوردي اس مدي
ــت اين موانع را مرتفع  بيان اين كه درصدد اس
ــازد گفت: "ما خواهان فعال شدن كريدور  س
شمال- جنوب هستيم". "ماخوشويلي" اظهار 
ــرعت  ــل به اين هدف با س ــت: "براي ني داش
ــتيم و با  ــعه ی بندر اولياء هس ــغول توس مش
ــعه ی بندر انزلي را  خشنودي برنامه هاي توس

دنبال مي كنيم". 
وي تصريح كرد: توسعه ی اين دو بندر و ارتباط 
ــاخت هاي  ــتمر آن ها در كنار ديگر زيرس مس
ــيار مؤثري  ــير نقش بس مورد نياز در اين مس
ــمال- جنوب دارد.  ــدن كريدور ش در فعال ش
ــرمايه گذاران براي  ــاره به تمايل س وي با اش
ــتاراخان افزود:  ــادر آس ــرمايه گذاري در بن س
"برنامه ی ما افزايش ظرفيت بنادر اولياء به 32 
ميليون تن تخليه و بارگيري در سال است". 

ــتاراخان همچنين  رييس هيئت اعزامي از آس
ــتي هاي  ــكالت كش ــس از طرح برخي مش پ
ايراني از زبان مديركل بنادرودريانوردي استان 
گيالن و معاونين كشتيراني درياي خزر ادغان 
ــتي هاي  ــم كه بعضاً كش ــت: اطالع داري داش
ايراني در بنادر ما معطل مي شوند، درصدديم 
ــويلي"  ــكالت را رفع كنيم. "ماخوش اين مش
ــتي هاي ايراني و  ــراي تعمير كش همچنين ب
ــتي براي طرف ايراني  ــاخت كش همچنين س

اعالم آمادگي كرد.

 انزلی بندری پیشرفته
ــركت كشتي سازي گاالكتيكای  مديرعامل ش

ــهيد رجايی  ــت: "با بازديدی كه از بندر ش گف
داشتيم با پتانسيل های اين بندر بيش تر آشنا 
شديم و زمينه ی مشاركت خارجی در اين بندر 
ــت و ما بسيار عالقه مند به مشاركت  فراهم اس

در توسعه اين بندر هستيم".
ــاره به تجربه و ظرفيت مناسب بندر  وی با اش
ــانگهای با تخليه و  ــانگهای گفت: "بندر ش ش

ــون TEU در رتبه ی دوم  بارگيری 28/5 ميلي
ــبی در  جهان قرار دارد و دارای تجربيات مناس
ــب به شركت های  زمينه ی ارائه خدمات مناس
ــتيرانی است كه اين امر می تواند به جذب  كش
ــری از ترافيك و بازار حمل ونقل دريايی  بيش ت
ــهيد رجايی كمك  ــدر ش ــران و بن ــه اي كاال ب

نمايد".

ــه گروه  ــد ك ــه مقرر ش ــن جلس ــان اي در پاي
ــانگهای با مطالعه و بررسی  بين المللی بندر ش
ــيل های  ــر در خصوص موقعيت و پتانس بيش ت
بندر شهيد رجايی طرح پيشنهادی خود را در 
ــعه بندر شهيد رجايی  زمينه همكاری در توس

به سازمان بنادرودريانوردی ارائه كند.
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س�ومين نشس�ت مش�ترک همكاری های 
بن�دری و دريايی اي�ران و آفريقای جنوبی 
با هدف بررس�ي راهكارهای توس�عه روابط 
بن�دری و دريايی در ش�هر دورب�ان برگزار 

شد. 

بنابر اعالم معاونت بندري و مناطق ويژه سازمان 
بنادر و دريانوردی، نشست دوربان در پي يادداشت 
ــالس تهران  ــور در اج ــم 14 بندي دو كش تفاه
ــترش همكاري ها  صورت گرفته و طرفين بر گس

در دو بخش بندري و دريايي تأكيد كردند. 
ــور بندری  ــابق ام ــاطعی"، معاون س "عليرضا س

ــازمان بنادرودريانوردی در اين باره گفت: "در  س
ــی دوره ها و مراكز  ــت دوربان ايران با معرف نشس
ــت ارائه  ــی خود را جه ــور آمادگ ــی كش آموزش
خدمات آموزشی در زمينه های بندری و دريايی 

به آفريقای جنوبی اعالم نمود".
وی افزود: "دو طرف در اين نشست در خصوص 
ــص در زمينه ی كنترل و  انتقال تجارب و تخص
بازرسی كشتی ها توافق كردند و همچنين مقرر 
ــد هنگام برگزاری مانورهای تجسس و نجات  ش
ــا آلودگی از نمايندگان يكديگر جهت  و مقابله ب

شركت در مانورها دعوت به عمل آورند". 
ــی تمايل خود  ــاطعی" گفت: "طرف آفريقاي "س

ــتفاده از ناوگان كشتيرانی جمهوری  را جهت اس
ــرد و طرفين در زمينه ی  ــالمی ايران اعالم ك اس
ــتی توافق  ــر كش ــاخت و تعمي ــكاری در س هم

كردند". 
ــازمان  ــی س ــور درياي ــاون ام ــه ی مع ــه گفت ب
ــرف  ــت دو ط ــن نشس ــوردی در اي بنادرودريان
ــايی  شناس ــم  تفاه ــت  يادداش ــس  پيش نوي
گواهينامه های دريانوردی و همچنين پيش نويس 
ــهيد  ــت تفاهم خواهرخواندگی بنادر ش يادداش
رجايی و دوربان را مبادله نمودند و قرار شد اين 

دو پيش نويس در اجالس آتی نهايی شود.

توافقات بخش دریایي:
ــايي گواهينامه هاي  ــت تفاهم شناس 1- يادداش
دريانوردي توسط مقامات ذي ربط دو كشور تأييد 

و مقرر شد در اجالس بعدي نهايي شود. 
ــي جمهوري اسالمي  2- دوره  ها و مراكز آموزش
ــي معرفي و مقرر  ــران به طرف آفريقاي جنوب اي
ــد طرف مذكور نظر خود را در اين زمينه ارائه  ش

نمايد.
3- طرفين در خصوص انتقال تجارب و متخصص 

در زمينه ی كنترل و بازرسي توافق نمودند.
4- طرفين توافق نمودند هنگام برگزاري مانورهاي 
تجسس و نجات و مقابله با آلودگي از نمايندگان 
يكديگر جهت شركت در مانورهاي مذكور دعوت 

به عمل آورند. 

توافقات بخش بندري :
1- پيش نويس يادداشت تفاهم خواهرخواندگي 
بنادر شهيد رجايي و دوربان از سوي طرف ايراني 
ارائه شد. مقرر شد يادداشت تفاهم ياد شده پس 
از طي مراحل قانوني در كشور آفريقاي جنوبي در 

اجالس آتي دو كشور امضا گردد.
2- طرفين آفريقاي جنوبي تمايل خود را جهت 
ــتفاده از ناوگان كشتيراني جمهوري اسالمي  اس
ايران اعالم نمود. مقرر گرديد طرفين بخش هاي 

خصوصي را در اين زمينه ترغيب نمايند.
3- طرفين موضوع همكاري در زمينه ی ساخت و 

تعمير كشتي را مورد تأييد قرار دادند. 

ــت گفت: "بندر  ــتاراخان نيز در اين نشس آس
ــران در درياي خزر  ــي بزرگ ترين بندر اي انزل
ــال های اخير  ــرفت خوبي طی س است و پيش

داشته است". 
ــار  ــريف اوف" اظه ــچ ش ــان مامدااليوي "رحم
ــت: "زمان بارگيري كشتي ها و ثبت اسناد  داش
مورد نياز در اين بندر زود انجام مي شود كه از 
ــای  ترانزيتی و همكاری های  نظر همكاری ه

بندری حايز اهميت است".
ــتان گيالن نيز  ــركل بنادرودريانوردي اس مدي
ــت فعلي  ــن بيان ظرفي ــت، ضم در اين نشس
ــعه بندر انزلي، با اشاره به اين كه هم  طرح توس
ــرمايه گذاري در  ــون 300 ميليون دالر س اكن
ــعه ی بندر در حال انجام است ابراز  طرح توس
ــي نقطه ی اتصال  ــرد تا بندر انزل اميدواري ك
ــعه ی ترانزيت  ــدر اولياء براي توس خوبي با بن

باشد.
"مهندس كوهساري" اظهار داشت: "در هشت 
ــزار تن  ــون و 526 ه ــال4 ميلي ــه ی امس ماه
ــن بندر صورت گرفت  ــه و بارگيري در اي تخلي
ــود تا پايان سال به هفت  كه پيش بيني مي ش
ــد". وي همچنين گفت: "اين  ميليون تن برس
ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبلي حدود 

33 درصد رشد را نشان مي دهد". 

توافقات دوربان 
نشست مشترك همكاري هاي بندري و دریایي ایران و آفریقاي جنوبي
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هنوز از تشكيل جلسه  ی شورای عالی 
صنایع دریایی خبری نيست

عليرغم وعده های داده شده 

ــی ايران، در اين  ــی درياي دبير انجمن مهندس
ــگار "مارين نيوز" گفت: "تا آن جا  باره به خبرن
ــراد و چهره های  ــه ما اطالع داريم، برخی اف ك
ــد صنايع دريايی، خارج از ساختار وزارت  ارش
ــتند،  ــع و معادن، پيگير اين موضوع هس صناي
ــه يك جايگاه  ــد تا زمانی ك اما به نظر می رس
ــب اختيار، در حد  ــی، توان مند و صاح تخصص
ــت وزير، برای اين موضوع در نظر گرفته  معاون
ــود، به هيچ وجه شاهد پيشرفت اين قضيه  نش

نخواهيم بود."
ــری" ، با بيان اين كه  ــن رضا صف "مهندس حس
»ظرفيت های موجود در وزارت صنايع، بسترساز 
تحقق اهداف قانون حمايت از توسعه ی صنايع 
دريايی نيست«، تصريح كرد: "سؤال ما از وزير 
ــان همايش صنايع دريايی،  صنايع كه در جري
از برگزاری سريع جلسه ی شورای عالی صنايع 
دريايی خبر دادند، اين است كه چه اقدامی در 

اين مدت انجام شده است؟"
ــش های جامعه ی  ــر پرس ــب ديگ وی، مخاط
ــالمی دانست و  ــورای اس دريايی را مجلس ش
ــؤال ما از مجلس اين است كه  توضيح داد: "س
وقتی قانونی از سوی مجلس تصويب و در خود 
ــون، مدت محدودی برای اجرای آن تعيين  قان

می شود؛ چرا اين امر، تحقق نمی يابد؟
"صفری"، با اشاره به اين كه »در قانون حمايت 
ــعه ی صنايع دريايی، محدوديت زمانی  از توس
10 ساله برای اجرای آن در نظر گرفته شده«، 
گفت: "در حالی كه حدود دو سال از اين مدت 
ــی در اين زمينه  ــاًل هيچ اقدام می گذرد، عم

انجام نشده است."
ــی دريايی ايران، با اشاره  دبير انجمن مهندس

به پيگيری های اين انجمن برای اجرايی شدن 
قانون حمايت از توسعه ی صنايع دريايی، يادآور 
شد: "ما در اين زمينه، حتی دستورالعمل هايی 
را در قالب مصوبات پيشنهادی اولين جلسه ی 
شورای عالی صنايع دريايی تدوين و در جريان 
ــر صنايع ارائه  ــش صنايع دريايی، به وزي هماي

كرديم."
"صفری" تأكيد كرد كه خواست اصلی جامعه ی 
دريايی در شرايط كنونی، اقدام عاجل، فوری و 
اصولی وزارت صنايع در جهت اجرا شدن قانون 

حمايت از توسعه ی صنايع دريايی است.
ــل  حمل ونق ــه ی  كميت ــس  ريي ــن،  همچني
ــخيص مصلحت نظام،  ــه ی مجمع تش دبيرخان
ــرا نكردن قانون  ــفانه اج با بيان اين كه »متأس
ــت«،  ــده اس ــور، به يك رويه تبديل ش در كش
ــاهد  گفت: "در بخش حمل ونقل ريلی هم، ش
ــتيم كه به  رغم مصوبه ی مجلس برای  آن هس
اختصاص اعتبارات، اين امر، محقق نمی شود."

ــاره راه كارهای  ــادی" كه درب "رحمت اهلل مهاب
ــت از  ــون حماي ــدن قان ــی ش ــری اجراي پيگي
ــا خبرنگار "مارين  ــعه ی صنايع دريايی، ب توس
نيوز" گفت وگو می كرد، افزود: "نهادهايی مثل 
ــور، ديوان محاسبات و ديوان  بازرسی كل كش
عدالت اداری، در اين زمينه بايد حساس باشند 

و داليل اجرا نشدن قوانين را پيگيری كنند."
ــالمی و  ــورای اس وی در عين حال، مجلس ش
ــت و  ــی اصلی اين امر دانس ــا را متول NGO ه
تأكيد كرد: "انجمن های تخصصی، با برانگيختن 
حساسيت های مراجع ذی ربط، نقش مهمی در 

اين زمينه برعهده دارند."
ــاور  ــردار عليرضا در"، مش ــال، "س ــن ح در اي

ــتاد كل نيروهای مسلح نيز، با اشاره  دريايی س
به تدوين طرحی اجرايی برای توسعه ی صنايع 
ــكيل  ــت: "اميدواريم تش ــور، گف ــی كش درياي
ــورای عالی صنايع دريايی،  ــه ی ش اولين جلس
ــع، به زودی محقق و  طبق گفته ی وزير صناي

طرح هايی از اين قبيل در آن، بررسی شود."
ــدی"،  محم ــح اهلل  فت ــدس  "مهن ــن،  همچني
مديرعامل شركت ايزوايكو، با اشاره به ادامه ی 
ــع دريايی برای  ــد صناي ــری مديران ارش پيگي
تشكيل هرچه سريع تر اولين جلسه شورايعالی 
صنايع دريايی، به "مارين نيوز" گفت: " وزارت 
صنايع در اين زمينه، از ما اطالعاتی را دريافت 
كرده است و اميدواريم به زودی اقدامات الزم 

برای تشكيل جلسه، نتيجه دهد."
ــم رزازان"، مديركل تأمين  "مهندس عبدالكري
و نگهداری تجهيزات سازمان بنادرودريانوردی، 
نيز با ابراز تأسف از تأمين نشدن اعتبار صندوق 
ــكيل اين  حمايت از صنايع دريايی، گفت: "تش
ــت،  ــه از محورهای اصلی قانون اس صندوق ك
ــی از صنعت  ــيار خوب ــت بس ــد حماي می توان
ــته باشد؛ اما امسال اعتباری  كشتی سازی داش

به اين صندوق اختصاص نيافت." 
ــادر، در  ــازمان بن ــاره به اين كه »س ــا اش وی ب
ــت دريايی،  ــعه ی صنع ــد و توس زمينه ی رش
ــت«،  حمايت های مالی خود را اعمال كرده اس
ــن زمينه، وزارت  ــزود: "نقش اصلی را در اي اف
ــی صنعت  ــه عنوان متول ــادن، ب ــع و مع صناي
ــه اميدواريم با اجرايی  ــی برعهده دارد ك درياي
ــی الزم، از  ــه زودی منابع مال ــدن قانون، ب ش

طريق صندوق صنايع دريايی، تأمين شود."

با گذش�ت بيش از يك ماه از ايراد س�خنان وزرای صنايع و دفاع، در مراسم افتتاحيه ی 
يازدهمين همايش صنايع دريايی که طی آن، از »برگزاری قريب الوقوع اولين جلس�ه ی 
شورای عالی صنايع دريايی به رياست رييس جمهوری« خبر داده شد؛ هنوز زمان دقيق 
برگزاری اين جلس�ه، مشخص نشده و گزارشی هم در اين باره از سوی وزارت صنايع و 

معادن انتشار نيافته است.

گزارش
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گزارش

مالكان كشتی به دنبال ملك

مهم ترین مسائل اتحادیه ی مالكان كشتی، در مجمع عمومی ساليانه  مطرح شد 

 تينا صفاهيه 

اتحاديه ی مالكان کش�تی ايران )امكا(، که فعاليت اش را از دو سال پيش و با 31 عضو آغاز کرد، 
هم اکن�ون با نزديك به 100 عضو حقوقی و حقيقی، در حالی اهدافش را پيگيری می کند که هنوز 
مقر ثابتی، به عنوان دفتر اتحاديه ندارد. اين موضوع، به عنوان يكی از مسايل اصلی، در نشست 
مجم�ع عموم�ی عادی )س�اليانه( اين اتحاديه، که در روز يك ش�نبه، 8 آذر ماه و در س�اختمان 
مرکزی کش�تيرانی جمهوری اسامی ايران )برج آسمان( برگزار ش�د، مورد بررسی قرار گرفت. 
اي�ن همايش، به دليل حض�ور تقريبی تنها نيمی از اعضای اتحاديه و غيبت نمايندگان س�ازمان 
بنادرودريانوردی و نيز "محمدحس�ين داجمر"، مديرعامل کش�تيرانی جمهوری اسامی ايران و 
رييس هيئت مديره ی اتحاديه ی مالكان کش�تی ايران، فضايی س�رد را بر خود حاکم داشت. در 
اين جلس�ه که رياس�ت آن را "بهم�ن اختری" بر عهده داش�ت و "محمدرضا ق�ادری" و "صمد 
ميهن دوست"، به عنوان ناظران و نيز "کتايون معينی" به عنوان منشی حضور داشتند، چند تن 
از دس�ت اندرکاران اتحاديه، س�خنانی ايراد کردند و از حضور "مظفر عليخانی"، نماينده ی اتاق 
بازرگان�ی و صنايع و معادن ايران و نيز "مصطفی مطورزاده"، رييس فراکس�يون دريايی مجلس 

شورای اسامی، استقبال به عمل آمد.  
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"محمدتقی روشنايی"، خزانه دار هيئت مديره ی 
ــتی، ضمن ارائه ی گزارش  اتحاديه ی مالكان كش
ــه داری و قرائت پيش بينی مصارف و منابع  خزان
ــال 1388، از برآورد 20  درآمدی اتحاديه در س
ميليون ريال كسری بودجه در سال جاری خبر 
ــت: "در صورت جذب 20 عضو  داد و اظهار داش
جديد و افزايش حق عضويت از رقم 400 هزار به 
600 هزار تومان، در سال 1389، وضعيت مالی 
مناسب تری را برای اتحاديه، می توان پيش بينی 
كرد". در ادامه ی گردهم آيی، افزايش 50 درصدی 
ميزان حق عضويت، نظرات مخالف و موافقی را از 

طرف اعضای حاضر، به همراه داشت. 
ــه ی مالكان  ــميعی"، دبيركل اتحادي "محمد س
ــه فعاليت اين  ــاره به اين ك ــتی ايران، با اش كش
اتحاديه، تاكنون در مكانی كه متعلق به كشتيرانی 
جمهوری اسالمی ايران است و بايد تخليه شود، 
صورت گرفته است، حمايت اعضا را برای خريد 
ملك اختصاصی توسط دبيرخانه ، ضروری دانست 
ــت: "در صورت بهره مندی از مكانی ثابت و  و گف
مستقل، كه شايستگی حضور مالكان شناورها را 
ــد، خواهيم توانست با آرامش فكری  داشته باش

بيش تری، وظايف خود را به انجام برسانيم".
ــو"، رييس كانون  ــداهلل قطب رزمج "كاپيتان اس
ــز، با تأكيد بر اهميت وجود  دريانوردان خبره ني
ــانی ثابت برای اتحاديه، بيان كرد كه  مكان و نش
ــت مبلغی اندك، از طرف هر يك از اعضا،  پرداخ
ــه ی الزم برای خريد  ــد در مجموع هزين می توان
ــنهاد  ــر را فراهم آورد. وی، پيش ــك مورد نظ مل
كرد: "می توان اين كمك ها را با عنوان حق خريد 
ــك، و نه به صورت افزايش حق عضويت، و به  مل

ميزان توانايی هر يك از اعضا دريافت كرد".
ــه تعلق اعضای  ــاره ب ــو"، همچنين با اش "رزمج
اتحاديه به بخش خصوصی و حمايت های صورت 
ــا توجه به اصل 44 قانون  گرفته از اين بخش، ب
ــدود 2 ميليون  ــی، پرداخت مبلغی در ح اساس
ــياری از اعضا  تومان را، مطابق با توانايی مالی بس

دانست. 
ــوری"،  ــدس محمد س ــر، "مهن ــوی ديگ از س

ــركت ملی نفتكش و نايب رييس  مديرعامل ش
ــدن  ــتی ايران، فراهم ش ــه ی مالكان كش اتحادي
امكانات اوليه، مانند مكان اختصاصی را، از الزامات 
رشد هر اتحاديه ايی دانست. وی، همچنين تأكيد 
ــی مالی اعضای  ــل تفاوت تواناي ــرد كه به دلي ك
مختلف و برای جلوگيری از وارد آوردن فشار به 
آن ها، دريافت چنين مبالغی را بايد به جلسه ايی 
ــر، مانند يك ضيافت صميمانه موكول كرد،  ديگ
تا پرداخت كمك های مالی، به صورت داوطلبانه 

انجام شود. 
ــق عضويت اعضا به  ــه، افزايش ميزان ح در ادام
ــاب مالی  ــده، در كنار صورت حس ــغ ياد ش مبل
منتهی به سال 1387 و گزارشات هيئت مديره، 
با رأی حداكثری اعضای حاضر در مجمع عمومی 

اتحاديه ی مالكان كشتی، به تصويب رسيد. 
بخش ديگر اين گردهم آيی، بنابر دستور جلسه 
ــان از طريق رأی كتبی اعضای  به انتخاب بازرس
ــی آن، "عبداهلل  ــص يافت، كه ط حاضر، تخصي
ــی و "عبداالمير  ــی"، به عنوان بازرس اصل معين
ــازرس علی البدل انتخاب  ــه عنوان ب برازنده"، ب
شدند. به عالوه، بار ديگر، روزنامه ی اقتصاد پويا، 
به عنوان روزنامه ی رسمی و كثيراالنتشار، برای 

درج اطالعيه های اين اتحاديه تعيين شد. 

دست آوردهای دوساله ی اتحادیه
ــع عمومی  ــوری" در مجم ــدس محمد س "مهن
ــی از عملكرد  ــتی، گزارش اتحاديه ی مالكان كش
ــال های 87-1388 را ارائه داد و  دبيرخانه در س
ــمرد:  عمده ترين فعاليت های آن را، چنين برش
"افتتاح اولين دفتر نمايندگی اتحاديه در خرمشهر 
ــال جاری برای ارتباط آسان تر  كه در مهر ماه س
اعضای محلی با اين اتحاديه گشايش يافت، انتشار 
كتاب نماهای قابل استفاده برای كشتی های بزرگ 
و شناورها به دو زبان فارسی و انگليسی كه برای 
ــت، برگزاری  اولين بار در ايران صورت گرفته اس
ــی و اقتصادی در دو  ــات كارگروه  فنی، مال جلس
مرحله با محوريت حذف برگ سبز برای شناورها 
ــاری، برگزاری  ــال ج ــی در س ــن گمرك از قواني

ــی، داوری و بين الملل  ــات كارگروه حقوق جلس
ــت چگونگی همكاری  ــه مرحله با محوري در س
ــهيالت  ــا و اتحاديه  و نحوه ی دريافت تس بيمه ه
ــوخت مورد نياز كشتی ها و  برای اعضا، تأمين س
ــناورها و حل اختالفات موجود با شركت ملی  ش
نفتكش به دليل تفاوت قيمت داخلی و بين المللی 
سوخت، كمك به حل مسأله ی توقيف شناورهای 
ــهيالت وجوه اداره شده با  خريداری شده از تس
ــی از بازپرداخت وام  ها، تقليل ماليات  تقبل بخش
ــوق دادن آن به سمت سيستم  ــناورها و س بر ش
ــتی ها در  تناژ تكس و كاهش هزينه ی ثبت كش
ــتن آن ها و در  ــر، به منظور به رهن گذاش محض

صورت استفاده از تسهيالت بانكی". 
ــه تعداد اعضای  ــاره به اين ك وی در ادامه، با اش
ــداد ارگان های دريايی  ــه، به  رغم قلّت تع اتحادي
ــم گيری را از ابتدا تاكنون  ــور، افزايش چش كش
ــته است، گفت: "در اين مدت، هيئت مديره  داش
ــا را حفظ كند.  ــت تا منافع اعض تالش كرده اس
چارچوب و برنامه های حركت اتحاديه، مشخص 
ــداف موجود را به  ــده و اميدواريم بتوانيم اه ش
بهترين صورت دنبال كنيم. اما بايد به ياد داشته 

باشيم كه هنوز در ابتدای راه هستيم".
ــی اتحاديه ی  ــه ی مجمع عموم ــان جلس در پاي
ــورزاده"، رييس  ــتی، "مصطفی مط مالكان كش
فراكسيون دريايی و نماينده ي مردم خرمشهر در 
مجلس شورای اسالمی، در جمع اعضای اتحاديه 
حضور يافت و با ابراز عالقه مندی از سوی مجلس 
ــالمی برای پيگيری مسائل حوزه ی  ــورای اس ش
ــيون، برای اولين بار در  دريا، گفت: "اين فراكس
سال جاری، در مجلس شورای اسالمی به وجود 
آمد و نمايندگان مناطق ساحلی شمال و جنوب 
و نيز بعضی ديگر از نمايندگان عالقه مند به اين 
ــد. هدف ما در  ــه عضويت آن درآمدن موضوع، ب
ــيون، حمايت از صنعت كشتی سازی  اين فراكس
ــعه ی بنادر در كرانه و  و حمل ونقل دريايی، توس

پس كرانه و ديگر مسايل مرتبط با درياست".
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س�ومين هماي�ش ملی صناي�ع فراس�احل، در 
روزه�ای س�وم و چهارم آذرماه س�ال جاری، با 
حضور کارشناسان و مديران حرفه ايی بخش های 
ش�رکت های  و  کارفرماي�ی  و  سياس�ت گذاری 
طراح�ی و مهندس�ی، پيمان کاران، س�ازندگان 
تأسيس�ات و تجهي�زات، اس�اتيد و محقق�ان 
دانش�گاهی صنع�ت نف�ت، انجم�ن مهندس�ی 
دريايی ايران و مؤسسه ی رده بندی ايرانيان، در 
س�الن همايش  "جابربن حيان دانش�گاه صنعتی 

شريف" برگزار شد.
در اي�ن همايش، ش�رکت کنندگان با تش�كيل 
هشت گروه تخصصی فن آوری نانو و تحقيقات، 
کارگ�روه تخصصی طراحی و مهندس�ی، کارگاه 
ساخت و نصب، کارگاه تعمير و نگهداری، کارگاه 
تخصصی ايمنی، بازرس�ی و رده بن�دی، کارگاه 
تخصصی مديريت و آموزش و همچنين ميزگرد 
تخصصی وضعيت و برنامه های صنايع فراساحل 

کشور، به بحث و تبادل نظر پرداختند. 

پيوند و هم افزایی صنعت و دانشگاه

گزارش سومين همایش ملی صنایع فراساحل

ابوالفضل جعفری نژاد

گزارش



 سعی داشته ايم تا به خالء میان تجارب 
صنعت�ی و ايده ه�ای دانش�گاهی توج�ه 

كنیم
ــيف"، سرپرست مركز  ــعيد س "دكتر محمدس
ــی دريايی دانشگاه صنعتی  پژوهشی- مهندس
شريف، نخستين سخنران اين همايش بود كه 
با اشاره به اهميت موضوع فراساحل و موضوع 
ــت و گاز در دريا، گفت: "موضوع  ــتخراج نف اس
ــاحل، با توجه به اين كه در شرايط فعلی  فراس
ــور، كم تر ديده شده و از آن جا كه موضوع  كش
ويژه ای است، در قالب يك كميته ی تخصصی، 
به آن توجه شده است". وی افزود: "با توجه به 
اين كه صنعت فراساحل در كشورمان، توسعه ی 
ــت، خوش بختانه توجه  ــرده اس زيادی پيدا ك
ــركت ها و مراكز مرتبط با نفت و  بسياری از ش
گاز، به آن جلب شده و در نتيجه، قراردادهای 
زيادی در بخش های دولتی و خصوصی، در اين 
حوزه منعقد شده كه رقم آن، بالغ بر ميلياردها 
ــت، اين اقدام، زيرساخت های مطلوبی  دالر اس

را برای اين صنعت فراهم كرده است".
ــی  ــكده ی مهندس اين عضو هيئت علمی دانش
ــالء موجود در صنايع  ــك، با تأكيد بر خ مكاني
ــا از امكانات  ــده ت ــه باعث گردي ــاحل ك فراس
ــد و  ــده در جهت رش ــه وجود آم ــرايط ب و ش
ــن صنعت،  ــی اي ــای توان فنی و مهندس ارتق
ــود و بيش تر انجام و تحويل  ــتفاده ش كم تر اس
ــه قرار گيرد،  ــاحل، مورد توج پروژه های فراس
ــت: "در همايش حاضر، سعی داريم  اظهار داش
ــه كنيم و از  ــت اين خالء، توج ــا به موجودي ت
ــب  تجاربی كه در صنعت و مراحل اجرايی كس
ــت و نيز از كارها و تالش های علمی- شده اس

ــگاه ها  ــی كه در مراكز تحقيقاتی دانش پژوهش
صورت می گيرد و در بخش مهندسی فراساحل 
ــود، به نوعی به دركی  ــتفاده می ش از آن ها اس

مشترك و هم افزايی دست يابيم".
ــرد كه با  ــدواری ك ــراز امي ــن، اب وی همچني
ــكيل كارگاه های تخصصی و سخنرانی های  تش
ــت آوردها و وضعيت  علمی، بتوانيم آخرين دس
ــور را، در رابطه با صنايع  فنی و مهندسی كش

فراساحل، پوشش دهيم.  

 توس�عه ی پايدار بهره برداری از منابع 
فراس�احل، بايد م�ورد توجه مس�ؤولین 

قرار بگیرد
ــپور"، در مقام دبير همايش  "دكتر مجيد عباس
ــا  ــی دري ــته ی مهندس ــروه رش ــت گ و رياس
ــخنران  ــريف، دومين س ــگاه صنعتی ش دانش
ــاحل بود.  ــومين همايش ملی صنايع فراس س
ــائلی كه در  ــا بيان اين كه بيش ترين مس وی ب
ــتفاده از صنايع  ــی و اس ــش صنعت درياي بخ
ــور مورد توجه قرار می گيرد،  فراساحل در كش
ــاف، حفاری  ــرداری، اكتش ــای بهره ب موضوع ه

ــازه های  ــای مختلف مثل س ــاد بخش ه و ايج
ــای مربوط به وزارت  ــاير فعاليت ه دريايی و س
نفت است، گفت: "خوش بختانه در اين زمينه، 
از سال گذشته، دانشگاه صنعتی شريف، مجوز 
ــمی و  ــزاری دوره های دكترا را به طور رس برگ
مستقل، در بخش مهندسی دريا، در قالب يكی 
ــته ی مكانيك، گرفته است.  از گرايش های رش
ــريف، دانشگاه های  ــگاه صنعتی ش بعد از دانش
ــگاه آزاد  ــر، دانش ــون: اميركبي ــری همچ ديگ
ــورد اقدام  ــارس، در اين م ــگاه خليج ف و دانش
ــد".  وی افزود: "وزارت علوم، تحقيقات  كرده ان

و فن آوری، دانشگاه صنعتی شريف را به عنوان 
قطب علمی، در بخش صنايع دريايی شناخته 
ــكاری محققين و  ــم با هم ــت كه اميدواري اس
اساتيد در بخش دانشگاهی يا مؤسسات مرتبط، 
ــانيم".  ــن فعاليت ها را به نتايج مطلوب برس اي
رييس گروه مهندسی دريايی دانشگاه صنعتی 
ــريف در ادامه، اظهار داشت: "بايد در بخش  ش
ــيون هايی كه به نوعی  قوانين، مقررات كنوانس
ــوند را  ــائل دريا و صنعت مرتبط می ش به مس
ــيون هايی  مورد توجه ويژه قرار دهيم. كنوانس
ــه  ــيونی ك ــازل، كنوانس ــيون ب ــل: كنوانس مث
ــر  ــارس را در ب ــيه ی خليج ف ــورهای حاش كش
ــيون مارپل و شرايط اجرايی  می گيرد، كنوانس
ــيونی كه ما در منطقه ی  ــدن آن، يا كنوانس ش
ــيار  ــيت های بس ــای خزر داريم، از حساس دري
ــتند". وی، ضمن تأكيد  ــی برخوردار هس باالي
ــيون های ياد  بر مورد توجه قرار گرفتن كنوانس
ــده در كنار فعاليت های صنعتی كه در دريا  ش
انجام می گيرد، گفت: "موضوع ديگر، چگونگی 
ــت كه ما اصوالً در ايران،  بهره برداری از درياس
ــن وجود، از آن  ــر به آن پرداخته ايم. با اي كم ت
ــعه ی پايدار  ــتراتژی توس می توان با عنوان اس

بهره برداری از دريا، نام برد".

ــی پديده های  ــن با معرف ــپور"، همچني "عباس
ــور و به  ــمالی كش ــواحل ش مخربی كه در س
ــت،  ويژه در آب های خليج فارس بروز كرده اس
ــه از فعاليت های صنايع  ــأت گرفت آن ها را نش
ــن پديده ها، به  ــت. وی از اي ــاحل دانس فراس
ــتی و  ــائل تنوع زيس منزله ی اختالالت در مس
محيطی مناطق دريايی ياد كرد و گفت: "ما با 
پديده ی كشند قرمز، رو به رو بوده ايم كه حدود 
ــرداری از دريا و  ــال امور مربوط به بهره ب 2 س
ــور را دچار مشكل كرد. ما  صنايع دريايی كش
زمانی می توانيم اميدوار به بهره برداری از دريا 
ــعه ی صنايع فراساحل باشيم كه بتوانيم  و توس
به اين موضوع و راه كارهای مقابله با آن، توجه 

ويژه ايی داشته باشيم".
ــاره به مشكالت عمده ی مرجان ها  او ضمن اش
ــر ما چيزی حدود  ــارس، افزود: "اگ در خليج ف
از  ــت  حفاظ ــه ی  زمين در  دالر  ــارد  20ميلي
مرجان ها و جلوگيری از خطراتی كه مرجان ها 
ــرمايه گذاری كنيم، در  ــد می كنند، س را تهدي
ــال می توانيم 120ميليارد دالر از  مدت 150س

اين محل برداشت كنيم".
رييس گروه مهندسی دريايی دانشگاه صنعتی 
ــت صنعت صيد  ــمردن اهمي ــريف، با برش ش
ــكالتی در  ــه وجود مش ــان ب ــيالت و اذع و ش
ــور و  ــمال كش ــای دريايی جنوب و ش حوزه ه
ــرداری بی رويه از منابع  ــژه اين كه بهره ب به وي
ــوروی سابق،  ــی ش دريايی خزر پس از فروپاش
ــترش پيدا كرده است، اظهار داشت: "ما از  گس
ــته، شاهد پديده جديدی در  يك دهه ی گذش
ــانه دار مهاجم"  دريای خزر به نام "پديده ی ش
ــده سال به  ــأله، موجب ش بوده ايم كه اين مس
ــد در دريای خزر  ــش منابع صي ــال، با كاه س
ــال  ــه خاطر دارم كه تا 9 س ــيم. ب روبه رو باش
ــعه ی  ــرمايه گذاری هنگفتی برای توس قبل، س
صنعت دريايی در دريای خزر، به منظور ايجاد 
ــفانه، شاهد  ــد. اما متأس صيد صنعتی انجام ش
ــال 1383 به بعد، ساليانه  آن بوده ايم كه از س
ــد، كاهش صيد   ــدود 30 تا40 درص چيزی ح

ماهيان كيلكا را داشته ايم".
ــاحل، با  ــی فراس ــش مل ــومين هماي ــر س دبي
يادآوری پيشينه ی 250 ميليون ساله ی ماهی 
ــتروژن )خاويار( در دريای خزر و اين كه هر  اس
ــان خاوياری  ــاهد كاهش صيد ماهي ــاله، ش س
هستيم، افزود: "توسعه ی پايدار بهره برداری از 
منابع فراساحل، يكی از مواردی است كه حتماً 
ــؤولين كشور  ــتی مورد توجه همه ی مس بايس

قرار بگيرد".
ــا مطرح كردن  ــخنان خود، ب ــان س وی در پاي
موضوع HSE و جايگاه آن در صنايع فراساحل، 
ــر  ــع بيان گ ــرد: "HSE، در واق ــان ك خاطرنش
ــرف و بهبود  ــك ط ــی از ي ــتحكام و ايمن اس
ــويی ديگر است كه بايد در  محيط زيست از س

دکتر سیف : 
با توجه به این که صنعت 

فراساحل در کشورمان توسعه ی 
زیادی پیدا کرده است 

خوش بختانه توجه بسیاری از 
شرکت ها و مراکز مرتبط با نفت 

و گاز، به آن جلب شده و در 
نتیجه، قراردادهای زیادی در 

بخش های دولتی و خصوصی در 
این حوزه منعقد شده که رقم 

آن، بالغ بر میلیاردها دالر است.
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ــاختن هنجارها و قواعد  ــا نظام مند س رابطه ب
ــازی  ــگيرانه در صنايع دريايی، با پياده س پيش
ــاحلی را  ــای فراس HSE، فعاليت ه ــت  مديري

بررسی كنيم".

 برنامه ريزی های  ما به طور عمده، تولید 
محور هستند، نه مصرف محور

ــی وزير نفت،  ــاون پژوهش ــر مقدم"، مع "دكت
ــم بود. وی با بيان  سومين سخنران اين مراس
ــش دريايی و بخش  ــرفت های بخ اين كه پيش
ــه كرد،  ــكی را نمی توان با يكديگر مقايس خش
ــيار  ــش دريا از لحاظ فن آوری، بس گفت: "بخ
ــت. به عنوان  ــكی اس پيچيده تر از بخش خش
ــاخت  ــه فن آوری طراحی و س ــال: با اين ك مث
ــناور نفتی البرز در دريای خزر، كاماًل  دكل ش
ــكی،  ــوز در بخش خش ــت، اما هن ــی اس ايران
ــته ايم دكل كاماًل طراحی شده ی ايرانی  نتوانس
بسازيم، بنابراين، ما در بخش دريا، توانسته ايم 
ــر از عرصه ی  ــی را بهت ــای داخل توان مندی ه

خشكی، تحقق ببخشيم".
ــت، در ادامه افزود:  ــی وزارت نف معاون پژوهش
ــت و گاز در دنيا، به  ــع نف ــوع، صناي "در مجم
عنوان صنايع توليد محور محسوب نمی شوند، 
ــد.  ــاب می آين ــه حس ــرمايه محور ب ــه س بلك
ــارهايی  ــرمايه محوری، در واقع نتيجه ی فش س
ــه تكنولوژی ها و  ــت يابی ب ــت كه برای دس اس
ــن صنعت،  ــط با اي ــن مرتب ــای نوي فن آوری ه
ــود. تمدن و چشم اندازی كه  پايه گذاری می ش
ــل تغيير و  ــروز دارد، بيش تر به دلي ــان ام انس
تحوالتی است كه در نوع انرژی مصرفی حاصل 

شده است".
وی، منشأ شكل های مختلف برای افزايش رفاه 
بشر را از زمانی دانست كه منابع هيدروكربنی در 
اختيار جوامع انسانی قرار گرفت و توانايی های 
ــان، به تدريج در اين زمينه، شناخته شد،  انس
ــه طوری كه امروزه، اين تغيير و تحوالت، در  ب
ــت آمده  ــش صنعتی و فوق صنعتی به دس بخ
ــر در  ــت؛ تا جايی كه به  رغم تالش های بش اس
ــان تحقق آرزوهای  ــكا به انرژی ها نو، همچن ات

ــته به استفاده از منابع  ــت انسان، وابس دوردس
هيدروكربنی است.

