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فّناوری نانو، همۀ آینده

کـه ریچـارد فاینمـن برنـدۀ جایـزۀ نوبـل فیزیـک در 29 دسـامبر سـال 1959  زمانـی 
کوچـک وجـود  کـرد" فضـای زیـادی در سـطح  میـادی طـی یـک سـخنرانی اعـام 
کـه بـه ریـز ذره     هـای آینده     سـاز معروفنـد و آنهـا بخشـی از آینـده نیسـتند بلکـه  دارد 
ح  همـۀ آینده     انـد"، کمتـر کسـی متوجـۀ حرف     هـای او شـد کـه بـرای اولیـن بـار مطـر
کـه  کـرد  می     شـد. صحبت     هـای او زمانـی حاضـران را بیـش از پیـش شـگفت     زده 
گفـت: "بـا ایـن ریـز ذره هـا می     تـوان تمـام دائره     المعـارف بریتانیـا را بـر روی یـک 
کـرد" یعنـی ابعـاد آن بـه انـدازۀ یـک بیسـت و پنـج هـزارم ابعـاد  سـنجاق نـگارش 
زدن     هـای  کـف       میـان  در  او  تعجب     برانگیـز  سـخنرانی  می     شـود.  کوچـک  واقعـی 
کـه بـه درسـتی نمی     دانسـتند آینـدۀ علمـی جهـان آبسـتن چـه حوادثـی  حاضـران 
اسـت، بـه پایـان رسـید اّمـا ایـن، آغـاز بیـداری جهـان بـرای رمزگشـایی از سـخنان 
دموکریتـوس، فیلسـوف یونانـی بـود کـه 400 سـال قبـل از میاد مسـیح با اشـاره به 
ذرات سـازندۀ مـواد، از واژۀ اتـم )علـم نانـو(- که در زبان یونانی به معنای تقسـیم 

نشـدنی اسـت- در آثـار خویـش نـام بـرده بـود.
 چنیـن شـد کـه ابعـاد رشـد نیافتـۀ فّنـاوری نانو روز به روز آشـکارتر شـد و پژوهش     ها 
و تحقیقـات در پیرامـون اثـرات تحو     ل     آفریـن و بـاور نکردنـی ایـن ذره     های کوچک 

بـا کاربردهای بزرگ، شـروع شـد.
حـاال دیگـر صنعـت نانـو محـور آینـدۀ علمـی جهـان شـده و ایـن فّنـاوری در تمـام 
گرفته تا جان آدمیزاد - قابل مشـاهده اسـت و روز به روز هر  غ  رشـته     ها- از شـیر مر

چـه بیشـتر گنجینـۀ نهانـی آن کشـف می     شـود.
متخصصـان ایـن صنعـت می     گویند در آینده، هیچ نوع نـوآوری     ای فرصت برابری 

] بهروز  قهرمانی [  

کلیـۀ علـوم و صنایـع  بـا فّنـاوری نانـو نخواهـد داشـت زیـرا دسـتاوردهای علـم در 
کامپیوتـر و هـر آنچـه در  گاز، پتروشـیمی، دفاعـی، الکترونیـک،  پزشـکی، نفـت و 
کشـورهای زیادی برای  جهان به چشـم می     خورد،  روز به روز شـکوفاتر می     شـود و 

رقابـت در ابـداع و نـوآوری در زمینـۀ آن از هـم پیشـی می     گیرنـد.
بـازار  آینـده،   تـا 15 سـال  کـه در 10  اسـت  آن  از  کـی  برآوردهـا و پیش     بینی     هـا حا
محصـوالت نانـو چنـان در تـار و پـود تجـارت جهانی رخنه خواهد کـرد که هیچ داد 

و سـتدی قـدرت برابـری بـا آن را نخواهـد داشـت.
گام     هـای عملـی بـرای ورود بـه حـوزۀ فّنـاوری نانـو در ایـران  سـال  در ایـن جهـت 
1379 برداشـته شـد و در سـال 1380 جرقه     هـای بعـدی زده شـد. تشـکیل سـتاد 
ویـژۀ توسـعۀ فّنـاوری نانـو بـه ریاسـت معـاون اول رئیـس جمهـور  بـه پژوهـش و 
تحقیقات جامۀ عمل پوشـاند و امروز با چنان پیشـرفتی در این عرصه مواجه     ایم 
کـه دنیـا را حیـرت زده کـرده و یـک پله از تمام کشـورهایی که حرفی برای گفتن در 
ایـن بخـش دارنـد، باالتـر ایسـتاده     ایم به هر حال ایـران درحال     حاضـر با بهره     گیری 
از متخصصـان زبـده و خبـره     ای کـه ِعـرق ملـی دارنـد بـه پیشـرفت غیرقابـل بـاوری 
کـه برخـی از کشـورها دسـت نیـاز بـه  در ایـن زمینـه دسـت یافتـه اسـت بـه گونـه     ای 

کرده     انـد. کشـورمان دراز  سـوی 
گرفتیـم سـهمی در معرفـی هرچـه بیشـتر  بـا ایـن توصیـف در ایـن شـماره تصمیـم 
گزارش ویژه به  که در قالب  صنعت نانو به ویژه در صنعت دریایی داشـته باشـیم 

عنـوان "بـرگ سـبزی تحفـۀ درویـش" تقدیـم خواننـدگان عزیز می     شـود. 
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فناوری نانوپرونده ويژه

کشــور  ــا ورود بــه صنعــت دریایــی  ــاوری نانــو ب فّن
ابداعــات و نوآوری هــای جدیــدی را بــه ارمغــان 
کــه در نــوع خــود بی نظیــر اســت. مســلمًا در  آورد 
آینــده شــاهد شــکوفایی بیشــتر صنایــع مرتبــط 
فّنــاوری  از  اســتفاده  بــا  دریایــی  حمل ونقــل  بــا 
ــی  ــوان ســؤال مقدمات ــه  عن ــود. ب ــو خواهیــم ب نان
ابتــدا  می کنیــم  درخواســت  عزیــز  مدعویــن  از 
بیــن  ارتبــاط  شــکل گیری  نحــوۀ  بــه  اشــاره  بــا 
فّنــاوری  توســعه  ســتاد  و  کشــتیرانی  صنعــت 
نانــو، تحــوالت ناشــی از فّنــاوری نانــو در بخــش 

کننــد. صنایــع دریایــی را تشــریح 

نویــن  فنـــــــــاوری های  پورحــق وردی:  غالمعبــاس 
ــرات،  ــع مخاب ــراوانی در صنای ــای فـــــ ــو ظرفیت ه نان

در  همچنیــن  و  داشــته  الکترونیــک  و  کامپیوتــر 
حوزه هــای دیگــری ماننــد تولیــد فایبرگاس هــا، نانــو 
ــاذب های ارتعاشــی، جاذب هــای  کامپوزیت هــا، جــــ
صنایــع  آتــش،  مقابــل  در  مقــاوم  مــواد  و  صوتــی 
کاربــرد بســزایی دارد.  نیــز  کشتی ســازی  دریایــی و 
مناســب  پوشــش های  ایجــاد  در  نانــو  تکنولــوژی 
ســاخت  در  آن  اســتفادۀ  دریایــی،  صنایــع  بــرای 
کــه از مقاومــت باالیــی  شــناورها و ســازه های دریایــی 
می باشــد.  اهمیــت  حائــز  بســیار  اســت  برخــوردار 
ســوخت حاصــل از تکنولــوژی نانــو ده هــا برابــر بیشــتر 

می کنــد. آزاد  انــرژی  معمولــی،  ســوخت  از 
ایــران  در  اخیــر  نانــو در ســال های  فّنــاوری  بحــث 
ح شــده و نقــش ارزنــده ای در توســعۀ صنایــع  مطــر
کــرده اســت  دریایــی دارد و بــه نوعــی آن را هدفمنــد 

کــردن  طــی  حــال  در  کشــور  دریایــی  صنایــع  زیــرا 
دوران تکامــل خــود اســت و اســتفاده از ایــن فنــاوری 
کنــد. بخــش  می توانــد ایــن ســیر تکامــل را تســریع 
کشــتی،  عمــده صنایــع دریایــی در زمینــۀ ســاخت 
می شــود  خاصــه  بنــدری  تجهیــزات  و  فراســاحل 
در  درســتی  بــه  تکنولــوژی  ایــن  مفیــد  کاربــرد  و 
ــفندماه 1397  ــر اس ــد و اواخ ــایی ش ــتیرانی شناس کش
ایــران  اســامی  کشــتیرانی جمهــوری  بــا همــکاری 
متخصصــــــان  از  متشــکل  مشــترک  کارگــروه  یــك 
ریاســت  نهــاد  نانــوی  متخصصــان  و  شــرکت  ایــن 
کارهــای  کــه در ایــن جهــت  جمهــوری تشــکیل شــد 
ایــن  اســت. در  گرفتــه  نیــز صــورت  بســیار خوبــی  
کارگــروه پیشــرفت خیلــی خوبــی  کوتــاه، ایــن  مــدت 
کــه در مرحلــۀ اول توانســت  داشــته اســت بــه طــوری 

بررسی جايگاه فّناوری نانو در صنعت دريايی كشور طی ميزگرد مديران ناوگان ملی با ستاد توسعه فّناوری نانو؛

پیشرفت متخصصان ایرانی در عرصۀ فّناوری نانو 
شگفت انگیز است

فّنـاوری نانـو در ایـران و جهـان چـه نقشـی دارد. ایـن صنعـت چگونـه توانسـته اسـت در مدت زمـان محـدودی مبـدع ایـن همـه تحـوالت باشـد و تمامـی 
کنـد؟ کشـورها را وادار بـه رقابـت 

کار کارستانی انجام  ح می شود که چگونه ایران موفق شده است با دگرگونی و تحول عظیمی که در این صنعت پدید آورده،  از سوی دیگر این سؤال مطر
کیفی  کمی و  کره و چین خواسـتار تولیدات نانویی ایران باشـند؟ در این میان سـتاد توسـعه فّناوری نانو چه نقشـی در ارتقای  کشـورهایی مانند  که  دهد 
تولیدات دارد و همچنین چه اقدامات جدیدی با استفاده از فّناوری نانو برای دستیابی به سوخت کم سولفور و روغن و رنگ کشتی ها انجام شده است.
کارشناسـان کشـتیرانی و سـتاد توسـعه فّناوری نانو و اسـتادان دانشـگاه  ایـن مباحـث و ده هـا سـؤال دیگـر باعـث شـد تـا پیام دریـا در میزگـردی بـا مدیران و 

بـه بحـث و بررسـی ایـن صنعـت جدیـد و نقـش آن در صنایع دریایـی بپردازد.
فرهـوش  حجـت ا...  مهنـدس  کشـتی،  مدیریـت  شـرکت  مدیرعامـل  پورحـق وردی  غالمعبـاس  مهنـدس  از:  عبارت انـد  میزگـرد  ایـن  در  حاضـر  اعضـای 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران، مهنـدس  گـروه  مدیرعامـل شـرکت خیبـر، مهنـدس عبدالرضـا محبـی رئیـس دفتـر مطالعـات و نظـارت بـر امـور نـاوگان 
کشـتی، مهنـدس محمدحسـین طالـع زاری معـاون دفتـر تحقیـق و توسـعه فنـی شـرکت  مهـدی مجیـد مدیـر دفتـر تحقیـق و توسـعه فنـی شـرکت مدیریـت 
مدیریـت کشـتی، دکتـر حمیـد دالوری عضـو  هیئت علمـی دانشـگاه تربیـت مـدرس، دکتـر علی اصغـر نجیمـی معـاون صنعـت در سـتاد ویژه توسـعه فّناوری 

نانـو و رضـا سـلطانعلی زاده مدیـر بخـش دریایـی در سـتاد ویـژه توسـعه فّنـاوری اطالعـات. 