ــكده ی صنعت نفت،  ــاد رييس پژوهش به اعتق
ــی از  ــن، يك ــرژی ژاپ ــاد ان ــتيتوی اقتص انس
ــازمان ها در زمينه ی مطالعات  معتبرترين ها س
ــت؛ زيرا ژاپن، يكی از واردكنندگان  انرژی اس
عمده ی نفت، فرآورده های نفتی و انرژی است 
كه چون بخش عمده ايی از منابع درآمدی اش را 
با توانايی نيروی انسانی طراز اول خود، به دست 
ــر منابع طبيعی  ــی آورد و چندان تكيه ايی ب م
ندارد، برای خريد منابع انرژی، به شدت نسبت 
ــان قيمت های انرژی حساس است و به  به نوس
اين خاطر است كه می توان گفت، كارآمدترين 
كشور دنيا، با رويكرد صرفه جويی انرژی، ژاپن 
ــت. "دكتر مقدم" در ادامه، افزود: "ژاپن، به  اس
ــال آينده، به  ــگفت انگيزی برای 30 س طور ش
ــد 2 درصد اقتصادی، هيچ   رغم پيش بينی رش
ــرژی اش در نظر  ــرای مصرف ان ــی را ب افزايش
نگرفته است. از اين رو، انستيتوی اقتصاد انرژی 
ژاپن، با تجزيه و تحليل الگوهای اقتصاد كالن 

ــای عرضه و تقاضا كه به طور مرتب و  و مدل ه
ساالنه اصالح می شود، پيش بينی هايی را برای 

سال 2030 ميالدی به عمل می آورد. 
ــال 2030، اين  ــازمان در س پيش بينی اين س
است كه سهم نفت، از حدود 37درصد در سال 
2006، به حدود 34 درصد و سهم زغال سنگ، 
ــهم  از 28، به 27 درصد تنزل پيدا می كند، س
ــهم  ــز، از 23، به 27 درصد افزايش و س گاز ني
انرژی های هسته ايی و انرژی های تازه نيز از 2، 

به 4 درصد افزايش خواهد يافت".
ــه ارائه كرد،  ــری از آماری ك ــا نتيجه گي وی، ب
ــت: "اين، به آن مفهوم است كه كل  بيان داش
مصرف انرژی جهانی، از حدود 11 ميليون تن، 
به عددی معادل 17ميليون تن در روز خواهد 
ــدود 60 درصد به  ــيد. به عبارت ديگر، ح رس
مصرف انرژی جهان افزوده می شود. از طرفی، 
توليد نفت، از سقف 80 ميليون بشكه، به حدود 

118ميليون بشكه در روز، خواهد رسيد".
معاون پژوهشی وزير نفت، ضمن اشاره به افق 
ــده ی ايران، كه بايد  ــم انداز پيش بينی ش چش
ــد اقتصادی داشته باشد و  حداقل 8 درصد رش
ــفانه در حال حاضر، شدت مصرف  اين كه متاس
ــور، باال است، گفت: "اين مسأله،  انرژی در كش
ــرژی به توليد  ــبت مصرف ان ــی اين كه نس يعن
ناخالص، باالی يك است و هرچه قدر به سمت 
زير يك حركت كنيم، ميزان بهره وری بيش تر 
است؛ اگر مصرف انرژی را كنترل نكنيم، رشد 
ــاليانه، بيش تر از رشد  ــور، س توليد انرژی كش
ــود و با وجود اين روند،  اقتصادی جامعه می ش
ــرعت و شدت، منابع انرژی را توسعه  بايد به س

داد".
ــای  ــی از ضعف ه ــرد: "يك ــان ك وی خاطرنش
ــه عمده ی  ــت ك ــور، اين اس ــزی كش برنامه ري
ــه  ن ــتند،  هس ــور  توليدمح ــا،  برنامه ريزی ه
ــل ژاپن، چون  ــورهايی مث ــور. كش مصرف مح
ــتند، برنامه ريزی های  انرژی هس واردكننده ی 
ــان هم مصرف محور است و بخش  اقتصادی ش
ــور كامل، تحت كنترل  مصرف جامعه را به ط
ــا، بايد  ــتراتژيك م ــای اس ــد. در برنامه ه دارن

دکتر عباسپور : 
وزارت علوم، تحقیقات و 

فن آوری، دانشگاه صنعتی شریف 
را به عنوان قطب علمی، در 
بخش صنایع دریایی شناخته 

است که امیدواریم با همكاری 
محققین و اساتید در بخش 

دانشگاهی یا مؤسسات مرتبط 
این فعالیت ها را به نتایج مطلوب 

برسانیم.
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تغييرات اساسی ايجاد شود و فشار فزاينده ايی 
كه بی دريغ، برای افزايش توليد ايجاد می كنيم، 
به كنترل درآوريم و توليد جامعه را منطقی تر 

كنيم".
ــت، آينده ی  ــكده ی صنعت نف ــس پژوهش ريي
ــر پايه ی  ــال 1403 را، ب ــور در س ــرژی كش ان
گازمحوری پيش بينی كرد و افزود: "اگر همه ی 
ــل صرفه جويی و قيمت بر انرژی را اعمال  عوام
ــود كه در سال 1403،  كنيم، پيش بينی می ش
دست كم به رقمی، در حدود 16 ميليون بشكه  
معادل نفت، به عنوان حداقل انرژی، نياز داريم 
و اگر توليد ما در بخش نفت، به درستی انجام 
شود، ميزان آن شايد، به 4 تا 5 ميليون بشكه 

در سال 1403 برسد".
ــورهای غير  ــرح اين موضوع كه كش وی، با ط
ــان، اغلب در  اوپك، حوزه های عمده ی نفتی  ش
بخش غيرخشكی؛ يعنی دريا قرار دارد، گفت: 
"به طور قطع، فن  آوری هايی برای آينده ی اين 
ــده است و به سوی  ــورها، تدارك ديده ش كش
ــد در توليد، حركت  ــب فن آوری های جدي كس
ــيل  ــد كرد. ما نيز در بخش دريا، پتانس خواهن
ــه  ــم ك ــی داري ــع گازی و نفت ــادی از مناب زي
ــوع محوری فن آوری های آينده  می تواند، موض

صنعت نفت كشور باشد".

 طب�ق آيین نام�ه ی اجرايی جدي�د دولت، 
س�االنه به فعاالن بخش صناي�ع  دريايی،  
يک میلیارد دالر بودجه اختصاص می يابد

ــم افتتاحيه ی سومين  ــخنران مراس آخرين س
ــدس مجيد  ــاحل، "مهن ــی فراس ــش مل هماي
ــترش و  ــازمان گس ــت"، رييس جديد س هداي

نوسازی صنايع ايران بود.
وی گفت: "امروزه ما در صنايع دريايی، نسبت 
ــته ايم، دارای  ــته داش ــه كه در گذش به آن چ
ــت، تجربه، عزم،  ــزات، مديري ــات، تجهي امكان
ــيار مطلوبی هستيم. آيا از اين  اراده و بازار بس
ــتفاده می كنيم؟ آيا از  امكانات، به درستی اس
اين استعدادها و زيرساخت ها، به طور مناسب 

بهره می بريم"؟   
ــد بر اين  ــت"، با تأكي ــد هداي ــدس مجي "مهن
ــأله ی اساسی امروز، بازار است،  موضوع كه مس
گفت: "با توجه به تراز 4 برابری صادرات چين، 
نسبت به آمريكا و بقيه كشورهايی كه ميلياردها 
ــرمايه گذاری  ــاختی  س ــوزه ی زيرس دالر در ح
كرده اند و امروزه با ركود اقتصاد جهانی روبه رو 
ــيد كه با همه ی اين ها، اين  هستند، بايد پرس
ــورها چه چيزی را دنبال می كنند؟ و كدام  كش
ــا را هدف قرار داده اند و با اين فرض كه  بازاره
ــت، آيا ما  بازارهای مورد هدف، "برد-برد" اس
هم می توانيم منافع خود را حفظ كنيم؟ امروز 
ــی ما، حفظ بازار است. امروز،  ــأله ی اساس مس
ــه ارزش 10 ميليون دالر،  ــرای يك پروژه ب اج
يك جنگ بزرگ اقتصادی محسوب می شود و 

ــت كه رؤسای جمهور  اهميت آن به حدی اس
كشورها، پس از مكاتبات رسمی در اين زمينه، 
ــن بازارها را  ــعی می كنند اي با حضور خود، س

برای مردم شان، حفظ كنند".
ــا مطرح كردن اين كه بعد از ركود اقتصاد  وی ب
ــار مالی در دنيا وجود دارد،  جهانی، هنوز اعتب

ــرد: "به طور مثال، بعضی از بانك ها در  بيان ك
ــوييس كه در گذشته سهم اعتبارشان برای  س
ــرمايه، 60 ميليارد دالر بود، امروز  واگذاری س
ــقف 300 ميليارد دالر )5 برابر( افزايش  به س
يافته است؛ زيرا صنايعی را كه بتواند بازگشت 
سرمايه گذاری آنان را تضمين كند، نمی يابند. 
ــن دولتی، به ويژه  ــن رو، هر جا كه تضامي از اي
ــوزه ی نفت، كه  ــن مربوط به ح ــد تضامي مانن
ــت،  ــورت نقد )cash( مطرح اس همواره به ص
ــد، اعتبار نقدينگی را نيز به  ــته باش وجود داش

دنبال دارد".
رييس و مديرعامل سازمان گسترش و نوسازی 
ــران، همچنين از تصويب آيين نامه ی  صنايع اي
ــه ی دوم آبان ماه  ــی دولت در اوايل ده اجراي
سال جاری خبر داد كه حداكثر تا پايان دی ماه 
ــود.  ــال به بخش های مختلف ابالغ می ش امس
ــپس گفت: "اين آيين نامه، در 11 ماده  وی، س
ــاله به  ــت كه طبق آن، هر س ــده اس تنظيم ش
فعاالن صنايع دريايی، يك ميليارد دالر بودجه 
ــود. اين يكی از قدم های  اختصاص داده می ش
ــادن، در حمايت از  ــت وزارت صنايع و مع مثب

صنايع دريايی است".
ــنهاد ديگر  ــرد: "حداقل 4 پيش ــار ك وی اظه
ــده،  ــع و معادن آماده ش ــه صناي در وزارت خان
ــود. يكی  ــال می ش ــه به زودی به دولت ارس ك
ــب  ــورد نرخ مناس ــنهادها، در م ــن پيش از اي
ــتفاده از صندوق ذخيره ارزی است. مطلب  اس
ــده برای خريد  ــاره ی وجوه اداره ش ديگر، درب
ــت كه  ــزات مربوط به صنايع دريايی اس تجهي
ــود و پيشنهادات  از منابع داخلی تأمين می ش
ــتفاده ی بهتر از توان  ديگری نيز، به منظور اس

حداكثری داخل".
ــاره ی اين كه  ــت"، درب ــدس مجيد هداي "مهن
ــال حاضر برای  ــای گمركی كه در ح تعرفه ه
ــادی و خدماتی در نظر  ــناورهای باری، صي ش
ــوب  ــبی محس ــده، تعرفه های مناس گرفته ش
ــوند، گفت: "متأسفانه ما از بازار داخلی  نمی ش
خود، نمی توانيم صيانت كنيم. نرخ تعرفه های 
ــاخت و  ــه طراحی، س ــی ك ــی، در زمان گمرك
ــاز و تجهيز صنايع دريايی در كشور صورت  س
می گيرد، به حداقل رسيده و در اسناد هم ثبت 
ــرخ تعرفه ها، به 4  ــده كه در حال حاضر، ن ش

درصد رسيده است".
ــوزه ی  ــرد: "ح ــان ك ــان، خاطرنش وی در پاي
ــرژی، دارای  ــل دريايی ان ــال و حمل ونق انتق
ــت و با داشتن اين اولويت ها  اهميت بسيار اس
ــت دريايی، بايد  ــتراتژيك صنع و موقعيت اس
ــؤولين  ــجام بهتر و همه جانبه ايی، بين مس انس
ــد و قوانين  ــه وجود بياي ــت اندركاران ب و دس
ــتياق برانگيزی را در اين حوزه،  ــوب و اش مطل

وضع كنيم". 

دکتر مقدم:
صنایع نفت و گاز در دنیا به 

عنوان صنایع تولید محور 
محسوب نمی شوند، بلكه 

سرمایه محور به حساب می آیند. 
سرمایه محوری، در واقع 

نتیجه ی فشارهایی است که 
برای دست یابی به تكنولوژی ها 
و فن آوری های نوین مرتبط با 

این صنعت، پایه گذاری می شود.
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سازمان بين المللی دريانوردی در پايان 
سال ميادی طی پيامی به دريانوردان 
جهان، س�ال آين�ده ميادی را س�ال 

دريانورد نام گذاری کرد. 
  )IMO(ــوردی ــی دريان ــازمان بين الملل س
ــال 2009 ميالدی،  ــا خاتمه س هم زمان ب
پيامی ويژه برای 1/5 ميليون نفر دريانورد 

در سطح جهان ارسال كرد.
براساس اين گزارش،IMO ضمن نام گذاری 
ــال 2010 به نام سال دريانورد، ضرورت  س
ــوردان را  ــه دريان ــات حياتی ب ــه خدم ارائ
ــری جهان  ــارد نف ــت 6/5 ميلي ــه جمعي ب

خاطرنشان كرد.

توتال با ش�رکت چينی برای مشارکت 
گفت وگ�و  جنوب�ی  پ�ارس  ط�رح  در 

می کند. 
ــه، "كريستوف  به گزارش خبرگزاری فرانس
ــوی  ــارژری"، مديركل گروه نفتی فرانس م
ــت وزير  ــوا فيون، نخس ــال، كه فرانس توت
ــه، را در ديدار از پكن همراهی كرد؛  فرانس
با مسؤوالن شركت NCPC چين به منظور 
ــاركت در طرح گازی پارس جنوبی در  مش

ايران به گفت وگو پرداخت.  
ــنهاد  ــت پيش ــال همچنين اميدوار اس توت
ــركت چينی برای طرح  مشتركی با اين ش

گازی كارابوبو ونزوئال ارائه كند. 

امس�ال کاهش ن�ود درص�دی تقاضای 
جهانی برای سفارش ساخت کشتی در 
آلم�ان، اين صنعت ريش�ه دار را در اين 
کش�ور، به ش�دت در معرض خطر قرار 

داده است. 
ــخن گوی اتحاديه صنايع كشتی سازی و  س
دريانوردی آلمان اعالم كرد نه ماه اول امسال، 
دوازده سفارش جديد به ارزش سيصد وهشتاد 
و هفت ميليون يورو برای ساخت كشتی وجود 
داشت و چهل  و شش سفارش ساخت كشتی 
ــته به صنايع كشتی سازی در  در سال گذش
ــه ارزش دو ميليارد و نهصد ميليون  آلمان ب
يورو ارسال شده بود. اين سخن گو از كاهش 
نود درصدی تقاضا برای ساخت كشتی جديد 
در سال جاری در مقايسه با مدت مشابه سال 

گذشته خبر داد. 

ش�رکت امارات�ی دب�ی پ�ورت ورلد، 
15جرثقي�ل جديد خ�ود را ب�ه پايانه 
کانتينری جنوب در بندر اسامی جده 

منتقل می کند. 
ــركت  ــزارش، در بيانيه  اين ش ــن گ بنابراي
ــت و  ــده اس آمده، انتقال تجهيزات آغاز ش
ــتگاه ها به  در مدت يك ماه انتقال همه دس
ــرمايه گذاری  ــد، در واقع با س پايان می رس
ــا و افزايش  ــده بر روی جرثقيل ه انجام ش
ــل  ــای نس ــی كانتينره ــت جابه جاي قابلي
ــم بود كه حجم توليد و  جديد قادر خواهي
استانداردهای خود را در بندر جده افزايش 

دهيم. 
ــی"، معاون اول  ــان فيصل القحطان "كاپيت
ــه گفت:  ــورت خاورميان ــی پ ــت دب مديري
ــد صورت گرفته، نقطه عطفی  حركت جدي
برای بندر جده و دبی پورت خواهد بود و از 
امروز به بعد خواهيم توانست حجم ظرفيت 
ــطح كارآمدی  بندر خود را باالتر برده و س

آن را افزايش دهيم.

يك مؤسس�ه ی تحقيقاتی اع�ام کرد: 
با وج�ود تعويق های ص�ورت گرفته در 
تحويل کشتی های نو، حداقل پنج سال 
الزم است تا ناوگان غيرفعال کشتی های 

کانتينری به مدار فعاليت باز گردد. 
ــذف  ــان ح ــه AXS Alphaliner زم مؤسس
ــال كانتينری را  ــتی های غيرفع ــاوگان كش ن
سال 2014ميالدی پيش بينی و ظرفيت های 
حمل كانتينری غيرفعال طی سه سال آينده 
را، با جذب كشتی های بسيار بزرگ كانتينری 
 TEU  ــاد، در حدود چهار ميليون به بازار كس
ــه،  كانتينر اعالم كرد. طبق اعالم اين مؤسس
ــرايط با تأخيری كه در موعد تحويل 700  ش
ــای جديد حمل در دو  هزار TEU ظرفيت ه
سال آينده و يا حتی بعد از آن اتفاق خواهد 
ــت. به گفته  افتاد، بطور كلی تغيير كرده اس
ــه مذكور سفارش ساخت حدود 330  مؤسس
هزار TEU ديگر از ظرفيت های حمل، لغو يا 
تبديل به انواع ديگر كشتی ها شده است، اين 

ــس از اوج گيری بحران  ــت كه پ در حالی اس
در ماه اكتبر سال 2008 ميالدی، 380 هزار 
TEU از ظرفيت های حمل نيز راهی ياردهای 
ــت. طبق پيش بينی  ــتی شده اس اوراق كش
مؤسسه Alphaliner به رغم تمهيدات اتخاذ 
ــده، مجموع ظرفيت های غيرفعال تا پايان  ش
ــال 2011 ميالدی به سه ميليون TEU و  س
ــيد. هر  دو برابر ميزان كنونی آن خواهد رس
ــد ساالنه  ــاس رش چند اين پيش بينی بر اس
ــال آينده  ــی دو س ــدی تقاضا ط ــج درص پن
ــر ميزان  ــا حتی اگ ــت ام ــورت گرفته اس ص
ــه 2/5 درصد  ــال 2014 ب ــد تقاضا تا س رش
ــد، پنج سال تا از بين رفتن ظرفيت های  برس
ــرايطی  غيرفعال فاصله وجود دارد. اين در ش
است كه با كاهش ظرفيت های صورت گرفته 
در ناوگان كاسكو، يانگ مينگ و هانجين در 
مسير آسيا به اروپا، سهم اپراتورها از ناوگان 

كشتی های غيرفعال افزايش يافته است.

نام گذاری سال 2010
 به عنوان سال دریانورد

تجهيز بندر اسالمی جده
توسط شركت دبی  پورت ورلد

صنایع كشتی سازی آلمان با كاهش 
شدید تقاضا روبه رو است

مذاكرات توتال و شركت چينی برای 
حضور در پارس جنوبی

افزایش ظرفيت ناوگان غيرفعال كانتينری جهان در سال آینده

رویدادهاي بنادر و دریانوردي جهان
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ساوکامفلوت، بزرگ ترين شرکت روسی 
فع�ال در تجارت درياي�ی، در نظر دارد 
تا دو س�ال ديگر در زم�ره بزرگ ترين 
ش�رکت های حمل ونقل دريايی نفت در 

جهان درآيد. 
به گزارش خبرگزاری ريانووستی، "سرگئی 
ــاوكامفلوت  فرانك"، رييس هيئت مديره س
)Sovcomflot(، در ديدار با والديمير پوتين، 
نخست وزير روسيه، گفت: ناوگان نفتی اين 
شركت طی پنج سال گذشته فعاليت خود را 
سه برابر كرده است و حجم حمل ونقل نفت 

از بندرها را به 10ميليون تن رسانده است.
ــركت  ــزود: ما هم اكنون جزء پنج ش وی اف
ــواد نفتی در  ــزرگ در زمينه حمل ونقل م ب
جهان هستيم و عمر متوسط كشتی های ما 
ــال به شش سال  برای اين كار نيز از 7/5 س

رسيده است. 
ــی، هم اكنون  ــر نفت ــن مدي ــه اي ــه گفت ب
ــن ناوگان های  ــاوكامفلوت، يكی از بهتري س

نفتكش جهان را در اختيار دارد. 
ــخنان خود  ــك" در ادامه س ــرگئی فران "س
ــرمايه گذاری 5/5  ــركت با س گفت، اين ش
ــت در زمره  ميليارد دالری خود اميدوار اس
سه شركت بزرگ حمل ونقل دريايی نفت در 

جهان درآيد. 
ــركت ما ايجاد  ــزود: يكی از اهداف ش وی اف
ــت كه به موجب آن  ــاختاری جهانی اس س
بتواند در همه حوزه های نفتی وگازی موجود 

در فالت قاره روسيه خدمات رسانی كند.

دس�ت ک�م يك س�وم کش�تی هايی که 
از مناط�ق تح�ت نف�وذ دزدان درياي�ی 
س�وماليايی عبور می کنند تدابير الزم را 
برای جلوگيری از رو در رو قرار گرفتن با 

دزدان دريايی اتخاذ نمی کنند.
 فرمانده نيروی اروپايی مقابله با دزدان دريايی، 
ــتی با چند تن از  ــوم به آتالنته در نشس موس
ــيون دفاعی پارلمان اروپا اعالم  اعضای كميس
ــی تا چهل درصد از كشتی هايی  كرد: بين س
كه از منطقه پرخطر اقيانوس هند در سواحل 
ــات الزم را برای  ــد، اطالع ــومالی می گذرن س
ــا دزدان دريايی در  ــورد ب ــگيری از برخ پيش
ــون با اشاره  اختيار ندارند. دريادار پيتر هادس
ــه خطر دزدی در  ــتردگی منطقه ای ك به گس
آن زياد است، اظهار داشت وسعت اين منطقه 

برابر دو سوم خاك اياالت متحده آمريكا است 
ــخ دادن به هشدارها  و برخی اوقات برای پاس
ــتی های  ــت تا كش يك يا دو روز زمان نياز اس
ــن نظامی  ــند. اي ــه محل برس ــان ب امدادرس
انگليسی در ادامه تاكيد كرد كشتی هايی كه از 
خليج عدن يا سواحل سومالی عبور می كنند، 
بايد مشخصات خود را در مركز امنيت دريايی، 
كه در ستاد آتالنته در نورثوود )شمال لندن( 
ــده است، ثبت كنند. دريادار هودسون  داير ش
ــان كرد: شمار بسيار كمی  در ادامه خاطرنش
ــای آتالنته را در  ــتی هايی كه توصيه ه از كش
ــت  ــير عبور دنبال كرده اند، به دس مورد مس
ــاره  ــده اند. وی با اش دزدان دريايی گرفتار ش
ــتی هايی كه تمايل به ثبت مشخصات  به كش
ــد، گفت: اين  ــت دريايی ندارن ــز امني در مرك

كشتی ها بيشتر مربوط به شركت های كوچك 
ــايد علت آن اين باشد كه ثبت  ــتند و ش هس
ــود يا  ــخصات برای آنان گران تمام می ش مش
شايد گمان می كنند اطالعات كشتی به دست 
ــد. فرمانده نيروی اروپايی  دزدان دريايی بيفت
مقابله با دزدان دريايی همچنين خاطر نشان 
ــتری اقدام  كرد؛ دزدان دريايی با زيركی بيش
ــيع تر شده  می كنند و حوزه عملياتی آنان وس
ــت. به گفته وی، دزدان دريايی سوماليايی  اس
توانسته اند به كشتی هايی در فاصله هزار مايل 
ــور حمله كنند.  ــواحل اين كش ــی از س درياي
دريادار هادسون شمار كشتی هايی را كه اينك 
در دست دزدان دريايی سومالی قرار دارند، ده 
ــت و چهل و چهار  فروند اعالم كرد كه دويس

نفر خدمه دارند.

برآوردها حاکی از ضرر 12 ميليارد دالری 
خطوط بزرگ کشتيرانی کانتينری جهان 
در طول 9 ماهه ابتدای سال 2009 در برابر 
سود حاصله در دوره مشابه سال قبل آن 

است. 
به نقل از لويدزليست، بررسی نتايج عملكرد 16 
ــه ماهه سوم سال  خط بزرگ كانتينری در س
2009 توسط مؤسسه آلفا الينر حاكی از ضرر 
ــارد دالری در دوره ماه های  ــی 9 ميلي عمليات
ــود  ــال 2009 در برابر س ــپتامبر س ژانويه- س
3/5 ميليارد دالری اين خطوط نسبت به دوره 

مشابه سال قبل از آن است. 
اين مؤسسه در بررسی خود با بيان اين كه ميزان 
ضرر شركت ها متفاوت بوده و عماًل امكان تحليل 
عملكرد خطوط به صورت جداگانه دشوار است 
ــت: با اضافه كردن مجموع ضرر  اعالم كرده اس
عملياتی تخمينی شركت های كانتينری عمده 
 OOCL,CMA CGM, MSCو باقی مانده نظير
PIL ، شركت كشتيرانی امارات و هامبورگ كه 
معادل دو ميليارد دالر است، مجموع ضرر 22 
شركت بزرگ حمل كانتينری جهان به حدود 

11 ميليارد دالر می رسد. 
ــه Drewry ضرر صنعت  ــن مؤسس پيش از اي
حمل ونقل كانتينری را برای كل سال 2009در 
ــارد دالر پيش بينی كرده بود،  حدود 30 ميلي
 Transpacific ــت كه مؤسسه اين در حالی اس
ــوع ضرر اين  Stabilization Agreement مجم
بخش در اين سال را 20 ميليارد دالر تخمين 

 زده است. 

ــركت  ــوع درآمد 16 ش ــر مجم ــوی ديگ از س
كشتيرانی جهان كه نتايج مالی خود را منتشر 
ــال مالی جاری  كرده اند طی 9 ماهه ابتدای س
نسبت به دوره مشابه سال پيش، با 40 درصد 
كاهش از 94 ميليارد به 56 ميليارد دالر رسيده 

است. 
ــری با كاهش  ــركت های حمل كانتين كليه ش
ــود و همچنين نرخ های  ــم كاالهای موج حج
كرايه حمل مواجه شده اند. بيشتر اين شركت ها 
ــار افزايش تقاضا و نرخ های كرايه حمل را  انتظ
ــا در عين حال تصور  ــال 2010 دارند ام در س
ــدوده قرمز باقی  ــد كه كماكان در مح می كنن

بمانند. 
ــش تقاضا از  ــابقه ضررها به افزاي ــطح بی س س
ــول به اين  ــرای تزريق پ ــع مالی نقدی ب مناب
صنعت منجر شده است اين در شرايطی است 
ــوی  كه تنها 12 ميليارد دالر منابع نقدی از س
شركت های كشتيرانی در طول سال جاری و به 

منظور بهبود ترازنامه ها درخواست شده است.

برنامه روسيه برای گسترش 
ناوگان نفتكش

اروپا خواستار همكاری شركت های كشتی رانی در مقابله با دزدی دریایی شد

ضرر12 ميليارد دالری خطوط بزرگ كشتيرانی كانتينری جهان
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سياسی كاری بر شایستگی ها فائق آمد

گزارش بيست و ششمين نشست مجمع آیمو

بيس�ت و شش�مين نشست دو ساالنه ی مجمع سازمان بين المللی دريانوردی، از بيست و س�وم نوامبر الی دوم دسامبر سال 2009 ميادی، در 
ش�هر لندن برگزار ش�د. در روز اول اجاس، نمايندگان دولت ها به اتفاق آرا، آقای G. Boomgaarden س�فير آلمان در انگليس را به عنوان 
رييس نشس�ت اين دوره و س�فرای کش�ورهای باهاماس و تونس، به ترتيب آقای P.Farquharson و خانمH.M. Labidi  را به عنوان نايب 

رييس اول و دوم  برگزيدند.
مهندس عطاءاله صدر، معاون وزير راه و ترابری و مديرعامل س�ازمان بنادرودريانوردی، رس�ول موحديان، س�فير جمهوری اس�امی ايران در 
انگليس و نماينده ی دايم ايران در آيمو، س�عيد ايزديان، عضو هيئت عامل و معاون امور دريايی س�ازمان بنادرودريانوردي، اس�اميان، معاون 
س�فير کشورمان در انگليس، به همراه علی اکبر مرزبان، نماينده ی ثابت سازمان و معاون نماينده ی دايم جمهوری اسامی ايران در آيمو، سيد 
علی اس�تيری، مديرکل س�ازمان های تخصصی و بين المللی س�ازمان، علی اکبر صفايی، مديرکل ايمنی و حفاظت دريايی س�ازمان، حميدرضا 
اکرمی مشاور معاونت دريايی سازمان، داوود شريفی، کارشناس ارشد حفظ محيط زيست دريايی سازمان، علی زهره وند، کارشناس ارشد امور 
بين الملل س�فارت و فائزه قديری، کارشناس کنوانسيون های اداره ی کل س�ازمان های تخصصی و بين المللی سازمان، اعضای هيئت نمايندگی 

جمهوری اسامی ايران در اين نشست را تشكيل می دادند. 

گزارش

 علی اكبر مرزبان
نماينده ثابت سازمان بنادر و دريانوردی در آيمو



 دستورکارها و کمیته های تشكیل شده توسط مجمع
- دستورکارها

ــمين  نشست مجمع آيمو، شامل بيست  ــتوركارهای بيست و شش   دس
و پنج مورد بود.

- كميته های تشكيل شده توسط مجمع
ــه كميته را تشكيل داد. اين  مجمع آيمو، همانند اجالس قبلی، ابتدا س
ــی موضوعات  ــماره ی يك، برای بررس كميته ها عبارتند از: كميته ی ش
ــماره ی دو، برای  اداری، مالی، حقوقی و همكاری های فنی. كميته ی ش
بررسی موضوعات فنی. بعضی از دستوركارهای مجمع، به اين دو كميته 
ارجاع شد و بعضی نيز توسط مجمع و در صحن اصلی )Plenary( مورد 
بررسی و تصميم گيری قرار گرفت. گزارش كميته های مزبور، در اجالس 
ــد و اغلب قريب به اتفاق پيشنهادهای ارايه شده، مورد  مجمع مطرح ش
 G. Peachey  ــت كميته ی يك را آقای قبول و تصويب قرار گرفت. رياس
ــت كميته ی دو را آقای S. Oftedal  از كشور  ــتراليا و رياس ــور اس از كش
ــوق، كميته ايی نيز برای  ــتند. عالوه بر كميته های ف ــروژ بر عهده داش ن
ــركت كنندگان در اجالس مجمع تشكيل شد.  بررسی اعتبارنامه های ش
ــنهاد رييس و تصويب مجمع، متشكل از پنج كشور  اين كميته، به پيش
ايران، كامرون، تركيه، ونزوئال و سنگاپور بود. رياست اين كميته نيز، بر 

عهده ی نماينده ی ثابت كشورمان در آيمو، علی اكبر مرزبان بود.

 مصوبات مجمع، در نشست بیست و ششم
ــتوركارهای متعدد، موضوعات متنوعی مطرح و به طور عمده،  تحت دس
ــد. عناوين  ــوی مجمع ش منجر به تصميم گيری و صدور قطعنامه از س
ــرح  زير  ــيد، به ش ــت و يك قطعنامه ايی كه به تصويب مجمع رس بيس

است:
ــماره ی )A.1011(26، با عنوان: "پالن استراتژيكی سازمان  - قطعنامه ش

)برای يك دوره ی شش ساله از سال 2010 الی 2015 ميالدی("؛
ــماره ی )A.1012(26، با عنوان: "طرح اقدام در سطح عالی  - قطعنامه ش

سازمان و اولويت های كاری سال های 2010 و 2011 ميالدی"؛
ــتورالعمل هايی برای  ــماره ی )A.1013(26، با عنوان: "دس - قطعنامه ش

اعمال پالن استراتژيكی و اقدام در سطح عالی سازمان"؛
- قطعنامه شماره ی )A.1014(26، با عنوان: "بودجه ی مبتنی بر نتيجه ی 

سازمان برای دوره ی دو ساله ی 2010 و 2011 ميالدی"؛
ــاب ها و  ــوان: "تقديم حس ــا عن ــماره ی  )A.1015(26، ب ــه ش - قطعنام

گزارش های مميزی"؛
ــات حق عضويت  ــماره ی )A.1016(26، با عنوان: "معوق ــه ش - قطعنام

كشورها"؛
ــی مقررات مالی  ــماره ی )A.1017(26، با عنوان: "بازبين ــه ش - قطعنام

سازمان"؛
ــرفت های صورت  ــماره ی )A.1018(26، با عنوان: "پيش ــه ش - قطعنام

گرفته، در رابطه با طرح مميزی داوطلبانه ی دولت های عضو آيمو"؛
ــبت به  ــا عنوان: "اصالحات نس ــماره ی  )A.1019(26، ب ــه ش - قطعنام
ــال 2007  ــناد الزم االجرای آيمو، مصوب س ــرای اس ــد مربوط به اج ك

ميالدی"؛
ــبت  ــات نس ــوان: "اصالح ــا عن ــماره ی )A.1020(26، ب ــه ش - قطعنام
ــی و  ــتم يكنواخت بازرس ــی، تحت سيس ــتورالعمل های بازرس ــه دس ب

گواهی نامه ها مصوب سال 2007 ميالدی"؛ 
ــه  ــوط ب ــد مرب ــوان: "ك ــا عن ــماره ی  )A.1021(26، ب ــه ش - قطعنام

هشداردهنده ها و نشان گر ها"؛
- قطعنامه شماره ی  )A.1022(26، با عنوان: "دستورالعمل هايی راجع به 

اجرای كد بين المللی مديريت ايمنی، توسط مراجع دريايی"؛  
- قطعنامه شماره ی )A.1023(26، با عنوان: "كدی برای ساخت و تجهيز 

واحدهای حفاری فرا ساحل"؛

ــتورالعمل هايی برای  ــماره ی )A.1024(26، با عنوان: "دس - قطعنامه ش
كشتی های فعال در آب های قطب"؛ 

ــد رويه ی عملی برای  ــماره ی  )A.1025(26، با عنوان "ك - قطعنامه ش
تحقيقات جرايم دزدی دريايی و حمالت مسلحانه عليه كشتی ها"؛

ــماره ی )A.1026(26، با عنوان: "دزدی دريايی و حمالت  - قطعنامه ش
مسلحانه عليه ی كشتی ها، در آب های سواحل سومالی"؛

ــری  ــال و بازنگ ــوان: "اعم ــا عن ــماره ی )A.1027(26، ب ــه ش - قطعنام
ــه منظور حل و  ــؤوليت ها، ب ــتورالعمل های مربوط به تخصيص مس دس

فصل موفقيت آميز مسايل مربوط به اختفا در كشتی"؛
ــدور گواهی نامه های  ــماره ی )A.1028(26، با عنوان: "ص ــه ش - قطعنام

سوخت برای كشتی های ثبتی"؛ 
ــماره ی )A.1029(26، با عنوان: "سيستم جهانی اطالعات  - قطعنامه ش

يكپارچه ی كشتی ها"؛
ــور دانشگاه جهانی  ــماره ی )A.1030(26، با عنوان: "منش - قطعنامه ش

دريانوردی"؛
- قطعنامه شماره ی  )A.1031(26، با عنوان: "حمايت و پشتيبانی مالی 

پايدار از دانشگاه جهانی دريانوردی"؛ 
ــازمان های  ــماره ی )A.1032(26، با عنوان: "روابط با س ــه ش - قطعنام

غيردولتی".
  از ميان تصميمات گرفته شده در قالب قطعنامه ها، سه مورد، از اهميت 

زيادی برخوردارند. اين سه مورد، به شرح زير عبارتند از:

 - ال�ف( دزدی دريايی و حمات مس�لحانه عليه کش�تی ها، در 
آب های سواحل کشور سومالی

 يكی از موضوعاتی كه تحت دستوركار شماره ی ده، با عنوان مالحظه ی 
گزارش ها و توصيه های كميته ی ايمنی دريانوردی"، مورد توجه و بررسی 
ــه ی خليج عدن و آب های  ــرار گرفت، دزدی دريايی در منطق مجمع ق
ــومالی بود. موضوع دزدی دريايی در اين مناطق و مبارزه با آن، يكی  س
ــود؛  ــوب می ش از موضوعات روز و با اولويت اول دنيای دريانوردی محس
ــتوركار آيمو و از طريق آن، در  ــال قبل در دس كه به طور جد، از دو س
ــازمان ملل قرار گرفت كه منجر به صدور  ــورای امنيت س دستوركار ش
ــت مجمع، نمايندگان  ــد. در نشس قطعنامه های متعدد در اين زمينه ش
ــورت گرفته در اين زمينه،  ــتماع گزارش، اقدامات ص حاضر، پس از اس
ــوردی در مورد  ــوی كميته ی ايمنی دريان ــنهادی از س قطعنامه ی پيش
ــی نهايی  ــا دزدی دريايی در منطقه ی مورد نظر را مورد بررس مبارزه ب
ــاندند. اين قطعنامه، با  قرار دادند و در نهايت، مفاد آن را به تصويب رس
عنوان: "دزدی دريايی و حمالت مسلحانه عليه ی كشتی ها، در آب های 

سواحل سومالی"، تحت شماره ی  )A.1026(26 به تصويب رسيد. 

- ب( طرح اجباری شدن مميزی دولت های عضو آيمو
ــال قبل، در دستوركار  ــش- هفت س يكی از موضوعاتی كه از حدود ش
ــت.  ــزی مراجع دريايی دولت های عضو آيمو اس ــو قرار گرفت، ممي آيم
ــود، آيا دولت های عضو، در اجرای  ــت كه مشخص ش هدف نيز، اين اس
ــيون های مهمی همچون  ــدرج در كنوانس ــتانداردهای من مقررات و اس
سوالس و مارپول، اهتمام ورزيده و زمينه های نرم افزاری و سخت افزاری 
اجرای درست آن ها را فراهم ساخته اند؟! مشكالت بر سر راه اجرای اين 
كنوانسيون ها چيست؟! آيا اين كنوانسيون ها، دارای نواقصی هستند كه 
بايد مورد بررسی و اصالح قرار گيرند؟! منابع محدود همكاری های فنی، 
به چه سمت و سوهايی بايد هدايت شوند؟! و همچنين، چگونه می توان 
ــتفاده كرد؟  ــارب دولت های عضو، قبل از اجرای طرح مميزی، اس از تج
اجرای طرح مميزی دولت ها، ابتدا، به طور داوطلبانه مطرح شد؛ اين كه 
ــدن از طريق  ــوری تمايل دارد، می تواند خود را برای مميزی ش هر كش
ــده، داوطلب كند. تاكنون  ــم از قبل طراحی ش آيمو و طی يك مكانيس
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ــه از اين تعداد، مميزی  ــده اند ك ــور، داوطلب ش حدود پنجاه و يك كش
ــی و يك كشور انجام شده است و بقيه نيز، در نوبت هستند. سازمان  س
ــود را برای اجرای طرح مميزی  ــوردی نيز، اخيراً آمادگی خ بنادرودريان
ــت كه تفاهم نامه ی آن، ميان دبيركل  به طور داوطلبانه، اعالم كرده اس
ــيه ی اجالس مجمع، به امضا رسيد.  ــازمان در حاش آيمو و مديرعامل س
ــال  ــود، در اواخر س چنان چه مقدمات و زمينه ی اجرای طرح فراهم ش
ــط سال 2011 ميالدی، شاهد اجرای طرح مميزی،  2010 و يا در اواس

در ايران خواهيم بود. 
ــال پيش، اجباری شدن اجرای اين طرح، به طور عمده،  تقريباً از دو س
ــرفته ايی نظير: دانمارك، نروژ، سوئد و آلمان،  ــورهای پيش از سوی كش
ــياری از  ــد كه در آغاز، با مخالفت صريح بس ــورای آيمو مطرح ش در ش
كشورهای در حال توسعه، به ويژه دولت های صاحب پرچم عمده، نظير 
ــت حدود دو سال، در  ــد. پس از گذش باهاماس، پاناما و ليبريا مواجه ش
نهايت، شورای آيمو، طرح زمان بندی شده ايی را تهيه كرد كه به موجب 
ــد، انجام مميزی توسط همه ی دولت های عضو آيمو، از  آن پيشنهاد ش
ــش سال آينده )سال 2015 ميالدی و بعد( اجباری شود. اين  حدود ش
ــورای آيمو و شخص  ــوی دبيرخانه ی ش طرح كه به طور ابتكاری، از س
ــرانجام، در اجالس يك صد و دوم و بعد نيز  ــده بود، س دبيركل ارايه ش
ــت و پنجم فوق العاده به اتفاق اكثريت آرا، مورد پذيرش  در اجالس بيس
ــت  ــورا در نشس ــورای آيمو، قرار گرفت. در اين رابطه، ش ــب ش و تصوي
ــال جاری و چهار روز قبل از  فوق العاده ی خود كه در اواخر آبان ماه س
ــت مجمع، برگزار شد، پيش نويس قطعنامه ايی را در اين  برگزاری نشس
رابطه كه توسط دبيرخانه ی آيمو تهيه شده بود، مورد تصويب مقدماتی 
ــه كرد. در مجمع  ــرای تصويب نهايی، به مجمع اراي ــرار داد و آن را ب ق
ــت و در نهايت، قطعنامه  ي  ــز، اين طرح مورد حمايت قرار گرف آيمو ني

پيشنهادی، به شماره ی  )A.1018(26 تصويب شد. 

 - ج( پان استراتژيك سازمان، برای يك دوره ی شش ساله
ــال پيش، به طور مستمر با  ــورای آيمو از دو س ــايلی كه ش يكی از مس
ــت نماينده ی  ــر بود و برای آن، گروه كاری ويژه ايی را با رياس آن درگي
ــتراتژيك و برنامه های  ــه ی پالن اس ــكيل داد، تهي آفريقای جنوبی تش
راهبردی برای آيمو، در يك دوره ی شش ساله بود. اين پالن، به همراه 
ــروه كاری، صورت نهايی به  ــط گ ــتورالعمل نحوه ی اعمال آن، توس دس

ــت و پنجمين اجالس فوق العاده ی شورا، ارايه شد.  خود گرفت و به بيس
ــرار داد و برای  ــه و تصويب مقدماتی ق ــز، آن را مورد مالحظ ــورا ني ش
ــی نهايی  ــب، به مجمع احاله كرد. مجمع، اين پالن را مورد بررس تصوي
ــماره ی )A.1011(26 و به عنوان  ــرانجام طی قطعنامه  ي ش قرار داد و س
ــب اين قطعنامه، برنامه های  ــاند. به موج اولين قطعنامه، به تصويب رس
راهبردی و استراتژيك آيمو، برای مدت شش سال، يعنی از سال 2010 
ــت. اقدامات الزم برای  ــيم شده اس ــال 2015 ميالدی، ترس تا پايان س
ــازمانی و اولويت های كاری آيمو برای يك دوره ی  ــيدن به اهداف س رس
ــالدی، تحت عنوان:  ــال های 2010  و 2011 مي ــاله مربوط به س دو س
 A.1012(26( نيز، طی قطعنامه  ي شماره ی "High-Level Action Plan"
ــماره ی   ــده، طی قطعنامه  ي ش ــال دو قطعنامه ي ياد ش ــوه ی اعم و نح
ــيد و برای اجرا، به دبيرخانه ی آيمو  )A.1013(26، به تصويب مجمع رس

ابالغ شد. 

 سخنرانی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در انگلیس و نماینده ی دایم 
ایران در آیمو، در مراسم افتتاحیه ی اجالس

ــم افتتاحيه ی اجالس، رسول موحديان،    در روز دوم و در ادامه ی مراس
ــورمان در انگليس، به همراه تعدادی از سفرا، وزرا و معاونان  ــفير كش س
ــورد اهميت دريانوردی  ــخنانی را در م ــای عضو آيمو، س وزرای دولت ه
ــه، چالش های پيش روی صنعت  ــی، جايگاه ايران در اين عرص بين الملل
ــكاری در اين  ــالمی ايران برای هم ــتيرانی و آمادگی جمهوری اس كش
ــازمان های  ــراد كرد كه مورد توجه نمايندگان دولت ها و س زمينه ها، اي

حاضر در نشست قرار گرفت.

انتخابات شورای آیمو و سخنرانی مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، 
در معرفی فعالیت ها و دسلت آوردهای جمهوری اسلالمی ایران، در 

زمینه های دریایی 
يكی از دستوركارهای مهم و هميشگی مجمع كه همواره به موضوع داغ 
ــود و ساير دستوركارها را به ويژه در  و گرمی بخش اجالس تبديل می ش
ــعاع خود قرار می دهد، دستوركار شماره ی بيست  هفته ی اول، تحت ا لش
و دو، با عنوان: "انتخاب اعضای شورا، براساس مواد 16 و 17 كنوانسيون 
ــت. طبق ماده ی 17 كنوانسيون موجد آيمو، شورا، متشكل از  آيمو" اس
چهل كشور عضو اين سازمان، خواهد بود كه از طريق برگزاری انتخابات، 
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ــخص خواهند شد. انتخاب مجدد اعضای شورا  در سه گروه A,B,C مش
ــال جاری برگزار شد، در گروه A ده  ــت. در انتخابات س نيز، بالمانع اس
ــور، شامل: چين، يونان، ايتاليا، ژاپن، نروژ، آمريكا، انگليس، روسيه،  كش
ــورا  ــدند و به عضويت ش ــا و كره ی جنوبی، دارای بيش ترين آرا ش پانام
ــك رأی، پس از نروژ، در رتبه ی  ــب يك صد و ي درآمدند. ليبريا، با كس
ــب يك  ــد. ژاپن، با كس يازدهم قرار گرفت و از دور رقابت ها كنار زده ش
ــد و نه رأی،  ــروژ نيز، با يك ص ــل و دو رأی، بيش ترين و ن ــد و چه ص
كم ترين آرا را كسب كردند و به عنوان اولين و آخرين كشور، به عضويت 
ــورا، در اين گروه درآمدند. در گروه B، به دليل اين كه تعداد نامزدها،  ش
ــامل كشورهای:  با تعداد اعضای مورد نياز، برابر بود، همه ی نامزدها، ش
ــه، آلمان، هند، هلند، اسپانيا و  آرژانتين، بنگالدش، برزيل، كانادا، فرانس

سوئد، بدون برگزاری انتخابات، به عضويت در شورا در آمدند. 
ــنگين و فشرده ايی را به همراه داشت، بيست و  در گروه C كه رقابت س
شش كشور، برای راه يابی به شورای آيمو، نامزد شده بودند كه سرانجام، 
ــدند و به عضويت در اين شورا،  ــور، دارای بيش ترين آرا ش ــت كش بيس
ــور كويت، امارات متحده ی عربی، جزاير مارشال،  ــش كش درآمدند. ش
جزاير كوك، ايران و پاكستان، به ترتيب با كسب 95، 91، 84، 71، 70 
و 54 رأی، در رتبه های بعدی قرار گرفتند و از دور رقابت كنار گذاشته 

شدند. نتيجه ی آرای بيست كشور عضو اين گروه نيز، عبارت است از:
سنگاپور 141، قبرس 134، اندونزی 132، تركيه 129، فيليپين 124، 
ــر و مالتا هر كدام 123، نيجريه 121، مالزی 118، آفريقای جنوبی  مص
ــك و دانمارك هر كدام  113، كنيا  ــيلی 116، باهاماس، مكزي 117، ش
ــتراليا 101، جامائيكا  ــعودی 109، بلژيك 102، اس 110، عربستان س

100 و تايلند 99 رأی.
ــال اخير،  ــترده ايی كه در طول چند س ــران، به رغم فعاليت های گس اي
ــايل سياسی، با  ــتگی و تنها به دليل مس انجام داده بود، در كمال شايس
كسب هفتاد رأی، از عضويت در شورا بازماند. در روز انتخابات، مهندس 
عطاءاله صدر، مديرعامل سازمان بنادرودريانوردی، طی سخنانی، آخرين 
ــالمی ايران در زمينه های  ــت آوردهای جمهوری اس ــرفت ها و دس پيش

دريايی را، به اطالع نمايندگان دولت ها رساند. 

انجام چند دیدار رسمی با مقامات عالی دولت های عضو آیمو
در حاشيه ی نشست مجمع و به رغم تداخل و پيچيدگی برنامه ها، هيئت 
ــا وزير حمل ونقل  ــت مهندس صدر، ب ــالمی ايران به رياس جمهوری اس
ــتان سعودی، رييس مرجع دريايی  كويت، معاون وزير حمل ونقل عربس
ــور مالتا، رييس مرجع دريايی و همچنين رييس امور بندری كشور  كش
ــور ليبريا، رييس مرجع دريايی كشور  تانزانيا، رييس مرجع دريايی كش
كومور، معاون وزير حمل ونقل و مرجع دريايی كشور تركيه و معاون وزير 
و رييس مرجع دريايی كشور سوريه، به طور جداگانه و در مقر آيمو، به 
ــمی ديدار كرد. در اين ديدارها، دو طرف در مورد  طور اختصاصی و رس

مسايل مختلف و راه های گسترش همكاری ها، گفت وگو كردند. 
ــاير اعضای  ــالوه بر اين، آقايان مهندس صدر، موحديان، ايزديان و س ع
ــمی با  ــت ها، به طور غيررس هيئت، اين فرصت را يافتند تا در طی نشس
ــای هيئت های نمايندگی بيش از يك صد و چهل كشور، كه اكثراً  رؤس
ــورها بودند، ديدار و گفت وگو كنند. در اين  ــای مراجع دريايی كش رؤس
ــالت بين المللی و منطقه ايی دريانوردی  ديدارها، جايگاه ايران، در تعام
ــازنده و ادامه ی  ــر همكاری س ــی، تبيين و ب ــای آيموي ــز فعاليت ه و ني

نقش آفرينی ايران، در همه ی زمينه ها تأكيد شد. 
ــگاه جهانی  ــا رييس جديد دانش ــالس، مالقاتی نيز ب ــيه ی اج در حاش
ــت. در اين ديدار، رييس  ــای Bjon Kjerfve صورت گرف دريانوردی، آق
دانشگاه WMU، اعزام دانشجويان متعدد از سوی ايران در طول بيست 
ــدند و ضمن تأكيد بر استعداد باالی  ــته را يادآور ش ــال گذش و چند س
ــجويان ايرانی، از آقای صدر، به خاطر اين امر و نيز حضور يك نفر  دانش
ــگاه، در طول سال  ــازمان بنادرودريانوردی در اين دانش از كارمندان س
تحصيلی جاری، قدردانی كرد. وی همچنين، خواستار ادامه ی روند اعزام 
دانشجو از سوی ايران شد. مهندس صدر نيز، اعالم كرد: در حال حاضر، 
ــالس را، فارغ التحصيالن  ــت ايرانی در اين اج ــش نفر از اعضای هيئ ش
ــان دهنده ی اهميت و جايگاه  ــه اين امر، نش ــكيل می دهند ك مالمو تش
رفيع اين دانشگاه، نزد سازمان بنادرودريانوردی است. مهندس صدر، از 
آقای Bjon Kjerfve، برای سفر به ايران دعوت كرد تا از نزديك، امكانات 
آموزشی سازمان را بازديد و در مورد راه های گسترش همكاری های فنی 

و آموزشی، گفت وگو كنند. 
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 دریافت چهار لوح سپاس به مناسبت خدمات برجسته ی ارایه شده به 
کشتیرانی و بشریت، توسط جمهوری اسالمی ایران 

ــم  ــت، دبيرخانه ی آيمو، اقدام به برگزاری مراس ــر روز اول نشس در عص
اهدای جايزه ی ويژه ی شجاعت در دريا و نيز اعطای لوح های سپاس به 
ــه اعزام نيروهای نظامی دريايی به منطقه ی  دولت هايی كرد كه اقدام ب
خليج عدن و آب های سومالی، برای حفظ امنيت دريانوردی و مبارزه با 
دزدان دريايی كرده بودند. در اين مراسم، ابتدا جايزه ی ويژه ی شجاعت 

در دريا، به برندگان اهدا شد. 
ــت كه  ــجاعت در دريا دو برنده داش ــال جاری، جايزه ی ويژه ی ش در س
ــهروندان آمريكايی بودند. جايزه ی اول، به يك زوج  هر دوی آنان، از ش
ــد كه با قايق  ــی به نام های  Maurice و Sophie Conti اهدا ش آمريكاي
تفريحی )Cruising Catamaran Ocealys(  خود، در شرايط جوی بسيار 
ــينان يك قايق )Yacht Timella( را نجات داده اند.  ــه تن از سرنش بد، س
ــده بودند. پس از  ــوی نيوزيلند، نامزد دريافت جايزه ش اين دو نفر، از س
ــاحلی آمريكا  ــجاعت در دريا، به نامزدی از گارد س آن، جايزه ی ديگر ش
ــاعات اوليه ی روز  ــت، در س اهدا گرديد. اين فرد كه Abram A. نام داش
بيست و سوم ماه مارس سال 2008 ميالدی، در شرايط بد آب و هوايی 
ــمال، به تنهايی و با به خطر انداختن جان خود، اقدام به نجات  قطب ش
جان هشت سرنشين يك كشتی كرده بود. عالوه بر اين، تقديرنامه هايی 
ــتركاً(، مكزيك و  ــورهای چين، كره ی جنوبی ويتنام )مش از سوی كش

كانادا، به افراد معرفی شده، اهدا شد.
پس از مراسم اهدای جايزه ی شجاعت در دريا، نوبت به اهدای لوح های 
ــتيرانی و  ــته ی ارايه شده به كش ــبت خدمات برجس ــپاس، به مناس س
ــد. اين لوح های سپاس، از سوی دبيركل آيمو، به فرماندهان  بشريت ش
ــتی های جنگی اعزامی به منطقه ی خليج عدن و آب های سومالی و  كش
ــد كه مورد توجه و تشويق حضار قرار گرفت.  يا نمايندگان آن ها اهدا ش
ــورهايی كه به آنان لوح های سپاس اهدا شد، عبارتند از:  نمايندگان كش
ــتراليا، كانادا، چين، دانمارك، فرانسه، آلمان، يونان، هند، جمهوری  اس
ــره ی جنوبی،  ــزی، هلند، پرتغال، ك ــا، ژاپن، مال ــالمی ايران، ايتالي اس
ــنگاپور، اسپانيا، سوئد، تركيه،  ــيون روسيه، عربستان سعودی، س فدراس

انگليس و آمريكا.
قابل يادآوری است كه اين اولين باری بود كه نيروهای دريايی كشورهای 
ــد و برای يك هدف  ــه ی دريايی گردهم می آمدن ــان، در يك منطق جه
مشترك، كه همانا مبارزه با پديده ی دزدی دريايی و حمالت مسلحانه، 
ــت، اقدام می كردند. برای ايران، اين، اولين  عليه كشتی های تجاری اس

مأموريت فرامنطقه  ايی بود كه با موفقيت به انجام رسيد. 

ریاست کمیته ی بررسلی اعتبارنامه های هیئت های نمایندگی حاضر 
در نشست مجمع، توسط نماینده ی ثابت سازمان در آیمو

ــد كه در بند اول اين  ــه كميته تشكيل ش ــت مجمع، س در خالل نشس
ــی اعتبارنامه های  ــد. رياست كميته ی بررس ــاره ش گزارش، به آن ها اش
ــت مجمع، اين بار به  ــای عضو آيمو حاضر در نشس ــدگان دولت ه نماين
ــيد. اين اولين بار بود كه اين رويداد مهم،  ــالمی ايران رس جمهوری اس
ــاد. برای اين منظور،  ــخ فعاليت های آيمويی ايران، اتفاق می افت در تاري
ــی رايزنی ها و هماهنگی هايی با دبيرخانه ی آيمو و  از مدت ها قبل، برخ
ــورها، صورت گرفته بود. رياست كميته ها در سطوح عالی كه  بعضی كش
ــت، معموالً  ــه لحاظ  فنی و ديپلماتيكی از جايگاه مهمی برخوردار اس ب
به كشورهايی داده می شود كه از اهميت، فعاليت و مشاركت بيش تری، 

نسبت به سايرين برخوردارند. 
رياست ايران بر يكی از كميته های مجمع، صرف نظر از نوع آن، نشانه ی 
جايگاه مطلوب ايران نزد آيمو است. عالوه بر اين، از دولت ايران خواسته 
ــور نروژ، برای رياست بر كميته ی فنی حمايت  ــد تا از نماينده ی كش ش
كند كه اين كار پس از بررسی های الزم، انجام شد. رجوع به ايران، برای 
ــت كميته ها و يا حتی  ــت از كانديداها، به منظور عهده داری رياس حماي
ــت، موضوعی است كه در  ــنهاددهنده ی رياس طرح ايران به عنوان پيش

سال های اخير، به تناوب ديده شده است. 

 نشسلت با دبیلرکل آیمو و امضای تفاهم نامه ی هملكاری در زمینه ی 
اجرای طرح ممیزی داوطلبانه ی دولت های عضو

ــورا،  ــس از پايان انتخابات ش ــم آذر ماه و پ ــه، مورخ شش در روز جمع
ــه ايی با حضور آقای مهندس صدر و ساير اعضای هيئت، در دفتر  جلس
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ــت كه برای  ــد. در اين نشس آقای ميتروپولوس، دبيركل آيمو برگزار ش
اولين بار پس از تصدی مسؤوليت مديريت سازمان توسط آقای مهندس 
صدر صورت گرفته بود، طرفين به بحث و گفت وگو در زمينه های مورد 
ــورا  ــه پرداختند. دبيركل آيمو، از نتيجه ی حاصل، در ارتباط با ش عالق
ــل آن را به طور  ــف كرد و دلي ــورا، ابراز تأس ــدم راه يابی ايران به ش و ع
ــتقيم و به نحو محافظه كارانه ايی، تأثير مسايل سياسی و نه فنی  غيرمس
ــت و ابراز اميدواری كرد: روزی اين موانع برطرف شود تا ايران، به  دانس
ــته ی آيمو، به عضويت شورا  ــيار فعال و شايس عنوان يكی از اعضای بس
ــه معنای فعال  ــورا را، هرگز ب ــد. دبيركل آيمو، عدم راه يابی به ش درآي
نبودن و عدم شايستگی ايران ندانست و خواستار استمرار فعاليت مثبت 
ــازنده ی ايران در امور مربوط به فعاليت های آيمو، همچون گذشته  و س
ــد. آقای مهندس صدر نيز، ضمن تأييد سخنان دبيركل آيمو، بر عزم  ش
ــورمان برای حضور قوی تر در تمام مسايل بين المللی دريايی،  جدی كش
ــت: اگرچه جمهوری  ــژه در تعامالت آيمو تأكيد كرد و اعالم داش به وي
اسالمی ايران، به رغم همه ی شايستگی هايی كه به اقرار همگان رسيد، 
ــن اآلن، انتخابات  ــورا در نيامد، اما از نظر ما، از همي ــه عضويت در ش ب
شورا و رقابت ها، پايان يافته تلقی می شود و ما ضمن احترام به نتيجه ی 
كسب شده و تبريك گويی به كشورهای راه يافته به شورا، قول می دهيم 
ــود ادامه دهيم. در  ــته، به راه خ ــه با قوت و توان مندی بيش از گذش ك
ــرای طرح مميزی  ــكاری در زمينه ی اج ــدار، تفاهم نامه ی هم ــن دي اي
ــه ی دولت های عضو آيمو )Audit Scheme(، به امضای طرفين  داوطلبان
ــازمان بنادرودريانوردی، قدردانی  ــيد. دبيركل آيمو، از اين اقدام س رس
ــورمان، به  ــؤوالن دريايی كش ــانه ی اعتماد به نفس مس كرد و آن را نش

حساب آورد. 
پایان نشست مجمع و برگزاری یک صد و سومین نشست شورای آیمو 
ــنبه و چهارشنبه از هفته ی دوم  ــورای آيمو، در روزهای دوش مجمع ش

ــه داد و پس از استماع گزارش  كميته های يك و  نشست، تشكيل جلس
ــط آن ها و همچنين بررسی  ــنهادهای ارايه شده توس دو و تصويب پيش
ــنبه، به  ــتوركارهای باقی مانده، در عصر روز چهارش و تصميم گيری دس
ــت كه در طول هفته، كميته های يك  ــود پايان داد. قابل ذكر اس كار خ
ــتوركارهای باقی مانده از هفته ی  ــدند و به بررسی دس ــكيل ش و دو تش
ــماره ی دو و مرزبان در  ــتيری، در كميته ی ش قبل پرداختند. آقايان اس

كميته ی شماره ی يك، حضور داشتند.
ــومين نشست عادی  ــورای آيمو، يك صد و س ــنبه نيز، ش در روز پنج ش
ــكيل داد. در اين نشست، هيئت نمايندگی ايران، متشكل از  خود را تش
ــيد علی استيری و علی اكبر مرزبان، به عنوان عضو  دو نفر به نام های س
ناظر حضور داشتند. دستوركار نشست اين شورا، بسيار مختصر و كوتاه 
ــه مورد: انتخاب رييس و نايب رييس جديد شورا، تصويب  ــامل س و ش

دستوركار اجالس های آتی شورا و زمان و مكان برگزاری آن بود. 
با توجه به پايان دوره ی رياست كشور سوئد )آقای J. Franson( بر شورا، 
ــورهای مالتا، آفريقای جنوبی و آمريكا، به منظور كسب  سه نفر، از كش
ــت بر شورای آيمو، نامزد شده بودند. پس از رأی گيری، در  جايگاه رياس
دور اول، نمايندگان مالتا و آمريكا، هر كدام شانزده رأی آوردند و به دور 
بعد راه يافتند. نماينده ی آفريقای جنوبی كه پيش از اين، نيابت رياست 
شورا را بر عهده داشت، با كسب هشت رأی، كنار زده شد. در دور دوم، 
ــت بيست و چهار رأی  نماينده ی آمريكا، آقای Lonzy Gefferey، توانس
ــورا، برای يك دوره ی دو ساله،  ــب كند و به عنوان رييس جديد ش كس
ــای Ntuli نيز، مجدداً به  ــده ی آفريقای جنوبی، آق ــود. نماين انتخاب ش
عنوان نايب رييس شورا برگزيده شد. پس از آن، جلسه با رياست رييس 
ــورا، به  ــت يكصد و چهارم ش ــتور كارهای نشس جديد، ادامه يافت. دس
ــت در ماه ژوئن سال 2010  ــورا رسيد و مقرر شد، اين نشس تصويب ش
ــود. شورای آيمو، در عصر روز پنج شنبه،  ميالدی، در مقر آيمو برگزار ش

به كار خود پايان داد. 
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تحليلی بر انتخابات شورای سازمان جهانی دریانوردی

غلبه ي آرای سياسی بر آرای فنی و تخصصی

بيست و ششمين اجاس مجمع سازمان بين المللی دريانوردی )آيمو(، از روز دوشنبه، دوم آذر ماه سال جاری آغاز شد و پس از يازده روز، در روز 
پنج شنبه، دوازدهم آذرماه به کار خود پايان داد. در اجاس اين دوره، هيئت يازده نفر ی جمهوری اسامی ايران، به رياست مهندس سيد عطاءاله 
صدر، معاون وزير راه و ترابری و مديرعامل س�ازمان بنادرودريانوردی و با همراهی رس�ول موحديان، س�فير ايران در انگلس�تان حضوری فعال 

داشت. يكی از دستورکارهای مهم اجاس دوساالنه ی مجمع، انتخاب اعضای جديد شورای آيمو بود که در روز جمعه، ششم آذرماه انجام شد. 
ش�ورای آيمو )IMO Council(، امور اجرايی س�ازمان جهانی دريانوردی را از زمان پايان نشست مجمع تا اجاس بعدی آن که به طور عادی هر 
دو س�ال يك بار برگزار می ش�ود، بر عهده خواهد داش�ت و در آخر، گزارش عملكرد خود را همراه با توصيه ها و پيشنهادها، برای تأييد و تصويب 
نهايی، به مجمع ارايه خواهد کرد. طبق ماده ی 17 کنوانسيون موجد آيمو، شورا، متشكل از چهل کشور عضو اين سازمان خواهد بود که از طريق 
برگزاری انتخابات در سه گروه A,B,C مشخص می شوند. انتخاب مجدد اعضای شورا نيز بامانع است. در انتخابات سال جاری که در روز جمعه، 
ششم آذر ماه برگزار شد، در گروه A، ده کشور چين، يونان، ايتاليا، ژاپن، نروژ، آمريكا، انگليس، روسيه، پاناما و کره ی جنوبی، دارای بيش ترين 
آرا شدند و به عضويت شورا درآمدند. ليبريا، با کسب يك صد و يك رأی، پس از نروژ در رتبه ی يازدهم قرار گرفت و از دور رقابت ها حذف شد. 
ژاپن، با يك صد و چهل و دو رأی، بيش ترين  و نروژ نيز با يك صد و نه رأی، کم ترين آرا را به دس�ت آوردند و به عنوان اولين و آخرين کش�ور 
در اين گروه، به عضويت ش�ورا درآمدند. در گروه B، به دليل اين که تعداد نامزدها با تعداد نمايندگان مورد نياز برابر بود، همه ی نامزدها، ش�امل 

کشورهای آرژانتين، بنگادش، برزيل، کانادا، فرانسه، آلمان، هند، هلند، اسپانيا و سوئد بدون برگزاری انتخابات، به عضويت شورا درآمدند. 
در گروه C، بيس�ت و ش�ش کش�ور برای راه يابی به شورای آيمو، نامزد ش�ده بودند که در نهايت، بيست کش�ور، دارای بيش ترين آرا شدند و به 
عضويت ش�ورا درآمدند. ش�ش کش�ور کويت، امارات متحده ی عربی، جزاير مارشال، جزاير کوک، ايران و پاکس�تان، به ترتيب با کسب 95، 91، 
84، 71، 70 و 54 رأی، در رتبه های بعدی قرار گرفتند و از دور رقابت، کنار گذاشته شدند. نتيجه ی آرای بيست کشور عضو اين گروه نيز عبارت 

است از:
س�نگاپور: 141، قب�رس: 134، اندونزی: 132، ترکيه: 129، فيليپين: 124، مصر و مالتا، هر ک�دام: 123، نيجريه: 121، مالزی: 118، آفريقای جنوبی: 
117، شيلی: 116، باهاماس، مكزيك و دانمارک، هر کدام: 113، کنيا: 110، عربستان سعودی: 109، بلژيك: 102، استراليا: 101، جاماييكا 100 و تايلند: 

99 رأی.
چنان که ماحظه می شود، جمهوری اسامی ايران توانست از 153 رأی گرفته شده، تنها حمايت هفتاد کشور را به دست بياورد. اين ميزان رأی، 
کشورمان را در رديف بيست و پنجم و قبل از کشور پاکستان قرار داد. شگفت انگيزتر اين که کشورهای کوچكی همچون امارات متحده ی عربی، 
کويت و حتی جزاير مارشال و جزاير کوک، در رديف های باالتر از ايران قرار گرفتند و غير از جزاير کوک، بقيه ی اين کشورها، آرای قابل توجه ايی 

کسب کردند. 

تحليل

نماينده ثابت سازمان بنادر و دريانوردی در آيمو
 علی اكبر مرزبان
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ال�ف( موقعی�ت ممتاز جمهوری اس�المی 
ايران در آيمو

ــگامان عضويت در آيمو محسوب  ايران، از پيش
ــال از عضويت  ــاه س ــش از پنج ــود. بي می ش
ــازمان بين المللی دريانوردی  ــورمان در س كش
ــابقه، حتی به قبل از تأسيس  می گذرد. اين س
ــازمان برمی گردد. تا آن جا  و آغاز به كار اين س
ــتره ی فعاليت های اين سازمان مهم  كه به گس
ــود، ايران، به ويژه از  و بين المللی مربوط می ش
زمان استقرار نمايندگی ثابت در اين سازمان، 
ــرفت های شگرفی در تعامل با آيمو  شاهد پيش
و حضور در اجالس های مختلف آن بوده است. 
ــنگ بنای آن از  ــن اقدامات و تالش ها كه س اي
ــال پيش نهاده شد، به  ــش- هفت س حدود ش
ــال اخير، با شدت و توان  ــه س ويژه از دو– س
بيش تری پيگيری شد، به نحوی كه می توان به 
جرأت ادعا كرد: در هيچ دوره ی زمانی، جايگاه 
ــازمان  ــالمی ايران در نزد اين س جمهوری اس
ــی  ــن فروغ و درخشش ــای آن، از چني و اعض
ــه و  ــت. افزايش بيش از س برخوردار نبوده اس
ــه كميته ها به  ــده ب ــناد ارايه ش نيم برابری اس
همراه افزايش كيفيت آن ها در سه سال اخير، 
نسبت به مدت مشابه قبل، جايگاه ايران را در 
ــور اول ارايه كننده ی  ميان پانزده تا هجده كش
اسناد، به ثبت رساند. حضور منظم و هميشگی 
ــت های  هيئت های نمايندگی در بيش تر نشس
كميته های اصلی، فرعی و كارگروه ها، به همراه 
اظهارنظرهای كارشناسانه دقيق، ميزان فعاليت 
مؤثر كشورمان را نشان می دهد. با دبيرخانه ی 
ــو و كارمندان آن، تعامل و ارتباط نزديكی  آيم
ــد و  ــق نماينده ی ثابت ايران، برقرار ش از طري
ــی آن، حداكثر  ــای فنی و آموزش از ظرفيت ه

استفاده به عمل آمد.
ــا در آيمو، ارتباط  ــدگان ثابت دولت ه با نماين
ــر اثر آن  ــد و ب ــتانه و صميمی ايجاد ش دوس
ــد.  ــبات، بهره های قابل توجه ايی برده ش مناس
ــرعت، توسعه يافت  ناوگان تجاری ايران، به س
ــب  ــرفت های صنعت دريانوردی و كس و پيش

ــران در قالب  ــط اي موقعيت های مطلوب توس
ــای آيمو  ــه آگاهی اعض ــندهای مختلف، ب س
ــور مبتنی بر  ــد. در مجموع، حض ــانده ش رس
ــال و مؤثر در عرصه های دريانوردی  برنامه، فع
ــه يكی از  ــو، ب ــا آيم ــل ب ــی و تعام بين الملل
ــت های راهبردی بخش دريايی كشور و  سياس
ــازمان بنادرودريانوردی تبديل  به خصوص س
ــدگان ايران در  ــد. حضور مقتدرانه ی نماين ش
نشست های مختلف آيمو، زبان زد خاص و عام 
ــين نمايندگان دولت ها و مقامات  ــد و تحس ش
آيمو را برانگيخت، به نحوی كه بعضی از آن ها، 
ازجمله مدير بخش كنفرانس آيمو، از آن ها، نه 
به عنوان پيشرفت، بلكه به منزله ی يك جهش 
ياد كردند؛ حقيقتی كه در مواضع مختلف، چه 
ــت ها و چه به صورت  ــن برگزاری نشس در حي
انفرادی و با مراجعه به نماينده ی ثابت سازمان 
بين المللی دريانوردی و اعضای هيئت ها، به آن 
ــفارت جمهوری اسالمی  ــد. س اقرار و اذعان ش
ــر مباحث  ــش، درگي ــش از پي ــران نيز، بي اي
ــفير، كه هم زمان سمت  آيمو شد و شخص س
ــورمان در آيمو را برعهده  نمايندگی دايم كش
ــده  دارد، توجه ويژه ای را به مباحث مطرح ش

در آيمو، مبذول داشت. 
ــور مقتدارانه ی  ــن تالش ها و حض نتيجه ی اي
ــد كه بعد تأثيرگزاری و درك  ايران، موجب ش
ميزان مشاركت در مباحث تخصصی آيمو، نام 
ــت و پنج تا سی كشور اول آن  ايران، جزو بيس
سازمان مطرح شود. حتی در مباحثی همچون 
ــد مربوط به  ــيون STCW و ك اصالح كنوانس
ــورهای پيشرو  آن، ايران به عنوان يكی از كش
ــد، به نحوی كه به نقل از بسياری از  مطرح ش
ــؤولين آيمو، اصالح  نمايندگان دولت ها و مس
ــاركت فعاالنه ی  ــيون، مديون مش اين كنوانس
ــب آن، هرگاه نام  ــت و پس از تصوي ــران اس اي
اين اصالحيه آورده شود، نام كشورمان نيز، به 
همراه آن تداعی خواهد شد. اكنون كشورمان 
به نقطه ای رسيده است كه دولت های مختلف، 
ــانه نمايندگان آن، با  به ديدگاه های كارشناس
حساسيت ويژه می نگرند و در بسياری از موارد، 
برای مشاوره، به آنان مراجعه می كنند. از ميان 
ــور، جهت انتصاب رؤسای كميته ها،  ده ها كش
از نماينده ی ثابت سازمان، درخواست مشورت 
ــت،  رياس اوج آن  ــود و در  ــت می ش و حماي
ــی كميته ی  ــای مهم، يعن ــی از كارگروه ه يك
استانداردهای نگهبانی و آموزش برای بازنگری 
ــيون  STCW، به نماينده ی  ــی كنوانس اساس
ــت يكی از  ــود و نيز رياس ــران محول می ش اي
ــكله در نشست های بيست  سه كميته ی متش
ــی  ــم مجمع آيمو، يعنی كميته ی بررس و شش
اعتبارنامه های دولت های حاضر در نشست، به 
ــود و  نماينده ی ثابت ايران در آيمو داده می ش
احدی از كارشناسان سازمان بنادرودريانوردی، 
در كنار كارشناسان عالی رتبه ی چهارده كشور 
پيشرفته ی ديگر، به عضويت گروه كارشناسی 
ــتانداردهای مبتنی بر هدف  ويژه ی تدوين اس
ــوم به GBS درمی آيد.  ــتی ها موس ساخت كش
ــورمان به حدی است  جالب اين كه حضور كش
ــورای آيمو نيز، به  كه حتی در اجالس های ش
ــياری از  ــر و نه اصلی، از بس ــوان عضو ناظ عن
ــورا، فعال تر و مؤثرتر ظاهر  كشورهای عضو ش

عضویت در شورای یک مجمع 
مهم بین المللی همچون سازمان 
بین المللی دریانوردی که یكی 

از سازمان های تخصصی سازمان 
ملل محسوب می شود، صرف 
نظر از ابعاد فنی و تخصصی 

آن، نشان دهنده ی پذیرش و 
مقبولیت آن کشور در نزد افكار 

و محافل بین المللی است
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می شود. 
نتيجه آن كه، جمهوری اسالمی ايران به عنوان 
ــوردار از آرزوهای  يك پديده ی نوظهور و برخ
بزرگ و انگيزه و انرژی باال، در سازمان جهانی 
ــورد پذيرش  ــود و م دريانوردی، مطرح می ش
ــوص بازيگران اصلی آن  ــای آيمو، به خص اعض
ــت تا  قرار می گيرد. همه ی اين موارد كافی اس
ــورمان را برای  ــتگی بی قيد و شرط كش شايس
ــو در گروهC ، آن هم  ــورای آيم عضويت در ش
جزو ده كشور اول به اثبات رساند. متأسفانه، به 
رغم اين همه موفقيت ها و شايستگی ها، شاهد 

عدم راه يابی ايران به شورا هستيم. چرا؟! 

ب( داليل ناكامی ايران در انتخابات و عدم 
راهیابی به شورای آيمو

ــورا را  چنان چه آرايش آرا و تركيب اعضای ش
ــب  ــورد واكاوی قرار دهيم، داليل عدم كس م
آرای الزم، می تواند مورد شناسايی قرار گيرد. 

داليل عدم توفيق، به دو دسته ی داليل اصلی 
ــوند. بديهی  ــيم می ش ــی يا مكمل تقس و فرع
ــرايط خاص خود را دارد  ــت، هر نامزدی ش اس
ــا به وضعيت ويژه ی ايران،  و در اين مقام، تنه

پرداخته خواهد شد. 

1( دليل اصلی؛ غلبه ی فضای سياس�ی بر 
فضای فنی و تخصصی

عضويت در شورای يك مجمع مهم بين المللی 
همچون سازمان بين المللی دريانوردی كه يكی 
از سازمان های تخصصی سازمان ملل محسوب 
ــاد فنی و تخصصی  ــود، صرف نظر از ابع می ش
ــت آن  ــرش و مقبولي ــان دهنده ی پذي آن، نش
ــل بين المللی  ــكار و محاف ــزد اف ــور در ن كش
ــانه ايی از توفيق آن كشور به شمار  است و نش
ــت فعاليت های فنی و  ــد. هر چه از اهمي می آي
ــی بگوييم، نمی  توان درجه ی اهميت و  تخصص
ــزاری آن را در زمينه ی انتخاباتی نظير  تأثيرگ

ــك و فضای  ــای ديپلماتي ــا فعاليت ه ــورا، ب ش
ــه  ــر روابط بين الملل مقايس ــی حاكم ب سياس
ــی حاكم، از وزن  ــرد، زيرا وزن فضای سياس ك
ــنگين تر خواهد بود. به  فضای فنی، همواره س
ــارت ديگر، وقتی موضوعی فنی و تخصصی  عب
ــرح  ــو مط ــای آيم ــا و كارگروه ه در كميته ه
ــورها، صرف نظر از گرايش های  ــود، كش می ش
سياسی دولت های ذی ربط، به آسانی از مواضع 
ــالمی ايران دفاع می كنند  دولت جمهوری اس
ــر موارد فاقد  ــا در صورت مخالفت، در اكث و ي
صبغه ی سياسی است. از سوی ديگر، هنگامی 
ــطح نقش آفرينی ارتقا می يابد، ديگر اين  كه س
ــتند كه آخر را  مالحظات فنی و تخصصی نيس
ــی دو ديدگاه  ــد و در تقابل و زورآزماي می زنن
ــی و ديپلماتيكی، اين  فنی و تخصصی و سياس
ــی بين المللی  ــی و فضای سياس ديدگاه سياس
ــی خواهد بود.  ــت كه تعيين كننده ی اصل اس
ــی اگر چه  ــت فنی و تخصص ــن، ظرفي بنابراي
ــرط الزم است، اما كافی و وافی نخواهد بود.  ش
ــت كه در طرح موضوع های  به همين دليل اس
فنی و تخصصی، نمايندگان دولت ها در فضای 
ــورت  ــا يكديگر به مش ــتانه و صميمی ب دوس
ــد و در مواضع واحد، از يكديگر دفاع  می پردازن
می كنند؛ اما هنگامی كه موضوع انتخابات شورا 
ــل و يا يك جانبه  ــت حمايت متقاب و در خواس
ــرام و گاه با الفاظی كه  ــود، با كمال احت می ش
ــف را استنباط كرد،  می توان از آن، حالت تأس
ــار خود خارج می دانند  آن را از حيطه ی اختي
ــتورالعمل از وزارت  ــت دس ــوط به درياف و من
ــد؛ اگرچه  ــود تلقی می كنن ــور خارجه ی خ ام
ــزان فعاليت و  ــان در مورد مي ديدگاه و نظرش
مشاركت ايران در نشست ها، دست كم در مورد 
ــورها، تا حدودی مورد توجه قرار  بعضی از كش
ــورهای دوست نيز اگرچه  می گيرد. حتی كش
حمايت كامل خود را در مقابل نماينده ی ثابت 
سازمان بين المللی دريانوردی اعالم می دارند، 
ــه مخفی بودن آرا، اين  ــا در پايان با توجه ب ام
ــفارت  ــور خارجه و س ــتورالعمل وزارت ام دس
ــم نهايی را  ــت كه در روز انتخابات، تصمي اس

ديكته خواهد كرد. 
ــرف بين الملل،  ــه در ع ــت ك ــت اين اس واقعي
عضويت در شورای يك سازمان مهم بين المللی 
ــو و برآمده از مكانيزم انتخابات، قبل  نظير آيم
ــور، به منزله ی كسب  از هر چيز، برای آن كش
ــوب  ــه در عرصه ی بين المللی محس يك وجه
ــايل  ــك تحليل گر مس ــدگاه ي ــود. از دي می ش
ــته صاحب يك  ــوری كه توانس ــی، كش سياس
ــع بين المللی  ــون در يك مجم ــی و تريب كرس
ــود، در واقع قدرت چانه زنی خود را نه تنها  ش
ــازمان متبوع، بلكه در سطح كالن تر، در  در س

ساير مباحث بين المللی افزايش داده است. 
ــت كه پرداختن  ــا توجه به اين مالحظات اس ب
ــورا، از زاويه ی محدود  ــه موضوع انتخابات ش ب
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ــازمانی، نمی تواند ما را به يك ارزيابی دقيق  س
ــت آمده، رهنمون سازد. به اين  از نتايج به دس
ــر پرداخت و  ــطحی كالن ت موضوع بايد در س
همه ی زوايای آن را در نظر گرفت. برای اثبات 
اين ادعا، كافی است به چيدمان آرای كشورها 
ــت و  ــود. در گروه C، بيس ــی انداخته ش نگاه
شش كشور نامزد شدند. در ميان اين نامزدها، 
ــده ی عربی،  ــارات متح ــورهای كويت، ام كش
ــال، جزاير كوك، ايران و پاكستان  جزاير مارش
در رديف های بيست و يكم الی بيست و ششم 
قرار گرفتند. چنان چه اين كشورها از هر لحاظ 
ــوند، هيچ كدام از آن ها در  ــه ش با ايران مقايس
حد و اندازه ی ايران نيستند. كشورهای امارات 
ــد هرگونه  ــتان، فاق ــی و پاكس ــده ی عرب متح
ــتند.  ــو هس ــای آيم ــاركتی در فعاليت  ه مش
مشاركت كويت نيز بسيار كم و غير قابل توجه 
ــور جزاير كوك نيز اگر چه دارای  ــت. كش اس
نماينده ی ثابت در آيمو است، اما هرگز قدرت 
ــال  ــی ايران را ندارد. تنها جزاير مارش و تواناي
ــته  ــر از ديگران داش ــوری بهت ــت كه حض اس
ــت. با اين  ــندهايی نيز گاه ارائه كرده اس و س
تفاصيل مالحظه می شود، آرای كويت، امارات 
متحده ی عربی و جزاير مارشال، قابل مقايسه 
با ايران نيست. حتی آرای كشور كوچك بيست 
ــزار نفری جزاير كوك كه در دور افتاده ترين  ه
ــن و در دل اقيانوس قرار  ــره ی زمي نقطه ی ك
دارد و تنها يك سال است كه به عضويت آيمو 
ــور بزرگ ايران، واقع در  در آمده است، از كش
منطقه ی استراتژيك خليج فارس، آن هم با اين 
همه فعاليت های گسترده ی دريايی و مشاركت 

فعاالنه در مباحث آيمو، بيش تر می شود. 
ــم، چنان چه به  ــه بگذري ــورها ك ــن كش از اي
ــازمان جهانی  ــورای س ــورهايی كه به ش كش
ــز بنگريم، تركيب  ــوردی راه يافته  اند ني دريان
ــورهای جامائيكا،  آن ها را جالب می يابيم. كش
ــه، و حتی مصر  ــا، تايلند، مكزيك، نيجري كني
ــعودی و بلكه كشور پيشرفته ی  و عربستان س
ــزان فعاليت های آيمو، در  بلژيك، به لحاظ مي
ــورها  ــتند. اين كش ــد و اندازه ی ايران نيس ح
ــور و فعاليت  ــران، كم ترين حض ــبت به اي نس
ــورهای  مؤثر را در اجالس های آيمو دارند. كش
ــكا، مصر،  ــعودی، بلژيك، جامائي ــتان س عربس
ــران، فاقد نماينده ی  ــد و كنيا، به رغم اي تايلن
ــه گاه احدی، از  ــتند؛ اگرچ ثابت در آيمو هس
ــه عنوان رابط به  ــفارت، خود را ب كارمندان س
آيمو معرفی كرده است. به جز كشور جامائيكا 
ــت كميته ی استانداردهای نگهبانی و  كه رياس
آموزش را برعهده دارد، هيچ كدام از كشورهای 
ديگر، در حال حاضر مسؤوليتی در كميته های 
ــت به نتايج  ــد. بنابراين، كافی اس ــو ندارن آيم
ــود. اين كشورها كه حداقل  انتخابات توجه ش
ــو، از هر لحاظ  ــا فعاليت های آيم ــاط ب در ارتب
ــران قرار  ــه ای پايين تر از اي ــه و مرتب در درج

ــده ی آ ن ها در مقايسه  ــب ش دارند، آرای كس
ــورهای مصر  ــت. كش ــا ايران باوركردنی نيس ب
123، نيجريه 121، مكزيك 113، كنيا 110، 
عربستان سعودی 109، بلژيك 102، جامائيكا 
ــد. حتی  ــب كردن ــد 99 رأی كس 100 و تايلن
اندونزی نيز كه فعاليتش در آيمو، قابل قياس 
ــت، به لطف حمايت منطقه ايی و  با ايران نيس
ــه ی مهم تنگه ی ماالكا،  قرار گرفتن در منطق
ــورد آرای خود را در  ــب 132 رأی، رك ــا كس ب
ــت؛ نصابی كه حتی برای  دوره های قبل شكس
ــور نيز، قابل  اعضای هيئت نمايندگی اين كش

پيش بينی نبود. 
ــه با  ــی به ويژه در مقايس ــل چنين آرايش دلي
ــی  ــران، چيزی جز تأثير و تأثر فضای سياس اي
ــد.  ــط بين المللی نمی تواند باش ــم بر رواب حاك
برای اين كه تا آن جا كه به فعاليت های آيمويی 
ــود، هيچ كدام از  ــوط می ش ــورها مرب اين كش

ــه و رقابت  ــده، قابل مقايس ــورهای ياد ش كش
ــع آرا كه  ــتند. اين نحوه ی توزي ــران نيس با اي
ــر می آيد، به  ــرت آور به نظ ــل و حي ــل تأم قاب
ــان دهنده ی غلبه ی آرای سياسی  تعبيری، نش
ــت. به قول يكی  ــر آرای فنی و تخصصی اس ب
ــت  ــای حاضر در نشس ــدگان دولت ه از نماين
ــش آرا، بيان گر اين  ــوه ی آراي مجمع، اين نح
ــت كه فعاليت های دولت هايی  واقعيت تلخ اس
نظير ايران در اين سالن )منظور محل برگزاری 
ــده است و  اجالس های آيمو(، ناديده گرفته ش
تصميم نهايی در جای ديگری گرفته می شود. 
اين وضعيت، آن قدر تأسف انگيز جلوه نمود كه 
ــياری از نمايندگان آيمويی دولت هايی كه  بس
ــران رأی نداده اند،  حتی به احتمال قوی به اي
در مراوده های دوستانه با اعضای هيئت ايرانی، 
عدم رأی آوری ايران را ناشی از داليل سياسی 
و نه فنی اعالم نموده و آرزو كردند: روزی اين 
فضاسازی های مسموم و بی مورد شكسته شود 

تا ايران بتواند به حق خود دست يابد. 
ــركل آيمو نيز، در ديداری كه با مديرعامل  دبي
ــاعتی پس از  ــوردی، )س ــازمان بنادرودريان س
برگزاری انتخابات( در دفتر خود داشت، ضمن 
ــورای  ــف از عدم راه يابی ايران به ش ــراز تأس اب
ــته و محافظه كارانه ايی،  ــور سربس آيمو، به ط
ــت و ابراز  ــه ی آن را در چيز ديگری دانس ريش
داشت: عدم توفيق ايران، هرگز به معنای عدم 
ــتگی آن نيست و ما از ايران می خواهيم  شايس
ــاركت قوی و سازنده ی خود را در مباحث  مش

آيمو، هم چنان ادامه دهد. 
ــن تأييد اين مطلب، به  مهندس صدر نيز ضم
دبيركل آيمو اطمينان داد كه ايران، همچنان 
ــته به راه خود  قدرت مندانه و مصمم تر از گذش
ــورا،  ــدم راه يابی به ش ــد داد و ع ــه خواه ادام
ــاركت  ــزم جدی ايران برای مش هرگز مانع ع
ــو نخواهد بود.  ــه در كليه ی مباحث آيم فعاالن

روز انتخابات آیمو، درست 
هم زمان شد با اجالس شورای 
حكام سازمان انرژی اتمی در 

ژنو و صدور قطعنامه ی نامعقول 
سیاسی و نه فنی و حقوقی این 

شورا علیه ایران؛ چیزی که 
اثر منفی آن در یک سازمان 
بین المللی دیگر، از دیدگاه 

تحلیل گران مسایل سیاسی دارای 
معنا و مفهوم خاصی است. 
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ــازمان نيز در روز پنج شنبه،  نماينده ی ثابت س
ــت يك صد و  دوازدهم آذرماه 1388، در نشس
ــورای آيمو كه بالفاصله پس از پايان  ــوم ش س
ــكيل شد، طی سخنانی، به  اجالس مجمع تش
ــورای آيمو تبريك گفت و ضمن  راه يافتگان ش
اعالم اين كه اكثر دولت های عضو آيمو در تعهد 
خود مبنی بر اجرای ماده ی هفده ی كنوانسيون 
 )25(1000.A ــماره ی ــو و قطعنامه ی ش آيم
مجمع، ناكام ماندند، برای اعضای شورا آرزوی 
ــت، بر عزم و آمادگی  ــت كرد و با صراح موفقي
كشورمان جهت نقش آفرينی بيش از پيش در 
ــورای آيمو، به عنوان عضو ناظر و مؤثر ساير  ش
ــا و كارگروه ها، تأكيد كرد. اين موضع  كميته ه
ــتقبال اكثر قريب  قاطع ايران مورد توجه و اس
ــورا قرار گرفت و  ــاق دولت های عضو ش به اتف
ــه به هيئت  ــدگان، با مراجع ــياری از نماين بس
ايرانی، آن را نشانه ی درايت و منطق حاكم بر 

كشورمان دانستند. 
ــازده نفره ی  ــر هيئت ي ــوی و فراگي ــور ق حض
ــالمی ايران در عالی ترين سطح،  جمهوری اس
ــخن رانی كوتاه اما جامع سفير كشورمان در  س
روز افتتاحيه و حضور جدی وی در نشست های 
ــپاس، به مناسبت اعزام  اصلی، دريافت لوح س
ــه منطقه ی خليج  ــای نظامی- دريايی ب نيروه
ــا دزدی دريايی در ميان  ــرای مبارزه ب عدن ب
انبوه تشويق حضار، سخن رانی تحسين برانگيز 
ــوردی در روز  ــازمان بنادرودريان مديرعامل س
ــمی  ــمی و غيررس ــای رس ــات، ديداره انتخاب
ــاير  ــفير و س ــاون س ــفير، مع ــل، س مديرعام
ــی دريايی بيش  ــای هيئت با مقامات عال اعض
ــركت در بيش از بيست  ــور، ش از يك صد كش
ــه، مذاكره با  ــی دولت ها، مراجع ــج مهمان و پن
ــك صد و  ــش از ي ــی بي ــای نمايندگ هيئت ه
ــت نماينده ی ثابت  ــور، رياس چهل و پنج كش
ــی اعتبارنامه های  كشورمان بر كميته ی بررس
ــار   ــع )Credential Committee( در كن مجم

ــتراليا كه  ــروژ و اس ــورهای ن ــدگان كش نماين
ــر را بر  ــكله ی ديگ ــت دو كميته ی متش رياس
ــتند، برگزاری مهمانی در مقر آيمو  عهده داش
ــدگان دولت ها،  ــل توجه نماين ــتقبال قاب و اس
ــيار قدرت مندانه،  ــور بس ــی دال بر حض همگ
قابل لمس و جدی جمهوری اسالمی ايران در 
ــود. با اين وجود  ــه ی اول اجالس مجمع ب هفت
ــور و تالش ها در  ــود،  اين حض مالحظه می ش
عالی ترين حد، به همراه فعاليت های چشم گير 
ــور خارجه،  ــه ی وزارت ام ــدی چند ماه و ج
ــالمی ايران در انگليس،  ــفارت جمهوری اس س
ــوردی و نمايندگی ثابت  ــازمان بنادرودريان س
ــازمان در آيمو، نتوانست بر سايه ی سنگين  س
ــی متأثر از تبليغات های مسموم  فضای سياس
ــع از اتخاذ  ــو غلبه كند و مان ــای زورگ دولت ه
ــم فنی اكثر  ــه جای تصمي ــی ب تصميم سياس
دولت های عضو شود. نكته ی ديگر اين كه روز 
ــت هم زمان شد با اجالس  انتخابات آيمو، درس

ــازمان انرژی اتمی در ژنو و  ــورای حكام س ش
ــی و نه فنی  صدور قطعنامه ی نامعقول سياس
ــورا عليه ايران؛ چيزی كه اثر  و حقوقی اين ش
ــازمان بين المللی ديگر، از  منفی آن در يك س
ــی، دارای  ــايل سياس ديدگاه تحليل گران مس

معنا و مفهوم خاصی است. 