علی اصغر نجیمیحجت ا... فرهوش عبدالرضا محبی غالمعباس پورحق وردی
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غالمعباس پورحق وردی: 
نـــــــــــانو  نـــــــــوین  فنـــــــاوری هـــــــــــــای 
صنایــع  در  فـــــــراوانی  ظرفیت هــای 
ونیــک  الکتر و  کامپیوتــر  مخابــرات، 
حوزه هــای  در  همچنیــن  و  داشــته 
دیگــری ماننــد تولیــد فایبرگالس هــا، 
جـــــــــــــــاذب های  نانــو کامپوزیت هــا، 
و  صوتــی  جــــــــــاذب های  ارتعاشــی، 
مــواد مقــاوم در مقابــل آتــش، صنایع 
دریایــی و کشتی ســازی نیــز کاربــرد 

دارد. بســزایی 

عبدالرضا محبی: 
فعالیت هــای صنعــت دریایــی فقــط 
بــا  نیســت.  کشــتیرانی  بــه  محــدود 
توجــه بــه حمــــــــایتی کــه کشــتیرانی 
جمهــوری اســالمی ایــــــــران در مــورد 
اســتفاده از تکنولــوژی پیشــرفتۀ نانو 
کارشناســانه  برنامه هــای  انجــام  در 
داشــته اند و ارتبـــــــــاط خــوب ایجــاد 
شــده بــا ســتاد فّنــاوری نانــو و ســایر 
ستـــــــــادهای باالدســتی می تــــــــوان 
هســتۀ کارآمــدی را در ایــن حــوزه در 

کشــتیرانی شــکل داد.

کنــد. بــا توجــه بــه تجــارب ســازمانی قبلــی به عنــوان 
هســتۀ مرکــزی، برخــی فعالیت هــا را در ایــن حــوزه بــا 
ــای  ــی از حوزه ه ــرد. برخ ک ــم  ــال خواهی ــر دنب یکدیگ
کاربــردی دریایــی فّنــاوری نانــو عبارت انــد از صنعــت 
فراســاحل، تصفیــه آب، انــواع پاالیشــگاه ها، انــواع 
کشــتی و نیــز ملزومــات مــورد نیــاز  مــواد اّولیــه ســاخت 
ــی  ــواد مصرف ــن و م ــوخت، روغ ــه س ــتی ها از جمل کش
سیســتم های  در  رفتــه  کار  بــه  تکنولوژی هــای  تــا 
انــواع  جاذب هــا،  انــواع  الکترونیــک،  کنتــرل، 
کــه بخشــی از ایــن مــوارد بــه  ســامانه های ارتباطــی 
ــوط  ــتی مرب کش ــد  ــه تولی ــر ب ــش دیگ ــتیرانی و بخ کش
کشــتیرانی  کــه  حوزه هایــی  همچنیــن  می شــود. 
کشــتی ها را از آنهــا تأمیــن می کنــد ماننــد  مایحتــاج 
روغــن، ســوخت و ســایر صنایــع جانبــی، مشــمول 

می باشــند. ع  موضــو ایــن 
فّنــاوری نانــو بــا تاش و زحمــات فراوان دانشــمندان 
کشــور پایه ریــزی شــده و اعتبــار جهانی  ایــن حــوزه در 
کنــون ایــن فّنــاوری  کــه ا کــرده اســت بــه طــوری  پیــدا 
کشــور، بــه  بــا حمایت هــای مســتمر مقامــات ارشــد 

غ رســیده اســت. بلــو

کشــتیرانی جمهــوری اســامی  حجــت ا... فرهــوش: 
ایــران از 26 ســال پیــش رســالت خــود را در بحــث 
کشــور بــا  خودکفایــی و حمایــت از تولیــدات داخــل 
روغن هــای  بعــد  و  دریایــی  رنگ هــای  از  اســتفاده 
بــا  اســت.  کــرده  آغــاز  شــیمیایی  مــواد  و  دریایــی 
کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران  وجــود اینکــه 
شــناورهای  روی  بــر  اقــام  ایــن  اســتفاده کنندۀ 
خــود اســت ولــی بــا اتــکا بــه دانــش فنــی بــاالی خــود 
داخــل  تولیــدات  میدانــی  آزمایــش   بــرای  همیشــه 
خصــوص  ایــن  در  اســت،  بــوده  پیش قــدم  کشــور 
یــک شــرکت  تولیــد  محصــول روغن موتــور اصلــی، 
کشــتیرانی جمهــوری اســامی  ایرانــی بــا همــکاری 
ــه  گرفت کار  ــه  ــاوگان ب ــناورهای ن ــی از ش ــران در یک ای
شــد و پــس از انجــام آزمایش هــای مربوطــه توســط 
شــرکت وارتیســا، محصــول فــوق تأییدیــۀ جهانــی 

گرفــت. 
شــکل  همیــن  بــه  نیــز  رنــگ  زمینــۀ  در  همچنیــن 

ــری  ــک س ــاخت ی ــو، س ــوژی نان ــتفاده از تکنول ــا اس ب
ح هــای  طر و  ببــرد  جلــو  را  فیلترهــا  و  ملزومــات  از 

دیگــری را نیــز در دســت اجــرا دارد.
کشــور  در  نانــو  حــوزۀ  در  خوبــی  بســیار  تیم هــای 
فعالیــت دارنــد و تولیــدات فراوانــی را در نمایشــگاه ها 
کــه  عرضــه می کننــد. بــه همیــن جهــت تقاضــا داریــم 
ــا  محــدود نباشــد.  دامنــۀ فعالیت هــا در صنعــت دری
از ایــن ســتاد تقاضــا داریــم در جهــت اســتفادۀ بهینــه 
از ایــن تکنولــوژی، نیازهــای مالــی صنایــع دریایــی را 
کــه  کننــد  از طریــق ســتاد ریاســت جمهوری پیگیــری 
دیگــر شــرکت ها در ایــن زمینــه دغدغــه ای نداشــته 
باشــند و بایــد ایــن نیازهــای فنــی در کشــور شناســایی 

و بــه درســتی تقســیم بندی شــود. 

جمهــوری  کشــتیرانی  از  بایــد  محبــی:  عبدالرضــا 
و  متولــی  کــه  دریــا  پیــام  نشــریۀ  و  ایــران  اســامی 
کــه  کنــم چــرا  میزبــان ایــن میزگــرد شــده اســت تشــکر 
بخشــی از محصــوالت بــه  دســت آمــده از تکنولــوژی 
کشــتی ها  کاربــرد مؤثــری در صنایــع دریایــی و  نانــو 
ســتاد  همــکاران  از  خــود  نوبــۀ  بــه  مــن  دارنــد. 
کردنــد و از  ع را پیگیــری  کــه بــا عاقــه موضــو نانــو 
و  همچنیــن  کشــتیرانی  کلیــه همــکاران، مدیــران 
کــه زمینــۀ ایــن هم اندیشــی را فراهــم  پیام دریــــــــــا 
صحبت هــای  تأییــد  ضمــن  سپاســگزارم.  نمودنــد 
در  نانــو  تکنولــوژی  کاربــرد  زمینــۀ  در  همــکاران 
حوزه هــای مختلــف صنایــع از جملــه صنایــع دریایــی 
ــت  ــای صنع ــه فعالیت ه ک ــت  گف ــد  ــل بای و حمل ونق
بــا  نیســت.  کشــتیرانی  بــه  محــدود  فقــط  دریایــی 
کشــتیرانی جمهــوری اســامی  کــه  توجــه بــه حمایتــی 
پیشــرفتۀ  تکنولــوژی  از  اســتفاده  مــورد  در  ایــران 
کارشناســانه داشــته اند  نانــو در انجــام برنامه هــای 
ــو  ــاوری نان ــا ســتاد فّن ــاد شــده ب ــاط خــوب ایج و ارتب
هســتۀ  می تــوان  باالدســتی  ســتادهای  ســایر  و 
کشــتیرانی شــکل داد.  کارآمــدی را در ایــن حــوزه در 
ــتاد  ــای س ــا اعض ــش ب ــدی پی ــه چن ک ــاتی  ــی جلس ط
فّنــاوری ریاســت جمهــوری داشــتیم، مشــخص شــد 
جمهــوری  ریاســت  نــوآوری  و  شــکوفایی  صنــدوق 
کشــور حمایــت  نیــز قویــًا از توســعۀ ایــن فّنــاوری در 

رضا سلطانعلی زادهمهدی مجیدحمید دالوری محمدحسین طالع زاری
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بــا  را  خــــــــــارجی  تــــــولیدکننـــــــده های  تــــــوانستیم 
انتقــال  تــا  کنیــم  تـــــــــولیدکنندگان داخلــی مرتبــط 
کــه چهــار  گیــرد  انجــام  تکنولــوژی و فرموالســیون 
معتبــر  لیســانس های  داخلــی  تولیدکننــده  شــرکت 