2( داليل فرعی و تكميلی
هم زمانی انتخابات شورا با فضای سياسی منفی 
ــورمان را می توان دليل  ــده عليه كش ايجاد ش
ــورای آيمو دانست  اصلی آرای كم ايران در ش
ــر را كه بيش تر  ــه آن، بايد دو دليل ديگ كه ب
ــه كرد.  ــتند، نيز اضاف ــی داش ــه ی تكميل جنب
ــد از: فقدان حمايت های  اين دو دليل، عبارتن
ــی و بلوكی و ديگری رقابت تنگاتنگ  منطقه اي
ــای منطقه ی  ــه ويژه نامزده ــان نامزدها، ب مي

خليج فارس.

فقدان حمایت های منطقه ایی و بلوکی
ــدی می تواند باعث  ــری كه تا ح واقعيت ديگ
ريزش آرای ايران به نفع ساير رقبا تعبير شود، 
ــورمان از حمايت های  ــورداری كش ــدم برخ ع
منطقه ايی و بلوكی، به ويژه در زمينه ی دريايی 
است. سازمان های منطقه ايی آمريكای التين، 
آفريقايی، عربی، اتحاديه ی اروپا و سازمان های 
ــيای جنوب شرقی، به خوبی از  منطقه ايی آس
ــه ی خود حمايت كردند. تا  كانديداهای منطق
آن جا كه اتحاديه ی آفريقا و منطقه ی آمريكای 
التين، از مدت ها قبل با برگزاری نشست هايی 
ــورای  ــان اعضای خود، موضوع انتخابات ش مي
ــه و پيگيری قرار دادند و به  آيمو را مورد توج
طور قطع، به برخی توافقات نيز رسيده اند. اين 
ــورهای عضو اتحاديه ی اروپا  امر، در مورد كش
نيز، به يقين صادق است. متأسفانه كشور ما، از 
ــت.  اين لحاظ، فاقد حمايت های منطقه ايی اس
ــور از حمايت های منطقه ايی،  ــا، منظ در اين ج

نحوه ی توزیع آرا که قابل تأمل و 
حیرت آور به نظر می آید، به تعبیری 
نشان دهنده ی غلبه ی آرای سیاسی 

بر آرای فنی و تخصصی است. به 
قول یكی از نمایندگان دولت های 

حاضر در نشست مجمع، این نحوه ی 
آرایش آرا، بیان گر این واقعیت تلخ 

است که فعالیت های دولت هایی 
نظیر ایران در این سالن نادیده 

گرفته شده است و تصمیم نهایی در 
جای دیگری گرفته می شود. 
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ــورهای  ــازمان كش عملكردی غير از فعاليت س
ــالمی  ــورهای اس عدم تعهد و يا كنفرانس كش
است كه جنبه ی جهان شمولی دارند. به همين 
جهت، مالحظه می شود كه تمامی كشورهايی 
ــيای  كه از قاره ی آفريقا، آمريكای التين و آس
جنوب شرقی نامزد شده بودند، با برخورداری 
ــورا  از اين امتياز بزرگ، موفق به راه يابی به ش
شدند و كشورهای ضعيفی چون جزاير مارشال 
و جزاير كوك، به همراه چهار كشور منطقه ی 
ــورا  خليج فارس و دريای عمان، از راه يابی به ش
باز ماندند. چنان چه تأثير فضای سياسی حاكم 
ــی بدانيم، اما در  ــبت به ايران را دليل اصل نس
رابطه با كشورهای كويت و امارات، شايد بتوان 
ــن حمايت ها، به انضمام  عدم برخورداری از اي
ــی ناكامی  ــان نامزدها را دليل اصل ــت مي رقاب

آن ها، قلمداد كرد.

رقابلت تنگاتنگ میان نامزدها و منطقه ی 
خلیج فارس

ــوع ديگری كه تا حدود زيادی پيش بينی  موض
آرا را در اين دوره، پيچيده و رقابت را سنگين تر 
ــاركت  ــرد، صرف نظر از ميزان حضور و مش ك
ــا در مباحث آيمو و ميزان عالقه مندی  دولت ه
ــع دريايی آنان، حضور نامزدهای متعدد  و مناف
ــايگی يكديگر بود. برای اولين بار در  در همس
ــاهد رقابت پنج  ــد دوره ی اخير، ش ــول چن ط
ــور از يك منطقه، يعنی كشورهای ايران،  كش
ــعودی، كويت، امارات متحده ی  ــتان س عربس
عربی و پاكستان بوديم. منطقه ی خليج فارس، 
ــور  ــت كه حداقل دو كش ــن قابليت را داش اي
ــد؛ اما بايد  ــورا معرفی كن را به عنوان عضو ش
ــا حد قابل  ــور، ت ــت كه حضور پنج كش پذيرف
ــت موجب شكنندگی آرا شود؛  توجه ايی توانس
ــور  ــه از عضويت حداقل يك كش ــه نحوی ك ب
ديگر جلوگيری كند. تعدد نامزدها، اين هراس 
ــا و حتی غيرنامزدها  ــاير نامزده را در ميان س
ــه كه برای  ــه مبادا از اين منطق ــاد كرد ك ايج
مدت طوالنی دارای تنها يك نماينده و آن هم 
ــعودی بود، به يك باره، دو تا سه  ــتان س عربس
نماينده به شورا معرفی شود. اين هراس، باعث 
ــد كه كشورهای ديگر، در دادن رأی به اين  ش
ــاط را رعايت كنند و در  ــورها، جانب احتي كش
ــود كه شد. البته تا آن جا  نهايت، نتيجه آن ش
ــور ما مربوط می شود، اين استدالل  كه به كش
در شرايط فعلی، نمی تواند چندان صادق باشد، 
ــات اين دوره، با  ــرا برای ايران، نتايج انتخاب زي
ــه دوره ی قبل كه تنها سه كشور از منطقه  س
ــدان تفاوتی نكرد و در  ــده بودند، چن نامزد ش
ــورهای كويت، امارات  صورت عدم نامزدی كش
ــتان، بعيد به نظر  متحده ی عربی و حتی پاكس
ــبد آرای خود،  ــيد كه ايران بتواند به س می رس
ــه كند تا به عنوان  ــی رأی ديگر اضاف حدود س

بيستمين كشور، به عضويت شورا درآيد.

ج( عدول دولت ه�ا از تعهد مندرج در بند 
س�وم ماده ی هف�ده كنوانس�یون آيمو و 
قطعنامه ی شماره ی 1000 مصوب مجمع 

آيمو، در نشست بیست و پنجم
ــازمان های بين المللی، عضويت  در بعضی از س
ــه از طريق  ــی ك ــا كميته هاي ــوراها و ي در ش
انتخابات تعيين خواهد شد، به صورت دوره ايی 
ــت. به عنوان مثال، تركيب  و يا منطقه ايی اس
ــورا و يا كميته ی مورد نظر، براساس  اعضای ش
ــود. در  ــخص می ش ــيمات منطقه ايی مش تقس
ــوردی، اگرچه  ــازمان بين المللی دريان مورد س
ــده ی  ــاده ی هف ــه ی م ــه گان ــای س در بنده
ــيون، شاخص هايی برای تعيين اعضای  كنوانس
ــورای آيمو بيان شده است، اما تمامی 169  ش
كشور، می توانند به تشخيص خود، در هر يك 
از گروه های سه گانه نامزد شوند و با يكديگر به 
رقابت بپردازند. در نهايت، اين دولت های عضو 
آيمو هستند كه با رأی خود، مشخص خواهند 
ــه گروه هايی به  ــورهايی در چ كرد كه چه كش
ــورا درآيند. انتخاب مجدد اعضا  عضويت در ش

برای دوره های متوالی نيز، بالمانع است. 
ــوم ماده ی هفدهم كنوانسيون موجد  در بند س
آيمو، مصوب سال 1948 ميالدی، دو شاخص 
ــورا بيان شده است.  اصلی برای عضويت در ش
ــخن آن  ــد، روی س اين بند كه به نظر می رس
بيش تر با رأی دهندگان است تا نامزدان، چنين 

است: 
" در انتخاب اعضای شورا، مجمع بايد شاخص 

های ذيل را مورد توجه قرار دهد:
ــت عضو، بايد از دولت هايی باشند كه  C) بيس
ــده اند  تحت بندهای A و يا B فوق انتخاب نش
ــل با ناوبری  ــع ويژه در حمل ونق و دارای مناف
ــورا،  ــاب آن ها در ش ــتند و انتخ ــی هس درياي

ــه ی مناطق جغرافيايی عمده ی  نمايندگی هم
جهان را تضمين خواهد كرد."

ــگام رأی دادن به  ــورها در هن ــن، كش بنابراي
ــاخص اصلی  ــروه C، بايد دو ش ــای گ نامزده
ــل دريايی"  ــع در حمل ونق ــن مناف "بيش تري
ــی" را  ــع جغرافياي ــن توزي ــری "تضمي و ديگ
ــت  ــف اين ماده اين اس ــد. ضع ــر بگيرن در نظ
ــع دريايی و  ــور خود را از مناف ــه دقيقاً منظ ك
ــان ننموده و مصداقی نيز  توزيع جغرافيايی بي
ــد، بعضی  ــت. اين امر باعث ش ارائه نكرده اس
ــورها با ناعادالنه دانستن نحوه ی توزيع  از كش
ــد. اولين  ــه آن اعتراض كنن ــورا، ب ــای ش اعض
ــه موضوع را در اجالس  ــور كنيا بود ك بار، كش
بيست و چهارم مجمع، مطرح كرد. مجدداً اين 
ــت بيست و پنجم مجمع، در  موضوع در نشس
ــد. اين بحث ها،  ــال 1386 مطرح ش آذر ماه س
ــط  در نهايت منجر به صدور قطعنامه ايی توس
مجمع در همين اجالس شد. اين قطعنامه كه 
تحت شماره ی A1000)25( به ثبت رسيد، در 
واقع چيز جديدی را ارائه نكرد و تنها بر توجه 
دولت ها به مفاد ماده ی هفده كنوانسيون آيمو 
ــت، به هنگام  ــت و از ايشان خواس تأكيد داش
 ،C ــژه در گروه ــورا، به وي ــاب اعضای ش انتخ
ــه از توزيع جغرافيايی  ــه نحوی عمل كنند ك ب
ــود، تا بلكه  ــه ی آن اطمينان حاصل ش عادالن
ــكل از نمايندگان همه ی  ــورای آيمو، متش ش

مناطق دنيا باشد.
ــورای آيمو در  ــات ش ــه انتخاب ــا آن جا كه ب ت
ــفانه اين  ــود، متأس ــال جاری مربوط می ش س
ــيون آيمو و نيز  ــد از ماده ی هفدهم كنوانس بن
ــاره، ناديده گرفته شد و به  قطعنامه ی مورد اش
عبارت واضح تر، اكثر دولت های عضو مجمع، از 
اين تعهد جمعی عدول كردند. داليل اين عدم 

پای بندی به تعهد، عبارتند از:
ــع دريايی  ــطح مناف ــه س اوالً، در رأی دادن، ب
ــورا  ــی از دولت های نامزد عضويت در ش بعض
ــورهايی كه منافع  ــد و بعضی از كش توجه نش
ــتند،  ــبت به ديگران داش ــی كم تری نس درياي
ــب كردند به  ــانی آرای بيش تری كس ــه آس ب
نحوی كه عده ای از آن ها، به عضويت در شورا 

درآمدند؛
ــيون  ثانياً، توزيع جغرافيايی مورد نظر كنوانس
ــز بر رعايت آن  ــاره ني كه قطعنامه ی مورد اش
ــه و مالك رأی دهی  ــد ورزيد، مورد توج تأكي
ــور نيوزيلند، كه  قرار نگرفت. در گروه C، كش
ــالم نامزدی  ــو بود، از اع ــل عض در دوره ی قب
مجدد، انصراف داد و بنابراين يك كرسی خالی 
ــد. به جای اين كشور، آن چه كه از صندوق  ش
ــور بلژيك بود. نوزده  انتخابات بيرون آمد، كش
ــور ديگر، همان هايی بودند كه در دوره ی  كش
ــورا درآمده بودند. قطعاً  قبل، به عضويت در ش
ــی آن نبود كه اين  ــور از توزيع جغرافياي منظ
ــهميه به يك كشور اروپايی برسد؛ منطقه ی  س

عدم عضویت در شورا به معنای 
عدم امكان حضور در جلسات آن 

نیست و ایران همچون سابق و 
حتی فعال تر از بعضی دولت های 

عضو شورا، می تواند به عنوان عضو 
ناظر، در جلسات آن شرکت و در 

مباحث مطروحه ورود و اظهار 
نظر کند و این، درحالی است که 
کشورمان در کلیه ی اجالس های 

کمیته های اصلی، فرعی و 
کارگروه های آیمو، با حق رأی 
مساوی، همواره حضوری فعال 

خواهد داشت.
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 ،A,B,C ــه گروه ــی كه در مجموع س جغرافياي
بيش از يك سوم يعنی چهارده كرسی شورا را 
به خود اختصاص داده است. چنان چه منصفانه 
ــت كم اين يك  ــود، دس ــته ش به قضيه نگريس
ــی، بايد به يكی از كشورهای اقيانوسيه و  كرس
ــعه يافته، نظير جزاير كوك و جزاير  كم تر توس
ــال و يا منطقه ی خليج فارس، با آن همه  مارش
ــتراتژيكی اش می رسيد و نه به يك  اهميت اس

كشور اروپايی ديگر. 

نتیجه گیری
ــنبه،  ــد و در روز پنج ش مجمع آيمو برگزار ش
ــان داد.  ــه كار خود پاي ــاه، ب ــم آذر م دوازده
ــا و اگرهای آن  ــا همه ی ام ــورا، ب انتخابات ش
ــد و جمهوری اسالمی ايران، به رغم  برگزار ش
ــه تأييد همگان  ــتگی هايش كه ب همه ی شايس
رسيد، از راه يابی به شورا ناكام ماند. آن چه كه 
ــن رابطه مهم بود، عمل به تكليف ملی و  در اي
اسالمی بود كه در عالی ترين حد، پيگيری و به 
انجام رسيد. شركت در انتخابات، از حداقل يك 
سال پيش، در سطح سازمان بنادرودريانوردی 
ــد و از ابتدای  ــور خارجه مطرح ش و وزارت ام
ــازمان،  ــتوركار س ــال جاری، به جد در دس س
وزارت امور خارجه، سفارت جمهوری اسالمی 
ايران در انگليس و نمايندگی ثابت سازمان در 
آيمو قرار گرفت. برای اين منظور، رايزنی های 
ــوی مبادی ذی ربط، به ويژه  گسترده ايی از س

ــاير  ــر نمايندگی وزارت امور خارجه در س دفات
ــازمان های بين المللی، نظير دفتر نيويورك  س
ــازمان كنفرانس اسالمی و نمايندگی های  و س
ــس، صورت گرفت.  ــا در ايران و انگلي دولت ه
ــان اداره ی كل امور  ــی مي ــی مطلوب هماهنگ
ــی وزارت امور خارجه و  ــادی و بين الملل اقتص
ــازمان بنادرودريانوردی از  ــت دريايی س معاون
ــازمان و سفارت  ــو و نمايندگی ثابت س يك س
ــد و در اين  ــس برقرار ش ــورمان در انگلي كش
راستا، جلسات متعددی برگزار شد. نماينده ی 
ــدگان ثابت حدود  ــازمان نيز، به نماين ثابت س
پنجاه كشور عضو آيمو كه اكثر قريب به اتفاق 
آن ها، دارای روابط دوستانه ايی با وی هستند، 
مراجعه و در مورد جلب حمايت ايشان، مذاكره 
ــت  ــالل برگزاری نشس ــرد. در خ ــی ك و رايزن
ــورمان به  ــره ی كش ــت يازده نف ــع، هيئ مجم
ــت آقای مهندس صدر، معاون وزير راه و  رياس
ترابری و مديرعامل سازمان بنادرودريانوردی، 
ــول موحديان، سفير و نماينده ی  به همراه رس
دايم جمهوری اسالمی ايران در آيمو، مهندس 
سعيد ايزديان، عضو هيئت عامل و معاون امور 
دريايی سازمان و ساير مسؤولين و كارشناسان 
ــفارتی، حضوری جدی  ــازمانی و س ــد س ارش
ــای هيئت، از  ــت. همه ی اعض ــالش داش و پرت
ــام آخرين رايزنی ها  ــه فرصت برای انج هرگون
ــای هيئت های نمايندگی، جهت جلب  با رؤس
ــتفاده كردند و گاه تا پاسی از شب،  حمايت اس

ــور يافتند و با  ــورها، حض در مهمانی های كش
نمايندگان دولت ها مذاكره و مراوده كردند. به 
ــورا و نتيجه ی آن،  ــر از موضوع انتخابات ش غي
ــالمی ايران، با  حضور قوی هيئت جمهوری اس
نتايج زيادی همراه بود؛ اين كه به همگان نشان 
ــد، كشورمان يك عضو فعال، بانشاط و  داده ش
ــت  تأثيرگزار در مباحث بين المللی دريايی اس
ــز مانع حضور  ــورا، هرگ و عدم عضويت در ش
ــت های آيمو و  ــر و مصمم تر آن در نشس قوی ت

تعامل با آن در كليه ی جوانب، نخواهد شد. 
ــازمان  ــت، فعاليت های س ــد اس ــان امي در پاي
بنادرودريانوردی و مجموعه ی دولت جمهوری 
اسالمی ايران در آيمو، بيش از پيش ادامه يابد 
ــا اين كه روزی به حق خود كه همانا عضويت  ت
ــت، نايل شود. البته ذكر اين نكته  در شورا اس
ــورا به  ــه عدم عضويت در ش ــت ك ضروری اس
ــات آن  ــكان حضور در جلس ــدم ام ــای ع معن
نيست و ايران همچون سابق و حتی فعال تر از 
بعضی دولت های عضو شورا، می تواند به عنوان 
عضو ناظر، در جلسات آن شركت و در مباحث 
مطروحه ورود و اظهار نظر كند و اين، درحالی 
ــه ی اجالس های  ــورمان در كلي ــت كه كش اس
ــای اصلی، فرعی و كارگروه های آيمو،  كميته ه
ــوری فعال  ــاوی، همواره حض با حق رأی مس

خواهد داشت. 
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بهره ب�رداری از اقيانوس ها و درياها، به لحاظ حمل ونقل، تج�ارت، منابع غذايی و دارويی، منابع 
معدنی و امنيت کشورهای ساحلی، از اهميت بسيار ويژه ايی برخوردار است. نظر به اين اهميت 
و ب�ا توجه به اين که پهنه ی گس�ترده ايی از قلمرو س�رزمين مان را کرانه ه�ای آبی دريای خزر، 
خليج فارس و دريای عمان تش�كيل می دهد، وجود يك مرکز مل�ی فعال در زمينه های مختلف 

علوم دريايی و اقيانوسی، همواره از اهميت راهبردی قابل توجه ايی برخوردار بوده است.
براين اس�اس، مرکز ملی اقيانوس شناس�ی، با توج�ه به توافق صورت گرفته بي�ن وزارت علوم، 
تحقيقات و فن آوری و س�ازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )يونسكو(، در اواخر سال 
1370 تأسيس شد. اين مرکز که تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری فعاليت می کند، 
با هدف پژوهش در همه ی زمينه های مربوط به علوم و فنون دريايی و نيز ارايه ی پيشنهاد برای 
استفاده ی بهتر از منابع دريايی، افزايش بهره وری اقتصادی فعاليت های دريايی و کمك به تعيين 
خط مشی های دريايی کشور در چارچوب برنامه های دولت و نيز ارتقای سطح دانش، پژوهش و 
فن آوری دريايی تشكيل شده است. اطاع از مشروح فعاليت ها، عملكردها، سياست ها، اهداف، 
موفقيت ه�ا و جايگاه مرکز ملی اقيانوس شناس�ی کش�ورمان در عرصه ی جهانی، باعث ش�د تا 

گفت وگويی با "دکتر وحيد چگينی"، رييس مرکز ملی اقيانوس شناسی داشته باشيم.

خودكفایی در پروژه های اقيانوس شناسی
  سيد ابوالفضل جعفری نژاد

گفتگو

  جن�اب دكتر! لطفاً درباره ی ضرورت در گفت وگو با ریيس مركز ملی اقيانوس شناسی
تش�كیل مرك�ز مل�ی اقیانوس شناس�ی 

توضیح دهید؟
مركز ملی اقيانوس شناسی، با توجه به اهميت 
ــر و اين كه  اقيانوس ها و درياها در زندگی بش
ــوری دريايی است، ايجاد شده  كشور ما، كش

است.
ــت كه در سده ی  اقيانوس شناسی، علمی اس
ــه و به عنوان  ــه قرار گرفت ــر، مورد توج حاض
ــناخته شده است؛  يكی از علوم برتر جهان ش
ــوم از مساحت  زيرا اقيانوس ها و درياها، دوس
كره ی زمين را تشكيل می دهند و تأثير بسيار 
ــكی دارند. از  زيادی بر آب و هوا و اقليم خش
طرف ديگر، منابع غذايی و دارويی، مواد كانی 
ــی در درياها و اقيانوس ها  ــت و گاز فراوان و نف
نهفته است و همين طور، حمل ونقل و ترانزيت 
ــهولت بيش تر و  ــا، با س ــير درياه كاال از مس
ــرد. امروزه،  ــری صورت می گي هزينه ی كم ت
ــری كه اين  ــی و تأثي ــوع صنايع درياي موض
ــر دارند؛ بيش از گذشته  صنايع بر زندگی بش
ملموس  است. آمار نشان می دهد كه بيش از 
ــاحلی  ــد مردم جهان، در مناطق س 60 درص
ــی  ــا زندگ ــا و اقيانوس ه ــيه ی درياه و حاش
ــتقيمی  می كنند، بنابراين به دليل تماس مس
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ــد و اين كه  ــا دارن ــا و درياه ــا اقيانوس ه كه ب
ــوانح و مخاطرات دريايی بر زندگی  حوادث، س
ــت كه، شناخت  آن ها تأثير می گذارد، الزم اس
ــبت به اقيانوس ها و درياها داشته  بيش تری نس

باشند، تا بتواند راحت تر زندگی كنند.
مجهوالت ما در اقيانوس و دريا، بسيار زياد است 
ــور ما صدق نمی كند،  ــن تنها در مورد كش و اي
ــرفته ی  ــورهای پيش ــه حتی در مورد كش بلك
ــت. مسائل ياد شده، باعث  جهان هم صادق اس
شد تا مركزی به نام مركز ملی اقيانوس شناسی 
ــود و بتواند در پيشبرد و توسعه ی  ــيس ش تأس
علم اقيانوس شناسی در كشور و شناخت بيش تر 
ــد؛ به ويژه  ــی، مثمرثمر باش ــای پيرامون درياه
اين كه ما در كنار درياهايی مثل خليج فارس و 
دريای عمان قرار گرفته ايم كه در جهان، نقش 
راهبردی ايفا می كنند و الزم است كه اطالعات 

بيش تری در مورد آن ها كسب كنيم.

  لطف�اً درب�اره ی فعالیت ه�ا و عملك�رد 
سال  جاری مركز توضیح دهید؟

ــه اين كه برنامه ی راهبردی مركز، در  با توجه ب
هيئت امنای آن به تصويب رسيده است، به طور 
طبيعی سعی ما بر اين است كه برنامه ريزی ها و 
ــتای اين برنامه راهبردی  جهت گيری ها در راس
ــردی مركز را به  ــد. در واقع، برنامه ی راهب باش
همراه برنامه ی پنج ساله ايی تنظيم كرده ايم كه 
ــت يابی به اهداف مان است.  راهنمای ما، در دس
يكی از هدف های مهم در برنامه راهبردی، ايجاد 
پژوهشكده های متناسب با فعاليت مركز بود كه 
ــال گذشته، توانستيم ايجاد  خوش بختانه در س
ــی  ــكده  به نام های فن آوری مهندس دو پژوهش
ــی را در هيئت امنای مركز،  ــا و علوم درياي دري
به تصويب برسانيم و امسال نيز سعی كرده ايم 
كه تصويب اين دو پژوهشكده را، توسط شورای 
گسترش آموزش عالی، پيگيری كنيم. با ايجاد 
ــه هدفی كه دارد؛  ــكده، مركز ب اين دو پژوهش
ــگاه، نزديك تر می شود  يعنی تبديل به پژوهش
ــال آينده،  ــه س و پيش بينی می كنيم كه در س
ــت علمی،  ــا در هيئ ــداد نيروه ــا افزايش تع ب

پژوهشكده سوم مركز نيز تأسيس شود.
ــا در برنامه  ی راهبردی،  يكی ديگر از اهداف م
ــت يابی به اقيانوس هند و اقيانوس شناسی  دس
در آب های عميق است كه با تحقق اين پروسه، 
ــی از اهداف مان كه همانا ورود  می توانيم به يك
ــگاه اقيانوس شناسی است، دست بيابيم  به باش
ــه ی  زمين در  را  ــان  ظرفيت های م ــم  بتواني و 
ــه اين كار  ــی، افزايش بدهيم ك اقيانوس شناس
ــتی تحقيقاتی اقيانوس پيما و  هم، با خريد كش
تجهيز آن به وسايل مورد نياز، انجام گشت های 
ــد و مناطق عميق  ــی در اقيانوس هن تحقيقات
ــت. در اين باره، از يك  ــر اس دريای عمان ميس

ــه معاونت  ــرح را ب ــم پيش، اين ط ــال  و ني س
ــال  ــت جمهوری ارس ــن آوری رياس علمی- ف
ــم. خوش بختانه بعد از مذاكرات متعدد،  كرده اي
ــيده است؛ به ويژه  طرح به نقطه ی مطلوبی رس
ــه طی چند ماه اخير، با  اين كه با مكاتبه ايی ك
رييس جمهور محترم داشتيم، دستور حمايت از 
ــده است. اميدواريم  طرح، از جانب وی داده ش
ــده، تفاهم نامه ايی بين  ــه طی 2 تا 3 ماه آين ك
معاونت علمی- فن آوری نهاد رياست جمهوری 
ــن آوری به امضا  ــوم، تحقيقات و ف و وزارت عل
ــی، حداقل  ــد و مركز ملی اقيانوس شناس برس
ظرف 2 سال، اعتبار الزم برای ساخت يا خريد 
اين شناور و تجهيز آن و انجام عمليات ميدانی 
ــت كه 10  را اخذ كند. طبق اين طرح، قرار اس
ــود كه  ميليارد تومان اعتبار، اختصاص داده ش

ــاخت  ــدود 5 ميليارد آن، صرف خريد يا س ح
كشتی و 5 ميليارد آن نيز، صرف تجهيز شناور 

و انجام عمليات ميدانی خواهد شد.
برنامه ی ديگر ما، پيگيری مستمر فعاليت های 
ــاری مجلس  ــق مج ــی، از طري اقيانوس شناس
ــوم، تحقيقات و  ــالمی و وزارت عل ــورای اس ش
ــت، تا بتوانيم اعتبارات ساليانه ايی  فن آوری اس

را اخذ كنيم.
ــت كه به  ــی اس مركز، دارای پنج گروه پژوهش
انجام طرح های تحقيقاتی جاری اشتغال دارند. 
بعضی از اين طرح ها، امسال به پايان می رسند. 
ــدود 6 ماه از  ــر از پروژه هايی كه ح ــی ديگ يك
پيگيری آن می گذرد، تجهيز ايستگاه پژوهشی 
ــت كه اميدواريم در بهمن ماه سال  ــهر اس بوش
جاری، بتوانيم اين ايستگاه را به عنوان سومين 

ايستگاه پژوهشی مركز، افتتاح كنيم. 
ــال پيگيری آن ها  ــواردی كه در ح ــر م از ديگ
ــتيم، جذب پرسنل هيئت علمی و پذيرش  هس
دانشجويان بورسيه، برای رفع نيازهای پژوهشی 
مركز و تعامل با سازمان های بين المللی است كه 
ــوب می شوند؛ نظير:  مركز يا مرجع ملی محس
كميسيون بين الدول اقيانوس شناسی، مؤسسه ی 
بين المللی اقيانوسی، شبكه ی علمی- فن آوری 
ــی كشورهای اسالمی و شبكه ی  اقيانوس شناس
ــنگ های مرجانی. در رابطه  جهانی پايش آب س
ــازمان های داخلی نيز، می توان به  با مراكز و س
تعامل و هم كاری با ارگان های دريايی و انجمن  
ــی دريايی  علوم وفنون دريايی، انجمن مهندس
ــورای عالی صنايع دريايی، شورای هماهنگی  ش
ــه ی ملی  ــای دريايی، كميت ــران ارگان ه مدي
اقيانوس شناسی و اتحاديه ی دانشگاه ها و مراكز 
پژوهشی ساحلی و دريايی اشاره كرد. راه اندازی 
شبكه ی پژوهشی- فن آوری اقيانوس شناسی در 
مركز نيز، از ديگر اهدافی است كه اساس نامه ی 
ــورای  ــه زودی برای تصويب نهايی، به ش آن، ب
ــور ارسال خواهد  ــترش آموزش  عالی كش گس

شد.
ــون دريايی و  ــوم و فن ــا انجمن عل همكاری ب
ــهر، در  ــوم و فنون دريايی خرمش ــگاه عل دانش
ــوم و فنون  ــش عل ــتمين هماي ــزاری هش برگ
دريايی در بهمن  ماه سال جاری، چاپ حداقل 
ــريه ی  ــماره از نش ــاب، چاپ 2 ش ــد كت 3 جل
ــريه ی خليج فارس كه  ــی و نش اقيانوس شناس
ــر  ــام Journal of the Persian gulf منتش به ن
ــد، ايجاد و تأسيس مركز منطقه ايی  خواهد ش
ــم آوردن مقدماتی در  ــی و فراه اقيانوس شناس
ــنواره ی دو ساالنه ی خليج فارس  برگزاری جش
ــزه خليج فارس در تجليل از مقام  و اهدای جاي
ــه فعاليت های  ــان برتر جهان ك اقيانوس شناس
برجسته ايی در امور دريای عمان و خليج فارس 
داشته اند، از برنامه های 6 ماهه ی دوم سال جاری 

مركز به شمار می آيد.

  تعامل و همكاری كه نهادها، سازمان ها 
و ارگان ه�ای دريايی تا ب�ه حال با مركز 
ملی اقیانوس شناس�ی داش�ته اند به چه 
صورتی ب�وده و چه انتظارات�ی در اين 

زمینه ها از آن ها داريد؟ 
ــال پيش،  ــه با 8 س اين همكاری ها، در مقايس
ــت، برای مثال،  ــده و در حال بهبود اس بهتر ش
ــورای هماهنگی ارگان های دريايی توانسته  ش
ــت تكاليفی را مشخص كند كه در برنامه ی  اس
پنجم توسعه ی اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی 
ــود. اين مجموعه ی وظايف،  كشور گنجانده ش
ــت كه همه ی  ــامل فعاليت های مختلفی اس ش
ــاركت  ــی در تعيين آن مش ــای درياي ارگان ه

نبود سند جامعی به نام "سند 
سیاست های دریایی" که در 

کشورهای دیگر به این نام معروف 
شده و در ایران، به نام "سند جامع 

دریایی" موسوم است، مشكل زا 
شده است. شفاف شدن قوانین 

و مقرراتی که بتواند وظایف 
ارگان ها را از یكدیگر جدا کند و 

هم پوشانی زیادی نیز با هم نداشته 
باشند، به طوری که هر ارگانی، 

وظیفه ی خودش را انجام دهد از 
جمله مواردی است که باید در 

آینده، برای حل آن ها اقدام شود.
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ــت كه ارگان های  كرده اند و جای اميدواری اس
دريايی، بدون هرگونه رقابت ناسالم، توانسته اند 

چنين همكاری سازنده ايی داشته باشند.
در محدوده ی كميته ی ملی اقيانوس شناسی كه 
ــؤوليت آن در دوره ی سيزدهم، با اينجانب  مس
ــتيم، پس از 2 سال پيگيری و جلب  بود، توانس
ــت مشتركی را در  نظر ارگان های دريايی، گش
ــامان دهی كنيم كه در  مرداد ماه گذشته ی س
ــد و نتيجه ی آن، بسيار  تنگه ی هرمز انجام ش
ــال های آتی  رضايت بخش بود. اميدواريم در س
نيز، بتوانيم در انجام اين گشت ها، كوشا باشيم. 
ــاتی با  ــند قرمز، جلس در رابطه با پديده ی كش
ــی  حضور اعضای كميته ی ملی اقيانوس شناس
در سازمان محيط زيست و مؤسسه ی تحقيقات 
شيالت تشكيل شد. در اين زمينه، همكاری های 
ــازنده ايی با ارگان های عضو داشته ايم. در هر  س
ــائلی مطرح است كه بايد  صورت، هنوز هم مس
ــود. از جمله:  ــا تعامل بيش تر، حل و فصل ش ب
ــام گيرد. به  ــف، بايد انج ــك برخی وظاي تفكي
ــی، بايد  اين معنی  كه مركز ملی اقيانوس شناس
ــات دريايی هماهنگی الزم  در زمينه ی تحقيق
ــی، از طريق  ــد و ارگان های درياي را انجام ده
ــت يابند  مركز، به اطالعات مورد نياز خود دس
ــفانه، شاهديم كه  ــفارش كار بدهند. متأس و س
ــور، بدون  ــازمان های دريايی كش ــی از س برخ
ــاً به  ــه به جايگاه خود و جايگاه مركز، راس توج
ــازمان ها،  اين كار اقدام می كنند. همه ی اين س
ــتفاده می كنند كه  ــی اس ــاورين خارج از مش
ــراض كرده ايم؛  ــن موضوع اعت ــديداً به اي ما ش
ــور،  ــيل علمی كش زيرا اعتقاد داريم كه پتانس
ــی و علمی الزم را  ــت كه توان فن در حدی اس
ــی دارد. البته اين  ــن مطالعات برای انجام چني
ــت؛ زيرا  ــكار ارتباط نيس ــه معنای ان ــأله ب مس
ــاط و تعامل علمی  ــود مركز، بيش ترين ارتب خ
را با جهان خارج دارد، كنفرانس ها، همايش ها، 
ــتركی كه ما با  ــاپ ها و پروژه های مش ُورك ش
محققان خارجی داشته ايم، نشان دهنده ی اين 

ــر ارگان ها به مركز  ــت. بنابراين، اگ ارتباط اس
ملی اقيانوس شناسی اعتماد كنند و پروژه های 
ــود را از طريق مركز، انجام بدهند، می توانند  خ
ــالوه بر اين،  ــب كنند. ع ــه ی الزم را كس نتيج
ــند جامعی به نام  ــد كه نبود س به نظر می رس
ــت های دريايی" كه در كشورهای  "سند سياس
ــده و در ايران، به  ــن نام معروف ش ــر به اي ديگ
نام "سند جامع دريايی" موسوم است، مشكل زا 
ــفاف شدن قوانين و مقرراتی كه  شده است. ش
بتواند وظايف ارگان ها را از يكديگر جدا كند و 

ــانی زيادی نيز با هم نداشته باشند، به  هم پوش
طوری كه هر ارگانی، وظيفه ی خودش را انجام 
ــت كه بايد در آينده،  دهد، از جمله مواردی اس

برای حل آن ها اقدام شود.

  كیفیت روابطی كه امروزه بین صنايع 
فراس�احل، اقیانوس ه�ا و درياها وجود 
دارد ب�ه چ�ه صورت�ی اس�ت و صنايع 
فراس�احل چه قوانین و موازينی را بايد 
درب�اره ی حف�ظ اقیانوس ه�ا و درياه�ا 

رعايت كنند؟

ــل مختلفی در موضوع اثر متقابل يا برهم  عوام
ــاحلی  ــازه های فراس كنش اقيانوس و دريا و س

وجود دارد.
اقيانوس و دريا، محيطی است كه در آن عواملی 
مثل: موج، جريان های جزر و مدی، جريان های 
ــی از اختالف چگالی، جريان های ناشی از  ناش
ــی در قالب وارد آوردن  ــاد و جريان های دائم ب
نيرو و ضربات و ايجاد تغييرات بر سازه، خودش 
ــوب تغييرات  ــد و يا در چارچ ــان می ده را نش
ــا و پديده های ديگر دريايی؛ مثل؛  تراز آب دري
ــا پارامترهای  ــونامی ي طوفان های حاره ای، س
شيميايی، باعث آسيب ديدن و خوردگی سازه ها 
و عواملی كه با عنوان پارامترهای فيزيكی دريا 
ــی و دما بر  ــوری، چگال ــت؛ مثل: ش مطرح اس
ــازه تأثير می گذارد. بنابراين، با  روی عملكرد س
همه ی اين تأثيرگذاری ها، تا شناخت صحيح و 
ــتی از محيط دريايی پيرامون مان نداشته  درس
باشيم، نمی توانيم سازه را درست طراحی كنيم. 
ــاخت اين گونه سازه ها و  ــت كه س طبيعی اس
تأسيساتی كه آن ها را با خشكی مانند خطوط 
انتقال نفت و گاز مرتبط می كند، بر روی محيط، 
اثر می  گذارد. محيط زيست خليج فارس، دريای 
ــه ی محيط های  ــزر، ازجمل ــان و دريای خ عم
شكننده محسوب می شوند، زيرا خليج فارس و 
دريای عمان، درياهايی نيمه بسته هستند كه در 
ــدت تحت تأثير قرار  صورت بروز آلودگی، به ش
ــه دريايی كاماًل  ــد و دريای خزر نيز ك می گيرن
ــت، بنابراين نسبت به ساير  بسته )درياچه( اس
ــكننده تری  ــت به مراتب ش درياها، محيط زيس
دارد. لذا اگر مطالعه ی طرح ها به گونه ای باشد 
كه ارزيابی زيست محيطی و شناخت محيط به 
درستی انجام شده باشد و راهكارهايی در پيش 
گرفته شود كه كم ترين صدمه  به محيط زيست 
ــود، می توانيم شاهد توسعه ی پايدار در  وارد ش
ــيم. در غير اين صورت، ممكن است  منطقه باش
با رونق و ساخت صنايع فراساحلی، آسيب هايی 
به محيط وارد شود كه در درازمدت، ضررهايش 

چندین بار از نزدیک مشاهده 
کرده ام که ضرورت استفاده از 
جلیقه ی نجات و وسایل ایمنی 

در شناورها، به هیچ وجه جدی 
گرفته نمی شود. بخش عمده ایی 
از خسارات اخیر جانی، به عدم 

رعایت چنین نكاتی مربوط 
می شود.
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ــل از درآمد  ــت كه حاص ــودی اس بيش تر از س
اقتصادی صنايع، تلقی می شود. 

  در ح�ال حاض�ر، جايگاه علم�ی ايران 
در توس�عه ی مباحث اقیانوس شناس�ی 
چگون�ه اس�ت و ب�رای ارتق�ای آن، چ�ه 

برنامه هايی را پیش بینی كرده ايد؟
ــورهای  ــران را با كش ــی اي ــگاه علم ــر جاي اگ
پيشرفته ی جهان مثل: آمريكا، انگليس، فرانسه 
ــورهايی مثل: آرژانتين و برزيل در  و حتی كش
ــتراليا در اقيانوسيه، هند، ژاپن  قاره آمريكا، اس
ــم، می بينيم كه  ــه كني ــيا مقايس و كره در آس
ــرار گرفته ايم؛ زيرا علم  ــگاه عقب تری ق در جاي
ــم جديد  ــران، يك عل ــی در اي اقيانوس شناس
ــيالت و دريانوردی، از  ــود. ش ــوب می ش محس
ــی است  ــاخه های قديم علم اقيانوس شناس ش
ــران، جديد  ــته های اين علم در اي ــاير رش و س
ــتند. بنابراين، توجه ايرانی ها به شاخه های  هس
جديد اين علم، زمان زيادی را دربر نمی گيرد و 

در اين زمينه، به فرصت  ديگری نياز داريم. 
ــی،  با توجه به اين كه مركز ملی اقيانوس شناس
يك مركز وابسته به وزارت علوم است، بودجه ايی 
كه در اختيار آن قرار می گيرد، انتظار خروجی 
ــه می كند. اگر عالوه بر مركز  از آن را برانگيخت
ــی، به پژوهش گاه هايی كه  ملی اقيانوس شناس
در ساير ارگان ها هستند؛ مثل: پژوهش گاه های 
ــيالت، وزارت نفت، وزارت نيرو،   ــته به ش وابس
ــز  مراك و  ــری  راه وتراب وزارت  ــاع،  دف وزارت 
پژوهشی كه در دانشگاه ها فعال هستند، توجه 
كنيم، مجموعه ی پتانسيل ها و توانايی های قابل 
مالحظه و خوبی را شاهد خواهيم بود. در حال 
حاضر، در منطقه ی دريای عمان و خليج فارس، 
شاهد رقابت مطلوب و اشتياق برانگيزی هستيم؛ 
به طوری كه در اين زمينه، از برخی كشورهای 
ــل مالحظه ايی  ــرفت های قاب منطقه نيز، پيش
ــته  ايم. اما بايد توجه داشت كه كشورهای  داش
ــه رغم اين كه  ــته اند و ب ديگر هم، بيكار ننشس

برخی از آن ها، كشورهای كوچكی هستند، ولی 
ــرمايه گذاری در زمينه ی  به سرعت مشغول س
اقيانوس شناسی هستند. به طور مثال؛ در سال 
ــور كويت، با  جاری مركز تحقيقات دريايی كش
ــرمايه ی 50 ميليارد تومانی، راه اندازی شد.  س
ــايد به اندازه ی همه ی اعتباراتی  اين اعتبار، ش
ــز ملی  ــر، به مرك ــاليان اخي ــول س ــه در ط ك
اقيانوس شناسی داده شده، هم نباشد. از طرفی، 
ــرفته تر از  ــور تركيه هم در اين زمينه پيش كش
ــرمايه گذاری ها بايد  ــن رو، س ــت. از اي ايران اس
ــته بوده، انجام بگيرد تا  بيش از آن چه در گذش
ضمن رقابت بيش تر بتوانيم رتبه ی اول منطقه 
را تا پايان افق برنامه ی 1404 )سند چشم انداز 
جمهوری  اسالمی  ايران(، بدست بياوريم. ما اين 
ــری را انجام داده ايم، ولی بايد ديد كه  جهت گي
ــتيبانی و  ــه ميزان از اين جهت گيری پش تا چ

حمايت می شود.

  لطف�اً موفقیت های مل�ی و فرامنطقه ای 
كه مرك�ز اقیانوس شناس�ی، تاكنون در 
مجام�ع بین المللی كس�ب كرده اس�ت را 

بیان كنید؟   
ــت كرسی  ــال ها در مجامع جهانی، رياس ما س
ــاخه ی كميسيون بين  I.O.C.I.N.D.I.O كه ش
دولتی اقيانوس شناسی در بخش اقيانوس هند 
ــت، را برعهده داشته ايم. همچنين  مركزی اس
ــبكه ی علمی-  ــال، نايب رييس ش ايران، 4 س
اسالمی  ــورهای  اقيانوس شناسی كش فن آوری 
)INOC( بوده است كه مقر آن، در ازمير تركيه 

است. 
ــتی كه امسال در ازمير تركيه  با توجه به نشس
ــی كه در آن جا در رابطه با  ــتيم و همايش داش
ــد، ايران به  ــاحلی برگزار ش مديريت مناطق س
ــال ديگر، به عنوان نايب رييس اين  مدت 4 س

شبكه ی علمی ابقا شد.
ــن  ــيه، دومي ــی اقيانوس ــه ی بين الملل مؤسس
ــی در موضوع  ــر جهان ــازمان معتب ــز و س مرك

ــر موفقيت ها،  ــت. از ديگ ــی اس اقيانوس شناس
ــبكه ی جهانی  ــوع تبيين ش ــق در موض تحقي

كاهش آبسنگ های مرجانی است.
در سال گذشته، توانستيم كشورهای منطقه ی 
ــم كه به هيچ وجه  ــارس را متقاعد كني خليج ف
ــرای معرفی خليج فارس  ــای مجعول، ب از نام ه
ــال  ــی كه در س ــد و در گزارش ــتفاده نكنن اس
2008 منتشر كردند، از نام صحيح خليج فارس 

استفاده كردند.
ــی با كيفيت  ــای آموزش ــمينارها و كارگاه ه س
ــد تغيير  ــات مهمی مانن ــوب، در موضوع مطل
اقليم و اثر آن بر محيط های دريايی، سونامی و 
مخاطرات دريايی، طی سال های اخير با حضور 
نمايندگان كشورهای انگليس، كانادا، فرانسه و 

استراليا، برگزار كرده ايم.
ــال های  يكی ديگر از موفقيت های مركز در س
ــق ايجاد  ــه از طري ــت ك ــجامی اس اخير، انس
ــه ی همكاری های بين  ــكل، در زمين چند تش
ــی وزارت علوم،  ــز پژوهش ــگاهی و مراك دانش
ــگاه ها  ــت. اتحاديه ی دانش ــه اس صورت گرفت
ــال  ــی صنايع دريايی، از 2 س ــز پژوهش و مراك
ــكيل شده است و  ــنهاد مركز تش پيش، با پيش
اين اتحاديه، انسجام مطلوبی بين دانشگاه های 
شمال، جنوب و مركز كشور ايجاد كرده است. 
ــتيم از طريق تشكيل  ــوی ديگر، ما توانس از س
اقيانوس شناسی، هماهنگی های  ملی  كميته ی 
ــان 15 ارگان دريايی عضو  ــی، مي ــل قبول قاب

كميته، ايجاد كنيم.
ــای  فعاليت ه ــور  منظ ــه  ب ــی  ــرای هم افزاي ب
ــی، در وزارت  ــروه درياي ــی، گ اقيانوس شناس
ــكل گرفته است كه وظيفه ی توسعه ی  علوم ش
آموزش عالی دريايی را بر عهده دارد و تاكنون، 
موافقت های آموزشی 8 رشته ی جديد دريايی 
ــی ارشد و  ــی، كارشناس را در مقاطع كارشناس
دكترا به تصويب رسانده است كه به عنوان يك 

گروه مستقل برنامه ريزی، فعاليت دارد.
ــات، مطالعات  ــعه ی تحقيق ــا توس ــه ب در رابط
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ــابه آن، در  ــت كه مش ويژه ايی انجام گرفته اس
ــاهده نشده است. يكی از اين  جاهای ديگر مش
ــواج دريايی،  ــازی ام تحقيقات، موضوع الگو س
برای نخستين بار در كشور است كه به سفارش 
سازمان بنادرودريانوردی، امواج درياهای ايران 
ــازی كرديم و اطالعات  را الگو سازی و شبيه س
ــی و  ــای درياي ــار ارگان ه ــی را در اختي طراح
ــركت های مهندسی مشاور قرار داديم. كار با  ش
ارزش ديگر، الگو سازی جريان ها و گردش كلی 
آب در خليج فارس و دريای عمان بود كه در دو 

حوزه ی مجزا انجام شد.
كار ارزنده ی تحقيقاتی ديگر، جمع آوری داده ها 
ــنگ های مرجانی  ــوط به آبس ــات مرب و اطالع
ــت كه اطالعات  خليج فارس و دريای عمان اس
جمع آوری شده در قالب اطلسی، به نام “اطلس 

مرجان های خليج فارس” منتشر شد.
ــر و اطالعات  ــير تصاوي ــته ايم با تفس ما توانس
ــطحی آب، SSP و نوسان  ماهواره ايی، دمای س
ــای پيرامونی، با  ــا را در درياه ــطح آب دري س
ــی برآورد و تحليل كنيم. 2 نرم افزار،  دقت خوب
توسط همكاران ما، در گروه داده های اقيانوسی 
تهيه شده است كه در آينده برای سازمان های 
دريايی مفيد و مورد استفاده خواهد بود؛ يكی از 
اين نرم افزارها، مربوط به اندازه گيری های ثابت 
ميدانی، براساس استانداردهای جهانی است كه 
در آينده توزيع و در اختيار قرار خواهد گرفت. 
ــت نگاری ژنتيكی  ــوع انگش ــه با موض در رابط
ــه گونه هايی كه از  ــم و مطالع گونه های مهاج
ــوند،  ــتی ها منتقل می ش طريق آب توازن كش
ــيار خوبی در مركز انجام شده كه  تحقيقات بس

نتايج مطلوبی را نيز، به دنبال داشته است.
ــتين بار،  ــه ی مخاطرات دريايی، نخس در زمين
ــی بود كه بعد از سال  مركز ملی اقيانوس شناس
ــاق افتاد، با  ــونامی اتف ــالدی، كه س 2004 مي
ــكو، سونامی را در ايران مطرح و  همكاری يونس
خطر وقوع آن را گوشزد كرد؛ تا اين كه سرانجام 
پس از 2 سال پيگيری، مركز مشترك سونامی، 
ــد. از  ــور، ايجاد ش ــس از تصويب وزارت كش پ
ــكافنده در  ــی جريان های ش طرف ديگر، بررس
شمال كشور است كه ساالنه، 200 تا 300 نفر 
ــی از  در درياها قربانی می گيرد و می تواند ناش
ــنا باشد. كه،  ــنايی به فن ش عواملی مثل نا آش
ــور، در حال شناسايی و  با همكاری وزارت كش
اطالع رسانی و آموزش آن، به مردم هستيم كه 
چگونه در دريا شنا كنند تا گرفتار اين جريانات 
نشوند. مركز، در زمينه ی موضوع "كشند قرمز" 
و وقوع طوفان های موسوم به گونو و طوفان های 
ــته است. همه ی اين  قاره ای نيز همكاری داش
فعاليت ها، منجر به اين شد كه در سال گذشته، 
ــور، با  ــران وزارت كش ــت بح ــازمان مديري س
همكاری مركز ملی اقيانوس شناسی، تصميم به 

راه اندازی "كارگروه مخاطرات دريايی" بگيرند. 
ــيار  ــن كارگروه، می تواند در آينده، نقش بس اي
ــته باشد و در نهايت، منتج به ايجاد  مهمی داش

"مركز هشدار مخاطرات دريايی ايران" شود.

  وضعیت فعلی منابع دريايی را چگونه 
ارزيابی می كنید؟ 

ــا آمار و ارقام چندان دقيقی، از منابع دريايی  م
ــتی  ــرای اطالع از تنوع زيس ــور نداريم. ب كش
ــق، بايد  ــق قواعد تحقي ــا، طب ــودات دري موج
ــود. البته در اين  ــری انجام ش كارهای جامع ت
ــط  زمينه، كارها و فعاليت های پراكنده ايی توس
ــازمان های دريايی صورت گرفته است. مثاًل  س
ــيالت، فعاليت های درخور توجه ايی  شركت ش
ــورد آبزيان )برخی گونه های خاص( انجام  در م
ــی و آبزيانی كه در  ــا غير از ماه ــت. م داده اس
ــول، مصرف خوراكی دارند،  ايران، به طور معم
ــاير موجودات دريا،  هنوز شناخت دقيقی از س
ــفنج های دريايی، گونه های خاصی از  مانند: اس
جلبك ها، الك پشت ها، تمساح، نهنگ، دلفين 
ــم و نمی دانيم كه چه  ــا نداري و فيتوپالنكتون ه
ــه دار و ژرفی می توانيم از  بهره برداری های دامن

اين منابع، بكنيم. 

  هم اكن�ون چ�ه ايس�تگاه ها و مراك�زی 
در س�واحل دريای خزر موجود اس�ت تا 
وضعیت سالمت محیط دريا را به مركز 

ملی اقیانوس شناسی گزارش دهد؟ 
در دريای خزر، ايستگاه پژوهشی نوشهر وجود 
ــال گذشته  ــتگاه، در بهمن ماه س دارد. اين ايس
ــت كه بايد با توجه به بودجه و  افتتاح شده اس
امكاناتی كه در اختيار داريم، به تدريج تجهيزات 
ــاز در آن را اضافه كنيم. به  و نيروهای مورد ني
ــتگاه های  ــارات، فاقد ايس ــود اعتب ــل كمب دلي
ــطح دائمی در دريا هستيم تا با تجهيزات و  س
جريان سنج های مربوط به آن، اطالعات موج ها، 
به طور مرتب ثبت شود. معموالً، متناسب با نياز 
ــی، نمونه برداری ها،  كارفرما و ارگان های درياي
ــه مدنظر  ــی را ك ــات و اندازه گيری هاي آزمايش
ــازی های  ــت، انجام می  دهيم و مدل س آن هاس

درخواستی شان را ارايه می دهيم. 

  لطفاً تأثیرات متقابل حمل ونقل بر دريا 
و اقیانوس ها را بیان كنید؟

ــاختار بنادر و  ــن اثرات، بايد س برای تبيين اي
ــتی ها را  چگونگی حمل ونقل و رفت و آمد كش
مورد توجه قرار دهيم. در ارتباط با كشتی ها و 
شناورها، دو مسأله می تواند وجود داشته باشد: 
ــت، كه بايد به شدت مورد  يكی، آب توازن اس
ــه ويژه اين كه از  ــه و مراقبت قرار بگيرد. ب توج
سوی سازمان بين المللی دريانوردی، منطقه ی 

ــناخته  خليج فارس، به عنوان منطقه ی ويژه ش
شده و مقررات خاصی بر آن حاكم است.

ــأله ی ديگر كه در حمل ونقل دريايی نمود  مس
می يابد، سالمت جان مسافرينی است كه حمل 
ــوند. به طور نمونه، هر چند ماه يك بار،  می ش
حوادثی را می توان به وضوح مشاهده كرد. يكی 
از اين حوادث، غرق شدن يك اتوبوس دريايی 
در مسير خارك- لنگه بود كه بر اثر برخورد موج 
با آن واژگون شد و از بين 25 مسافر سرگردان 
در دريا، متأسفانه سه نفر جان باختند. وضعيت 
ــافر دريايی در كشور، نامطلوب است  حمل مس
و در شأن و منزلت مردم نيست. در اين زمينه، 
نظارت كافی وجود ندارد و اين شناورها، مطابق 
ــتانداردهای حمل، ساخته نمی شوند. اين  با اس
ــت كه صنايع دريايی كشور، بايد  موضوعی اس
آن را جدی بگيرد، دولت نيز، بايد بر آن نظارت 
كافی داشته باشد و سازمان های متولی، به اين 

شناورها، اجازه تردد ندهند.
ــناورها، در  ــت كه اين ش نكته ی ديگر، اين اس
ــن ايمنی را  ــب قواني ــافر، اغل حين حمل مس
رعايت نمی كنند. چندين بار از نزديك مشاهده 
كرده ام كه ضرورت استفاده از جليقه ی نجات و 
ــايل ايمنی در شناورها، به هيچ وجه جدی  وس
ــارات  ــود. بخش عمده ايی از خس گرفته نمی ش
اخير جانی، به عدم رعايت چنين نكاتی مربوط 

می شود.
يكی ديگر از موضوعات، ضرورت ايجاد "هاب" 
در منطقه و بنادری است كه بتواند اين نقش را 
ــا بكند. ما در اين   زمينه، كوتاهی كرده ايم و  ايف

فرصت هايی را از دست داده ايم.
ــته اهميتی  ــه در گذش ــون، بنادری ك هم اكن
نداشته اند، به بنادر منطقه ايی و "هاب" تبديل 
ــده اند، در حالی كه ما كارهای مهمی در اين  ش
ــأله ی سوخت رسانی  زمينه انجام نداده ايم. مس
به شناورهای منطقه، موضوع ديگری است كه 
می تواند برای اقتصاد كشور، درآمدزا باشد؛ ولی 
متأسفانه در اين عرصه، از كشورهای شيخ نشين 

حاشيه خليج فارس، بسيار عقب تر هستيم.
ــت كه  ــی اس ــل اختالف ــر، ح ــأله ی ديگ مس
ــتی،  ــفارش دهنده ی كش ــازمان های س بين س
ــركت های  ــازمان بنادرودريانوردی، ش مانند س
ــتيرانی و بخش صنايع دريايی وجود دارد.  كش
ــود و  اين اختالفات، بايد به نوعی حل وفصل ش
راه كار مناسبی برای آن انديشيده و اجرا شود.  
ــش صنايع دريايی  ما،  از جمله دغدغه های بخ
ــازی  ــود، موضوع فعال س كه اميدواريم حل ش
"صندوق توسعه ی صنايع دريايی" و تخصيص 
اعتبار و تعيين مديرعامل آن و نيز فعال شدن 

شورای عالی صنايع دريايی است. 
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جلسه كميته ی راهبردي 
مخابرات دریایي در بندر چابهار

با حضور مدیران كل بنادر و دریانوردی و شيالت استان برگزار شد

جلسه ی کميته راهبردي مخابرات دريايي، 
در مح�ل اداره ی کل بن�ادر و دريانوردي 
اس�تان سيس�تان و بلوچس�تان تشكيل 

شد. 
ــا حضورمعاونين،  ــه كه ب ــدای اين جلس در ابت
ــادر و  ــان اداره ی كل بن ــؤولين، كارشناس مس
ــيالت استان برگزار  دريانوردي و اداره ی كل ش
ــاون دريايي و  ــي"، مع ــدس هرات ــد، "مهن ش
ــريح اهداف اين كميته و  بندری استان، به تش
ــرفت اقدامات مورد نياز جامعه ی دريايي،  پيش
طبق ضوابط موجود پرداخت، سپس "مهندس 
سيستاني"، معاون امور صيد و بنادر ماهيگيري 
ــخنانی، مواردی چون   ــتان، طی س شيالت اس
ــتفاده از امكانات، پيشرفت اهداف كميته ها  اس
ــن توقع جامعه صيادي و بهره برداری  و همچني
ــي دريانوردي را بيان  با وجود زمان كم و ايمن
كرد. وی، در زمينه ی تشكيل كميته ی مبارزه با 
آلودگي، موضوع اخذ مجوز ساخت جايگاه هاي 
سوخت استاندارد در رفع آلودگي نفتي بنادر و 
همچنين، راه اندازي مركز آموزشي در بريس و 

كنارك توضيحاتی بيان كرد.
ــه، "مهندس پاد"، در موارد  در ادامه اين جلس
ــامانه ی  ــون مخابرات و تقويت س ــی چ مختلف
ــی و  ــی ام      درياي ــتم اس ب اس ام اس و سيس
جايگاه آن در ايمنی دريانوردی و ايستگاه های 

راديويی، سخنانی ايراد كرد. 
ــز مباحثی  ــپس "مهندس عيدی مقدم"، ني س
ــناورهای صيادی،  ــی و آلودگی ش ــون ايمن چ
روی  ــه  گواهی نام ــد  فاق ــراد  اف ــری  به كارگي
ــناورهای صيادی،كنترل و بازرسی شناورها،  ش
ــداد و نجات برای صيادان، طبقه بندی  لزوم ام
حوادث و بازديدهای ادواری را موضوع سخنان 
ــه، با توجه به موارد  خود قرار داد. در اين جلس

بررسی شده، توافق های ذير، حاصل شد.
ــازمان بنادر و  ــؤوليت س ــه مس ــا توجه ب 1( ب
ــت  ــال و تقوي ــه ی ارس ــوردي در زمين دريان

ــت هاي  ــد دريايي، درخواس ــا در بان فركانس ه
ــور راه اندازي  ــتان، به منظ ــيالت اس اداره ی ش
ــي قرار گرفت و  ــتگاه بي سيم، مورد بررس ايس
ــی در بنادركنارك،  ــتگاه مخابرات ــداث ايس اح
ــد. در  ــابندر نيز، بالمانع اعالم ش چابهار و پس
ــده،  ــتگاه هاي يادش ضمن، بهره برداري از ايس
ــط  ــي توس ــوط به گذراندن دوره ی آموزش من
ــه  اپراتورهاي آن، مطابق با بند)2( صورت جلس

خواهد بود.  
ــيالت استان،  ــد كه اداره ی كل ش 2( مقرر ش
ــا را، به  ــدرك تحصيلي آن ه ــامي افراد و م اس
ــب نياز ايستگاه هاي راديويي،  تفكيك و بر حس
ــتان اعالم  به اداره ی كل بنادر و دريانوردي اس

كند، تا در زمينه ی آموزش افراد، اقدام شود.
ــيالت استان،  ــد كه اداره ی كل ش 3( مقرر ش
ــادان، در مورد اجرايي  از طريق اتحاديه ی صي
ــتفاده در  ــراي اس ــيم، ب ــتم بي س كردن سيس

قايق هاي صيادي، اقدام كند.
ــال  ــم ارس ــه راه اندازي مكانيس ــا توجه ب 4( ب
اطالعات هواشناسي از طريق سامانه ی SMS در 
اداره ی كل بنادر و دريانوردي استان مقرر شد 
ــماره های تلفن همراه  اشخاص  كه فهرست ش
ــع صيادي، از  ــره بردار در جام ــورد نياز و به م

طريق اداره ی شيالت اعالم شود.
5( مقرر شد، كه اداره ی كل شيالت استان، در 
ــه ی جلوگيری از آلودگي، رعايت ايمني و  زمين
عدم به كارگيري افراد فاقد گواهينامه دريانوردي 
ــادي، همكاري الزم را  ــناورهاي صي در روي ش

انجام دهد.
ــد، كه فراخوان آموزش دريانوردان،  6( مقرر ش
ــيالت استان صورت پذيرد  از طريق اداره ی ش
ــزاري  ــوردي، برگ ــادر و دريان و اداره ی كل بن

دوره هاي آموزشي مورد نياز را برعهده بگيرد.
ــل اتحاديه ی مركزي  ــد، مدير عام 7( مقرر ش
ــه ی بعدي كميته  تعاوني هاي صيادي، در جلس
راهبردی مخابرات دريايی، حضور داشته باشد. 

ــد، كميته ی راهبردي مخابرات، در  8( مقرر ش
ــطح آموزه های كارشناسي برگزار شود و بعد  س
ــبت به اجرای  از مطالعه و تصويب طرح ها، نس
ــده؛ اقدام های عملی  ــه ی ياد ش ــا در كميت آنه

صورت بگيرد. 
ــي  ــد در زمينه ی كنترل و بازرس ــرر ش 9( مق
ــازي الزم از طريق اداره ی  شناورها، فرهنگ س
شيالت استان انجام و بعد از اين مرحله، طبق 

قوانين بين المللي، اجرايي شود.
10( مقرر شد كه كميته های فرعی برای اجرای 
ــناورها، با معرفي  ــي و وجود تجهيزات ش ايمن
ــتان و  افراد از اداره ی كل بنادر و دريانوردي اس

اداره ی كل شيالت استان، تشكيل شود.
ــازي الزم در  ــه فرهنگ س ــد ك ــرر ش 11( مق
ــا آلودگي،  ــت ايمني و مبارزه ب ــه ی رعاي زمين
ــناورها و ديگر امور دريانوردي،  ــي ش در بازرس
طبق كنوانسيون هاي بين المللي در كالس هاي 
ــي اداره ی كل بنادر و دريانوردي استان  آموزش

انجام شود. 
12( مقرر شد كه دستورالعمل  استفاده از پيام 
اضطرار از طريق اداره ی كل بنادر و دريانوردي، 
ــود، تا در  ــتان اعالم ش ــيالت اس به اداره ی ش
ــيالت استان  ــي هاي اداره ی كل ش ديوار نويس
ــادي مورد  ــناورهاي صي ــای ش و بدنه نگاری ه

استفاده قرار بگيرند.
ــد كه اداره ی كل شيالت استان،  13( مقرر ش
ــرای فراگيری آموزش  ــدادي از صيادان را ب تع
 ،SAR)ــات دريايي ــس و نج در زمينه ی )تجس
معرفي و اداره ی كل بنادر و دريانوردي استان، 

نيز نسبت به آموزش آن ها اقدام كند.
ــا توجه به راه اندازي مراكز تعميرگاه هاي  14( ب
ــاحلي SBM در آينده ی نزديك، در استان،  س
ــزات مخابرات  ــرات تجهي ــد كه تعمي مقرر ش

دريايي،  به وسيله ی اين مراكز، انجام شود.

خبر

105شماره 30



طرح ملي سوخت رساني زمستاني

توسط شركت نفت فالت قاره ی ایران اجرا می شود

رييس برنامه ري�زي و هماهنگي صادرات و واردات مواد نفتي در 
ش�رکت نفت فات ق�اره ايران، از انجام کامل مرحله ی نخس�ت 
طرح ملي سوخت رس�اني زمستاني سال 1388 و تخليه و انتقال 

2 ميليون بشكه نفت گاز وارداتي، به مقاصد مصرفي خبر داد .

ــران ، "مهندس  ــالت قاره اي ــركت نفت ف ــزارش روابط عمومي ش ــه گ ب
ــت هاي  ــاس سياس ــود بهاروند" ، با اعالم اين مطلب، افزود : "براس محم
ــه قابليت و توان فني  ــي نفت ايران و با توجه به اين ك ــركت مل كالن ش
ــي در مناطق عملياتي فالت  ــات واردات پرحجم فرآورده هاي نفت عملي
قاره ايران وجود دارد ، مأموريت واردات و انتقال 6 ميليون بشكه ی نفت 
ــتاني كشور، به شركت نفت فالت قاره واگذار شد  گاز، براي مصرف زمس
ــكه  كه تاكنون، مرحله ی اول آن با واردات و انتقال كامل 2 ميليون بش

نفت گاز به كشور، به اتمام رسيده است ."
ــان كرد : "مرحله ی دوم تخليه ی نفت گاز وارداتي،  "بهاروند" ، خاطرنش
هم اكنون شروع شده است و تا نيمه ی بهمن  ماه ، تمام 6 ميليون بشكه 
ــي، پس از تخليه در جزيره ی الوان، به مخازن ذخيره و  نفت گاز واردات
ــتان هاي جنوبي كشور منتقل خواهد  شريان هاي انتقال فرآورده در اس

شد ." 
ــتي هاي غول پيكر  ــط كش ــرد : محموله هاي نفت گاز توس ــد ك وي تأكي
ــور مي شود كه امكان پهلوگيري ، دانش و توان  300 هزار تني، وارد كش
ــتي به كشتي )STS(، در شركت نفت فالت  مديريت عمليات تخليه كش
ــؤوليت اجراي  ــاره وجود دارد و كاركنان منطقه ی عملياتي الوان ، مس ق

اين طرح بزرگ ملي را بر عهده گرفته اند ."
ــل وارداتي به  ــات تخليه ی گازويي ــاره به اين كه عملي ــد"، با اش "بهارون
ــورمان  ــتي، از توجيه ی اقتصادي مطلوبي در كش ــتي به كش روش كش
ــت، يادآور شد : "كشتي هاي 300 هزار تني حامل گازوييل  برخوردار اس
ــب، واقع در جنوب جزيره ی الوان، اقدام به  وارداتي، در منطقه ايي مناس
ــپس فرآورده هاي نفتي، به كشتي هاي كوچك  پهلوگيري می كنند و س
منتقل مي شود. گرچه اجراي اين گونه عمليات ها، با پيچيدگي هاي فني 
ــت، اما پرسنل منطقه ی عملياتي الوان، از  و مخاطرات فراواني روبه روس

تجربه و دانش اجراي اين گونه عمليات ها برخوردارند ."

ــالت قاره، از پيش گامان اوليه در  ــركت نفت ف وي با يادآوری اين كه، ش
ــور،  ــه ی عمليات تخليه ی مواد نفتي به روش ship to ship در كش زمين
ــود، گفت : "وجود اين توان مندي در شركت نفت فالت  ــوب می ش محس
قاره، يكي از چند مؤلفه ايي است كه موجب شده، اين شركت، به عنوان 
ــومين شركت بزرگ توليد كننده ی نفت دريايي جهان شناخته شود .  س
ــش و تكنولوژی انحصاری ترمينال  ــركت نفت فالت قاره ی ايران، دان ش
ــروش و  ــط F.S.U در س ــتقيم از دريا، توس صادراتی نفت به صورت مس

نوروز را نيز دارا است."
ــكه ی  "محمود بهاروند"، تصرح كرد : "در فاز اول اين طرح، 2 ميليون بش
ــتي مادر، به 9  ــت، از كش گازوييل وارداتي كه معادل 300 هزار تن اس
ــزار تا 40 هزار تن  ــا ظرفيت هاي مختلف، از 30 ه ــتي فرآورده بر ب كش
ــاس، انتقال داده  ــار و بندرعب ــهر، چابه ــپس به بنادر بوش ــل و س منتق

شدند .
وي با اشاره به اين كه تا پايان طرح، در مجموع 6 ميليون بشكه نفت گاز 
وارداتي توسط شركت نفت فالت قاره، به صورت كشتي به كشتي تخليه 
ــده  ــد، افزود : "نفت گاز تخليه ش ــه مقاصد مصرف منتقل خواهد ش و ب
توسط اين شركت، بخش اعظم نيازمندي استان هاي جنوبي كشور، كه 

مجاور خليج فارس و درياي عمان هستند را پوشش خواهد داد ."
ــركت  ــزي و هماهنگي صادرات و واردات مواد نفتي ش ــس برنامه ري ريي
ــرماي  نفت فالت قاره ايران، گفت : "پيش از اين نيز، در خالل بحران س
زمستان سال 1386، عمليات تخليه ی نفت گاز وارداتي، توسط كاركنان 
ــركت نفت فالت قاره، به شكل مطلوب انجام  منطقه ی عملياتي الوان ش

شد كه بخش مهمي از نيازمندي هاي كشور را برطرف كرد ."
ــراي برعهده  ــت فالت قاره، ب ــركت نف ــدن ش وي همچنين از آماده ش
ــن عمليات بارگيري صادراتي گاز مايع در جزيره ی الوان خبر داد  گرفت
ــده در  ــان كرد : "اولين محموله ی صادراتی گاز مايع توليد ش و خاطرنش
پااليشگاه الوان، پس از ذخيره سازي در طی مدت 26 ساعت و رسيدن 
به ظرفيت مورد نظر، با اتكا به توان و مهارت كاركنان شركت نفت فالت 

قاره، بارگيری و به مقصد كشور پاكستان صادر شد."

گزارش
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قطب پشتيبانی صنعت نفت دریایي
جزیره كيش به آرزوی دیرینه اش دست می یابد

با اس�تقرار پنجمين منطقه ی عملياتي ش�رکت نفت فات قاره در 
جزي�ره ی کيش، عاوه بر پيدايش يك کان�ون مهم توليد گاز، اين 
جزيره به قطب پشتيباني صنعت نفت دريايي کشور و مرکز آموزش 

شرکت نفت فات قاره تبديل شده است.
ــركت نفت فالت قاره ايران، "مهندس عليرضا  به گزارش روابط عمومي ش
ــي جزيره ی كيش، با اعالم اين مطلب، به  قانعي"، رييس منطقه ی عمليات
تشريح آخرين وضعيت توسعه ی منطقه ی عملياتي كيش پرداخت و گفت: 
ــكه  "وجود 48 تريليون فوت مكعب ذخيره ی گاز درجا و 500 ميليون بش
ــره كيش، نويددهنده ی ظهور يك  ــات گازی در آب هاي اطراف جزي ميعان
ــع انرژي بر، در اين  ــدرت، با محوريت توليد و صادرات و صناي ــاد پرق اقتص

منطقه است."
وي با اعالم اين كه عمليات حفاري چاه هاي توسعه ايي ميدان گازي كيش، 
ــال آينده به اتمام خواهد رسيد، افزود: "گاز موجود در ميدان گازي  تا 3 س
كيش، داراي گوگرد بسيار اندك و با كيفيت مرغوبي است كه اميدواريم با 
پيدايش امكان توزيع آن در جزيره ی كيش، اين جزيره به مركز توليدگرايي 
ــر و متقاضي خوراك گاز طبيعي  ــي واحدهاي صنعتي انرژي ب و كارآفرين

تبديل شود."
ــق آزاد تجاري صنعتي  ــفه ی اصلي ايجاد مناط "قانعي" تصريح كرد: "فلس
همچون كيش، زمينه سازي براي رونق دهي به توليدات صنعتي داراي ارزش 
ــه ی اقتصاد صنعتي و بازرگاني  ــت و با ورود گاز به عرص صادراتي بوده اس
جزيره ی كيش، اين منطقه ی آزاد، بي ترديد به آرمان و آرزوي ديرينه اش كه 

وفور توليدات صنعتي و صادرات غيرنفتي بوده است، دست مي يابد."
ــد: "ماهيت جزيره ی كيش، به عنوان يك منطقه ی آزاد  "قانعي" يادآور ش
تجاري- صنعتي، مزاياي فراواني براي توسعه ی عملكرد شركت نفت فالت 
قاره و دست يابي به چشم انداز راهبردي صنعت نفت دريايي به همراه آورده 

است." 
وي در توضيح اين مطلب، گفت: "از آن جا كه هر نوع فعاليت اقتصادي در 
جزيره ی كيش، از تسهيالت تجاري و بازرگاني برخوردار مي شود، منطقه ی 
عملياتي كيش در ساختار شركت نفت فالت قاره، به پشتيبان تداركاتي 5 
منطقه ی عملياتي ديگر در خارك، الوان، سيري، بهرگان و قشم تبديل شده 
است و بخش مهمي از عمليات خريد، تخليه، امور گمركي، ترخيص و انتقال 
ــارس، از طريق منطقه ی  ــكوهاي نفتي در خليج ف به مناطق عملياتي و س

عملياتي كيش انجام مي گيرد."
ــكالت و موانع در  ــن زمينه، به وجود برخي مش ــا قانعي"، در همي "عليرض
ــكوها، از طريق جزيره ی كيش  ــتيك مناطق عملياتي و س زنجيره ی لجس
ــتفاده از  ــكالت گمركي، اس ــاره كرد و گفت: "وجود برخي موانع و مش اش
حداكثر پتانسيل هاي موجود در توان مندي زنجيره ی تداركات و پشتيباني 
لجستيكي از طريق كيش را ناممكن ساخته و با وجود اين كه اتكاء عمليات 
ــتيك به بنادر جنوبی خليج فارس تقريباً از بين رفته، اما وجود برخی  لجس

موانع، دست يابی به مطلوبيت حداكثری را مشكل ساخته است." 
وي همچنين اعالم كرد: "به تازگي مسؤوالن سازمان منطقه ی آزاد كيش و 
گمرك جمهوري اسالمي ايران، براي مساعدت در اين زمينه اعالم آمادگي 
ــاي آنان، از اين پس، بر قابليت هاي بنادر  كرده اند و اميدواريم با حمايت ه
جنوبي خليج فارس، تكيه نداشته باشيم و از طريق جزيره ی كيش، نيازهاي 

تداركاتي سكوهاي توليد نفت و مناطق عملياتي را رفع كنيم."
ــي شركت نفت فالت  ــتراتژي آموزش "قانعي"، در ادامه ی گفت وگو،  به اس

قاره و جايگاه مؤثر منطقه ی 
عملياتي كيش در اين طرح 
اشاره كرد و گفت: "به دليل 
پتانسيل هاي سخت افزاري 
ــن  همچني و  ــود  موج

جذابيت هاي متعدد جزيره ی كيش براي نيروهاي انساني مشمول طرح هاي 
ــركت، قرار است به زودي و با افزايش حجم و سطح تجهيزات  آموزشي ش
ــترس، جزيره ی كيش، به كانون اصلي  ــاي توان فن آوري هاي در دس و ارتق

تمامي آموزش هاي تخصصي شركت نفت فالت قاره ايران تبديل شود."
ــركت نفت  ــي ش وي افزود: "توان فني و تجهيزاتي مورد نياز قطب آموزش
فالت قاره در جزيره ی كيش، به تدريج در حال رشد و ارتقاء است. به ويژه 
ــده است تا اساتيد برجسته و  ــي، تالش ش در زمينه ی تجهيز كادر آموزش
ــور براي تدريس مباحث مورد نياز به نيروهاي  متخصصان صاحب نام كش
ــركت نفت فالت قاره، دعوت به همكاري شوند و ارتباطات مؤثري نيز با  ش
مراكز علمي معتبر كشور، همچون دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه شيراز، 
ــي و تبادل اطالعات علمي- تخصصي برقرار شده  براي تأمين كادر آموزش

است."
ــه به اهميت انتقال دانش فني به عنوان يكي  ــي"، تأكيد كرد: "با توج "قانع
ــده ايم تعدادي از اساتيد  ــاخه هاي مهم در عرصه ی آموزش، موفق ش از ش
دانشگاهي و متخصصان غيرايراني صاحب نام در رشته هاي علمي و كاربردي 
را براي آموزش نيروهاي انساني شركت نفت فالت قاره ، به جزيره ی كيش 
دعوت كرده و دوره هاي آموزشي را توسط آنان برگزار كنيم كه اين مسأله، 
كمك به سزايي در انتقال دانش فني روز دنيا به كاركنان و پرسنل شركت 

نفت فالت قاره ايران، كرده است."
ــال 1387، موفق  رييس منطقه ی عملياتي كيش، تصريح كرد: "تنها در س
شديم 28 دوره ی آموزشي تخصصي را با حضور اساتيد برجسته ی غيرايراني 
ــا ، از جمله دوره ی  ــزار كنيم و برخي از اين دوره ه ــره ی كيش برگ در جزي
آموزشي ايمني دريايي و دوره ی آموزش تخصصي عمليات باالدستي صنايع 
ــرفته به متخصصان كشورمان، بسيار  نفت و گاز، در انتقال دانش فني پيش

مفيد ارزيابي شد."
ــركت  ــط ش ــه، به عمليات انتقال گاز به جزيره ی كيش، توس وي در ادام
ــاره كرد و افزود: "در تابستان سال جاري، روزانه به طور  نفت فالت قاره اش
ميانگين، تا 25 ميليون فوت مكعب گاز طبيعي، از سوي شركت نفت فالت 
ــي و اداره ی آب و برق جزيره ی كيش و تا آبان ماه  ــاره، به نيروگاه حرارت ق
امسال نيز، قريب به 18 ميليارد فوت مكعب گاز به اين دو مصرف كننده ی 

عمده ی جزيره كيش، تحويل داده شده است.
ــت  "قانعي"، تصريح كرد: "تقاضاي گاز در جزيره ی كيش، رو به افزايش اس
ــاس، طرح هايي در دست داريم تا نيازمندي سال هاي آينده اين  و براين اس

جزيره ی پر استعداد را تأمين كنيم."
وي از تعدد درخواست  شركت هاي خصوصي، براي توليد CNG در جزيره ی 
ــاي زيادي براي راه اندازي  ــت ها و تقاضاه كيش خبر داد و گفت: "درخواس
ــت و  ــده اس ــد و توزيع CNG در جزيره ی كيش ارائه ش ــای تولي جايگاه ه
ــاي همراه نفت در جزيره ی  ــا راه اندازي واحد جمع آوري گازه اميدواريم ب
سيري، بتوانيم تقاضاي اين واحدهاي صنعتي را تأمين كنيم، عالوه بر آن، 
ــي از واحدهاي  ــيري، مي تواند نياز بخش گاز توليدي در NGL جزيره ی س

صنعتي گاز محور كيش را نيز مرتفع سازد."
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عصر گسترش ساحل نشينی
ضروریات علمی طرح ICZM در سيستان و بلوچستان تشریح شد     

گروه مطالعات مديريت يكپارچه ی نوار ساحلی در ادامه ی کارگاه آموزشی به کارشناسان مهندسی سواحل سازمان بنادر و دريانوردی، آذر ماه 
گذشته به استان زاهدان و بندر چابهار رفتند و راهكارهای ارتقای مدل سازی امواج، ساخت اسكله های مقاوم و طرح  های ساحلی را در کناره  های 

اقيانوسی کشور به بحث گذاشتند.
به اعتقاد مس�ئول گروه مطالعات مهندس�ی سواحل و بنادر، س�واحل سيستان و بلوچس�تان به لحاظ مخاطرات محيطي حساس ترين منطقه ی 

ساحلي کشور است که بروز برخي مخاطرات محيطي به ويژه "توفان هاي حاره اي و سونامي" در اين منطقه به طور بالقوه امكان پذير است.