کرده انــد.  دریافــت  را  جهانــی 
کــه تولیدکنندگان  در بحــث  مــواد شــیمیایی در حالی 
خارجــی حاضــر بــه انتقــال تکنولــوژی و فرموالســیون 
فــروش  فقــط  و  نبودنــد  ایرانــی  تولیدکننــدگان  بــه 
بــا  داشــت،  اهمیــت  برایشــان  شــیمیایی  مــواد 
اســتفاده از توانایــی تولیدکننــدگان مــواد شــیمیایی 
داخلــی، مهندســی معکــوس و تولیــد مــواد شــیمیایی 
در داخــل انجــام شــد و در حــال حاضــر ســه، چهــار 
ــی  ــیمیایی دریای ــواد ش ــۀ م ــور در زمین کش ــرکت در  ش

تولیدکننــده هســتند. 
کــه بــه  کنــون 95 درصــد از ملزومــات دریایــی  هم ا
کــه حــدود 60  2500 قلــم رســیده اســت و روغــن نیــز 
درصــد از تــدارکات مــا را تشــکیل می دهــد از داخــل 

کشــور تأمیــن می شــود. 
پیش قــدم  نانــو  حــوزۀ  در  کشــتیرانی  نیــز  بــار  ایــن 
اســت و به عنــوان اولیــن شــرکت در صنعــت دریایــی 
کــه آمادگــی خــود را بــرای آزمایــش میدانــی  می باشــد 
کــرده  اعــام  نانــو  تکنولــوژی  از  اســتفاده  در حــوزۀ 
کاری پــس از تشــکیل  اســت. مــا در مــدت 60 روز 
کمیتــه  نانــو، فیلترهــای ســوخت را از برخــی کشــتی ها 
ــه  ک ــم  ــرده و تحویــل تولیدکننــدگان داده ای ک ــاده  پی

نامــه آمــاده بــودن نمونــه فیلترهــا نیــز دریافــت شــده 
اســت. امیدواریــم هــر چــه زودتــر بتوانیــم آزمایــش 
کنیــم. در زمینــۀ  کشــتی ها آغــاز  میدانــی را هــم روی 
خواهیــم  نتیجــه  بــه  مســلمًا  ســوخت  فیلترهــای 
کــه بســیار  رســید ولــی در رابطــه بــا فیلترهــای هــوا 
آزمایــش  بایــد  فنــی  واحدهــای  هســتند  حســاس 
فنــی اطمینــان حاصــل  از نظــر  و  انجــام بدهنــد  را 
کننــد. همچنیــن در زمینــۀ ملزومــات مصرفــی مــورد 
کشــتی ها لیســتی از اقــام تولیــدات شــرکت های  نیــاز 
کــه اقــدام الزم بــه  نانــو از ســتاد دریافــت شــده اســت 

عمــل خواهــد آمــد.
رنـــــــگ  بحــث  در  دانـــش بنیــــــان  شــــــــرکت های 
بخـــــــش  در  و  کرده انــد  زیــــــــادی  پیشــــــرفت های 
را  رده بنــدی  مؤسســات  تأییدیــه  نانــو  فّنــــــــاوری 
کــه بــه نوعــی یــک اختــراع ملــی  دریافــت نموده انــد 
ــو را روی  ــد رنــگ نان ــار بای محســوب می شــود. یک ب
کــرد تــا از تطابــق بــا الزامــات دریایــی  کشــتی امتحــان 
کــه در ســکوها و  آن مطمئــن شــویم. آزمایش هایــی 
فراســاحل انجــام شــد بازدهــی خوبــی داشــت ولــی 
کشــتی ها متفــاوت اســت.  ع در بحــث  ایــن موضــو
ع شناســایی نیازهــا و تأمیــن بودجــه  از طرفــی موضــو
مــا  اســت.  حــوزه  ایــن  در  مهــم  بســیار  مباحــث  از 
ایــن  بــه  کــه  داریــم  حمایــت  توقــع  نانــو  ســتاد  از 
نمونه هــا  تولیــد  بودجــه  خصــوص  در  شــرکت ها 
باالرفتــن  بــه  نانــو  کــه  برســانند. همان طــور  یــاری 

و  یدکــی  قطعــات  مقاومــت  و  اســتفاده  میــزان 
نیــز  نســبت  همیــن  بــه  می کنــد  کمــک  ملزومــات 

باالســت.  آن  تولیــد  هزینه هــای 
آغــاز  از  بایــد  داخلــی  نیازهــای  شناســایی  دربــارۀ 
کامــل  حرکــت در ایــن مســیر تــا رســیدن بــه بازدهــی 
امیدواریــم  کنیــم.  پیگیــری  را  ع  موضــو دقــت  بــا 
بــردن  بــاال  جهــت  در  تکنولــوژی  ایــن  از  بتوانیــم 
اقــام  مصــرف  زمــان  میــزان  افزایــش  و  کیفیــت 

کنیــم. اســتفاده 

دســتکاری  بــه  نانــو  فّنــاوری  نجیمــی:  علی اصغــر 
کــه  ــی و اتمــی مــواد اطــاق می شــود. زمانــی  مولکول
ابعــاد مــواد بــه )مقیاســی از طــول( یــک میلیــاردم 
فیزیکــی،  خــواص  می رســد  نانــو   100 زیــر  بــه  متــر 
کوآنتومــی آن نیــز  مکانیکــی، شــیمیایی و خــواص 
را  طــا  مــا  همــۀ  مثــال  عنــوان  بــه  می کنــد.  تغییــر 
بــا رنــگ زرد می شناســیم حــال وقتــی طــا را خــرد 
کــه ابعــاد آن بــه زیــر 100 نانــو  گونــه ای  می کنیــم بــه  
بــه  را  آن  می تــوان  اپتیکــی  خــواص  در  برســد  متــر 
رنگ هــای مختلــف از جملــه رنــگ ســبز مشــاهده 
کــرد. یــا مثــًا در ال. ای. دی هــا، نیمه هادی هــا را 
بــه ابعــاد نانــو متــر می رســانند و بــه  خاطــر خــواص 
ــاال مــی رود.  ــر ب کیفیــت تصوی ــد  ــه دارن ک اپتیکــی ای 
از ویژگی هــای دیگــر اینکــه در ابعــاد نانومتــری حتــی 

می تــوان نقطــۀ ذوب مــواد را هــم تغییــر داد.
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نانومتــری،  ابعــاد  در  خــواص  ایــن  دالیــل  از  یکــی 
کــم شــدن  کــه بــا  افزایــش ســطح بــه حجــم اســت 
گــر یــک  ابعــاد مــواد، حجــم آن بــاال مــی رود مثــًا ا
مترمربــع  نیــم  حــدود  آن  ســطح  کــه  را  قنــد  کلــه 
را  قنــد  و حبــه  کنیــم  تبدیــل  قنــد  بــه حبــه  اســت 
ابعــاد  بــه  کنیــم،  خــرد  کوچک تــر  ابعــاد  بــه  نیــز 
کوچــک هشــت ضلعی تبدیــل شــده و ســطح چنــد 
ــد آن  ک قن ــا ــه  خ ــد، در نتیج ــدا می کن ــری پی 10 براب
چندصــد برابــر شــده و بــا ســطح آن می تــوان یــک 
کــرد. در ابعــاد 10 نانومتــری،  زمیــن فوتبــال را فــرش 
می شــود  کیلومترمربــع  چنــد  آن  حجــم  بــه  ســطح 
کلــه قنــد فــرش  کــه نصــف تهــران بــا همــان یــک 
ــه حجــم  ــال افزایــش ســطح ب می شــود. ویژگــی ایدئ
کاتالیســت ها  در  مــا  چقــدر  هــر  کــه  اســت  ایــن  در 
کنــش بهتــر انجــام  ســطح بیشــتری داشــته باشــیم وا
کاتالیســت ها در دنیــا  کــه در حــال حاضــر  می شــود 
کــه مــا  کاتالیســت ها تبدیــل شــده اند چــرا  بــه نانــو 
می نشــانیم  کاتالیســت  پــای  را  فلــزی  ذرات  نانــو 
بــا حجــم  مــا  کــه  اســت  زیــاد  آنهــا  آنقــدر حجــم  و 
کاتالیســت قبلــی تــا 20 درصــد بهبــود خــواص  همــان 
کاتالیســتی می گیریــم و حــال در نانــو بــه کمــک تغییــر 
در ایــن ابعــاد و اندازه هــا تغییــرات ویــژه و عمــده ای 
ــه  ک ــد  ــه وجــود می آی در خــواص محصــول نهایــی  ب
کــه  منجــر بــه جهــش چشــمگیر خــواص خواهــد شــد 

نانــو می گوییــم. فّنــاوری  بــه آن 

حمیــد دالوری: در ایــران مــا بیشــتر در حــوزۀ ســاخت 
مــواد  ســاخت  می کنیــم.  فعالیــت  نانومتــری  مــواد 
روش  بــه  یــا  و  مــواد  کــردن  خــرد  بــا  یــا  نانومتــری 
شــیمیایی انجــام می شــود. فّنــاوری نانــو در ســال 
در  نانــو  ویژگــی  از  شــد.  شــروع  ایــران  در   1382
ســال های بســیار دور هــم اســتفاده می شــده ولــی مــا 
کارهای  قــادر بــه تشــخیص آن نبودیم. مثًا شــما در 
فارادیــت هــم نانــو ذرات طــا را مشــاهده می کنیــد و 
کلیســاها نانــو دارنــد. در زمــان  یــا شیشــه های رنگــی 
شمشــیری  مســیحیان،  و  مســلمانان  بیــن  جنــگ 
بــه  می کردنــد  اســتفاده  جنــگ  در  مســلمانان  کــه 
کــه در حیــن جنــگ  شمشــیر دمشــقی معــروف بــود 
کــه در پــی  فقــط شمشــیر مســیحیان می شکســت 
کــه مســلمانان  ایــن اتفــاق داســتانی نقــل شــده اســت 
مــدت  بــه  را  زمــان جنــگ چــون شمشــیر خــود  در 
طوالنــی در بــدن مســیحیان قــرار می دادنــد همیــن 
آنــان  شمشــیرهای  شــدن  محکم تــر  موجــب  امــر 
شــده بــود. در حــال  حاضــر غربی هــا در موزه هــای 
را  رنســانس  زمــان  بــه  مربــوط  شمشــیرهای  خــود 
نگــه داری می کننــد. امــروز بــا بررســی ایــن ابــزار، بــه 
کــه از آهن و  جنــس نانــو کامپوزیــت آنهــا پــی برده انــد 
کــه از شکســته شــدن شمشــیر  کاربیــت تشــکیل شــده 
شمشــیرهای  در  آن  مشــابه  می کنــد.  جلوگیــری 
در  می شــود.  یافــت  نیــز  ژاپنــی   ســامورایی های 