ــك روزه ی  ــزارش همايش ي ــه ی اين گ  برپاي
مهندسي سواحل و بنادر در راستای توسعه ی 
دريامحور به ميزباني اداره كل بنادرودريانوردي 
استان سيستان و بلوچستان و در سالن همايش 
صدا و سيما با حضور مديركل بنادرودريانوردي 
استان سيستان و بلوچستان، مديركل مهندسي 
سواحل بنادر و دريانوردي كشور، مسؤول گروه 
مطالعات و مدير طرح مديريت يكپارچه ی نوار 
ــتان و  ــي از مديركل  هاي اس ــاحلي و جمع س

فرماندهان نظامي مرتبط با دريا برگزار شد.

خسارات مدل سازی غیرعلمی امواج
ــتان  ــتان سيس ــركل بنادرودريانوردی اس مدي
ــخنران اول اين  ــوان س ــه عن ــتان ب و بلوچس
گردهمايی گفت: "ساخت و ساز  ها در سواحل 
ــعه ی بندر و اسكله سازي به  ــور برای توس كش
سبب نبود اطالعات كافي نزد مهندسان مشاور 
ــخصه  هاي موج يا مدل سازي  در ارتباط با مش
ــا غيرتجربي انجام  موج  ها، به صورت تجربي ي

مي شد كه خسارات كالني را وارد مي كرد".
ــه مطالعات  ــاره ب ــي"، با اش ــياوش رضوان "س
ــواحل  ــازي   امواج س مقدماتي در قالب مدل س

درياي خزر، عمان و خليج فارس توسط سازمان 
ــتفاده از نرم افزارهاي  ــوردي با اس بنادرودريان
خارجي و داخلي و سخت افزارها اظهار داشت: 
ــيده شده از سوي سازمان  "با تمهيدات انديش
اكنون به مرحله ای رسيده ايم كه همه ی بنادر 
ــاز سواحل  ــاخت و س ــازمان هايي كه در س س
ــتند ابتدا بايد مجوز شروع عمليات  دخيل هس

را بگيرند و از قوانين آن نيز پيروي كنند". 
وی با اعالم پيگيری اليحه ی قوانين و مقررات 
ــعه ی منطقه آزاد چابهار تأكيد كرد:  براي توس
اعمال قوانين مذكور موجب ايجاد فرصت  هاي 

گزارش



"سرمايه گذاري از جمله معافيت سرمايه گذاري 
از عوارض گمركي، معافيت 20 ساله از ماليات 

بر درآمد و تغيير قانون كار مي شود."
ــن قوانين  ــرد: "اعمال اي ــي" اضافه ك "رضوان
ــرمايه گذاري مرتبط  ــراي س ــي را ب قابليت  هاي
ــيلو، مخازن  ــاخت س ــدر ازجمله س ــا كار بن ب
ــاني  دپوي فرآورده  هاي نفتي براي سوخت رس
ــوخت،  ــوري و ترانزيت س ــتي  هاي عب به كش
پايانه  هاي صادراتي، سيلوي دانه  هاي روغني و 
ــاد مي كند و در واقع  ــاير صنايع مرتبط ايج س
ــمت بنادر نسل سوم سوق  بندر چابهار را به س

مي دهد". 
ــل سوم بنادري  به گفته ی "رضوانی" بنادر نس
ــتند كه در آن ها هزينه ی گمركي به صفر  هس
ــادرات زياد و  ــد و خود بندر توانايي ص مي رس

ترانزيت كاال و ارزش افزوده باال را دارد.
ــار در برنامه ی  ــت: "بندر چابه وی اظهار داش
ــعه از جايگاه بسيار خوبي برخوردار  پنجم توس
ــاخت هاي  ــبب زيرس ــت، ولي اكنون به س اس
پس كرانه اي تنها 30 درصد از قابليت  هاي اين 
ــرد. وي اظهار  ــتفاده قرار مي گي بندر مورد اس
اميدواري كرد كه با اجراي برنامه  هاي سازمان 

بنادرودريانوردي، بندر چابهار توسعه يابد".

طرحی برای شكستن استراتژی استعمار
ــواحل و بنادر سازمان  ــي س مديركل مهندس
ــخنران بعدی  ــه عنوان س ــوردي ب بنادرودريان
ــتعماری گسترش  ــيوه  هاي اس ــاره به ش "با اش
ــكی افزود: "طي قرن هاي  شهرنشينی در خش
ــتعمار از گسترش مناطق ساحلي  متمادي اس
ــتان و  ــعه ی بنادر به خصوص در سيس و توس
ــتان جلوگيري كرده است، به گونه اي  بلوچس
ــالمي سياست گذاري در  كه نظام جمهوري اس
راستاي توسعه ی دريامحوري را بيش از پيش 

مورد توجه قرار داده است".
ــتاي  ــی" ادامه داد: "در راس ــا كبرياي "علی رض
ــعه ی دريامحور كه در دستوركار سازمان  توس
ــت، تمام  ــه اس ــرار گرفت ــوردي ق بنادرودريان
ــتراتژي استعمار و  ــتن اس برنامه  ها براي شكس
جذب مردم براي سكونت در بنادر و جلوگيري 
از گسترش شهرنشيني در خشكي تدوين شده 

است".
ــهرهاي ايران  ــي كه ش ــت: "از آن جاي وی گف
بيشتر در مناطق خشك قرار گرفته اند، كناره  ها 
و سواحل كشور كمتر توسعه يافته اند، لذا براي 
ــت استراتژي استعمار، شناخت بيشتر از  شكس
طبيعت دريا و رفتار آن ضروري است سازمان 
يكپارچه  ــت  مديري ــرح  ط ــوردي  بنادرودريان
ــات در زمينه ی  ــا مطالع ــاحلي را ب مناطق س
اطالع و شناخت كافي از رفتار امواج، رسوب و 

بوموفلوژي سواحل كشور ارائه دهد".
ــؤول در سازمان بنادر اضافه كرد:  اين مقام مس
"اين مطالعات در حوزه  هاي مختلف به صورت 
ــات مدلينگ بخش  هايي  مونيتورينگ و مطالع

ــتان سيستان و بلوچستان انجام  از سواحل اس
شده و مطالعات استان  هاي هرمزگان و بوشهر 
ــت  ــت: "مديري ــت". وي گف ــال اجراس در ح
ــاحلي فرايندي خاص با  يكپارچه ی مناطق س
ــت  اهداف پويا و پيچيده براي برنامه ريزي اس
ــا تمركز  ــكي و دري ــر محل برخورد خش كه ب

دارد".
ــه ی "مهندس كبريايی" ازجمله اهداف  به گفت
ــات و مديريت يكپارچه ی  ــوری اين مطالع مح
ــعه ی پايدار در  ــت يابي به توس ــواحل، دس س
استفاده  هاي چندگانه از مناطق ساحلي، حفظ 
ــامانه  هاي  ــي اكولوژيك، س ــاي حيات فراينده
ــتي در  ــات و تنوع زيس ــده از حي حمايت كنن
ــاحلي، كاهش آسيب پذيري مناطق  مناطق س
ــگام خطرات  ــاكنان آن ها به هن ــاحلي و س س
ــل و پرداختن به  ــي و غيرطبيعی، تحلي طبيع
ــعه و هماهنگي بين بخش  ها و  نشانه  هاي توس

فعاليت  هاي ساحلي است.
ــان و  "مهندس كبريايي" افزود: "امروز مهندس
ــور با تدوين سند ICZM كه  ــان كش كارشناس
مركز ثقل و زيربناي طرح مديريت يكپارچه ی 
ــته اند در حوزه ی  مناطق ساحلي است، توانس
ــعه ی قابل توجه ای  ــواحل به توس مديريت س

دست يابند".
او اظهار داشت: "شرايط اقليمي، آلودگي آب هاي 
ــايش، روان گرايي، و لرزه خيزي  ــاحلي، فرس س
ــاحلي خليج فارس و درياي  باالي منطقه ی س
ــاخت  هاي  ــات و زيرس ــان، كمبود تأسيس عم
ــتی  ــگري، تنگناهاي اقتصادي و معيش گردش
ــت، تردد  ــينان و تخريب محيط زيس ساحل نش
ــعه ی  ــناورهاي حامل مواد نفتی و توس زياد ش
ــدون توجه به  ــژه و آزاد اقتصادي ب مناطق وي
ــگ از مهم ترين نقاط ضعف  برنامه  هاي هماهن

در اين پهنه ساحلي به شمار مي رود".
ــت  مديري ــوزه ی  ح "در  ــرد:  ك ــح  تصري وي 
ــواحل را تهديد  ــه س ــأله اي ك ــن مس مهم تري
مي  كند، سازمان دهي و عملكردهاي جدا از هم 

ــتگاه ها و ذي نفعان مختلف  و بخشي نگري دس
در سواحل است".

ــي سواحل و بنادر خاطرنشان  مديركل مهندس
ــامانه ی  ــند مكتوب ICZM با يك س كرد: "س
ــنهادي  تصميم ياري DSS و يك اليحه ی پيش
ــي كه تصويب آن تضمين كننده ی اجرای  قانون
برنامه است همراه شد و تا طي مراحل اجرايي 
ــدن برنامه  هاي اين طرح ملي، نيازمند يك  ش

برنامه عمل انتقالي است".
ــعه ی  "مهندس كبريايي" گفت: "الزمه ی توس
ــدگاه و نگرش ها درباره ی  ــور تغيير دي دريامح
ــيت و اهميت موضوع  ــواحل است تا حساس س
ــخص و  ــؤوالن مش ــردم و مس ــراي آحاد م ب
ظرفيت  هايي كه در مناطق ساحلي وجود دارد 

در واقع شناسايي و اطالع رساني شود".
ــازمان بنادر با  ــی سواحل س مديركل مهندس
اعالم در دست اجرا بودن تعدادی از پروژه  های 
ــعه ی دريامحور،  ــازمان بنادر براساس توس س
ــناخت  ــن پروژه  ها كه به منظور ش ــت: "اي گف
كامل و كافي از رفتار دريا براي مطالعات است، 
ــتان و بلوچستان به  ــتان سيس در سواحل اس
ــورت تحقيق مفصل بر روي اقليم موج خط  ص
ساحلي درياي ايران انجام گرفت كه هدف اين 
ــاد داده  هاي بلندمدت اقليم موج  مطالعات ايج

براي كل خط ساحلي درياي عمان بود".
ــي سواحل و بنادر اظهار كرد:  مديركل مهندس
ــازمان "مدلينگ امواج  ــروژه ی ديگر اين س "پ
درياهاي ايران" است كه براي سه درياي خزر، 
خليج فارس و عمان انجام گرفت و مشخصه  هاي 
ــبه  امواج دريا در اين حوزه با دقت زياد محاس
ــده و در اختيار فعاالن اين عرصه قرار داده  ش

مي شود".
 وي افزود: "طرح جامع بنادر بازرگاني از ديگر 
ــت كه در راستاي  ــازمان اس پروژه  هاي اين س
اين طرح، استراتژي توسعه ی بنادر در شمال و 
جنوب آماده مي شود و تا سال 1404 ظرفيت 

توليد بنادر چند برابر خواهد شد".

سیاوش رضوانی : 
بندر چابهار در برنامه ی پنجم 
توسعه از جایگاه بسیار خوبي 
برخوردار است، ولي اکنون 

به سبب زیرساخت هاي 
پس کرانه اي تنها 30 درصد 

از قابلیت  هاي این بندر مورد 
استفاده قرار مي گیرد.
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ــور جلوگيري  ــرد: "به منظ ــان ك وی خاطرنش
ــازهاي بي رويه و غيراستاندارد  ــاخت و س از س
ــواحل و حمايت از سرمايه گذاران بخش  در س
ــازمان  خصوصي، كميته ی صدور مجوز اين س
ــاز در  ــاخت و س طبق قانون اجازه هرگونه س
كنار دريا را به سازمان بنادر و دريانوردی داده 

است".

جزایر متولی مشخص ندارد
ــه اداره ی كل  ــت يكپارچ ــرح مديري ــر ط مدي
ــه ی اين  ــادر در ادام ــواحل و بن ــي س مهندس
نشست با بيان اين كه در مورد توسعه ی جزاير 
كشور هنوز برخي از اطالعات جمع آوري نشده 
اظهار كرد: "متولي مشخصي براي جزاير وجود 
ندارد و طرح آمايشي و زيربنايي از سوي برخي 
معاونت  ها در استان ها كه مسؤول پيگيري امور 

جزاير هستند، ارائه نشده است".
"افشين دانه كار" افزود: "سواحل كشور با حدود 
پنج هزار و 800 كيلومتر طول فراهم كننده ی 
ــعه ی  ــزي توس ــراي برنامه ري ــي ب ظرفيت  هاي
ــتند، اين در حالي  ــادي و اجتماعي هس اقتص
ــك مناطق دريايي  ــت كه موقعيت ژئوپلتي اس
كشور در شمال و جنوب از يك سو و ناهمگون 
ــت محيطي و جغرافيايي  ــرايط زيس ــودن ش ب
طبيعي از سوي ديگر، تحقق هرگونه برنامه ی 
ــا پيچيدگي همراه  ــعه را در اين مناطق ب توس

ساخته است".
استاد دانشگاه خواجه نصير خاطرنشان كرد كه 
ــاحلي با رويكرد  مديريت يكپارچه ی مناطق س
ــت كه حفاظت از  ــعه ی پايدار درصدد اس توس
محيط زيست را با توسعه ی اقتصادي از طريق 

به كارگيري ابزار مناسب تركيب كند.
ــت: "اين فرايند هم  "دكتر دانه كار" اظهار داش
ــاكنان مناطق ساحلي  محيط طبيعي و هم س
ــه عبارت ديگر  ــه قرار مي دهد. ب را مورد توج
مديريت سواحل به دنبال ساماندهي واحدهاي 
ــت و مي كوشد  ــاحلي اس كاربر از منطقه ی س
ــع امكانات فضايي و  ــت اجتماعي در توزي عدال

ــود و فعاليت  هاي منطقه ی  اقتصادي رعايت ش
ــازگار شود تا  ــاحلي با توان  هاي محيطي س س
ــنجي  ــات از طريق جانمايي و امكان س منازع

محيط زيستي مرتفع شود".

سواحل چابهار حساس ترین منطقه ی ساحلی
ــواحل  ــي س ــئول گروه مطالعات مهندس مس
ــواحل  ــز در اين همايش گفت: "س ــادر ني و بن
ــاظ مخاطرات  ــتان به لح ــتان و بلوچس سيس
محيطي حساس ترين منطقه ی ساحلي كشور 
ــي مخاطرات  ــر وجود برخ ــت، كه افزون ب اس
ــه روان، سيل و زلزله، دو  محيطي ازجمله ماس
ــونامي" در  اتفاق مهم "توفان  هاي حاره اي و س

اين استان به طور بالقوه امكان پذير است".
ــونامي از  ــت: "س گف ــلطان پور"  ــن س "محس
ــيار مخرب و  ــادر و بس ــاي طبيعي ن پديده  ه
ــواحل  ــدت س ــت و اين خطر به ش ويرانگر اس

درياي عمان را در ايران تهديد مي كند".
ــران كه از  ــيار فعال مك ــل بس وي افزود: "گس
ــاحل ايران  ــوازات س ــتان به م ــواحل پاكس س
ــت، احتمال وقوع سونامي را  ــيده شده اس كش
ــتان دوچندان  ــواحل سيستان و بلوچس در س

مي كند".
ــلطان پور" اظهار داشت: "در سونامي  "دكتر س
تراز سطح آب ابتدا تا ارتفاع هفت تا هشت متر 
ــپس پايين مي آيد و حدود 10 دقيقه  باال و س
فرصت دارد هنگام باالرفتن آب، محل را ترك 

كنيد".
ــيه ی دريا زلزله اي  ــت: "اگر افراد حاش وی گف
ــند كه  ــس كردند، مي توانند مطمئن باش را ح
ــونامي 100 درصد خواهد بود  احتمال وقوع س
ــونامي گسل مكران به سبب نزديك بودن  و س

به ساحل دريا، بسيار خطرناك است".
ــلطان پور" تصريح كرد: "اكنون كشورهاي  "س
ــوس آرام و اطلس،  ــا در اقيان ــرفته ی دني پيش
سامانه ی هشداردهنده اي نصب كرده اند كه در 
صورت وقوع زلزله، مردم 7 تا 8 ساعت فرصت 

داشته باشند، محل را ترك كنند".

ــواحل  ــي س ــئول گروه مطالعات مهندس مس
ــازمان ادامه داد: "گسل مكران داراي  بنادر س
وضعيتي است كه اگر روزي ايران هم سامانه ی 
هشداردهنده در درياي عمان نصب كند براي 
ــچ كاري نمي توان  ــگيری از اين زلزله هي پيش

انجام داد".

ثبت نوسانات تراز آب
و  ــكاري  هم ــا  ب ــوردي  بنادرودريان ــازمان  س
ــه برداري  ــازمان نقش ــتمر س پيگيري  هاي مس
ــور براي مقابله با سونامي در درياي عمان،  كش
ــراز آب در بندر  ــانات ت ــتگاه ثبت نوس دو دس
ــتان و بلوچستان و بندر  شهيد كالنتري سيس
جاسك هرمزگان نصب كرده است كه با دادن 
ــاني الزم مي تواند از بروز  ــدار و اطالع رس هش

فاجعه جلوگيري كند.
ــناس سواحل و بنادر  "محمدرضا الهيار"، كارش
ــازمان، سخنران آخر اين همايش بود، كه با  س
ــازمان بنادر تعدادي  اعالم اين خبر افزود: "س
"بويه موج نگار" را در آب هاي شمالي و جنوبي 
ــتقر كرده است كه كار ثبت اطالعات را بر  مس
عهده دارند. اين دستگاه هشت پارامتر دريايي 
ــاحل  ــي را ثبت و اطالعات را به س و هواشناس
ــگاه اينترنتي  ــل مي كند كه از طريق پاي منتق

قابل دسترسي براي همه ی ايرانيان است".
وي تأكيد كرد: "پروژه ی مطالعات مونيتورينگ 
ــواحل  ــازي پديده  هاي دريايي در س و مدل س
ــه اي در حال انجام  ــور كه به صورت مرحل كش
ــار و منطقه ی  ــت و تاكنون در خليج چابه اس
عسلويه به اتمام رسيده و در تنگه ی هرمز نيز 

در حال پيگيري است".
ــامل  ــات ش ــن مطالع ــت: "اي ــار داش وي اظه
ــبكه  اندازه گيري پارامترهاي دريايي در يك ش
ــال است كه  در نقاط مختلف، به مدت يك س
ــده، يكي در  ــه و دو خروجي عم ــام گرفت انج
ــازهاي موجود و ديگری  ارتباط با ساخت و س
ــعه  هاي آتي و شناسايي خطرات در  براي توس

اختيار متوليان قرار می دهد".
كارشناس مهندسي سواحل و بنادر از رسانه  ها 
ــب در اين  ــاني مناس ــت تا با اطالع رس خواس
زمينه از صدمه زدن مردم بومي منطقه به اين 

دستگاه جلوگيري كنند.
ــت مديريت يكپارچه ی مناطق  شايان ذكر اس
ــازمان و ارگان  ــاركت 18 س ــا مش ــاحلي ب س
ــتين بار در كشور تهيه و در  دولتي، براي نخس
ــتره پنج هزار و 800 كيلومتر نوار ساحلي  گس

انجام گرفته است.
ــور به  ــاحلي كش ــوع مديريت منطقه س موض
ــتين بار در  ــمي براي نخس ــور اصولي و رس ط
ــد و مركز ملی  ــدود يك دهه قبل مطرح ش ح
اقيانوس شناسي، سازمان حفاظت محيط زيست 
ــازمان بنادرودريانوردي ازجمله نهادهايي  و س
ــد كه هر يك به نحوي به مديريت منطقه  بودن

ساحلي پرداختند.

علیرضا کبریایی : 
در راستاي توسعه ی دریامحور 

که در دستورکار سازمان 
بنادرودریانوردي قرار گرفته 

است، تمام برنامه  ها براي شكستن 
استراتژي استعمار و جذب 

مردم براي سكونت در بنادر و 
جلوگیري از گسترش شهرنشیني 

در خشكي تدوین شده است.
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26 آذر روز ملي حمل و نقل 
را  بر تمامى مديران و دست اندركاران حمل و نقل دريايى كشور 
                                           گرامي مى دارد



اهتمام در بهره وری از مزیت ها 

"می توان ادعا کرد تا پايان س�ال جاری، کليه زيرس�اخت های بندر خرمشهر، بازسازی خواهند شد و از نظر ظرفيت نگهداری کاال و ارائه خدمات 
بندری، با ظرفيت قبل از جنگ برابری خواهد کرد." 

عبارات باال بخش�ی از س�خنان سرپرس�ت اداره کل بندرودريانوردی خرمشهر اس�ت که در گفت و گو با خبرنگار بندرودريا بيان شد. با توجه به 
تحوالت اخير تجاری و اقتصادی در جنوب غرب کشورمان، فعال شدن منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند و نيز دسترسی به بازار منطقه ای کشور 
عراق، مناسب دانستيم تا در گفت و گو با عادل دريس، سرپرست اداره کل بندرودريانوردی خرمشهر از وضعيت اين بندر و چگونگی فعاليت های 

آن  بيشتر مطلع شويم. آنچه در پی می خوانيد ماحصل اين گفت و گو است: 

  در ح�ال حاض�ر بندر خرمش�هر از چه 
رك�وردی برخوردار اس�ت؟ آيا اين بندر، 
نسبت به 6 ماهه ی نخست سال،  افزايش 

ظرفیت داشته است؟
ــال جاری، بالغ بر 200 هزار  طی نه ماهه ی س
ــور  ــهر به كش ــن كاال از طريق  بندر خرمش ت
عراق صادر شده است. همان گونه كه می دانيد 
ــران، عمدتاً از طريق  محموله های صادراتی اي
ــور عراق صادر می شود؛  مرزهای زمينی به كش
ــهر،  اما نكته ی قابل توجه در مورد بندر خرمش
اين است كه اين بندر، در زمينه ی حمل دريايی 
محموله های صادراتی به كشور عراق هم اكنون 
ركورد اول را به خود اختصاص داده است. بندر 

ــور عراق  ــهر، نزديك ترين بندر به كش خرمش
ــت، از اين رو با توجه به دو متغير اصلی در  اس
حمل، يعنی زمان حمل و هزينه ی حمل، اين 
ــت كه مبتنی  بندر، دارای مزيت معناداری اس
بر آن، می تواند بخش عمده ی حمل دريايی به 
عراق را جذب كند. كثرت شناورهای بومی در 
ــهر، موجب تردد مطلوب شناورها  بندر خرمش
ــهر و بنادر ابوفلوس وام القصر  بين بندر خرمش
ــت، به طوری  كه صاحبان كاال، هيچ  ــده اس ش
ــی به وسيله ی حمل،  ــكلی از نظر دسترس مش
برای ارسال كاالی خود ندارند. ميزان و تركيب 
ــراق كه به طور عمده،  كاالهای صادراتی به ع
ــامل ميوه و تره بار و مواد غذايی فسادپذير  ش

ــن وضعيت را  ــهيل و بهبود اي ــت،روند تس اس
نشان می دهد. 

ــهر، با  ــش ظرفيت بندر خرمش ــورد افزاي در م
ــدر پس از  ــازی اين بن ــه فرايند بازس توجه ب
ــرمايه گذاری های سازمان  جنگ تحميلی و س
ــته،  ــال های گذش ــی س ــوردی ط بنادرودريان
ــت؛  ظرفيت اين بندر دائماً در حال افزايش اس
ــال  به گونه ای كه می توان ادعا كرد تا پايان س
ــاخت های بندر خرمشهر  جاری، كليه ی زيرس
ــازی  ــروژه ی اليروبی اروندرود( بازس )به جز پ
ــداری كاال  ــد و از نظر ظرفيت نگه ــد ش خواه
ــا ظرفيت قبل از  ــه ی خدمات بندری، ب و ارائ

جنگ، برابری خواهد كرد. 

گفت وگو

در گفت و گو با مدیر كل بندر و دریانوردی خرمشهر  



  با توجه به اس�تقرار بندر خرمشهر در 
محدوده ی منطقه ی آزاد تجاری - صنعتی 
ارون�د، مناس�بات موج�ود بین س�ازمان 
منطق�ه آزاد و اداره كل بن�در خرمش�هر 
چگون�ه اس�ت؟ تأثیرگ�ذاری مزيت ه�ای 
منطق�ه آزاد ارون�د ب�ر بن�در خرمش�هر 

چگونه است؟
ــن اين دو نهاد  ــبختانه تعامل مثبتی بي خوش
ــه آزاد، به عنوان  ــازمان منطق ــود دارد. س وج
ــهر،  ــی منطقه ی آزاد اروند و بندر خرمش متول
به عنوان قطب اقتصادی منطقه آزاد همكاری 
ــه، با  ــكوفايی منطق ــت ش ــی را در جه مطلوب
ــق حاكم بر اين  ــر برقرار كرده اند. منط يكديگ
تعامل نيز، بر اين اصل استوار است كه سازمان 
ــه ی آزاد، حيطه ی تخصصی بندر و دريا  منطق
ــال مديريت  ــناخته و از اعم ــميت ش را به رس
ــازمان بنادرودريانوردی استقبال می كند و  س
ــؤولين بندر نيز، سازمان منطقه ی  متقاباًل مس
ــد را به عنوان نهاد حاكم بر منطقه ی  آزاد ارون
ــناخته اند و عماًل وظايف و  آزاد، به رسميت ش
ــود را با توجه به خطوط كلی  مأموريت های خ
ــداف منطقه آزاد تنظيم می كنند و از اين  و اه
ــبی را برای رسيدن به اهداف  ــتر مناس راه، بس

اقتصادی منطقه ی آزاد فراهم می سازند. 
ــای منطقه آزاد  ــورد تأثيرگذاری مزيت ه در م
ــهر، می توان گفت: اولين تأثيری  بر بندرخرمش
ــن منطقه ی آزاد  ــال قواني ــود از اعم كه می  ش
ــت كه  ــت، اين اس بر عملكرد بندر انتظار داش
ــه بهبود يابد  ــای اقتصادی حاكم بر منطق فض
ــن بهبود فضای  ــع آن، بندر هم از اي ــه طب و ب
ــدر نيز بر  ــود و عملكرد بن ــادی متأثر ش اقتص
ــای اقتصادی، روند رو به  اثر افزايش فعاليت ه
ــی را سپری كند. به طور مثال، معافيت  افزايش
ــاله ی فعاليت های اقتصادی از پرداخت  15 س
ــت ارزش افزوده ی كاالهای  ماليات و يا معافي
توليد شده از پرداخت حقوق گمركی، از جمله 
ــرمايه گذاری  ــتند كه جذابيت س عواملی هس
ــد كه با  ــش می  دهن ــه ی آزاد را افزاي در منطق
افزايش ميزان سرمايه گذاری در آن جا، حوزه ی 
پس كرانه بندر نيز، دچار تحول می شود.  البته 
اين مزيت، دست آوردی نيست كه به يك باره 
ــود، اما بنا به قاعده،  ــدت ايجاد ش و در كوتاه م
ــمت سوق يابد.  روند فعاليت ها،  بايد به اين س
مزيت بعدی كه با سرعت عملكرد بندر را تحت 
ــت از تنظيم  ــر خود قرار می دهد، عبارتس تأثي
ــه طوری كه،  ــدری و اداری، ب ــای بن فراينده
ــود در مناطق آزاد،  ــن موج ــه به قواني با توج
ــيطره ی بوروكراسی حاكم بر بندر را كاهش  س
داده و سرعت ارائه ی خدمات را برای مشتريان 
ــه می دانيم،  ــش دهد. همان گونه ك بندر افزاي
ــادر در محدوده ی  ــور، بن ــق قوانين كش مطاب
ــد و ارائه ی خدمات  ــرار دارن ــرو گمركی ق قلم

ــق قوانين و  ــا، بايد مطاب ــناورها و كااله به ش
دستورالعمل های اجرايی صورت گيرد. استقرار 
ــدر در محدوده ی منطقه ی آزاد، اين الزام را  بن
برطرف كرده و سازمان های مستقر در منطقه، 
اعم از بندر، منطقه ی آزاد و گمرك، می توانند 
ــا را بازتعريف نموده و روند مطلوبی را  فراينده

برای ارائه ی خدمات طراحی و اجرا كنند. 

  مهم تري�ن چالش ه�ای در پیش روی آن 
اداره كل، كدامن�د؟ چه توصیه هايی برای 

رفع چالش های موجود داريد؟
ــود در فعاليت بندر  ــش موج ــن چال بزرگ تري
ــه مزيت 25  ــتگی اين بندر ب ــهر، وابس خرمش
ــود بازرگانی است كه طی  درصدی تخفيف س
ــال ها، از طرف دولت، به منظور ايجاد رونق  س
ــهر خرمشهر، ارائه شده است. با توجه به  در ش
ــاخت های  ــی كه بر اثر جنگ، به زيرس صدمات
ــده، ارائه ی  ــهر وارد ش ــهر خرمش اقتصادی ش
ــلم مردم  ــوی دولت، حق مس اين مزيت از س
ــود. همان گونه كه  ــوب می ش ــهر محس خرمش

ــهر، بار سنگين اشتغال  می دانيد، بندر خرمش
ــياری از افراد را به دوش می كشد و حيات  بس
ــاكنان اين شهر، به رونق و فعاليت  و ممات س
ــته است. دولت نيز با همين ديدگاه،  بندر وابس
اين مزيت را طراحی و استمرار بخشيده است. 
ــتمرار اين مزيت نيز، از زمان بازسازی شهر  اس
ــون، تأثيرات مطلوبی را به ارمغان آورده و  تاكن
ــاخت ها و اركان  ــی از زيرس به دنبال آن، بخش
اقتصادی را كه در طول جنگ صدمه ديده بود، 
ترميم كرده است. اما هميشه، مسؤولين شهر و 
فعالين اقتصادی خرمشهر، نگران آن هستندكه 
ــادا قبل از ايجاد مزيت های طبيعی و پايدار  مب
ــت تخفيف مذكور  ــهر، دول ــرای بندر خرمش ب

ــروع سال جديد،  ــاله با ش را حذف كند. هر س
تصورات ناشی از اين نگرانی، خود را به صورت 
جدی نشان می دهد و عماًل يك بالتكليفی در 
ميان  صاحبان كاال، قبل از ارسال بخشنامه ی 
ــود. اين عدم قطعيت،  ــاهده می ش مربوطه مش
ــتريان به بندر  ــب بی ثباتی در جذب مش موج
خرمشهر شده است به طوری كه عملكرد بندر 
ــان روبه رو می كند. بنابراين،  را، به  مرور با نوس
ــن مزيت از طرف  ــار می رود كه ارائه ی اي انتظ
ــهر،  دولت، نه به عنوان كمكی به مردم خرمش
ــرورت انكارناپذير برای  ــه به عنوان يك ض بلك
ــهر خرمشهر، تا زمان ايجاد  حيات اقتصادی ش
ــم انداز  مزيت های پايدار تداوم يابد. البته چش
ــود منطقه ی  ــا توجه به وج ــهر، ب بندر خرمش
ــازی كشور عراق، بسيار  آزاد اروند و روند بازس
ــاد مزيت های  ــود  و ايج ــت ارزيابی می ش مثب
ــكوفايی اقتصادی  ــت و پايدار، به منظور ش ثاب
ــت يابی  ــهر، كاماًل قابل دس و اجتماعی خرمش
ــرط آن كه مزيت ها و ظرفيت های  است؛ به ش
ــايی شده و امكانات  ــتی شناس منطقه، به درس
ــمت مزيت های  ــع منطقه، آگاهانه به س و مناب
واقعی هدايت شود. يكی از مزيت های طبيعی 
هم جواری خرمشهر با كشور عراق، همسايگی 
ــلمچه و بندر خرمشهر، به عنوان دو گذرگاه  ش
زمينی و آبی است، كه موقعيت منحصر به فردی 
ــهر خرمشهر بخشيده و  را به كشور عراق و ش
ــی را نيز، برای جذب  ــت اقتصادی مطلوب فرص
كاالهای ترانزيتی عراق فراهم كرده است. طی 
ماه های اخير، برخی از شركت های خارجی كه 
ــدور كاال به عراق،  در حوزه ی حمل ونقل و ص
ــه عملكرد بندر  ــتند، نگاه ويژه ايی ب فعال هس
خرمشهر داشته و تمايل خود را برای استفاده 
ــهر،  از امكانات دريايی و صادراتی بندر خرمش
ــراق، از طريق مرز  ــال كاال به ع به منظور ارس
شلمچه اظهار كرده اند. شركت های يادشده كه 
ــوب می شوند.  از فعاالن اصلی اين حوزه محس
ــاير فعاالن اين عرصه را نيز، به دنبال  جذب س
ــركت ها به بندر  ــوع نگاه اين ش ــود دارند. ن خ
ــكالت مهمی در حمل ونقل  ــهر، از مش خرمش
ــراً بنادر  ــت می كند. ظاه ــه عراق حكاي كاال ب
ــور با ساير  عراق و گذرگاه های مرزی اين كش
ــود ظرفيت رنج  ــايه، از كمب ــورهای همس كش
ــتلزم  می برند. بهره گيری از اين فرصت ها، مس
ــط به اين  ــازمان های ذی رب ــژه ی س توجه وي
ــت دايمی در  ــاد يك مزي ــوع، برای ايج موض
ــت. مسلم  ارتباط با حمل ونقل كاال به عراق اس
است كه اين فرصت ها، همواره موجود نيستند 
و چنان چه نسبت به بهره وری از آن ها، اهتمام 
ــده در  ــود، امكان ايجاد مزيت ياد ش كافی نش

سال های آتی، امكان پذير نخواهد بود. 
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"ساالنه قريب به چهارونيم ميليون نفر در مسير قشم-بندرعباس، از طريق اسكله های بهمن، شهيد 
ذاکری و الفت جابه جا می ش�وند. يك س�فر ايمن و بی خطر، مس�تلزم دو پارامتر مهم، يعنی شناور و 

اسكله است. جزيره قشم، تا رسيدن به وضعيت مطلوب و استاندارد فاصله زيادی دارد. "
عبارات فوق بخشی از سخنان مهندس سيد باقر موسوی، مدير اداره بندرودريانوردی قشم است که 

در گفت وگو با بندرودريا بيان شد.
آمار بيان ش�ده نشان دهنده اهميت مسير دريايی حدفاصل جزيره قشم به عنوان بزرگ ترين جزيره 
کش�ور و سواحل اس�تان هرمزگان می باشد. با توجه به تامين س�امت و ايمنی سفرهای دريايی که 
مسئوليت مستقيم آن بر عهده مرجع دريايی کشور )سازمان بنادر ودريانوردی( می باشد، از چندی 
پي�ش اقدامات موثری به منظور تهيه و ايجاد زيرس�اخت های مطلوب و مناس�ب در بنادر مس�افری 

هرمزگان به عمل آمد که در ادامه از چگونگی اين اقدامات مطلع می شويد.

قشم مستعد بازیگری در تجارت

در گفت و گو با مدیر اداره ی بندرودریانوردی قشم

گفت وگو
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  جزيره ی قش�م، از چ�ه قابلیت هايی در 
ترابری دريايی برخوردار اس�ت؟ اداره ی 
بن�در قش�م در تعامل ب�ا منطق�ه ی آزاد، 
چگون�ه ب�ه ايفای نق�ش حاكمیت�ی خود 

می پردازد؟ 
ــكله ی  ــم، دارای 17بندر و اس ــره ی قش جزي
كوچك و بزرگ با كاربری های باری ، مسافری 
ــكله های قشم،  ــت . مهم ترين اس و صيادی اس
شامل اسكله ی يك صد هزار تنی كاوه ، بهمن ، 
ــل و پايانه ی  ــر ، الفت ، په ــهيد ذاكری ، فج ش
ــتردگی  ــا عنايت به تعدد و گس ــت . ب نفتی اس
ــكله ها، وظيفه و مسؤوليت  عملكرد بنادر و اس
اين اداره، سخت  و پيچيده شده است. با توجه 
ــتراتژيك و پتانسيل های فراوان  به موقعيت اس
ــم، از جمله قرار گرفتن در مسير  جزيره ی قش
كشتيرانی بين المللی و داشتن سواحل عميق، 
می تواند به يك مركز توليد و تجارت منطقه ايی 

تبديل شود .
ــازمان بنادرودريانوردی، در چرخه ی رشد و  س
ــزايی خواهد  ــعه ی اين جزيره، نقش به س توس
داشت. از اين رو اداره ی بنادرودريانوردی قشم، 
سعی داشته به عنوان نماينده ی سازمان، همگام 
و همراه با سازمان منطقه ی آزاد قشم، حركت 
ــته،  ــال گذش ــد . خوش بختانه طی چند س كن
ــت،  تعامل مثبت و مطلوبی حكم فرما بوده اس
اگر چه در پاره ای موارد، انتظارات عملكردی از 

سازمان منطقه ی آزاد، بيش تر است .

  حمل ونقل دريايی در جزيره ی قش�م، از 
چه وضعیتی برخوردار است؟ ارزيابی تان 
را ب�ا اش�اره به تعداد ش�ناورهای ثبتی ، 
و  واردات�ی  باره�ای  می�زان  اس�كله ها ، 
صادرات�ی ، ن�وع بارها و می�زان ورود و 

خروج مسافران دريايی، ارائه فرمايید؟
حمل ونقل دريايی جزيره را، بايد در 2 سرفصل 
ــافر، مورد بررسی قرار داد.  جداگانه ی بار و مس
ــره، به طور عمده،  ــاوگان حمل ونقل بار جزي ن
ــنتی و غيركنوانسيونی  ــناورهای س ــامل ش ش
است. اقالم وارداتی جزيره، بيش تر با موتورلنج 
ــود. صادرات  ــت انجام می ش ــگ كراف و لندين
ــتی های سبك صورت  ــيمان جزيره، با كش س
ــه آن هم به دليل مقصد حمل، كه  می گيرد ك
كشور عراق است و از شرايط خاصی برخوردار 
ــتاندارد انجام  ــتی های خيلی اس ــت، با كش اس
ــات خوبی برای  ــود. البته تاكنون اقدام نمی ش
تشويق بازرگانان جزيره، برای حمل كانتينری 
كاالهای شان انجام شده است، كه و اميدواريم 

اين روند، سرعت بيش تری به خود بگيرد. 
ــافری جزيره نيز، شامل  ناوگان حمل ونقل مس
250 فروند قايق، 78 فروند اتوبوس دريايی، 5 
ــافربری، 2 فروند كشتی و  فروند موتورلنج مس

13 فروند شناور تندرو است. 
ساالنه، قريب 4/5 ميليون نفر، در مسير قشم– 

بندرعباس و از طريق اسكله های بهمن، شهيد 
ذاكری و الفت، جابه جا می شوند. 

ــفر ايمن و جا به جا، مستلزم دو پارامتر  يك س
ــت. جزيره ی  ــكله اس ــناور و اس مهم، يعنی ش
ــوب و  ــه وضعيت مطل ــيدن ب ــا رس ــم، ت قش
ــتاندارد، در هر دو بخش ياد شده، فاصله ی  اس
ــه همان طور كه اطالع داريد،  زيادی دارد. البت
ــت گذاری های  ــال گذشته، سياس طی چند س
ــامان دهی بنادر مسافری  سازمان، در جهت س
ــفرهای دريايی بوده  ــطح ايمنی س و ارتقای س
ــال آينده، با توسعه  ــت و اميدواريم تا 2 س اس
ــافری و همچنين اضافه  ــادر مس ــل بن و تكمي
شدن شناورهای استاندارد و ايمن كه از طريق 
ــده ی سازمان بنادر و به سفارش  وجوه اداره ش
تعاونی های مسافری، در حال ساخت است، به 

وضعيت مطلوب و استانداردی برسيم .