چنیــن شــرایطی هــر بــار ورق را می کشــند و مجــدد 
کار ضخامــت نانویــی  کــه ایــن  بــه هــم می کوبنــد 
کشتی ســازی هــم  بــه وجــود مــی آورد. در حــوزۀ  را 
کشــتی  کــه وزن  کــرد  می تــوان از ایــن روش اســتفاده 
گــر مــواد  کاهــش دهــد. پــس ا و مصــرف ســوخت را 
را بــه زیــر 100 نانــو متــر ببریــم خواصــی متفاوت تــر 
از خــواص بالــک و حجیــم آن خواهــد داشــت. مثــًا 
کنیــم  کوچــک  برابــر  هــزار   70 را  مــو  تــار  یــک  گــر  ا
و  افزایــش ســطح  مــورد  در  متــر می شــود.  نانــو   70
ح اســت.  مســاحت ســطح، محاســبه ســطح، مطــر
مثــًا  نمی شــود  بــرآورد  پارتیــکل  یــک  زیــاد  ســطح 
گیاس هــا را یــک ذره در نظــر بگیریــد و  گــر تمــام  ا
کنیــد n  تــا  مســاحت تمــام اینهــا را بــا یکدیگــر جمــع 
گــر آنهــا را بــه  کوچــک به دســت می آیــد و ا گیــاس 
یکدیگــر بچســبانیم فقــط ســطح خارجــی را داریــم 
گــر ســطح جــاذب باشــد بحــث جــذب ســولفور و  کــه ا
جــذب آب، آالینده هــا و آلودگی هــای موجــود در آب 
کــه از آن می تــوان در باســت واتــر و یــا  پیــش می آیــد 
کاتالیســت ها  کــرد و در حــوزه  مجموعــۀ آن اســتفاده 

اتفــاق می افتــد. در ســطح،   کنش هــا  وا

ــا 30  ــو 20 ت ــور نان ــاوری نوظه ــی: فّن ــر نجیم علی اصغ
حــوزه  ایــن  در  کشــورها  کثــر  ا و  دارد  قدمــت  ســال 
 2000 ســال  از  آمریــکا  دولــت  مثــًا  دارنــد  برنامــه 
بــرای آن هزینــه و  کنــون حــدود دو میلیــارد دالر  تا
کــه ایــن فقــط دو درصــد  کــرده اســت  ســرمایه گذاری 
می شــود.  شــامل  را  کشــور  ایــن  در  نانــو  بودجــه  از 
98 درصــد از ســرمایه گذاری بــه شــرکت های بــزرگ 
میلیــارد   1/5 ســاالنه  ژاپــن  دارد.  تعلــق  اپــل  مثــل 
می کنــد.  نانــو  صنعــت  صــرف  را  خــود  هزینــۀ  دالر 
کره ای هــا حــدود 700  چینی هــا یــک  میلیــارد دالر و 
میلیــون دالر هزینــه می کننــد. رئیــس آزمایشــگاه بــل 
کــه  می گویــد: مــن هیــچ صنعتــی را متصــور نیســتم 
کمــک فّنــاوری نانــو متحــول نشــود و ایــن بــه  بــا 
دلیــل دخیــل بــودن نانــو در تمــام پیش بینی هــای 
حــوزه  در  مثــًا  اســت  تکنولــوژی  و  صنعــت  آینــده 
ــتفاده  ــو اس ــاوری نان ــوالریس ها از فّن ــر س کث ــرژی، ا ان
اصلــی  تکنولــوژی  کــه  باتری هایــی  یــا  و  می کننــد 
فّنــاوری بهــره  ایــن  از  خــودرو هســتند هــم عمدتــًا 
می برنــد بــه عنــوان مثــال شــرکت سامســونگ از نانــو 
می کنــد  اســتفاده  خــود  ســیلینک  در  کــروی  ذرات 
را  باتری هایــی  نزدیــک  آینــده  در  دارد  قصــد  و 
ــن  ــی های تلف گوش ــطۀ آن  ــه واس ــه ب ک ــد  کن ــی  طراح
ــوند  ــارژ ش ــادی ش ــم زی ــا حج ــه ب ــد ثانی ــراه در چن هم
و یــا پایــه ســخت افزارهای حســگرها نانویــی اســت. 
فّنــاوری  نیــز ماننــد  نانــو   پــس در نتیجــه صنعــت 
کثــر صنایــع  کــه ا اطاعــات یــک زیرســاختی اســت 
از ســال 1382  نیــز  ایــران  بهــره می برنــد. در  از آن 
کــه در آن زمــان  گرفــت  کشــور شــکل  ســتاد نانــو در 
انــدک  بســیار  حــوزه  ایــن  در  متخصصــان  تعــداد 

حجت ا... فرهوش: 
ــث  ــان در بح ــرکت های دانش بنی شــــ
رنــگ پیشرفت هـــــای زیــادی کرده اند 
و در بخــش فّنــاوری نــــــــانو تأییدیــه 
یـــــــافت  مؤسســـــــات رده بنــدی را در
نموده انــد کــه بــه نوعــی یــک اختــراع 

ملــی محســوب می شــود. 

حمید دالوری:
در   1382 ســــال  در  نانــو  فّنـــــــــاوری 
وع شــد. از ویژگــی نـــــانو در  ایــران شــر
ــتفاده  ــم اس ــیار دور ه ــال های بس س
می شــده ولــی مــا قــادر بــه تشــخیص 

آن نبودیــم.

علی اصغر نجیمی:
فّنــاوری نوظهــور نانــو 20 تــا 30 ســال 
در  کشــورها  اکثــر  و  دارد  قدمــت 
رئیــس  بــــــرنامه دارنــد.  ایــن حــــوزه 
آزمایشــگاه بــل می گویــد: مــن هیــــــچ 
صنعتــی را متصــــور نیســتم کــه بــا 
ــود و  ــول نش ــو متح ــاوری نان ــک فّن کم
ایــن بــه دلیــل دخیــل بــودن نانــو در 
تمــام پیش بینی هـــای آینــده صنعت 

و تکنولوژی است.
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بــود ولــی امــروز بیــش از 35 هــزار نفــر متخصــص و 
غ التحصیــل، چنــد هــزار نفــر هیئت علمــی و چنــد  فار
هــزار نفــر متخصــص صنعتــی در ایــن حــوزه فعالیــت 
کمــی در بعــد علمــی رتبــه  می کننــد. ایــران از نظــر 
گفــت آســیا در بحــث نانو  کــه می تــوان  چهــارم را دارد 
کــره و ژاپــن  کــرده اســت. بعــد از ایــران،  کار  بســیار 
هســتند و از لحــاظ کیفــی نیــز رتبــه خیلــی خوبــی دارد 
کشــور برتــر دنیاســت.  و در بخــش مقــاالت جــزء 10 
کشــورها انتشــار مقــاالت ISI اســت.   شــاخص رشــد 
کنفرانس هــا  اصلــی  مدعویــن  از  یکــی  همچنیــن 
کشــور ایــران اســت. مــا از هشــت ســال  و برنامه هــا 
ــئله  ــن مس ــه ای ک ــم  کردی ــزی  ــی را پایه ری ــش هدف پی
فقــط در ســطح علمــی باقــی نمانــد و بــه محصــوالت 
کان و اساســی  ــردی مبــدل شــود و موضوعــات  کارب
 217 حاضــر  حــال   در  کــه  کنــد  فصــل  و  حــل  را 
ــد  ــو را تولی ــوالت نان ــران محص ــی در ای ــرکت صنعت ش
مختلــف  حــوزۀ   15 در  محصــوالت  ایــن  می کننــد. 
گاز، پتروشــیمی، صنایــع فلــزی،  ماننــد دارو، نفــت و 
ــع غذایــی و ...  می باشــد  کشــاورزی، صنای خــودرو، 
کــه موفــق بــه تولیــد بیــش از 600 محصــول مختلــف 
شــده اند. امــا در مــورد محصــوالت صادراتــی ایــران، 
محصــوالت نانــو ارزش افــزوده خوبــی می تواننــد در 
محصــوالت  اوقــات  گاهــی  کننــد.  ایجــاد  صنعــت 
نانــو ارزان تــر هســتند و یــا در طــول دورۀ اســتفاده، 
عــادی  محصــوالت  بــه  نســبت  برابــری  دو  عمــر 
ــار در  ــد مثــًا ســابقۀ اســتفاده از فیلترهــا اولیــن ب دارن
کــه مــا نیــز بــا اســتفاده  کشــور بــود  صنعــت نیروگاهــی 
گــر  ا و  را داریــم  آنهــا  برابــر  ایــن فیلترهــا عمــر دو  از 
کشــور از ایــن فیلترهــا اســتفاده  تمــام نیروگاه هــای 

کننــد 700 میلیــون دالر بازدهــی تولیــد انــرژی بــرق را 
پوشــش می دهــد. اخیــرًا مدیــر یکــی از نیروگاه هــای 
کــه وارد  کــی  کــرد بــه دلیــل هــوای پا خرمشــهر اعــام 
نیــروگاه  ایــن  تعمیــرات  دورۀ  می شــود  توربین هــا 
ــل  ــاش داخ ــن ارتع کمتری ــت و  ــده اس ــر ش کمت 10 روز 
توربین هــا احســاس می شــود. همیــن امــر محصــول 
ــی  ــد و ارزش صادرات ــر می کن ــو را رقابتی ت ــاوری نان فّن
بســیار خوبــی دارد. مــا در چهــار ســال اخیــر هــر ســاله 
یــک رشــد 100 درصــدی در فــروش محصــوالت نانــو 
کــه در ســال 1394 شــرکت های  کشــور داشــتیم  در 
کــه ایــن  نانــو پنــج میلیــون دالر صــادرات داشــتند 
رســید.  دالر  میلیــون   100 بــه   1397 ســال  در  رقــم 
مــواد  تجهیــزات،  شــامل  صادراتــی  محصــوالت 
تجهیــزات  صــادرات  اســت.  نهایــی  محصــول  و 
بــه  صنعتــی  تجهیــزات  و  کشــور   30 بــه  آزمایشــی 
انجــام  چیــن  و  کــره  به خصــوص  کشــور  چنــد 
می شــود. حتــی در دوران تحریــم نیــز مــا محصــوالت 
نانــو را صــادر می کنیــم و خــط فیلترهــای نانــو بــه 
کره جنوبــی صــادر شــده اســت. یکــی از ظرفیت هــای 
ایــران، عرضــۀ محصــوالت بــا تکنولــوژی بــاال و بــا 
کشــور چیــن در  قیمــت رقابتــی اســت. درحال حاضــر 
ــن،  ــو، هاربی گوآنج ــانگهای،  ــف  ش ــهر مختل ــج ش پن
اســت و  کــرده  گــذار  وا را  ایشــن دفاتــری  و  ســوجو، 
صنعــت  بــه  را  فّناوری هــا  ایــن  می خواهنــد  مــا  از 
کنیــم. آخریــن قــرارداد مــا بــا چینی هــا  چیــن منتقــل 
کــه در ابتــدا یــک پایلــوت  3000  تصفیــه پســاب بــود 
ایــن  پســاب  حــال  و  کــرد  خریــداری  مکعــب  متــر 