و  حس�اس  موقعی�ت  ب�ه  توج�ه  ب�ا    
اس�تراتژيک جزي�ره ی قش�م در دهانه ی 
ورودی خلیج فارس و نیز تردد روزانه ی 
تعدادی از كش�تی های نفت�ی و تجاری از 
اين مسیر، اداره ی بندر، چه تمهیداتی را به 
منظور تأمین ايمنی و امنیت دريانوردی 

انديشیده است؟ 
ــی و ارايه ی  ــت ترددهای درياي ــراری امني برق
ــداد، از وظايف  ــس و نجات و ام خدمات تجس
ــازمان بنادرودريانوردی است. در  حاكميتی س
ــای دريايی، وظيفه ی  ــه ی امنيت تردده زمين
ــازمان، نه در دريا بلكه از خود بندر و اسكله  س
ــان  ــی جايی كه كارشناس ــود، يعن آغاز می ش
ــناور،  ش  PC ــدور  ص از  ــل  قب  ،FSC و   PSC
ــی اقدام  ــی های فنی و ايمن ــبت به بازرس نس
ــس و نجات  ــد. درباره ی موضوع تجس می كنن
ــته، سازمان  ــال گذش و امداد نيز، طی چند س
ــس و  ــدازی مراكز اصلی و فرعی تجس با راه ان
ــژه خريداری و به  ــات و تجهيز آن ها، به وي نج
كارگيری شناورهای ناجی و راه اندازی سيستم 
كنترل ترافيك دريايی )VTS(، قدم های مثبت 
ــه در نهايت،  ــت ك ــته اس و تأثيرگذاری برداش
منفعت اين اقدامات به جامعه ی دريايی كشور 

می رسد. 
اما به طور اختصاصی در مورد قشم، همان طور 
كه اشاره كرديد، با توجه به موقعيت استراتژيك 
آن و نزديكی به مسير بين المللی تردد كشتی ها 
و قرار گرفتن در مسير شناورهای تحت پرچم 
ــنتی هستند(،  ــيونی و س )كه اكثراً غيركنوانس
ــيه ی خليج فارس نياز بود  ــورهای حاش به كش

در زمینه ی امنیت ترددهای 
دریایی، وظیفه ی سازمان، نه در 

دریا بلكه از خود بندر و اسكله 
آغاز می شود، یعنی جایی که 
کارشناسان PSC و FSC، قبل 
از صدور PC شناور، نسبت به 

بازرسی های فنی و ایمنی اقدام 
می کنند.
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ــم  ــم، به عنوان يك مركز اصلی، به چش كه قش
ــازمان  ــتلزم همكاری س آيد. البته اين امر، مس
ــه اميدواريم با تعامل و  ــت ك منطقه ای آزاد اس
همكاری دو سازمان، اين پيشنهاد اجرايی شود. 
در حال حاضر، در بندر قشم، عالوه بر استفاده 
ــات اداره ی كل، به صورت منطقه ايی،  از امكان
ــس و نجات مردمی، با عضويت  ــگاه تجس باش
ــوردان جزيره كه بر  ــش از 700 نفر از دريان بي
ــنگين، در سطح  ــناورهای سبك و س روی ش
اسكله های جزيره فعاليت می كنند و متردد بين 
ــتند، تشكيل شده  بنادر داخلی و خارجی هس
ــگاه، رصد اتفاقات پيرامونی  است. كار اين باش
ــز اصلی و فرعی  ــانی به مراك جزيره، اطالع رس
ــس و نجات در مواقع لزوم و مشاركت در  تجس

عمليات  تجسس و نجات و امداد است.

  اداره ی بن�در، از زمان�ی كه در حوزه ی 
منطقه آزاد تجاری- صنعتی قرار گرفته، 
چگونه توانسته است به وظايف خود، به 

درستی عمل كند؟
ــردم، طی چند  ــاره ك ــور كه قباًل اش همان ط
ــال گذشته، همكاری و تعامالت مثبتی بين  س
ــازمان وجود داشته  مجموعه ی مديريتی دو س
است؛ ولی با اين حال، نمی توانم اين موضوع را 
انكار كنم كه مشكالتی هم وجود داشته است. 
بسياری از وظايف و مسؤوليت های ما، در قبال 
تعريف  بين المللی  ــيون های  كنوانس ــرش  پذي
ــن قبيل وظايف در  ــود. اجرا و نظارت اي می ش
ــادر، به راحتی  ــازمان بن بنادر تحت اختيار س
امكان پذير است؛ ولی در مناطق آزاد، به آسانی 

صورت نمی گيرد.
ما انتظار داريم، برخی امور و وظايف در مناطق 
ــط مسؤولين  تحت حاكميت مناطق آزاد، توس
ــود و آنان نيز اين انتظار را  آن مناطق انجام ش
ــود كه  از ما دارند. به همين دليل، ديده می ش
اجرای برخی كارها، سال ها به طول می انجامد. 
ولی به طور كلی، وقتی هدف از طرح و اجرا و 
ــد، بايد وظايف  عملكرد، خدمت به جامعه باش

محوله را انجام داد، ولو با سختی و مشقت .

  در س�واحل قش�م، مش�اهده می ش�ود 
كه تع�داد زيادی از ش�ناورهای س�نتی، 
هم چن�ان در ح�ال تردد هس�تند. با توجه 
به اين كه وضعیت اقتصاد بومی و محلی، 
به حضور اين ش�ناورها در دريا بستگی 
دارد و از سوی ديگر وظیفه تأمین ايمنی 
مسافران و مقابله با حوادث دريايی نیز، 
از وظايف آن اداره اس�ت، چگونه اين مهم 

تأمین می شود؟ 
ايمنی جان مسافران و حتی خدمه ی شناورها، 
ــت كه بتوان به سادگی از كنار  موضوعی نيس
ــتغال ساحل نشينان  آن گذشت. از طرفی، اش

ــيار  ــاش آن ها نيز، خود موضوع بس و امرارمع
مهمی است. وضعيت ايمنی شناورهای سنتی 
ــافران و خدمه، اين  و به خطر افتادن جان مس
ضرورت اجتناب ناپذير را به دنبال داشته است 
كه می بايست به جايگزينی شناورهای مناسبی 
می انديشيم؛ اما با وجود قشر عظيمی كه از اين 
طريق امرار معاش می كنند، چگونه بايد اقدام 
می شد؟ در اين جا اين موضوع در اداره ی كل، 
ــد كه می بايست  به عنوان يك پروژه تعريف ش
ــه ی زمان بندی شده، به هدف  طی يك پروس

نهايی خود می انجاميد. 
ــت  وضعي ــازی  بهينه س اول،  ــه ی  مرحل در 
شناورهای موجود، شامل استحكام سازی بدنه، 
استقرار حداقل تجهيزات ايمنی و بازرسی فنی 
ــط كارشناسان  ــتمر، توس و ايمنی به طور مس

ايمنی بنادر  بود.
در مرحله ی دوم، اعطای وام های بدون بهره به 
همين افراد بود كه در سال گذشته،130ميليارد 
ــافربری قشم و  ريال در اختيار تعاونی های مس
بندرعباس قرار گرفت، به منظور خريد و ساخت 

ــتاندارد و اميدواريم در مرحله ی  شناورهای اس
ــوم،  جايگزينی و خروج شناورهای سنتی از  س

ناوگان حمل ونقل مسافربری تحقق  يابد.

  با ورود ش�ناورهای نوساز به ناوگان 
حمل ونقل مسافربری و افزايش تعداد آن ها 
در آين�ده ی نزديک، تأثیر اين تحول را بر 
آمد و شد موجود چگونه می بینید؟ نظرات 
دو ط�رف خدمات دهنده و خدمات گیرنده 

را چگونه ارزيابی می كنید؟
ــؤولين  اين روزها در صحبت ها و گفته های مس
و كارشناسان دريايی كشور، به كرات، جمله ی 
ــنويم. اين ادعا  ــعه ی دريامحور" را می ش "توس
ــد به يك  ــور، باي ــرای جامعه ی دريايی كش ب
ــود كه با محور قرار دادن  اعتقاد قلبی مبدل ش
ــعه ی كشور را رقم زد.  ــير توس دريا، بتوان مس
ــناختی كه از جزاير قشم، هرمز،  با توجه به ش
الرك و هنگام )كه در حوزه ی كاری بندر قشم 
ــته ی  ــناختی كه از خواس قرار دارند( دارم و ش
ــال ها حضور در اين  ــم، طی س ــافران قش مس
ــخ دارم كه  ــب كرده ام، اعتقاد راس جزيره، كس
ــيل های گردش گری دريايی اين جزاير،  پتانس
ــكوفا  ــتان را ش می تواند به تنهايی، اقتصاد اس
ــده ی  كند، البته با توجه ويژه و برنامه ريزی ش
مسؤولين و ايجاد زيرساخت های الزم. يكی از 
ــتاندارد  ــناورهای اس اركان اين مهم، وجود ش
ــت. مطالبه ی امروز مسافران، وجود چنين  اس
ــد تقاضای مسافران از  ــناورهايی است. رش ش
اين شناورها طی يك سال گذشته، مبين اين 
ــت، به طوری كه مسافران حاضرند  موضوع اس
ــند، ولی با اين شناورها  ــاعت ها انتظار بكش س
ــافران و  ــد 35 درصدی مس ــردد كنند. رش ت
ــد 4 درصدی تردد شناورها، همگی اذعان  رش
ــناورهای  به اين موضوع دارند . البته مالكان ش
نوساز، نسبت به نرخ پايين بليت سفر دريايی، 
ــتند كه نتوانند اقساط  معترض اند و نگران هس
ــد. بنده  ــود را بازپرداخت كنن ــناورهای خ ش
ــا محوريت  ــی ب ــم، كارگروه ــنهاد می كن پيش
ــی و  ــن موضوع را بررس ــادر، اي اداره ی كل بن

راه كار مناسبی را ارائه كنند.

  از طرح توس�عه ی بنادر قشم چه خبر؟ 
چه اقداماتی را در پیش روی داريد؟

همان طور كه قباًل اشاره كردم، سياست گذاری 
سازمان بنادرودريانوردی در مورد سامان دهی 
ــتودنی است. از سال 1386،  بنادر مسافری س
ــروع شد و  ــافری ش طرح مطالعاتی بنادر مس
ــهيد  ــكله ی ش با توجه به ضرورت، اليروبی اس
ــناور، در  ــكله ی ش ذاكری و نصب 2 فروند اس
همان سال توسط سازمان انجام گرفت و طرح 
توسعه ی آن اسكله نيز، به زودی و با مشاركت 

سازمان منطقه ی آزاد، آغاز خواهد شد .

در حال حاضر، در بندر قشم، عالوه 
بر استفاده از امكانات اداره ی کل 

به صورت منطقه ایی، باشگاه تجسس 
و نجات مردمی، با عضویت بیش از 
700 نفر از دریانوردان جزیره که 
بر روی شناورهای سبک و سنگین 
در سطح اسكله های جزیره فعالیت 

می کنند و متردد بین بنادر داخلی و 
خارجی هستند، تشكیل شده است.
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ــته  ــال های گذش ــازمان منطقه ی آزاد، از س س
اقدامات خوبی را آغاز كرده است كه از آن جمله 
ــت و پهل  ــكله های الف ــاخت اس می توان، به س
ــت(،. اليروبی  )هم اكنون در حال بهره برداری اس
ــكله ي بهمن )در حال  ــكن اس و اطاله ی موج ش
انجام( و ساخت اماكن اداری و تجهيز بندر كاوه 

)در حال انجام(، اشاره كرد.

  اگ�ر صحب�ت ناگفته اي�ی داري�د ك�ه در 
پرس�ش های ط�رح ش�ده، به آن ها اش�اره 

نشده است ، آن را بیان فرمايید؟
پيش بينی می شود طی سال های آينده، طرح ها 
ــای دريايی و بندری مهمی در حوزه ی  و پروژه ه
ــود كه از جمله ی آن ها  ــم اجرا ش جزيره ی قش
راه اندازی بانكرينگ سوخت ، خط لوله ی دريايی 
ــگاه ، افزايش  ــال گاز و نفت، احداث پااليش انتق
ــت. از  ــازی و ... اس فعاليت كارخانجات شناورس
اين رو، تشكيالت اين اداره، نيازمند يك بازنگری 
ــعه ی واحدهای  ــدازی و توس ــت. راه ان كلی اس
تجسس و نجات و مبارزه با آلودگی های دريايی 
و حفظ محيط زيست دريايی با مشاركت سازمان 
بنادر و منطقه ی  آزاد، از نيازهای ضروری جزيره 
محسوب می شوند كه انتظار داريم مسؤولين ، از 

همين االن، به فكر آن باشند. 

طراحی کشتی
Maxsurf به کمک نرم افزار

مؤلف: محمدرضا نگهداری

اين کتاب، کوششی برای معرفی نرم افزار، 
طراحی و تحليل فنی- مهندس�ی کشتی 
است که به يقين، می تواند فرايندی مكمل 
ب�رای کتاب ش�ناخت کش�تی در محيط 

اجرايی و عملی )طراحی و تحليل( باشد.
 

بخش اول و دوم آن، مربوط به طراحی كشتی 
ــی آن، مراحل طراحی  ــت. دو فصلی كه ط اس
ــامل تعيين ابعاد و شكل بدنه،  يك كشتی )ش
جانمايی داخلی بدنه، تخمين وزن و مركز ثقل 
شناور، تحليل پايداری شناور در دو حالت سالم 
ــبات هيدروديناميك و  و صدمه ديده و محاس
طراحی سازه ای و قدرت مانورپذيری شناوری( 
و معرفی محيط Maxsurf Professional بيان 

می شوند. 
الگوی بدنه ی كشتی را در اين محيط می توان 
طراحی كرد. دو بخش ديگر كتاب به ترتيب، دو 
 Hullspeed و HydroMax محيط با عنوان های
ــش آخر، اختصاص به  را معرفی می كند و بخ
ــبات Seakeeping شناور دارد. كتاب، به  محاس
اهتمام كانون پژوهش انتشار يافته و سال نشر 

اولين چاپ آن، 1388 است. 
ــی استوار  جهت اصلی كتاب، بر محور آموزش
ــاظ، دارای مخاطبين و  ــت و به همين لح اس
عالقه مندان خاص خود است كه به پشتوانه ي 
ــی و  ــه ي طراح ــات اولي ــورداری از مقدم برخ
آشنايی با فضاهای نرم افزاری، می توانند ارتباط 
ــيار خوبی با اين مجموعه از دانش طراحی،  بس

برقرار سازند. 
ــرم را برای  ــم محت ــف و مترج ــت مؤل موفقي
ــوب و ايفای  ــاب خ ــن كت ــی در اي نقش آفرين
نقش های ديگر در آثار ترجمه و تأليف، خاصه 

در زمينه ی صنايع دريايی، آرزومنديم. 

كتابنامه
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رویدادهاي بنادر كشور

در هشت ماهه امسال بيش از ٤/5 ميليون تن كاال در بندر انزلي تخليه و بارگيري شد

مديرکل بنادر ودريانوردي استان گيان از رشد 
بيش از 32 درص�دي تخليه و بارگيري کاال در 

بندر انزلي در هشت ماهه امسال خبر داد.
ــت ماهه امسال  ــاري گفت: در هش مهندس كوهس
چهار ميليون و پانصد و بيست و شش هزار و دويست 
ــدر انزلي تخليه و  ــن كاال در بن ــتاد و هفت ت و هش
بارگيري شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 

32/8 درصد رشد داشته است.
 مهندس كوهساري مقدار كاالي صادراتي غيرنفتي 
ــي را 141  ــال جاري در بندرانزل ــت ماهه س در هش
ــاخت  ــان س ــزار و390 تن اعالم كرد و خاطرنش ه
ــبت به مدت مشابه سال قبل از رشد  اين ميزان نس

ــت. مديركل  ــوردار بوده اس ــدی برخ 106/1 درص
ــزود: در همين  ــتان گيالن اف ــوردي اس بنادرودريان
ــتگاه كاميون و تانكر در  مدت 207 هزار و470 دس
بندرانزلي بارگيري شده كه در مقايسه با هشت ماهه 

سال گذشته 43/1 درصد افزايش داشته است.
ــتان گيالن با اشاره به  مديركل بنادرودريانوردي اس
ــتي هاي وارده  ــد بيش از 34 درصدي تعداد كش رش
ــت ماهه امسال يك هزار  به بندرانزلي گفت: در هش
ــتي در بندرانزلي پهلو گرفته است  و 405 فروند كش
كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 34/4 درصد 

رشد داشته است. 

بررسی راه های ترانزیت از مجتمع بندری شهيدرجایی توسط كشورهای اروپایی

هيئت�ی اقتص�ادی، بازرگان�ی از 5 کش�ور 
اروپايی از زيرساخت ها و تجهيزات مجتمع 

بندری شهيد رجايی بازديد کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره  كل بنادرودريانوردی 
هرمزگان، اين هيئت 8 نفره اروپايی را وزير مختار 

كشور سوئد، دبير اول اقتصادی سفارت های 
ــادی و  ــان اقتص ــارك و رايزن ــان و دانم آلم
ــورهای اتريش، بلژيك و آلمان  بازرگانی كش

تشكيل می دادند.
اداره  كل  ــدری  بن و  ــی  درياي ــاون  مع
ــوردی هرمزگان در خصوص اين  بنادرودريان
بازديد گفت: با توجه به سرمايه گذاری صورت 
ــهيد رجايی و  ــه در مجتمع بندری ش گرفت
شرايط مناسب كشور در بحث ترانزيت، اين 
ــی برای استفاده از اين  هيئت در حال بررس
شرايط و امكانات برای تسهيل ترانزيت خود 

به سمت كشورهای CIS و تركيه می باشد.
"سيد محمد حكيمی" افزود: بندر شهيد رجايی 
ــير كريدور شمال- جنوب  با قرار گرفتن در مس

بهترين مزيت برای ترانزيت محسوب می شود.

ــور  وی در عين حال به وضعيت ترانزيت در كش
ــيده  ــاره و ابراز اميدواری كرد با تدابير انديش اش
ــده در حوزه ترانزيت، فرصت های جديدی در  ش
ــورمان شود و ايران بتواند  اين بخش نصيب كش
سهم بيشتری طی سال های آينده در اين بخش 

نصيب خود نمايد.
معاون دريايی و بندری اداره كل بنادرودريانوردی 
هرمزگان، ادامه داد: با اقدامات انجام شده در اين 
بندر سطح خدمات رسانی تا حد مطلوبی افزايش 
يافته تا جايی كه كشتی های اقيانوس پيما و نسل 
ــور در اين بندر دارند و اين  هفتم، تمايل به حض
باعث گرديده عالوه بر باال رفتن جايگاه اين بندر، 
زمينه حضور و تمايل سرمايه گذاری های خارجی 

نيز افزايش يابد.

زنگ خطر برای توسعه بندر شهيد رجایی 

مديرکل بنادرودريانوردی اس�تان هرمزگان 
گفت: در ص�ورت بی توجهی مس�ؤوالن به 
الحاق اراضی باالدستی، بندر شهيد رجايی 
به ي�ك بندر س�اکن تبديل خواهد ش�د و 
هيچگون�ه توس�عه ای در س�ال های آينده 

صورت نخواهد گرفت. 
"محمدرضا اشكريز" با اعالم اين خبر افزود: بنادر 
دنيا را با پيش بينی توسعه برای 100 سال می سازند 
ــرف آن را پيش بينی  ــعه ای اط ــای توس و طرح ه
می كنند اما متأسفانه سند اراضی باالدستی بندر 
شهيد رجايی را به دليل يك سری ناهماهنگی ها 

به نام منطقه صنايع معدنی  خليج فارس زده اند. 
ــوع در  ــرد: اين موض ــان ك ــكريز" خاطرنش "اش
كميسيون ماده 69 دولت مورد بررسی قرار گرفت 
و برای تقسيم بندی اراضی، به صورت مشاوره ای به 
استاندار تفويض اختيار شد تا اراضی بين منطقه 
ــژه اقتصادی صنايع معدنی خليج فارس و بندر  وي
ــهيد رجايی تقسيم شود كه متأسفانه با تغيير  ش
استاندار اين موضوع راكد مانده است. وی با اشاره 
ــتی به بندر  ــه عدم الحاق اراضی باالدس به اين ك
ــعه اين  ــهيد رجايی يك زنگ خطر برای توس ش
ــوب می شود، بيان كرد: هفته گذشته  بندر محس
ــرمايه گذاری بندر شهيد رجايی 15  در جلسه س

سرمايه گذار خواهان سرمايه گذاری در 27 هكتار 
ــا واگذاری 3  ــه گفته وی، ب ــی مانده بودند. ب باق
قطعه زمين باقی مانده عمالً بندر شهيد رجايی به 
سرنوشت بنادر شهيد باهنر، بوشهر، نوشهر و بندر 
ــد و ديگر امكان توسعه های  انزلی دچار خواهد ش
ــرور زمان از  ــت و به م ــدی وجود نخواهد داش بع
ــعه دنيا  گردونه رقابت با بنادر مهم و در حال توس

خارج خواهد شد.
ــت، در تمام دنيا بنادر برای  "اشكريز" اذعان داش
ــال آينده از نظر توسعه ای بيمه می شوند  100 س
همچون بندر جبل علی كه حدود 50 هزار هكتار 
ــه دارد. مديركل بنادرودريانوردی  اراضی پس كران
ــتاندار جديد  ــالم كرد: از اس ــتان هرمزگان اع اس
ــكل  ــمنديم با پيگيری اين موضوع مش خواهش
ــر اين صورت بايد در  ــش رو را حل كند، در غي پي
ــعه را در بندر شهيد  ــال آينده ركود توس چند س
ــاهد و به فكر يك بندر تجاری جديد با  رجايی ش

اراضی مناسب باشيم.   
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بيش از 5 هزار فقره گواهينامه دریانوردی در بنادر خوزستان صادر شد

از ابتدای س�ال جاری تاکنون تعداد 5663 
فروند انواع گواهينامه دريانوردی در اداره  
کل بنادرودريان�وردی اس�تان خوزس�تان 

صادر شد.
معاون طرح و توسعه اداره  كل بنادرودريانوردی 
استان خوزستان با اعالم اين خبر گفت: در اين 
ــتگی، 630  مدت 2946 فروند گواهينامه شايس
گواهينامه جانبي و 2087 شناسنامه دريانوردي 

در اين اداره  كل صادر گرديده است.
ــاره به وجود 9 مركز  ــعيد بزاز" با اش ــيد س "س
آموزشی فعال در سطح استان خاطرنشان كرد: 
دوره های برگزار شده در اين اداره در رسته های 
ــوم  ــر موتور زير750 كيلووات، مهندس س كارب
ــدس دوم زير 3000  ــر 3000 كيلووات، مهن زي
ــر دوم چوبي GT>500، فرمانده  كيلووات، افس
چوبي GT>500، افسر دوم GT>500 و فرمانده 

GT>500 می باشد.

وی با تأكيد بر برگزاری دوره هاي آموزشي براي 
آشنايي دريانوردان با قوانين جديد دريانوردي از 
برگزاری دوره هاي ملوان عمومي زير 500 تن و 
كاربر موتور زير 750 كيلووات با سيستم جديد 

در اين خصوص خبر داد.
ــعيد بزاز" همچنين در خصوص بهبود  "سيد س
ــدي دريانوردان بر تهيه  روش ارزيابي و توان من
نرم افزارهاي آزمون شفاهي در اين رابطه در سال  

جاری تأكيد كرد.
وی با اشاره به برگزاری مميزي بين المللي اداره 
امتحانات و گواهينامه های دريانوردی اداره  كل 
 IMO ــدگان ــوي نماين ــوردی از س بنادرودريان
)سازمان بين المللي دريانوردي( به نمايندگي از 
ديگر بنادر كشور در بندر امام، در خصوص ديگر 
ــاری، از راه اندازي  ــال  ج اقدامات اين اداره در س
ــوردي در اداره آموزش اداره   مركز آموزش دريان
ــا مجوزهاي  ــهر ب ــوردي خرمش كل بنادرودريان

دوره هاي ايمني چهارگانه و دوره ملوان عمومي 
كمتر از 500 تن و راه اندازي رشته هاي دريانوردي 
ــتان فني  )ناوبري،  مكانيك، مخابرات( در هنرس

حرفه اي شهر بندری امام خميني، خبر داد.

بازدید هيئت بلندپایه آستاراخان از بندر انزلي

مع�اون وزير صنايع و مناب�ع طبيعي دولت 
آس�تاراخان ضم�ن بازديد از بن�در انزلي و 
نشست با مديرکل بنادرودريانوردي استان 
گيان گفت: ما خواهان فعال شدن کريدور 

شمال– جنوب هستيم. 
ــويلي" در اين ديدار  ــيوويچ ماخوش "يوري آلكس
ــرعت  ــت: براي نيل به اين هدف با س اظهار داش
مشغول توسعه بندر اولياء هستيم و با خشنودي 
ــعه بندر انزلي را دنبال مي كنيم.  برنامه هاي توس
ــن دو بندر و ارتباط  ــعه اي وي تصريح كرد: توس
مستمر آن ها در كنار ديگر زيرساخت هاي مورد 

نياز در اين مسير نقش بسيار 
مؤثري در فعال شدن كريدور 
ــوب دارد. وي با  ــمال- جن ش
اشاره به تمايل سرمايه گذاران 
ــرمايه گذاري در بنادر  براي س
ــزود: برنامه ما  ــتاراخان اف آس
اولياء  ــادر  بن افزايش ظرفيت 
ــن تخليه و  ــه 32 ميليون ت ب

بارگيري در سال است. 
از  ــي  اعزام ــت  هيئ ــس  ريي
پس  ــن  همچني ــتاراخان  آس
ــتي هاي ايراني از  ــكالت كش از طرح برخي مش
ــتان گيالن  ــركل بنادرودريانوردي اس زبان مدي
ــتيراني درياي خزر ادغان داشت:  و معاونين كش
مي دانيم كه گاهي كشتي هاي ايراني در بنادر ما 
ــوند و برطرف كردن اين مشكالت  معطل مي ش
تأكيد نمود. "ماخوشويلي" همچنين براي تعمير 
كشتي هاي ايراني و همچنين ساخت كشتي براي 
طرف ايراني اعالم آمادگي كرد. مديرعامل شركت 
ــتاراخان نيز در اين  ــازي گاالكتيكا آس كشتي س
ــت گفت: بندر انزلي بزرگ ترين بندر ايران  نشس

در درياي خزر است و پيشرفت خوبي دارد.

ــتان گيالن نيز  ــوردي اس ــركل بنادرودريان مدي
ــت ضمن بيان ظرفيت فعلي طرح  در اين نشس
ــاره به اين كه هم اكنون  توسعه بندر انزلي، با اش
300 ميليون دالر سرمايه گذاري در طرح توسعه 
بندر در حال انجام است، ابراز اميدواري كرد بندر 
انزلي نقطه اتصال خوبي با بندر اولياء براي توسعه 
ترانزيت باشد. "مهندس كوهساري" اظهار داشت: 
در هشت ماهه امسال چهار ميليون و 526 هزار 
ــن تخليه و بارگيري در اين بندر صورت گرفت  ت
ــال به هفت  ــود تا پايان س كه پيش بيني مي ش
ميليون تن برسد. وي همچنين گفت: اين ميزان 
نسبت به مدت مشابه سال قبلي حدود 33 درصد 

رشد را نشان مي دهد.
ــتيراني  ــان غفوري"، معاون بازرگاني كش "كاپيت
ــه با اشاره به اين كه  درياي خزر نيز در اين جلس
پيشرفت خوبي را در روابط بين آستاراخان و بنادر 
ــاهد بوده ايم كمبود راهنما براي هدايت  ايران ش
ــي و مرزباني را  ــتي ها، برخي قوانين گمرك كش
ازجمله مشكالت كشتي هاي ايراني عنوان كرد و 
خواستار آن شد تا مشكالت برطرف و همچنين 
خواستار تعمير سريع كشتي هاي ايراني در بنادر 

آستاراخان شد. 

صدور اولين گواهی مبدأ برای كاالی توليدی در بندر اميرآباد

کارخان�ه توليد گچ صادرات�ی پارس گيپس 
به عنوان يكی از س�رمايه گذاران صنعتی در 
منطقه ويژه اقتصادی بندر اميرآباد با شروع 

بهره ب�رداری، موف�ق به ص�دور محصوالت 
توليدی خود از مبدأ بندر اميرآباد شد.

ــركت توانست با كسب اولين گواهی مبدأ   اين ش

ــده در داخل منطقه ويژه  ــرای كاالهای توليد ش ب
اقتصادی بندر اميرآباد، محموله هزارتنی گچ خود 

را به مقصد باكو ارسال نمايد.
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رویدادهاي بنادر كشور

برگزاری دومين مجمع نمایندگان شهرهای ساحلی خوزستان در بندر امام

دومين مجمع نمايندگان شهرهای ساحلی 
جنوب استان خوزستان با حضور نمايندگان 
شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان و بندر 
ماهش�هر در مجل�س ش�ورای اس�امی و 
جمعی از مديران اجرايی استان خوزستان 

در بندر امام  خمينی)ره(  برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی، اين نشست به رياست 
ــورای  ــهر در مجلس ش ــردم ماهش ــده م نماين
اسالمی و در ادامه ی نشست نخست اين كميته 
ــهر به منظور هم انديشی  ــتان خرمش در شهرس
ــی  ــؤولين اجرايی جهت بررس نمايندگان و مس

ــتان خوزستان  ــكالت شهرهای ساحلی اس مش
برگزار شد.

"خليل حياتی مقدم"، نماينده مردم ماهشهر در 
مجلس شورای اسالمی در اين خصوص با اشاره 
ــترك منطقه جنوب خوزستان  به وجوهات مش
ــهرهای ساحلی و تأكيد بر ايجاد اين  و مردم ش
مجمع، بر لزوم حمايت نمايندگان اين شهرها از 
تصميمات اتخاذ شده اين مجمع در كنار مجمع 

نمايندگان استان تأكيد كرد. 
در نشست مجمع نمايندگان شهرهای ساحلی 
استان خوزستان عالوه بر آقايان كعبی، موسوی 

ــی چند از  ــژاد و مطورزاده، تن ــرف، ناصری ن ج
ــاون امنيتی و  ــی از جمله مع ــؤولين اجراي مس
انتظامی استانداری، مديركل بنادرودريانوردی، 
مديركل شيالت، ناظر گمركات استان خوزستان 
و فرمانداران شادگان و ماهشهر حضور داشتند و 
درباره مسائل مرتبط با بنادر، جامعه ی صيادی، 
ــتان به بحث و تبادل  ذخاير صيد و گمركات اس
نظر پرداخته و در خصوص تشكيل كارگروهای 
ــانه اين  ــی كارشناس تخصصی به منظور بررس

موضوعات، به توافق رسيدند.  

آمادگی جهت ایجاد خط كشتيرانی بين بندر بصره و بندرخرمشهر

رشدسي و دو درصدي واردات تجاري در بندر نوشهر

رشد چشمگير صادرات از بندر اميرآباد

اداره کل  روابط عموم�ی  گ�زارش  ب�ه 
"مهن�دس  خرمش�هر،  بندرودريان�وردی 
کل  اداره   سرپرس�ت  دري�س"  ع�ادل 
بندرودريانوردی خرمش�هر ب�ا اعام اين 
خبر اظهار داش�ت: در نشس�ت مش�ترک 
اس�تانداران خوزس�تان و بص�ره ع�راق، 
مديرکل بنادر اس�تان خوزس�تان و ديگر 
مس�ؤولين محلی دو کشور، طرفين توافق 
کردن�د خطوط درياي�ی ب�رای جابه جايی 
زائرين عتبات عاليات و همچنين مسافران 
عراق که عازم ايران هستند از طريق بنادر 

خرمشهر و بصره راه اندازی شود.
مهندس دريس" در ادامه آمادگی بندر خرمشهر 

ــافری  ــافرين در پايانه مس ــت پذيرش مس جه
دريايی بين اللملی خليج فارس را اعالم نمود.

ــافری  ــر اين نكته كه پايانه مس ــا تأكيد ب وی ب
دريايی خليج فارس كه هم اكنون از بزرگ ترين 
ــافری دريايی در منطقه و دارای  پايانه های مس
ــدرن با ظرفيت پذيرش  امكانات و تجهيزات م
ــی كامل جهت  ــد، آمادگ ــافر می باش باالی مس
ايجاد خطوط منظم دريايی بين بندر خرمشهر 

و ساير بنادر كشورهای منطقه را دارا است.
ــناور  ــود هم اكنون يك فروند ش ــادآور می ش ي
ــدر  ــافرين از بن ــی مس ــافری كار جابه جاي مس
خرمشهر به كشور كويت و بالعكس را به صورت 

منظم انجام می دهد.

 حجم مب�ادالت تج�اري و ترانزيت مواد 
نفتي در اداره  کل بنادرودريانوردي استان 
مازن�دران به رقم نهصد و ش�صت و چهار 
هزار و نهصد و چهل و ش�ش )964946( 

تن رسيد. 
ــهر،  ــه بندر نوش ــي ب ــاي واردات ــده كااله عم
آهن آالت، چوب و تخته، مواد شيميايي، كاغذ 

ــاي صادراتی  ــوده و همچنين كااله ــوا ب و مق
ــكبار و  ــامل محصوالت دامي و گياهي، خش ش
كاالي سوپرماركتي مي باشد. شايان ذكر است 
ــال  ــت ماهه س ــاري در هش واردات كاالي تج
ــبت به مدت مشابه سال گذشته 32  جاري نس

درصد رشد داشته است. 

ب�ه گ�زارش روابط عموم�ی منطق�ه ويژه 
اقتصادی بندر اميرآب�اد و به نقل از معاون 
دريايي و بندري منطقه؛ در 9 ماه گذش�ته 
بي�ش از 179 ه�زار ت�ن ان�واع کاال از اين 
بندر به کش�ورهاي حوزه درياي خزر صادر 

گرديده است. 
ــن مقدار در  ــن می افزايد؛ اي ــی" همچني "يونس
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ تناژ 
2800 درصد رشد برخوردار بوده است. همچنين 
ــتي در همين مدت 50 درصد  ميزان ورود كش

رشد را نشان مي دهد گفتني است بهره برداري از 
پروژه هاي سرمايه گذاري و كارخانجات صنعتي 
ــدر اميرآباد نيز در  ــه ويژه اقتصادی بن در منطق
ــادرات اين بندر نقش موثري  افزايش ميزان ص

داشته است. 
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بندر چندمنظوره سيریك تحویل موقت شد

مدير اداره بندرودريانوردی شهيد باهنر از تحويل 
موقت بندر چندمنظوره سيريك خبرداد.

ــی اداره  كل بنادرودريانوردی  به گزارش روابط عموم
هرمزگان، "مجيد امينی" در اين باره گفت: مبلغ اوليه 
ــت، 73 ميليارد  قرارداد احداث اين بندر در فاز نخس
ريال بود كه با اصالحات انجام شده در طرح اين بندر، 

90ميليارد ريال برای احداث فاز اول آن هزينه شد.
وی در ادامه افزود: اين بندر در 2 فاز احداث می شود 
ــكن  ــاخت موج ش ــامل س ــت آن كه ش كه فاز نخس
ــيد و آماده  ــان رس ــود به پاي ــن ب ــتحصال زمي و اس
خدمات رسانی به تجار و بازرگانان و همچنين صيادان 
می باشد و فاز دوم آن نيز پس از انجام مطالعات آغاز 

می شود.
"امينی" خاطرنشان كرد: طبق برنامه پيش بينی شده، 
مطالعات احداث فاز دوم كه شامل ايجاد پس كرانه و 
تأسيسات  بندری، ايجاد اسكله و اليروبی می باشد 5 

ماه به طول می انجامد.

وی تصريح كرد: در حال حاضر و با پايان فاز نخست 
ــت طوفانی منطقه،  ــا توجه به وضعي ــن پروژه و ب اي
ــرش و پهلوگيری   ــكله های اين بندر آمادگی پذي اس

شناورها را دارا می باشد.
مدير اداره بندرودريانوردی شهيد باهنر در خصوص 
مشخصات اين بندر گفت: اين بندر كه با هدف توسعه 
ــادی در منطقه احداث  ــای اقتصادی و صي فعاليت ه
ــعت حوضچه، پس از بندر  می شود با 34 هكتار وس

شهيد رجايی از بزرگ ترين حوضچه برخوردار است.
ــول بازوی اصلی اين بندر را 1400متر و طول  وی ط
بازوی فرعی را 879 متر عنوان كرد و افزود: در اجرای 
اين پروژه تاكنون 440 هزار مترمكعب مصالح سنگی 

به كار رفته است.
"امينی" اضافه كرد: براساس برآورد انجام شده، اولويت 
خدمات ارائه شده در اين بندر در 2 بخش صيادی و 
ــيريك در  ــد كه با توجه به جايگاه س تجاری می باش
شرق هرمزگان، اين بندر می تواند به رونق اقتصادی 

منطقه كمك شايانی نمايد.
ــيريك به همراه  ــت، بندر چند منظوره س گفتنی اس
ــهيد حقانی، تحت مديريت اداره  ــك و ش بنادر جاس

بندرودريانوردی شهيد باهنر می باشد.

بازدید استاندار هرمزگان از بندر مسافری شهيد حقانی بندرعباس

اس�تاندار هرم�زگان در رأس هيئتی از بندر 
مسافری شهيد حقانی بندرعباس بازديد کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل بنادرودريانوردی 
ــتاندار هرمزگان از  هرمزگان، در اين بازديد اس
ــرفت احداث اين   نزديك در جريان مراحل پيش

بندر قرار گرفت .
ــوردی  ــر كل بنادرودريان ــد، مدي ــن بازدي در اي
ــت: با تغيير  ــخنانی اظهار داش هرمزگان در س
ــافری  مالكيت اين بندر، طرح احداث بندر مس
ــت سال گذشته و  با  شهيد حقانی از ارديبهش

تحويل زمين آغاز شد.
"محمدرضا اشكريز" افزود: اين طرح قرار بود تا 
پايان آبان ماه به پايان برسد كه با تأخير 6 ماهه 
ارديبهشت ماه سال آينده مراحل ساخت آن به 

انجام خواهد رسيد.
ــكالتی كه سبب تأخير  وی گفت: از جمله مش

ــد، هم زمانی اجرای پروژه و  در اجرای پروژه ش
تردد مسافران بود كه با انتقال مكان جابه جايی 
ــيالت، مراحل اجرايی با  ــافران به اسكله ش مس

سرعت بيشتری در حال انجام است.
ــامل احداث  ــاز اول كه ش ــت: ف ــكريز" گف "اش
ــتحصال زمين است  ــكن و اليروبی و اس موج ش
ــفندماه تحويل می گردد و اين بندر به  تا 20 اس
مانند ساليان گذشته آماده پذيرايی از مهمانان 

نوروزی خواهد شد.
ــان كرد: مناقصه خريد اسكله های  وی خاطرنش
اين بندر انجام شده كه 8 شركت در آن حضور 
يافتند و مقرر شد كه برنده مناقصه ظرف مدت 
سه ماه نسبت به خريد و نصب اسكله های پيش 

ساخته اقدام نمايد.
ــراز  ــزگان اب ــوردی هرم ــركل بنادرودريان مدي
ــدادی از  ــال تع ــا پايان امس ــدواری كرد ت امي

اسكله ها نصب شود.
وی افزود: مناقصه احداث ترمينال مسافری اين 
بندر نيز در بهمن ماه انجام می شود كه عمليات 

احداث آن از سال آينده آغاز خواهد شد.
ــكله های  وی در عين حال از آمادگی بنادر و اس
ــتان برای خدمات دهی به مسافران  مسافری اس

نوروزی خبر داد.
ــتاندار هرمزگان نيز در اين ديدار بر حل هر  اس
چه سريع تر مشكالت مربوط به اسكله های الفت 

و پهل تاكيد كرد. 
"حسين هاشمی تختی" گفت: با توجه به اهميت 
ــهيد حقانی در جابه جايی مسافران بين  بندر ش
ــم و بالعكس، ضروری است در  بندرعباس– قش
روند ساخت اين پروژه دقت الزم صورت بپذيرد 
ــانی به  ــد آماده خدمات رس ــل از ايام عي ــا قب ت

مسافران نوروزی باشد.

جلوگيری از فعاليت شناور خارجی به علت استفاده از نام جعلی خليج عربی

از ادام�ه فعاليت ش�ناور خارج�ی به دليل 
اس�تفاده از نام جعلی خليج عربی در بندر 

لنگه جلوگيری شد.
ــل از مدير  ــی و به نق ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــا اعالم اين خبر  ــوردی لنگه ب اداره بندرودريان
ــی های به عمل آمده توسط  گفت: پس از بازرس
كارشناسان كنترل و بازرسی ايمنی شناورهای 
ــخص شد كه در بيمه نامه دريايی  اين اداره، مش
شناور مذكور كه توسط  شركت "قطرللتامين" 
صادر گرديده در قسمت محدوده تردد، به جای 

خليج فارس از عبارت خليج عربی استفاده شده 
است.

"اسماعيل مكی زاده" در ادامه افزود: اين شناور 
ــت در حال انجام عمليات  كه "تيمور" نام داش
ــاف در محدوده خليج فارس  لرزه نگاری و اكتش
ــناور توسط  ــناد ش ــی اس بود كه پس از بازرس

كارشناسان بازرسی بندرلنگه توقيف گرديد.
ــزارش موضوع به  ــس از گ ــرد: پ ــه ك وی اضاف
ــازمان  ــت دريايی س ــی و حفاظ اداره كل ايمن
ــا از فعاليت  ــرر گرديد ت ــوردی، مق بنادرودريان

ــود و تنها پس از  ــور جلوگيری ش ــناور مذك ش
ــح نام خليج عربی به خليج فارس و انجام  تصحي

مراحل قانونی مجاز به تردد شود.
"مكی زاده" گفت: درج نام مجعول خليج عربی به 
جای خليج فارس توسط شركت بيمه گر اماراتی 
ــث نقض تماميت ارضی و حقوق بين المللی  باع
ــا توجه به  ــد كه ب ــالمی ايران  ش جمهوری اس
همين موضوع اجازه ادامه فعاليت از اين شناور 

سلب شده است.
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رویدادهاي بنادر كشور

ورود اولين محموله خودروهای وارداتی منطقه آزاد اروند به بندر خرمشهر

اداره کل  روابط عموم�ی  گ�زارش  ب�ه 
بندرودريان�وردی خرمش�هر، ب�ه نق�ل از 
سرپرس�ت اي�ن بن�در؛ اولي�ن محمول�ه 
خودروه�ای وارداتی منطق�ه آزاد اروند از 

طريق اسكله خانيان  تخليه گرديد.
"مهندس دريس" با  اعالم اين خبر افزود: با توجه 
به قانون ورود خودروهای خارجی به منطقه آزاد 
اروند، پرسنل بندر خرمشهر با تالش شبانه روزی 
ــبت به عملياتی كردن اسكله خانيان جهت  نس

پهلودهی كشتی های رو-رو اقدام نمودند. 