شــرکت 700 هــزار متــر مکعــب اســت. 
کاال  مــا در حــوزۀ نانــو داروهــا بــه دلیــل ارزش افــزوده 

و قیمــت مناســب نســبت بــه دیگــر رقبــا در دنیــا برتــر 
هســتیم. دارویــی بــرای خــط اول درمــان ســرطان 
درمــان  بــرای  کــه  دارد  وجــود  )شــیمی درمانی( 
کاربــرد دارد. در واقــع  ســرطان ریــه و ســرطان ســینه 
از  باعــث  کــه در دیگــر داروهــای شــیمیایی  ســمی 
بیــن رفتــن ســلول های بیمــار می شــود در ایــن دارو 
کپســوله ســاخته شــده و فقــط وارد بافــت  بــه صــورت 
ســرطانی می شــود و در آنجــا شــکافته شــده و فقــط 
ســلول ســرطانی را از بیــن می بــرد و اثــرات جانبــی 
کمتــری دارد. ســال قبــل 2/5 میلیــون دالر  بســیار 
ع دارو بــه ترکیــه و یــک میلیــون دالر بــه  از ایــن نــو

کردیــم. ســریانکا صــادر 
کــه صــادرات محصــوالت نانــو را  هــدف مــا ایــن اســت 
در ســال 1404 بــه یــک میلیــارد دالر برســانیم. ســال 
گذشــته نیــز تجــارت شــرکت های داخلــی نانــو حــدود 
چهــار تــا پنــج میلیــارد تومــان بــود و قصــد داریــم طــی 
چنــد ســال آینــده میــزان تولیــدات محصــوالت نانــو را 

بــه  1300 قلــم برســانیم. 

اول  ســؤال  در  کــه  طــوری  همــان   دریــا:  پیــام 
بــا پیشــرفت علــم و فّنــاوری نانــو،  اشــاره شــد 
حمل ونقــل و صنایــع دریایــی را نمی تــوان جــدا 
کــه امــروز  کــرد چــرا  از چنیــن فرصتــی مشــاهده 
فّنــاوری نانــو در تــار و پــود تولیــدات و خدمــات 
شــده  دگرگونــی  و  تحــول  ســبب  و  کــرده  رخنــه 
داریــم  قصــد  میزگــرد  از  بخــش  ایــن  در  اســت. 
بــه فعالیت هــای ســتاد توســعه فّنــاوری نانــو در 

بپردازیــم. دریایــی  صنعــت  زمینــۀ 
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فّنــاوری  در  اصلــی  شــبکۀ  نجیمــی:  علی اصغــر 
دانش بنیــان  شــرکت های  در  و  نفــر  هــزار   38 نانــو 
کــه بــر طبــق  نانــو و غیرنانــو 4000 شــرکت هســتند 
ملــی  مســابقه  یــک  صنایــع  چالشــی  موضوعــات 
قالــب  در  را  آن  فراینــد  ســتاد  و  می کنیــم  برگــزار 
ــو انجــام می دهــد. افــراد  ــاوری نان برنامــه چالــش فّن
هســتند  ع  موضــو حــل  مدعــی  کــه  شــرکت هایی  و 
را  اولیــه  نمونــه  ماهــه  شــش  مثــًا  طیــف  یــک  در 
می ســازند و ســپس برگزیــدگان را بــه ســمت جــذب 
ســرمایه گذار در ایــن جهــت ســوق می دهیــم. حــدود 
کــه ایــن چالــش وجــود دارد و در ایــن  دو ســال اســت 
کویرتایــر،  اســنوا،  مثــل  بزرگــی  مــدت شــرکت های 
ایــن  در   ... و  گلرنــگ  جنوبــی،  پــارس  نفــت وگاز 

داشــتند.  حضــور  چالــش 
را  محصــوالت  تمــام  نانو مقیــاس  فراینــد  در  مــا 
کــه علــم  آزمایــش و تأییدیــه صــادر می کنیــم چــرا 
ــتانداردهای  ــت و اس ــی اس ــه دانش ــم لب ــک عل ــو ی نان
کمیتــه  کمــک  بــه  مــا  نــدارد.  وجــود  ایــران  در  آن 
حضــور  بــا  کــه  اســتاندارد  ســازمان  نانــوی 
شــده  تشــکیل  صنعــت  و  دانشــگاه  متخصصــان 
ــاز را تبییــن  ــد و مــورد نی اســت، اســتانداردهای جدی
اســتانداردهای  از  مــورد  کنــون 95  تا کــه  می کنیــم 

شــده اند. تبییــن  و  ثبــت  نانــو  حــوزۀ  در  ملــی 

اســتفادۀ  بــرای   2020 قانــون  دریــا:  پیــام 
ابتــدای  از  کم ســولفور  ســوخت  از  کشــتی ها 
ژانویــه ســال 2020 میــالدی آغــاز خواهــد شــد. 
صنعــت  کــه  چالش هایــی  از  یکــی  مســلمًا 
چــه  و  بخش خصوصــی  چــه  ایــران  کشــتیرانی 
بخــش دولتــی بــا آن روبــه رو اســت دســتیابی بــه 
ســوخت 0/5 درصدی اســت. ســؤال اینجاســت 
تــا  سوخت رســانی  بــا  مرتبــط  ســازمان های  کــه 
چــه حــد بــرای تأمیــن ایــن نــوع ســوخت آمادگــی 
دارنــد و فّنــاوری نانــو در ایــن زمینــه تــا چــه حــد بــه 

می آیــد؟ کشــتیرانی  صنعــت  کمــک 

ســولفور  بــا  ســوخت  بحــث  در  نجیمــی:  علی اصغــر 
کشــتیرانی  وظیفــه  فّنــاوری  ایــن  توســعۀ  کــم، 
ســتاد  در  مــا  نیســت.  ایــران  اســامی  جمهــوری 
کــه ریســک صنعــت بــرای اســتفاده  کردیــم  ســعی 
از  قبــل  و  دهیــم  کاهــش  را  فّنــاوری  ایــن  از 
بهره بــرداری، مراحــل توســعه و تســت آن صــورت 
شــرکت های  اصلــی  مشــکل  درحال حاضــر  گیــرد. 
توافــق  اســاس  بــر  کــه  اســت  بــازار  دانش بنیــان، 
شــد  قــرار  کشــتیرانی  مجموعــه  در  همــکاران  بــا 
بــرای  کــردن ســرمایه گذار  پیــدا  و  فّنــاوری  توســعۀ 
کشــتیرانی  کار در ســتاد انجــام شــود و  توســعۀ ایــن 
نیــز بــا توجــه بــه ســطح فنی، اســپکی فنی، قیمــت 
کــه همیــن امــر  کنــد  مدنظــر و مجوزهــای آن را اخــذ 
کفایــت  فّنــاوری و ســرمایه گذار  بــرای شــرکت های 

علی اصغر نجیمی: 
صــادرات تجهیــزات آزمایشــی بــه 30 
کشــور و تجهیــزات صنعتــی بــه چنــد 
چیــن  و  کــره  به خصــوص  کشــور 
دوران  در  حتــی  می شــود.  انجــام 
را  نانــو  محصــوالت  مــا  نیــز  تحریــم 
فیلترهــای  خــط  و  می کنیــم  صــادر 
شــده  صــادر  کره جنوبــی  بــه  نانــو 

اســت. 

رضا سلطانعلی زاده: 
پیـــــــــش ران  یــــــــــایی  در صنعــت 
بــرای  دنیاســت.  در  دیگــر  صنایــع 
در  فعــال  شــرکت های  بــه  ود  ور
وه  یـــــــــــــایی از جملــه گــر صنعــت در
کشتیـــــــــرانی جمهــــــــــــوری اســالمی 
ایــران، شــرکت ملــی نفتکــش ایــران، 
نتــوان  اگــر  داک هــای مختلــف و ... 
اعتماد ســازی الزم را بــه جــا آورد ایــن 
خواهــد  شکســت  بــه  منجــر  جریــان 

شــد. 

مهدی مجید:
حــوزۀ ســاخت کشــتی و ســازه های 
بــه  کارگیــری  واســطه  بــه  دریایــی 
فّناوری هــای نویــن نانــو در طــی چنــد 
دگرگونی هــای  دچــار  آینــده  ســال 
چشــم  کــه  شــد  خواهــد  شــگفتی 
انتظــار ایــن تغییــرات خواهیــم مانــد.

پیــش ران  دریایــی  صنعــت  ســلطانعلی زاده:  رضــا 
بــه  ورود  بــرای  دنیاســت.  در  دیگــر  صنایــع 
جملــه  از  دریایــی  صنعــت  در  فعــال  شــرکت های 
کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران، شــرکت  گــروه 
گــر  ک هــای مختلــف و ... ا ملــی نفتکــش ایــران، دا
نتــوان اعتماد ســازی الزم را بــه جــا آورد ایــن جریــان 
منجــر بــه شکســت خواهــد شــد. برخــی شــرکت ها در 
کاذب رســیده اند  ایــن حیطــه بــه  نوعــی خودبــاوری 
و برخــی دیگــر علی رغــم خــوب بــودن، اعتمــاد بــه 
کار در ایــن حــوزه را ندارنــد بنابرایــن  نفــس الزم بــرای 
ــه تعــادل رســاندن و مشــارکت آنهــا  وظیفــۀ ســتاد، ب
بــا دیگــر مجموعه هــا و تــا حــد ممکــن حمایــت فنــی 
و مالــی در ایــن زمینــه و همچنیــن ورود بــه بحــث 
ــا ســنجش شــرایط  استانداردهاســت. در ایــن بیــن ب
بــه  ورود  مســیر  بایــد  مالــی  مســائل  و  بــازار  فنــی، 
عرصه هــای مختلــف در ایــن خصــوص را برگزیــد. 
کاربــردی در  صنعــت دریایــی را  مــا حــوزه فّنــاوری 
کــه در چهــار دســته  کرده ایــم  بــه 10 دســته تقســیم 
می توانیــم  کــه  داریــم  محصوالتــی  حــوزه،  ایــن  از 
کــه  کنیــم. مثــًا فیلتــر هــوا  بــه صنعــت دریایــی ارائــه 
ورودی موتورهاســت حساســیت بســیار باالیــی دارد. 
کــه در بحــث فیلتــر هــوا توانایی پاســخگویی  شــرکتی 
کشــور را دارد قطعــًا در اینجــا نیــز  بــه صنعــت هوایــی 
توانمنــد خواهــد بــود. مــا در جهــت قوانیــن خــاص در 
ســتاد، شــرکت ها را بــر اســاس توانمندی هــای آنهــا 
بــازار و رصــد  ارقــام  می ســنجیم و بررســی اعــداد و 
کنــار هــم می گذاریــم. مثــًا  فنــی و دیگــر پارامترهــا را 
کــه نقــش اصلــی در  در حــوزۀ آب تــوازن شــرکتی را 
دارد   ج هــای خنک کننــده  بر و  گندزدایــی  سیســتم 
کــه می توانــد  کار آوردیــم  خ بســیار بــاال روی  بــا نــر
کنــد. پــس مــا  380 هــزار مترمکعــب آب را تصفیــه 
شــرکت ها را بــر مبنــای ظرفیــت و حــوزه ورودشــان 
ــات  ــاس الزام ــر اس ــتانداردها را ب ــم و اس کردی ــی  بررس
2020  ســازمان جهانــی دریانــوردی انجــام دادیــم. 
بین المللــی  تأییدیه هــای  بحــث  مــا  دیگــر  مشــکل 

ــت. اس
رده بنــدی  مؤسســه  بــا  تفاهم نامــه  اســاس  بــر 
بــه  ورود  بــرای  کــه  نانویــی  شــرکت های  ایرانیــان 
ــا حمایــت  صنعــت دریایــی نیــاز بــه تأییدیــه دارنــد ب
کــه 70 درصــد هزینــه را پرداخــت می کنــد ایــن  ســتاد 

می شــود. کوتاه تــر  مســیر 
در بحــث هدف گــذاری صنعــت دریایــی در بخــش 
یــک  بایــد  کشــتیرانی  شــرکت  ابتــدا  صــادرات، 
ــخگوی  ــم پاس ــی آن بتوانی ــه در پ ک ــد  ــی  باش رفرنس
نیازهــا باشــیم و در قــدم بعــد بازارهــای خارجــی را 
کنفرانس هــا  کنیــم. بــه همیــن منظــور مــا در  پیــدا 
تــا  می کنیــم  شــرکت  تخصصــی  نمایشــگاه های  و 

بــرای دوســتان،  بــازار  مــورد نیــاز فراهــم شــود.
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بــرای  فنــی  ریســک  کاهــش  مــا  هــدف  می کنــد. 
کاهــش ریســک بــازار  شــرکت خریــدار اســت. بــرای 
کشــتیرانی بــه عنــوان یــک  کــه شــرکت  هــم زمانــی 
شــرکت های  دهــد  انجــام  را  خریــد  بــزرگ،  شــرکت 

کــرد. مراجعــه خواهنــد  بــرای خریــد  نیــز  دیگــر 

زمینــۀ  در  کــه  شــرکت هایی  ســلطانعلی زاده:  رضــا 
ســوخت فعالیــت می کننــد از ســال ها قبــل روی دو  
و  ســوخت  گوگــرد  کاهــش  می کردنــد:  کار  ع  موضــو
کــه در مــورد اول مــا در خــرداد مــاه  گازوئیــل،  آب 
گوگــرد ســوخت  زمــان،  جلســه ای داشــتیم، در آن 
بــه  رقــم  ایــن  گذشــته  کــه هفتــه  بــود  1/3 درصــد 
کاهــش  یــک درصــد رســید. مشــکل بــزرگ در بخــش 
بحــث  در  اســت.  قیمــت  بحــث  ســوخت،  گوگــرد 
هدف گــذاری مســلمًا تــا پایــان شــهریورماه بــه یــک 

رســید.  خواهیــم  کلــی  جمع بنــدی 
گر شرکت پی. ان. اف تمام تجهیزات  ع، ا در مجمو
ــام  ــخگوی تم ــد پاس ــم نمی توان ــاز ه ــد ب کن ــب  را نص
کشــتیرانی باشــد بــرای همیــن مــا از چالــش  نیازهــای 
آن  اســاس  بــر  کــه  کردیــم  اســتفاده  نانــو  فّنــاوری 
کشــور  کــرده اســت در  کــه متقاضــی عنــوان  نیــازی را 
ــه ظرفیــت  ک ــراد و ارگان هایــی  ح می کنیــم و اف مطــر
کــه  ع می کننــد  بــه مــا رجــو ع را دارنــد  حــل موضــو
صــورت  در  و  می گیــرد  صــورت  الزم  بررســی های 
کشــتیرانی نیــز  تأییــد، وارد مرحلــۀ عمــل می شــوند. 

کمیتــه نماینــده دارد.  در ایــن 

مهــدی مجیــد: فّناوری هــای نانــو می تواننــد انقــاب 
صنعتــی نوینــی را در جهــان رقــم بزننــد. در صنعــت 
کاربــرد فّناوری هــای نانــو بــه دو بخــش  کشــتیرانی، 
کشــتی و ســازه های دریایــی"  عمــده حــوزۀ "ســاخت 
کشــتی و ســازه های  و حــوزۀ "نگهــداری و تعمیــرات 

دریایــی" تقســیم پذیر اســت.

پاالیــش   2021 ســال  از  کــه  اســت  کم ســولفور2020 
آب تــوازن نیــز بــه آن افــزوده خواهــد شــد. البتــه در 
کم ســولفور  زمینــۀ تولیــد روغــن ســازگار بــا ســوخت 
کارهــای خوبــی توســط متخصصــان داخلــی انجــام 
شــده اســت. بــه نظــر مــن در بحــث تولیــد ســوخت 
مدیریــت  عــدم  ماســت  شــرکت  فعلــی  چالــش  کــه 
دارد  وجــود  آن  جمــع آوری  در  انســجام  و  دانــش 
کــه بهتــر اســت متخصصــان نانــو در نهــاد ریاســت 
صنعــت  جملــه  از  متخصصــان  دیگــر  و  جمهــوری 
نفــت همگــی منســجم شــده و اطاعــات خــود را بــه 
کار بــه نحــو احســن اجــرا شــود.  اشــتراك بگذارنــد تــا 
برگــزاری جلســات مکــرر خــوب اســت ولــی بایــد زمــان 
نیــز در  مــا  و  کــرد  نیــز مدیریــت  را  تولیــد محصــول 
کمــك فنــی و میدانــی بــه تیــم  ایــن جهــت از هیــچ 

کــرد. متخصــص نانــو دریــغ نخواهیــم 
گفــت  کشــتی ها بایــد  در زمینــۀ پاالیــش آب تــوازن 
کاال بــرای مــدت خاصــی قابلیــت فــروش دارد  کــه هــر 
کشــتیرانی  کــه  یــك فرصــت تجــاری اســت  ایــن  و 
ســـــــــازنده  شـــــــــــرکت های دانش بنیــان  اختیــار  در 
ــادی هــم  گذاشــته و زمــان زی سیســتم های پاالیــش 
ــه تعمیــرات  ــه نصــب ایــن تجهیــزات ب ک ــدارد چــرا  ن
ــزی  ــت و برنامه ری ــورده اس ــره خ گ ــتی ها  کش ادواری 

دقیــق و از پیــش تعییــن شــده ای را می طلبــد.
شــرکت های  موقــع  بــه  عدم اقــدام  صــورت  در 
دانش بنیــان داخلــی، بــه خاطــر محدودیــت زمانــی، 
کشــورهای  نصــب ایــن تجهیــزات بــه ناچــار توســط 
تجــاری  فرصــت  ایــن  و  شــد  انجــام خواهــد  دیگــر 
بــرای شــرکت های داخلــی از بیــن خواهــد رفــت چــرا 
کشــتی ها تــا پایــان عمــر خــود دیگــر نیــازی بــه  کــه 

ایــن تجهیــزات نخواهنــد داشــت. 
کمــك بــه  در زمینــۀ رنــگ بدنــه کشــتی ها، بــه منظــور 
کشــتیرانی  ــو،  ــاوری نان شــرکت های دانش بنیــان فّن
قــرار دادن  بــا در اختیــار  ایــران  جمهــوری اســامی 
کمــك  میدانــی  آزمایــش  جهــت  خــود  کشــتی های 
نشــد.  نتیجــۀ مطلوبــی حاصــل  ولــی  کــرد  زیــادی 
بهتــر اســت دوســتان متخصــص آماده ســازی ســطح 
ع جغرافیایــی را در ایــن زمینــه  و شــرایط دریــا و تنــو
کتفــا  در نظــر بگیرنــد و تنهــا بــه تولیــد رنــگ نانــو ا
نکننــد تــا بتواننــد اعتمــاد مصرف کننــده را بــه دســت 

بیاورنــد و موفقیــت حاصــل شــود. 