وی در ادامه به اليروبی اين اسكله اشاره و افزود؛ با 
تالش پرسنل اين بندر كار اليروبی اسكله خانيان 
)رو- رو( به پايان رسيد و شناور رازين بندر كه از 
دبی تعداد 45 دستگاه خودرو بارگيری كرده بود 

در اين اسكله بار خود را تخليه نمود. 
ــا 230 هكتار  ــهر ب ــود بندر خرمش يادآور می ش
ــكله  ــكله فعال و اس ــت اس ــاحت و 20 پس مس
اختصاصی جهت پهلودهی كشتی های رو -رو در 
منطقه آزاد تجاری اروند قرار دارد و نقش مهمی 

در منطقه ايفا می كند. 

صادرات 50 هزار تن سيمان از بندر چابهار به مقصد عمان

شرکت س�يمان خاش 50 هزار تن سيمان 
از توليدات خود را از بندر چابهار به مقصد 

عمان صادر مي کند. 
و  ــتان  سيس ــوردي  بنادرودريان ــركل  مدي
ــركت  ــتان با اعالم اين خبر، افزود: ش بلوچس
ــيمان خاش طبق برنامه زمان بندي هر 10  س
ــيمان از توليدات خود را از  ــزار تن س روز 2 ه
ــهيدكالنتري چابهار به مقصد عمان  اسكله ش

صادر مي كند.
"مهندس رضوانی" افزود: اين صادرات از طريق 
نمايندگي اطاق بازرگاني سيستان و بلوچستان 

به عمان صورت مي گيرد.
ــال  ــت؛ تا پايان س ــن اظهار داش وی همچني

ــان براي  ــر عم ــالوه ب ــيمان، ع ــادرات س ص
ــارس و آفريقايي در  ــورهاي حوزه خليج ف كش

نظر گرفته شده است.
ــي" گفت: در حال حاضر بندر  "مهندس رضوان
ــا صرفه ترين بندر براي اين  چابهار بهترين و ب
ــراي صادرات  ــورهاي هم جوار ب ــتان و كش اس
ــزود:  اف ــان  پاي ــت. وی در  و واردات كاال اس
ــت بين المللي  ــاظ موقعي ــار به لح بندر چابه
ــاي آزاد جهان،  ــه آب ه ــي ب و امكان دسترس
ــماري است  داراي ويژگي ها و مزيت هاي بي ش
ــر مي توانند  ــزي بهت ــا برنامه ري ــؤولين ب و مس
موجبات صادرات از طريق بندر چابهار را براي 

كشورهاي مصرف فراهم سازند.

 شناورسازی یك كشتی بزرگ غرق شده در اروندرود

اداره   کل  روابط عموم�ی  گ�زارش  ب�ه 
بندرودريان�وردی خرمش�هر، ب�ه نقل از 
"مهن�دس عادل دريس"، سرپرس�ت اين 
اداره کل؛ يك فروند کشتی بزرگ مغروقه 
در اروندرود و در کنار اس�كله ش�ماره دو 
بندر خرمش�هر پس از 29 س�ال، با تاش 
متخصص�ان داخل�ی از اعم�اق اروندرود 

بيرون کشيده شد.
ــان اين مطلب  ــادل دريس"، بابي ــدس ع "مهن
اضافه كرد: اين كشتی با طول تقريبی50 متر 
 )GT( ــصد تن ظرفيت بارگيری و حدوداً شش
ــهيل عمليات  ــخت، مانع تس ــرايطی س در ش

دريانوردی در آبراه استراتژيك اروند بود.
ــه  ــتی در س ــازی اين كش وی افزود: شناورس
ــات غواصی انجام گرفت  مرحله همراه با عملي
ــد تا از آبراه و اسكله های  و اين امكان فراهم ش
ــهر، بيش از پيش در رونق تجاری  بندر خرمش

اين منطقه بهره برداری شود.

وی عمليات خارج سازی اين مغروقه را نزديك 
ــه ماه اعالم كرد و گفت: اين عمليات در  به س
ــت متخصصان داخلی  منطقه بی نظير و به دس

انجام گرفته است.
ــتای  ــد گام مهمی در راس ــدام می  توان اين اق
تالش برای استفاده هر چه بهتر از توانايی های 

ساحلی و فراساحلی در منطقه را فراهم كند.
ــا، عملياتی  ــازی مغروقه ه ــارج س عمليات خ
ــت، به گونه ای كه  ــنگين و گران اس ــيار س بس
ــد كه بايد  ــان بر اين باورن ــی از كارشناس برخ
برای شناورسازی اين مغروقه ها، از شركت های 
ــيای جنوب  ــزرگ بين المللی اروپايی و يا آس ب

شرقی بهره برد.
ــط اداره كل  ــه توس ــزرگ ك ــت ب ــن موفقي اي
ــت،  ــام گرف ــهر انج ــوردی خرمش بندرودريان
ــب برای خارج ساختن  می  تواند زمينه ای مناس
ــدرود و كارون را فراهم  ديگر مغروقه ها از ارون

كند.

ــی  ــگ تحميل ــش ازجن ــهر پي ــدر خرمش بن
بزرگ ترين بندر تجاری كشور بوده و هم اكنون 
نيز با برخورداری از 20 پست اسكله و تجهيزات 
مدرن تخليه و بارگيری دومين بندر كانتينری 

كشور می باشد.
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بازدید معاون برنامه ریزي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور از بندرانزلي

"مهندس کوهساری" طی نشستی با "دکتر 
کامران رحيم اف" گفت: توس�عه بندرانزلی 
نقش مهمی در ش�كوفايی اقتصاد اس�تان 

گيان و کشور دارد.
ــتان گيالن طی  ــركل بنادرودريانوردی اس مدي
ــم اف"، معاون  ــران رحي ــتی با "دكتر كام نشس
ــور ضمن  برنامه ريزی و حمل ونقل جاده ای كش
ــطه  ــوق افزود: بندر انزلی به واس بيان مطلب ف
ــه بخش خصوصی كه مرحله به  واگذاری امور ب
ــال گذشته با تخليه و  مرحله انجام گرفت، در س
بارگيری بيش از پنج ميليون تن كاال ركوردی را 
در طول فعاليت بندری از خود به جا گذاشت. وی 
همچنين گفت: بندرانزلی توان تخليه و بارگيری 
ــمی را  4/5 ميليون تن واقعی و 7 ميليون تن اس
ــعه بندر به 11 ميليون تن  دارد كه در طرح توس

واقعی و 17 ميليون تن اسمی خواهد رسيد. 
"مهندس كوهساری" افزود: با طرح توسعه بندر 
انزلی، تعداد اسكله ها به 24 پست و محوطه های 
آن به 110 هكتار خواهد رسيد و با پيش بينی های 
خوبی كه در اين طرح شده است يقيناً طرح توسعه 
بندر انزلی عالوه بر اين كه در اقتصاد شهرستان،  
استان و  كشور تأثير بسزايی دارد، موجب پويايی 

و شكوفايی اقتصاد استان گيالن می شود. 

ــؤولين  ــد: اميدورايم مس وی همچنين يادآور ش
استان همگام با توسعه بندر نسبت به توسعه راه 
و حمل ونقل جاده ای، ريلی و ناوگان دريايی نيز 
اقدام نمايند، تا با اين كار هم درآمد خوبی برای 
ــب كنيم و هم اشتغال پايداری برای  استان كس

آنان فراهم آوريم.
مديركل بنادرودريانوردی استان گيالن با اشاره 
به سيستم مكانيزه GCOMS گفت: برای اولين 
بار در كشور، اين سيستم در  بندرانزلی راه اندازی 
ــده است و ارتباطی مطلوب بين بندر، گمرك  ش
ــت كه در پيشرفت امور  و پايانه ها ايجاد كرده اس

تأثير بسزايی داشته است.
 معاون برنامه ريزی سازمان راهداری و حمل ونقل 
ــعه و  ــد از طرح توس ــور در بازدي ــاده ای كش ج
ــكن  های جديد اداره كل بنادرودريانوردی  موج ش
گيالن در بندر انزلی گفت: استان گيالن در بخش 
حمل ونقل جاده ای در رده پنجم يا ششم كشور 
قراردارد و در سطح كشور به لحاظ موقعيت خاص 

جغرافيايی از اهميت ويژه ای برخوردار است. 
"دكتر كامران رحيم اف" اضافه كرد: استان گيالن 
ــيله حمل كاال 1/5  ــا برخورداری از 4 هزار وس ب
ــد از اقتصاد اين بخش را به خود اختصاص  درص

داده است.

وی خاطرنشان كرد: سهم جابه جايی در 7 ماهه 
ــال در بخش كاال 15 درصد و مسافری 10  امس
ــبت به مدت مشابه در سال قبل رشد  درصد نس

داشته است.
معاون برنامه ريزی سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای كشور در خاتمه اظهار داشت: به منظور 
ايجاد ارتباط مكانيزه و بسيار موفق و پيشرفته بين 
بندر و گمرك با سازمان راهداری و حمل ونقل و 
ــش حمل ونقل در  ــتان گيالن، بخ پايانه های اس

استان از وضعيت خوبی برخوردار است.

رشد 29 درصدي تخليه و بارگيري كانتينر در بندر امام خميني)ره(

75 هزار و TEU( 673( کانتينر با 29 درصد 
رش�د در 9 ماهه نخست امس�ال در بندر 

امام خميني)ره( تخليه و بارگيري شد.
به گزارش روابط عمومی، معاون دريايی و بندری 
ــتان خوزستان با  اداره  كل بنادرودريانوردي اس
بيان اين كه بندر امام خميني)ره( با برخورداري 
ــب كانتينري ظرفيت جابه جايي  از پايانه مناس
ساالنه 300 هزار ) TEU( كانتينر را دارد، گفت: 
ــه اهميت جابه جايي كاالها به صورت  با توجه ب
ــعه ظرفيت تخليه  ــان، توس ــري در جه كانتين
ــتوركار اداره  كل  ــري كانتينري در دس و بارگي
بنادرودريانوردي استان خوزستان قرار گرفت و 
اين امر موجب افزايش 29 درصدي جابه جايي 

اين نوع كاال در اين مدت شد. 
"عليرضا خجسته" با اشاره به اين كه حمل ونقل 
ــرعت و تسهيل حمل ونقل  كانتينري موجب س
ــردد، از افزايش ضريب ايمني  بين المللي مي گ
ــه محموالت،  ــه ب ــرقت و صدم ــر س كاال از نظ
ــرعت تخليه و بارگيري، صرفه جويي  افزايش س
در زمان حمل، كاهش هزينه تخليه و بارگيري، 
باز نشدن درب كانتينر از مبدأ تا مقصد، استقرار 
تناژ قابل توجهي از كاال در يك كانتينر، سهولت 
ــه از فضا در محل  ــتفاده بهين در چيدمان و اس
تخليه و بارگيري به عنوان مهم ترين مزاياي اين 

نوع از حمل ونقل ياد كرد.
ــهر به  ــاره به بندر خرمش ــا اش ــه ب وي در ادام

ــتان، از تخليه  عنوان دومين بندر كانتينري اس
ــزار و TEU( 893( كانتينر در  و بارگيري50 ه

اين بندر خبر داد.

ظرفيت ورودی شناورها در بزرگ ترین بندر صيادی كشور افزایش می یابد

معاون فنی اداره کل بنادرودريانوردی استان 
بوش�هر گفت: ظرفيت ورودی ش�ناورهای 
صي�ادی در بندر دير ک�ه بزرگ ترين بندر 
صيادی کش�ور به ش�مار م�ی رود، افزايش 

می يابد.
"حميد خليلی" در گفت وگو با خبرنگار بندرودريا، 

افزود: اسكله بلوك وزنی بندر دير به پايان رسيده 
و اميدواريم تا پايان دی ماه به بهره برداری برسد. 
وی اظهار داشت: اين اسكله 220 متر طول دارد 
ــناورهايی با آبخور 5/5 متر و  و برای پذيرش ش

ظرفيت دو هزار تن طراحی شده است. 
ــتان  ــی اداره  كل بنادرودريانوردی اس معاون فن

بوشهر گفت: جهت ايجاد اين اسكله اعتباری بالغ 
بر 25 ميليارد ريال منظور شده است. 

"خليلی" افزود: با بهره برداری از اين اسكله قسمتی 
از ساماندهی حوضچه تجاری بندر دير انجام شده 
و زمينه برای گسترش فعاليت های تجاری در اين 

بندر مهيا می شود.
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عدم هماهنگی بين ارگان ها موجب 
هدر رفتن سرمایة كشور می شود  

مدیرعامل شركت فرادریا عرشه در گفت و گو با بندرودریا

برای اجرای پروژه های مختلف بندری و دريايی، حضور کارفرما، پيمانكار و مهندس مشاور، امری 
بديهی محس�وب می شود. نظر به اين که مهندسان مش�اور، نقش اساسی در طراحي و نظارت بر 
کيفي�ت اج�رای پروژه ها دارند؛ به منظور تبيين جنبه های مختلف اين موضوع و مس�ائل مربوط 
به ترابري دريايي، گفت وگويی با "دکتر حس�ين قطبی"، مديرعامل "مهندس�ان مشاور فرادريا 

عرشه"، انجام داده ايم که در ادامه، از نظرتان می گذرد. 

ــه، در ابتدای  ــركت فرادريا عرش مديرعامل ش
ــركت  ــينة عملكرد اين ش ــو، به پيش گفت وگ
ــازه های دريايی، به 3  ــاره كرد و گفت: "س اش
ــيم می شوند، سازه هايی كه در كنار  بخش تقس
ساحل قرار دارند، سازه هايی كه در ساحل قرار 
ــاحل واقع  ــازه هايی كه دور از س گرفته اند و س
شده اند. شركت فرادريا عرشه، در هر سه بخش 
ــده فعاليت می كند و در سال 1385 نيز،  ياد ش
ــراري نظام مديريت  ــه اخذ گواهي برق موفق ب
كيفيت، از مؤسسة DNV در دو زمينة طراحي 
ــازه های دور از ساحل  ــاحلی و س سازه های س

شده  است". 
ــركت،  ــی"، افزود: "اين ش ــين قطب "دكتر حس
ــال است كه رتبه ي 1 سازه های  در حدود 2 س
ــزی و نظارت  ــت برنامه ري ــی را از معاون درياي
ــت جمهوری )سازمان مديريت  راهبردي رياس
ــت؛  ــابق(، دريافت كرده اس ــزی س و برنامه ري

ــب  ــركت صاح ــا  30 ش ــر 20 ت درحال حاض
صالحيت در كشور دراين زمينه وجود دارد كه 
ازميان آنها تعدادي كه داراي رتبه يك هستند 
بصورت فعال در رسشته سازه دريايي در كشور 

مشغول به فعاليت هستند".
ــن  ــون مهم تري ــت: "هم اكن ــه، گف وی در ادام
ــكل رقابتي است كه در رشته  دغدغه ی ما، ش
ــت. با شرايطی كه در  كاري ما بوجود آمده  اس
ــود دارد، موضوع حفظ كيفيت  ــن عرصة وج اي
ــای غيرقابل انكاری  ــداوم كار، از ضرورت ه و ت
ــت كه دچار چالش جدي شده  است. وقتی  اس
مناقصه ا يی برگزار می شود و شركت مشاور را از 
ــاب می كنند، اين روش، اگرچه  طريق آن انتخ
مزايايی دارد، ولی از معايبی نيز برخوردار است. 
ُحسن مناقصه، در اين است كه با توجه به بازار 
ــركت ها می توانند از بازار سهمي  كار، همة، ش
ــند و عيب چنين وضعيتی نيز اين  داشته باش

ــرای كاهش  ــت بي انتها ب ــت كه نوعی رقاب اس
ــوری كه در  ــی آورد؛ به ط ــه وجود م ــت ب قيم
جريان مناقصه ها، همكاراني هستند كه با تنها 
40 درصد تعرفه پيشنهاد قيمت ارائه مي كنند 
ــرا، كيفيت كار  ــن دليل، در طی اج ــه همي و ب
بشدت كاهش می يابد و كساني كه مي خواهند 
كيفيت حداقلي را حفظ كنند از صحنه رقابت 

حذف مي شوند.
ــركت فرادريا عرشه، خاطرنشان  مديرعامل ش
كرد كه روند فعاليت های اين شركت با رعايت 
ــي، به عنوان مهندس  اصول حرفه اي و مهندس
ــت تا صرفه جويی های  مشاور، موجب شده اس
ــور به وجود آيد؛ زيرا  ميلياردی، در اقتصاد كش
ــازی و عمليات مربوط به آن،  پروژه های بندرس
بسيار هزينه بر است و عدم دقت در اين مسائل، 

موجب ضرر و زيان های سنگين می شود. 
"قطبی"، در بخش ديگری از اظهارات خود، به 

گفت وگو
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به تدریج و با رشد پروژه های 
EPC در ایران، نقش مهندسان 

مشاور، توسعة بیش تری پیدا 
کرده است، زیرا به نوعی، هم 

بخش مّهمي از نقش کارفرما را 
به عهده می گیرند و هم مشاور 

پیمان کار تلقی می شوند.

ارزيابی دانش مهندسی داخل كشور در عرصة 
ــاز و طراحي بندری با رويكردهای  ساخت و س
ــی پرداخت و گفت: "بنده با بيان يك مثال،  مل
ــال  ــن موضوع می پردازم. ما از س ــه تبيين اي ب
ــعة بندر بوشهر، را طي يك  1384، طرح توس
ــه تحويل موقت  ــرا كرديم ك ــروژه EPC اج پ
ــوابق  ــد. وقتی س آن نيز چندي پيش انجام ش
ــكله ي قديم و يك پست  ــت اس اجرايی 9 پس
ــی می كردم، اثری از  ــريعتی را بررس اسكلة ش
مشاوران و پيمان كاران ايرانی، مشاهده نكردم. 
ــال های قبل از  ــه اين طرح ها، مربوط به س البت
ــعة   ــد. در مقابل آن، ما طرح توس 1351 می ش
بندر بوشهر را مطابق با متدهای روز مهندسی 
ــرا كرديم، به  ــب روزآمد، اج و روش های مناس
ــد از عمليات  ــدود 99 درص ــوری كه، در ح ط
مهندسی پروژه، در داخل كشور انجام شد و در 
ــی ويل، 100 درصد كارهای اجرايی،  بخش س
توسط پيمان كار ايرانی به انجام رسيد. بررسی 
ــته در  ــال گذش پروژه هايی كه در طول 30 س
كشور اجرا شده اند، نشان می دهد كه بكارگيري 
ــاخت و  ــان ايرانی، به ويژه در زمينة س مهندس
ــر به افزايش  ــازه های دريايی، منج طراحي س
ــطح كيفي كارها شده است". اين كارشناس  س
ــازه های دريايی، تصريح كرد: "دانش  ــد س ارش
فنی بكار گرفته شده از اين لحاظ، رشد ويژه ايی 
ــت و وجود پيمان كاران ماهر و فعال  داشته اس
ــت. به  ــده اس ــد كيفي پروژه  ها ش موجب رش
طوری كه سطح كيفی عمليات اجرايی، نسبت 

به گذشته قابل مقايسه نيست".
ــين قطبی"، در ادامة اين گفت وگو،   "دكتر حس
ــای برون رفت از چالش های  به زمينه ها و راه ه
موجود در فعاليت مهندسين مشاور اشاره كرد و 
گفت: "به قول يكی از اساتيد، همان طور كه يك 
فرد بيمار، درمان خود را به مناقصه نمی گذارد، 
ــيت هايی  ــز چنين حساس ــا ني ــته ی م در رش
ــاوره  ــتن امر مش وجود دارد. به مناقصه گذاش
ــا منجر به  ــت، تنه ــر قيم ــذاری آن ب و تأثيرگ
ــي، كاهش انگيزه  ــر از حد طراح طراحي باالت
ــي به روز و در نتيجه  براي بكاربردن دانش فن
افزايش قيمت در پروژه ها خواهدشد و می تواند 
ــته باشد.  ــياری، به همراه داش تبعات منفی بس
ــده نمی خواهم اصل موضوع مناقصه را  البته بن
ــؤال ببرم، ولی در جريان مناقصه  گذاری،  زير س
نبايد در يك سو قيمت و در طرف ديگر موضوع 
ــد، بلكه بايد ضمن  كيفيت عملكرد مطرح نباش
ــته  ــت وجود داش ــرف قيم ــه در يك ط آن ك
ــنجش كيفيت نيز حاكم باشد.  ــد، نظام س باش
ــا با تكيه بر  ــت و كيفيت، تنه ــد نظام  قيم باي
سيستم كيفيت صرف باشد؛ به عبارت ديگر در 
ــاور بايد قيمت ثابت و كيفيت  مناقصه هاي مش
ــن ترتيب می توان  ــت. به اي را به مزايده گذاش

ــين مشاور را  ــرايط موجود عملكرد مهندس ش
ــث قيمت مقطوع  ــرد ضمن اينكه بح اصالح ك
كه در سالهاي اخير مطرح مي شود بنظرم يكي 
ــت كه از اتالف  ــرات مثبت اين روش اس از ثم
سرمايه هاي ملي جلوگيري كرده و قيمت هاي 

خدمات مشاوري را واقعي نموده  است". 
ــزود: "هم اكنون، با صدور تعدادی نامه و  وی اف
مدارك، سطح كيفيت عملكرد مشاور سنجيده 
می شود، در حالی كه بايد مراجع مستقلی برای 
سنجش كيفيت، فعاليت داشته باشند. در واقع، 
مهندسين مشاوری كه دانش و مهارت مطلوبی 
دارند، از طريق نظام كارفرمايی مورد تأييد قرار 
ــركت فرادريا عرشه، در  بگيرند". مديرعامل ش
ــاور  ــين مش ادامه ی گفت وگو، به نقش مهندس
ــی پرداخت و در  ــازه های درياي ــاخت س در س
زمينه ی تبعات بعدی عدم استفاده از آن ها نيز 
توضيحاتی بيان كرد و اظهار داشت: "مهندسين 
مشاور، دو نقش محوری در پروژه های عمرانی 
و ساخت سازه های دريايی دارند؛ يكی اين كه به 

ــاور كارفرما در پروژه های سه عاملی  عنوان مش
ــه عاملی،  حضور دارند. منظور از پروژه های س
ــه دارای كارفرما بوده و  ــتند ك پروژه هايی هس
ــاور نيز به عنوان ناظر،  ــين مش در آن، مهندس
ــن دارای پيمانكار  ــغول به كارند و همچني مش
ــه عاملی، مهندسين  ــتند. در پروژه های س هس
مشاور، نقش های نظارتی و طراحی را بر عهده 
ــی و فعاليت در فاز مطالعاتی،  دارند. كار طراح
ــای اجرايی انجام  ــه كاره ــه ي ورود ب در مرحل
ــود. مطالعات صفر، يك و دو، نيز مربوط  می ش
به عمليات طراحی است. وقتی، اجرای پروژه به 
مناقصه گذاشته می شود، ما در آن جا، به عنوان 
مهندسين مشاور، نقش نظارتی را ايفا می كنيم 
و در نهايت، اين پيمانكار است كه نقش سوم را 

بر عهده می گيرد". 
ــه: "به تدريج و با  ــان كرد ك "قطبی"، خاطرنش
رشد پروژه های EPC در ايران، نقش مهندسان 
ــعة بيش تری پيدا كرده است، زيرا  مشاور، توس
ــي از نقش كارفرما را  به نوعی، هم بخش مّهم
به عهده می گيرند و هم مشاور پيمان كار تلقی 

می شوند". 
ــترده ی عدم استفاده  وی، در مورد تبعات گس
از مهندسين مشاور گفت: "چنين رويكردی را 
نمی توان از اساس تصور كرد؛ زيرا نظام ساخت 
و ساز و اجرای پروژه در كشور، براساس تضامن 
ــامل  ــه، پيش می رود كه طرفين آن ش 3 طرف
ــت.  ــاور و پيمانكار اس ــا، مهندس مش كارفرم
ــد تا پروژه  را  ــان به يكديگر تضمين می دهن آن
ــانند و حذف  ــالمت به پايان برس با صحت و س
ــای اجرايی را معلق  ــر يك از آن ها، قرارداده ه
ــين مشاور مختلف، بنا به نظر  می كند. مهندس
ــل مختلفی از  ــت در مراح كارفرما، ممكن اس
پروژه، فعاليت خود را انجام دهند كه اين امر، به 
روند اجرايی طرح، بيش ترين صدمه را می زند. 
مهندسين مشاور، قبل از شروع پروژه، بايد وارد 
ــت اطالعات را جمع آوری و  كار شوند، تا نخس
پردازش كنند و سپس فرآيند تصميم  سازي را 

براي كارفرمايان بخوبي انجام دهند". 
ــه آيا تنها  ــش،  ك ــخ اين پرس "قطبی"، در پاس
نظارت مهندسين مشاور، نشان دهندة استاندارد 
ــا خير؟ گفت: "حضور  ــت ي بودن يك پروژه اس
ــاور در مراحل مختلف پروژه،  ــين مش مهندس
ــت. اگرچه  ــت ولی كافی نيس ــرط الزم اس ش
ــاور، از هر نظر ضروری  ــين مش نظارت مهندس
ــت كه هيچ  ــت، ولی اين به معنای آن نيس اس
ــد آمد. موضوع  ــی در كار به وجود نخواه نقص
اين است كه مسؤول اصلی حفظ كيفيت اجرا، 
ــام اجرايی  ــی كه در نظ ــت. ضعف پيمانكار اس
ساخت و ساز كشور ما وجود دارد، اين است كه 
برای پيمانكاران، هيچ گونه نظام و الزامي مبنی 
ــتاندارد مهندسی تعريف  بر رعايت الگوهای اس
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ــتقرار نظام  ــتن گواهي اس ــده است و داش نش
كنترل كيفی، بر عملكرد آن ها الزامي نيست". 
ــود، افزود: "در  ــخنان خ "قطبی" در ادامه ی س
ــورهای دنيا، نظام مديريت كيفيت،  همه ی كش
ــود و بر  ــكاران تعريف می ش ــرای پيمان ابتدا ب
فعاليت آنان ناظران مجرب می گمارند، تا بتوانند 
ــفانه، در  ــد اجرا را كنترل كنند، ولی متأس رون
كشور ما، چنين شرايطی وجود ندارد و اگرچه 
مهندسين مشاور، بر روند اجرا نظارت دارند، اما 
ــا، نمي تواند تضمين 100درصد بر  نظارت آن ه

كيفيت اجرا باشد". 
"قطبی"، در مورد شرايط فعاليت در امور مربوط 
ــور، گفت: "دركل صنايع  به صنايع دريايی كش
ــري دريايي  و صنعت  ــتمل بر تراب دريايي مش
ــا روی كار آمدن مديريت  ــد. ب دريايی مي باش
ــازمان بنادرودريانوردی، رسيدگی به  جديد س
ــت هاي  امور ترابری دريايی، با بكارگيري سياس
ــان قرار  ــرلوحة كار ايش ــور در س ــي مح داناي
ــت، تا بتوانند، در راستای اصل 44 و  گرفته اس

سياست های كلی كشور حركت كنند". 
ــت دريايی نيز  ــه ی عملكرد صنع وی، در زمين
ــي فعاليت در عرصة صنايع  گفت: " اما از طرف
ــرايط مطلوبی برخوردار نيست در  دريايی، از ش
بخش زيربنايی و برخورداری از امكانات ساخت 
كشتي، ما دچار توسعه نيافتگی های چشمگيری 
هستيم. ياردهای كشتی سازی، دچار مشكالت 
ــتند كه شامل مسايل مربوط به  عديده ايی هس
نگهداری تأسيسات و كيفيت تجهيزات می شود. 
ــرداری  از بعد نرم افزازي هم،  در زمينه ي بهره ب
ــان تربيت شده و مجرب چندانی، در  كارشناس
ــور وجود ندارند. برخالف بخش بندرسازی  كش
ــبی برخوردار است، هر دو  ــرايط مناس كه از ش
ــی نيز، از نظر  ــش زيربنايی و صنايع درياي بخ
ــتركاً دچار  ــی و اعتباری مش ــن منابع مال تأمي
ــكل هستند و نياز فراوان به منابع سنگين،  مش

مستمر و در دسترس دارند". 
ــركت فرادريا عرشه، معتقد است  مديرعامل ش
ــدن در يك پروسه ی تجاری،  كه برای موفق ش
بايد عملكردمان مانند زنجيره  ايی به هم پيوسته 
باشد كه از ابتدا تا انتها تحت نظر يك مديريت 
واحد عمل نمايند. وی، در اين زمينه، می گويد: 
"هم اكنون كشتيرانی ما، تحت نظر يك مجموعه 
ــت و صنايع كشتی سازی، در بخش ديگری  اس
ــت؛ همچنين تبادالت تجاری  تعريف شده اس
ــود.  ــور نيز در جاي ديگری مديريت مي ش كش
ــودآور نيستند  بخش هايی از اين فعاليت ها، س
ــت كه  ــودآورند طبيعي اس و بخش هايی نيز س
دراين شرايط بخش زيانده تعطيل خواهد شد. 
ــورهای دنيا، اين چرخه ي تجاری،  در ديگر كش
ــرد، تا  ــتم قرار می گي ــك سيس ــان در ي هم زم
ــودآور است به بخشی كه زيا ن ده  بخشی كه س

است، متصل شود. درصورت اتصال تمام اجزاء 
ــه به حجم مبادالت،  ــي به يكديگر باتوج درياي
تأسيس بانك ها و مؤسسات سرمايه گذاری، در 
ــه و امكان پذير و  ــش كاماًل قابل توجي اين بخ

راه گشا خواهدبود". 
ــری از اين گفت وگو،  ــمت ديگ "قطبی"، در قس
ــات  ــت كنونی تأسيس ــاره به وضعي ضمن اش
ــور پيرامون پروژه های در دست  بندری در كش
اجرای شركت متبوع خود گفت: " روند تجارت 
ــمال و جنوب كشور را بايد از هم  دريايی در ش
جدا كنيم؛ اگرچه ارتباط هايی بين اين دو وجود 
دارد، اما به نظر می رسد: ساخت بنادر جديد در 
ــواحل خليج فارس، با احداث زيرساخت های  س
جديد در بندر شهيد رجايی، رو به افول خواهد 
گذاشت و ساير ارگان های دولتی، مانند وزارت 
نفت، تمايل پيدا كرده اند كه در مناطقی چون 
ــد. می توان  ــرمايه گذاری كنن ــای عمان س دري
گفت با احداث فاز 2 و 3 بندر شهيد رجايی تا 
مدت ها در بخش كالن دريايی مشكل چندانی 
ــته از آنكه زيرساخت  ــت، گذش نخواهيم داش
ــهر تا چابهار، نوسازی شده اند؛  بنادر، از خرمش
ولی در شمال كشور، وضعيت اين گونه نيست و 
فقدان حضور ناوگان دريايی مناسب و وابستگی 
ــمال دريای خزر، موجب شده  به كشورهای ش
ــعة بنادر شمال ايران، به  ــت كه رشد و توس اس

نوعی عقب ماندگی ناخواسته دچار شوند". 
ــون، بندر انزلی به عنوان محور  وی افزود: "اكن
ترابری شمال ايران، محسوب می شود كه دارای 
مشكالت دريايی زيادی از لحاظ رشد و توسعه 
است. اگرچه طرح های توسعه به منظور افزايش 
ظرفيت و اصالح اين بندر، در دست اجرا است، 
ولی محدوديت های زيادی در بندر انزلی ديده 
می شود. در استان مازندران، طرح توسعة بندر 
اميرآباد تحت مديريت اين شركت در حال اجرا 
است. اين بندر، در حدود 2 تا 2/5 ميليون تن 
ــاير بنادر، ميزان  ــبت س ظرفيت دارد كه به نس

ــون، در حال  ــود. ما اكن ــوب می ش كمی محس
ــرای ايجاد 4 ميليون تن ظرفيت  برنامه ريزی ب
ــون مترمكعب  ــدود 5 ميلي ــق انجام ح از طري
ــكله  هايي در  ــكن و اس اليروبی، احداث موج ش
ــتيم. احداث 5 پست اسكلة چند  اين بندر هس
ــز، همراه با ايجاد زمينه برای اتصال  منظوره ني
ــال انجام  ــری در ح ــه خط آهن سراس بندر ب
ــت كه ضرورت آن در شمال كشور احساس  اس
ــود؛ تا به دليل بسته بودن دريای خزر و  می ش
شرايط خاص ترابری در آن، بتوان سياست های 
ــجم اثرگذاری را، به منظور توسعة صنايع  منس

دريايی و ترابری دريايی ايجاد نمائيم". 
مقام مسؤول شركت فرادريا عرشه، در ادامه ی 
ــت: "در حال حاضر،  ــخنان خود، اظهار داش س
ــازمان بنادرودريانوردی در حال توسعة بندر  س
 EPCF ــورت ــن پروژه  به ص ــت. اي اميرآباد اس
ــن منابع از طريق  ــدارك، اجرا و تأمي )طرح، ت
همكاری پيمانكار( صورت می گيرد و بندر انزلی 
ــازمان بنادر و دريانوردي  نيز از منابع داخلي س
استفاده می كند. اّما مشكل امور تجارت دريايی 
ــور، عدم وجود برنامه ريزی منسجم  شمال كش
ــعة تجارت دريايی است. ارگان های  برای توس
ــت، اقدام  ــی، از جمله وزارت نف ــف دولت مختل
ــيس امكانات بندری كرده اند و در حال  به تأس
ــا بهتر آن  ــتند. ام ــعة بندر نفتی نكا هس توس
ــدر اميرآباد؛ با  ــا توجه به موقعيت بن بود كه ب
ــوردی اين كار  ــازمان بنادرودريان هماهنگی س
صورت می گرفت. در گيالن نيز، سازمان منطقة 
آزاد انزلی، در حركتی يك سويه، اقدام به ايجاد 
ــن كار، هم اثرات  ــت كه اي ــك بندر كرده اس ي
ــت محيطی دارد و هم بدون در  ــوب زيس نامطل
نظر گرفتن مسائل باالدستی در تجارت دريايی 

صورت گرفته است". 
ــخنان  ــزود: "بنده، در بخش ابتدايی س وی اف
خود، به عدم دقت در طراحی اوليه  اشاره كردم، 
ــازمانی كه با مصوبة  زيرا مشاهده می كنيم، س
ــدري با ظرفيت 1  ــت بن هيئت دولت، قرار اس
ــزار تنی احداث كند، آن هم  ميليون و 500 ه
ــاركت بخش خصوصی هستند، آن  ملزم به مش
ــاند؛ در صورتی كه  ــه 5 ميليون تن می رس را ب
ــای منطقه به نظر  ــن ظرفيت، بيش از نيازه اي
می رسد و بعد از آن نيز، بدون هيچ دليلي بندر 
را براي 11 ميليون تن ظرفيت طراحي مي كنند 
ــان دادكه  ــي كارشناسي نش درحالي كه بررس
ــت.  ــرح، 30 ميليون تن اس ــت واقعي ط ظرفي
ــان گر   خوب اين اقدامات، بيش از هر چيز، نش
عدم هماهنگی بين ارگانی و هدر رفتن سرمايه 
ــت و چه خوب است كه نهادهاي نظارتي و  اس

سياستگزاري جلوي اين موارد را بگيرند". 

حضور مهندسین مشاور در 
مراحل مختلف پروژه، شرط 
الزم است ولی کافی نیست. 

اگرچه نظارت مهندسین مشاور 
از هر نظر ضروری است، ولی 

این به معنای آن نیست که هیچ 
نقصی در کار به وجود نخواهد 

آمد. 
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چشمان ات سرنوشت من است
معرفی یك شاعر دریایی- 7- )غاده  السمان(

فرزاد آبادی 

جهان پيشينم را انكار می کنم
جهان تازه ام را دوست نمی دارم

پس گريزگاه کجاست؟
اگر چشمان ات سرنوشت من نباشد؟

ــوريه، در سال 1942  ــاعر و متفكر اهل س ــمان، نويسنده، ش غاده  الس
ــمان، رييس  ــدرش دكتر احمد الس ــق به دنيا آمد. پ ــالدی در دمش مي
ــگاه سوريه و وزير آموزش و پرورش بود. نخستين تجربه های غاده  دانش
ــويق ها و نظارت پدرش در نوجوانی به چاپ رسيد. غاده   ــمان، با تش  الس
السمان، مدرك ليسانس خود را در رشته ی ادبيات انگليسی از دانشگاه 
ــگاه آمريكايی بيروت و دكترای ادبيات  ــوريه، فوق ليسانس را از دانش س
انگليسی خود را از دانشگاه لندن دريافت نمود. مدتی در دانشگاه دمشق 
ــخن ران، كار  كرد، اما پس از چندی، برای هميشه از  به عنوان استاد س
ــر  ــيد و به دنيای مطبوعات روی آورد. او برای نش ــت كش اين كار دس
ــر  ــيس كرد، كه تنها، آثار خود را منتش ــاراتی تأس آثار خود، دفتر انتش
ــمان ات سرنوشت من  ــتين مجموعه ی قصه ی او، با نام "چش كند. نخس
است"، در سال 1963 منتشر شد. "به تو اعالن عشق می كنم"، يكی از 
مجموعه های قصه  ی اوست، كه در سال 1976 ميالدی به چاپ رسيد و 

او را به عنوان يك زن نويسنده، به جهان معرفی كرده است. 
ــمان در قصه هايش، از رنج های مردم لبنان سخن رانده است.  غاده  الس
ــت كه در سال 1973 به  " كوچ  بندرهای قديمی"، مجموعه قصه ايی اس
چاپ رسيد. مجموعه قصه ی " ماه چهار گوش" در سال 1998 از سوی 

ــگاه آركانزاس آمريكا، او را برنده ی جايزه ی ادبی كرد و رمان ديگر  دانش
ــپانيولی، در سال 1999 جايزه ی ملی  او با نام "بيروت 75"، به زبان اس
ــپانيا را به خود اختصاص داد. از ديگر آثار او، می توان به مجموعه ی  اس
ــهادت می دهم بر خالف باد" )1987(،  ــعرهای "عشق" )1973(، "ش ش
ــق در ميان دوات"  ــمن ها" )1996(، "زنی عاش ــرای ياس ــی ب "غم نامه اي

)1995(، "ابديت، لحظه ی عشق" )1999( نام برد.
"در قهوه خانه ساحلی می نشينم
و به كشتی هايی خيره می شوم
كه در بی نهايت زاده می شوند

و ترا می بينم كه
از قاره ی روبه رو می آيی 

و بر روی آب، شتابان
گام برمی داری

تا با من قهوه بنوشی
همچنان كه عادت  ما بود

پيش از آن كه بميری 
چيزی ميان ما دگرگون نشده است

اما من بر آن شده ام تا 
ديدار پنهانی مان را  حفظ كنم

هر چند كه مردمان پيرامون من 
می پندارند كه 

آن كه مرد 

آشنایی
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ديگر باز نمی گردد!"
ــان به ويژه از مصيبت پنهان  ــمان در آثارش، از درد و رنج انس غاده  الس
ــرب، آثار او را با  ــياری از منتقدان ع ــان روايت می كند. بس ــكار زن و آش
ــته های "ويرجينياولف" همانند دانسته اند. قصه ها و رمان های غاده   نوش
السمان، به سيزده زبان ترجمه شده است و همان طور كه خودش معتقد 
ــعارم را ترجمه كردند.  ــت: "برای نخستين بار، ايرانيان بودند كه اش اس

زيرا، تنها عاشقانند كه راز معشوق را درمی يابند."
"آن گاه كه درباره ی تو می نويسم 

كاغذم دريا می شود
حروفم پرندگان سپيد نوروزی

 كه بر فراز پهنه ی آب به پرواز درمی آيند.
و امواج عشق را با يكديگر رد و بدل می كنند

و قلمم صدای آرام بال ها را به گوش می رساند
آن گاه كه درباره ی تو می نويسم

از بوم، به هزاردستان بدل می شوم.  
و آن گاه كه مرا می ستايی

در آيينه به طاووسی ماننده ام...
و آن گاه كه نسيم نفس هايت
از فراسوی گفت وگو می وزد

چون پرستويی مشتاق
به سوی تو صف می زنم.

و چون به من خيانت می كنی
سر در ريگ فراموشی می سپارم

چونان شترمرغ ساده دل
و آن گاه كه با من می ستيزی

به خفاشی بدل می شوم
كه جهان را سری به عقب برگشته می انگارد.

آه... سرور!
از من هرچه كه می خواهی

می توانی ساخت
جز طوطی!"

ــارت زنانه ی او  ــمان، می توان به جس ــعار غاده  الس از ويژگی های مهم اش
اشاره كرد كه در سرزمين عرب كه دارای فرهنگی بسته است، او توانسته 
ــا كننده  ــعر و با درو نمايه يی افش ــات درونی خود را در قالب ش احساس
روايت كند! و در مجموعه ی شعرهايش كه حول محور عشق است، نگاهی 
انسان  گرايانه داشته باشد. غاده  السمان، با نگاهی اجتماعی به جامعه اش، 
ــق را تصوير می كند. غاده  السمان، يك زن روشن فكر عرب است كه  عش

نسبت به جنگ و خشونت های انسانی، ديدگاه خاصی دارد.
"... بيروت نخل و سيب اش را ترك می كند

تا در دريای اش خاموش گردد
چون بسته ی كوچك قهوه

كه در فنجان حل می شود..."
ــت كه نه تنها احساسات اش را بروز می دهد،  ــمان، شاعری اس غاده  الس
ــعر او، نه تنها به درونيات خود، به عنوان  ــا می كند. ش بلكه آن ها را افش
ــد، بلكه رابطه ی خود را با  ــك زن توجه می كند و آن ها را بيان می كن ي
ــعر او گريختن از  ــازد. ش ــط اجتماعی پيرامون خود نيز از نو می س محي
ــت او از  ــت و هر چه كه برای او محدوديت اس تمام مركزهای قدرت اس

آن می گريزد.
"اين دلتنگی مرا در هم می شكند

بدون لبنان، تبعيدی در هرجا
اما با بالل فروش كنار ساحل    چه بگويم

وقتی به بيروت برمی گردم     و ترا با من نمی بينند!!
با گاری زنگ زده و شوره بسته مرطوب و داغش

چه بگويم
گاهی فقط، نام من و تو را

به خاطر دارد
از وقتی كه اسم های مان را 

روی بدنه ی كهنه اش كنديم
در شبی داغ و فراموش ناشدنی بر ساحل "المناره"؟

به ماهی ها و چلچله های دريايی 
چه بگويم..." 
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