مــورد  در  محاســبه ای  کنــون  تا آیــا  دریــا:  پیــام 
کشــتی  رنــگ  یــا  ســوخت  فیلتــر،  نانــو  کاربــرد 
دارد؟ اقتصــادی  توجیــه  آیــا  و  گرفتــه  صــورت 

ع رقابتــی بــودن هزینــه و  عبدالرضــا محبــی: موضــو
کیفیــت بــرای هــر محصولــی از جملــه محصــوالت 
کــه می خواهــد  کشــتی ای  نانــو ضــروری اســت. هــر 
ســر  پشــت  بایــد  را  زیــادی  مراحــل  بــرود  ک  دا بــه 
بگــذارد و عوامــل زیــادی از جملــه زمــان، هزینــه، 

بــه  دریایــی  ســازه های  و  کشــتی  ســاخت  حــوزۀ 
در  نانــو  نویــن  فّناوری هــای  بــه  کارگیــری  واســطه 
طــی چنــد ســال آینــده دچــار دگرگونی هــای شــگفتی 
کــه چشــم انتظــار ایــن تغییــرات خواهیم  خواهــد شــد 
مدیریــت  شــرکت های  اصلــی  دغدغــۀ  ولــی  مانــد، 
کشــتی، در حــوزۀ تعمیــرات و نگهداری شناورهاســت 
ــانه فّناوری هــای نانــو در ایــن حــوزه،  کــه خوشبختـــ
کارگیــری و اســتفاده اســت. کنــون قابــل بــه   از هم ا

بــا  کــه ارائــه محصــوالت مرغــوب و  شــکی نیســت 
کشــتیرانی  صرفۀ نانویی مورد اســتقبال شــرکت های 
دانش بنیــان  شــرکت های  و  گرفــت  خواهــد  قــرار 
بــه  نیازمنــد  نانویــی،  خدمــات  مــوارد  تولیدکننــدۀ 
بــود. نخواهنــد  زمینــه  ایــن  در  تضمیــن  دریافــت 
بــه  کارگیــری و توســعۀ فّناوری هــای نویــن نانویــی 
گــذر  دوران  در  تســهیل گری  و  مؤثــر  نقــش  بایــد 
کشــور از صنایــع باالدســتی بــه صنایــع پایین دســتی 
یــا  و  خــام  محصــوالت  فــروش  از  همین طــور  و 

کنــد. ایفــا  ارزشــمند  فراورده هــای  بــه  نیمه خــام 
ــایتی  ــارهای حمــــــــ ــورهای پیشــرفته راهکـــــــ کشــــــــــ
خــود  توســعه  حــال  در  صنایــع  بــرای  را  گونــی  گونا
جوانــب  تمامــی  برگیرنــده  در  کــه  می کننــد  ایجــاد 
شایســته  می باشــد.  صنــــــــــایع  ایــن  فعالیت هــای 
بــه  و  الزم  برنامه ریــزی  و  پیش بینــی  بــا  اســت 
موقــع توســط صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، مــوارد 
قوانیــن  تدویــن  استانداردســازی،  ماننــد  حساســی 
مرتبــط، مشــاوره های حقوقــی، تهیــه پوشــش های 
بیمــه ای، تأمیــن تســهیات مالــی و تضامیــن بانکــی 
کارگیــری  و رفــع موانــع و مشــکات، امــکان رشــد، بــه 
حــوزۀ  در  نانــو  محصــوالت  و  فّناوری هــا  توســعه  و 

صنایــع دریایــی هــر چــه بیشــتر فراهــم شــود.

اولیــن  درحــــال حاضر  طالــع زاری:  محمد حســین 
ســوخت  مصـــــــــــرف  قـــــــــــانون  مــا  بــرای  اولویــت 
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میــزان  کشــتی،  بهره بــرداری  محــل  ک،  دا محــل 
کشــتی  کــه  و اســکوپ تعمیــرات و توانایــی یــاردی 
رنــگ  می گیــرد.  قــرار  مدنظــر  می شــود  ک  دا آن  در 
ک یکــی از اقــام هزینه ســاز و اساســی در تعمیــرات  دا
از  اســتفاده  ســابقۀ  کنــون  تا می باشــد.  ادواری 
را  نــاوگان  کشــتی های  روی  بــر  نانــو  رنگ هــای 
نداشــته ایم و در خصــوص رنگ هــای ضدخــزه نســل 
کردیــم، اطاعــی  کشــتی ها اســتفاده  جدیــد را روی 
کــه  از نانــو بــودن اجــزای آن در دســت نداریــم. چــرا 
ایــن رنگ هــا در ایــران تولیــد نشــده بــود امــا هــزاران 
کــرده  ع رنگ هــا  اســتفاده  ــو ــا از ایــن ن کشــتی در دنی
و میــزان مصــرف ســوخت آنهــا کاهــش داشــته اســت. 
کــه قــرار اســت روی کشــتی  بــرای تمامــی پروژه هایــی 
اقتصــادی"،  توجیــه  ح  "طــر تدویــن  شــود  پیــاده 
ضــروری می باشــد. حــدود شــش ســال از حــوزه نانــو 
امولســیون  از آب و  اســتفاده  بــا  کــه  پیشــنهاد شــد 
ــد  ــد درص ــد می توانن ــک فراین ــی ی ــوخت  ط ــردن س ک
کننــد، امــا در آن  کــم  زیــادی از مصــرف ســوخت را 
کلیــه ســؤاالت مطروحــه پاســخ  مقطــع نتوانســتند بــه 
دهنــد زیــرا ســوخت پیشــنهادی بیشــتر از 24 ســاعت 
کنــون اذعــان دارنــد  البتــه هم ا پایــداری نداشــت. 
کار میســر شــده  کــه بــا تکنولوژی هــای جدیــد ایــن 

اســت.
در رابطــه بــا تولیــد رنــگ  توســط شــرکت معرفــی شــده 
ع رنــگ را بــه مــا پیشــنهاد  از طــرف ســتاد نانــو، دو نــو
رنــگ  دیگــر  و  معمولــی  رنگ هــای  یکــی  کردنــد، 
اســت.  اقــدام  دســت  در  آن  تولیــد  کــه  کوآنتومــی 
کوآنتومــی  کامــل شــدن ســاخت رنــگ  قــرار شــد تــا 
به طــور  شــرکت  ایــن  معمولــی  رنگ هــای  از  مــا 
کنیــم و در  آزمایشــی و به صــورت رقابتــی اســتفاده 
جهــت حمایــت از تولیــد داخــل بــرای دو فرونــد از 
کشــتیرانی دریــای خــزر  کشــتی های حــوزه شــرکت 
کشــتیرانی والفجــر از رنگ هــای معمولــی  و شــرکت 
عملکــرد  پایــش  سیســتم  شــود.  اســتفاده  شــرکت 
جملــه  از  مربوطــه  تضامیــن  و  دراز مــدت  در  رنــگ 
زیــرا  می باشــد.  پیگیــری  حــال  در  موضوعــات 
دیگــر  ســال  پنــج  تــا  می شــود  ک  دا کــه  کشــتی ای 
بــرای  اتفاقــی  بــود و هــر  قابــل دسترســی نخواهــد 
ایــن  بــود.  کشــتی بســیار هزینه ســاز خواهــد  رنــگ 
ک  کــم اصطــکا شــرکت درحال حاضــر رنــگ ضدخــزه 
کوآنتومــی را هنــوز تولیــد نکــرده  اســت امــا قیمــت 
لیتــر پیش بینــی  یــورو در  را حــدود 60  آن  تقریبــی 
کــه نمونــه خارجــی  نموده انــد ایــن در حالــی اســت 
یــورو   30 حــدود  ویــژه  تخفیفــات  از  پــس  مشــابه 

می گــردد.  تــدارک 
کشــور شــرکت  در واقع متولی اصلی تولید ســوخت در 
کــه پــس از پیگیری هــا و مکاتبــات  ملــی نفــت اســت 
کم ســولفور  ســوخت  تولیــد  نفــت،  وزارت  بــا  زیــاد 
توســط آن مجموعــه در حــال پیگیــری می باشــد. 
نــام پژوهشــگاه نفــت  بــه  مــا پژوهشــگاه عظیمــی 

بــه  کارگیــری متخصصــان  بــا  کــه می توانــد  داریــم 
کشــور از روش هــای مــدرن از جملــه  و دانشــمندان 
ع ســوخت در ایــران  ــو ــه تولیــد ایــن ن ــو ب ــاوری نان فّن

برســند. 
 اعــالم شــد ســوخت بــا ســولفور 

ً
پیــام دریــا: اخیــرا

0/5 درصــدی در بنــدر فجیــره عرضــه می شــود 
کشــور  کــه ســوخت در  آیــا می تــوان امیــدوار شــد 

مــا تولیــد خواهــد شــد؟ بــه نظــر شــما آیــا بــرای 
کم ســولفور  ســوخت  داخلــی  تولیــد  کشــتیرانی 

صــرف می کنــد یــا خیــر؟

ســوخت های  بهتریــن  از  یکــی  محبــی:  عبدالرضــا 
درحال حاضــر  کشــتی ها  اســتفاده  مــورد  معمولــی 
بــه  نیــز  دنیــا  در  کنــون  ا اســت.  ایــران  بــه  متعلــق 
روش هــای مختلفــی از جملــه تــــــــــرکیب و بــه هــم 
ــوم  ــوخت ها از وکیـــــ ــوالت و  ســـــ ــواع محص زدن انــــــ
کــردن آنهــا  گرفتــه تــا مــواد دیگــر و مخلــوط  باتــوم 
ســوخت های  کاتالیســت ها،  انــواع  از  اســتفاده  و 
کم ســولفور را تولیــد می کننــد. بــازار مصــرف ســوخت 
نـــــــــــاوگان  بــه  محــدود  تنهــا  کشــور  در  کم ســولفور 
کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران و شــرکت ملــی 
نفتکــش ایــران نخواهــد بــود و در صــورت موفقیــت 
ــناخته  ــای ش ــتاندارد از روش ه ــوخت اس ــد س در تولی
کمــک فّنــاوری نانــو، ارزش افــزوده  شــده از جملــه بــه 

کشــور خواهــد شــد. سرشــاری عایــد 

چالــش  در  مثــال  بــرای  ســلطانعلی زاده:   رضــا 
کــه بــرای رنــگ ضدخــزه برگــزار شــد  فّنــاوری نانــو 
کار  آن  کــه می تــوان روی  ح دریافــت شــد  43 طــر
کــه  کــرد. مــواردی  کــرد و انــواع مختلــف را نیــز تولیــد 
مــا عنــوان نمی کنیــم در ابتــدا بایــد از فیلتــر مــا عبــور 
کــرده، آزمایــش شــوند و تأییدیــه بگیرنــد. در جلســۀ 
کــه رفــت و آمدهــا  کردیــم  اســفندماه نیــز خواهــش 
کتفــا  ادامــه داشــته باشــد و تنهــا بــه یک بــار آزمایــش ا
را  داخلــی  بــازار  نیــز  تــوازن  آب  بحــث  در  نکنیــم. 
ــد پاســخگو باشــند،  کرده ایــم. چنــد شــناور بای رصــد 
کار بــه نیروهــا اضافــه شــده  ســه نفــر بــرای تســریع در 
کار تدویــن  شــده و 12 پیوســت  اســت. نمــودار ایــن 
کامــل اســت و بــه  زودی  کــه شــش پیوســت آن  دارد 
ایــران  اســامی  کشــتیرانی جمهــوری  تقدیــم  را  آن 
کــرد. درحال حاضــر در بحــث دریایــی 35  خواهیــم 

مــورد بــرای پیگیــری داریــم.

نتیجــه، در  بــه  بــرای رســیدن  علی اصغــر نجیمــی: 
کــه  کــرد  طــی  را  فراینــدی  بایــد  فّناوری هــا  ایــن 
توســعۀ  مجوزهــا،  مالــی،  تأمیــن  ایــده،  توســعۀ 
و  بــازار  توســعۀ  نهایــت  در  و  فیلــد  تســتر  صنعتــی، 
همیــن  بــه  می رســد.  نظــر  بــه  ضــروری  صــادرات 
کنــار هــم  منظــور مجموعه هــای مختلــف بایــد در 
کشــتیرانی  در  کــه  حرکتــی  ایــن  بــه  مــن  باشــند. 
کــه  قــول می دهیــم  و  دارم  ایمــان  گرفتــه  صــورت 
کشــف فّنــاوری و اثبــات آن بــا صبــر و حوصلــه  بــرای 

کنیم.   برنامه ریزی 

محمد حسین طالع زاری: 
اولــــــــــــویت  اولیــــــــن  درحـــــال حاضر 
ســوخت  مصــرف  قانــون  مــا  بــرای 
ســال  از  کــه  اســت  کم ســولفور2020 
آن  بــه  نیــز  ن  آب تــواز پاالیــش   2021
وده خواهــد شــد. البتــه در زمینــۀ  افــز
ســوخت  بــا  ســازگار  وغــن  ر تولیــد 
کم ســولفور کارهــای خوبــی توســط 
شــده  انجــام  داخلــی  متخصصــان 
اســت. بــه نظــر مــن در بحــث تولیــد 
ســوخت کــه چالــش فعلــی شــرکت 
و  دانــش  مدیریــت  عــدم  ماســت 
انســجام در جمــع آوری آن وجــود دارد 
نانــو  متخصصــان  اســت  بهتــر  کــه 
دیگــر  و  جمهــوری  ریاســت  نهــاد  در 
متخصصــان از جملــه صنعــت نفــت 
همگــی منســجم شــده و اطالعــات 
خــود را بــه اشــتراك بگذارنــد تــا کار بــه 

نحــو احســن اجــرا شــود.
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فناوری نانو

که در حال حاضر  گرچـه از عمـر فنـاوری نانـو در ایـران مـدت زیـادی نمی گـذرد با  این حال توسـعه این صنعت در کشـور طی 16 سـال حیرت انگیز اسـت چرا ا
36 هـزار نیـروی متخصـص در دانشـگاه ها مشـغول بـه تحصیـل هسـتند. 600 محصـول نانـو توسـط 216 شـرکت تولیـد شـده و بیـش از 10 هـزار مقالـه 
کلیدی  علمـی در سـطح جهـان توسـط ایرانیـان بـه رشـته تحریـر درآمـده اسـت و محصـوالت نانـو به 49 کشـور جهان صادر می شـود. در این عرصـه نقش 

کـه نقـش راهبـری و نظارتـی آن باعـث ادامـه رونـد رو به توسـعه این صنعت شـده اسـت. کتمـان اسـت چـرا  سـتاد توسـعه فنـاوری نانـو غیرقابـل 
کرد. کشور و عمکرد ستاد را تشریح  گفت وگو با پیام دریا نحوه شکل گیری این صنعت در  دکتر سعید سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو در 

مطالعه در زمینه فنـــــــــاوری نـــــــــانو از چه ســـالی 
شروع شد؟

بیــن  ژاپــن  و  آمریــکا  آلمــان،  مثــل  کشــورهایی 
نانــو  بــا  رابطــه  در   2000 تــا   1998 ســال های 
گرفتنــد و  را در پیــش  کاربــردی خــود  برنامه هــای 
کردنــد، ولــی در ایــران ســال  تشــکیاتی را نیــز ایجــاد 
کــه در آن ســال ها  2003 ســتاد مربوطــه تشــکیل شــد 
را  نانــو  فنــاوری  دانشــگاه،  اســاتید  از  نفــر   10 فقــط 
می شــناختند. مــا ابتــدا بــرای ترویــج آن، مســئوالن و 
گام دوم  کردیــم و در  سیاســت مداران را بــا نانــو آشــنا 
بــه ســراغ دانشــگاه ها، اســاتید و دانشــجویان دکتــری 
کردیــم  رفتیــم و در آخــر نیــز آن را بیــن مــردم ترویــج 
ســند  یــک  مراحــل  ایــن  تمامــی  طــی  از  پــس  کــه 
10 ســاله در حــوزه توســعه فنــاوری ترتیــب دادیــم 
کــه بــر اســاس آن، 10 ســال اول را بــر پایــه تربیــت 
نیروی انســانی، پژوهش هــا و توســعه فنــاوری قــرار 
کاری مســتمر بــه  کــه ترویــج و انتشــار آن هــم  دادیــم 
شــمار می آمــد. در چشــم انداز ایــن ســند، هــدف از 
توســعه فنــاوری صنعــت نانــو در ایران مشــخص شــد 

کــه پاســخ تولیــد ثــروت و ارتقــاء کیفیــت زندگــی مــردم 
بــود مقام معظــم رهبــری نیــز بســیار از آن اســتقبال 
ســتاد  کان  اهــداف  از  مــورد  دو  ایــن  کــه  کردنــد 
کوچک تــری  کنــار آن هــم اهــداف  نامیــده شــد. در 
همچــون جایــگاه 10 ســاله مــا و فنــاوری نانــو بــود. 
تولیــد علــم  از  یــک درصــد  بــه  خواســتار دســتیابی 
بــا  ع را  ایــن موضــو کــه  در جهــان بودیــم و زمانــی 
ایشــان  گذاشــتیم  میــان  در  رهبــری  مقام معظــم 
ــه  ک ــا شــدند  علــت انتخــاب ایــن یــک درصــد را جوی
پاســخ دادیــم جمعیــت ایــران یــک درصــد از جمعیــت 
ــه ســهم  ــم ب جهــان را تشــکیل می دهــد و قصــد داری
گفتنــد:  کــه ایشــان  خــود در ایــن عرصــه راه یابیــم 
»ایــران جوان هــای مســتعد و خوبــی دارد. شــما ایــن 
ــد« و  ــر دهی ــد تغیی ــه دو درص ــد ب ــک درص ــم را از ی رق
کمــال میــل پذیرفتیــم در پــی آن دوره های  مــا نیــز بــا 
کــه  کردیــم  را طراحــی  ارشــد و دکتــری  کارشناســی 
امــروز بیــش از 36 هــزار نفــر نیــروی متخصــص در 
کارشناســی ارشــد در ایــن حــوزه حضــور دارنــد  مقطــع 
کاری نیــروی متخصــص خــود  و بــه اعتقــاد مــن، هــر 

می طلبــد. را 
کــه در ســال 2001 میــادی مطالعــات خــود  زمانــی 
ــه  ــا رتبــه 57 فقــط 10 مقال ــران ب ــم، ای کردی را شــروع 
کــه طبــق  معتبــر علمــی در جهــان داشــت در حالــی 
آخریــن آمــار در ســال 2018 میــادی ایــن رقــم بــه 
حــال  در  و  اســت  رســیده  مقالــه  هــزار   10 از  بیــش 
ــم.  ــاص داده ای ــود اختص ــه خ ــار را ب ــه چه ــر رتب حاض
ــد در مــرز دانــش قــرار  بنابرایــن، در بحــث علمــی بای
و  رســید  خاقیــت  و  نــوآوری  بــه  بتــوان  تــا  گرفــت 
کیفــی  کــرد. از نظــر  فنــاوری جدیــد را بــه دنیــا عرضــه 
مــا حــدود 6 درصــد از مقــاالت علمــی جهــان را داریــم 
و بســیار فراتــر از اهــداف تعییــن شــده در10 ســال اول 
گذشــته دانشــگاه  گام برداشــته ایم. در هشــت مــاه 
فعالیــت  حــوزه  آمــاری  نتیجــه  آمریــکا  در  جورجیــا 
کشــورها در عرصــه نانوتکنولــوژی را تــا ســال 2015 
کــه در آن ســال،  کــرد  بــر اســاس مقالــه ای منتشــر 
ایــران مقــام هفتــم را در دنیــا داشــت. ایــن مقالــه بــر 
کیفیــت، انتشــار یافــت و در آن چیــن آمریــکا را  پایــه 
کره  جنوبــی و  گذاشــته بــود و بعــد از آمریــکا  پشــت ســر 
پــس از آن هنــد بودنــد و در مقالــه جدیــد نیــز بــه ایــن 
کــه  ترتیــب: چیــن، آمریــکا، هنــد و ایــران قــرار دارنــد 
ایــن آمــار تعجــب همــگان را برانگیخــت. پــس از آن 
بــا شناســایی خوشــه های مختلــف فعالیــت در حــوزه  
نانــو، نــام تک تــک متخصصــان ایرانــی را در ایــن 
کردنــد. بــه همیــن دلیــل ایــران در بحــث  خوشــه ذکــر 
کــرده اســت و آثــار آن  دانــش، فوق العــاده پیشــرفت 
در دیگــر حوزه هــا نیــز بــه خوبــی مشــاهده می شــود.

در واقع ایران با یک درصد جمعیت شش درصد 
ــا را پوشــش می دهــد؟ ــو دنی مقــاالت فنــاوری نان

در حــال حاضــر ایــران یــک درصــد از جمعیــت جهــان 
را تشــکیل می دهــد و حــدود شــش درصــد از مقــاالت 
اســت  حالــی  در  ایــن  و  می دهــد  پوشــش  را  دنیــا 
کــه دو قــاره آمریــکای شــمالی و آمریــکای التیــن در 
کنــار هــم حــدود چهــار درصــد از مقــاالت را تشــکیل 

دبير ستاد توسعه فناوری نانو:

ایران در فّناوری نانو سرآمد جهان است
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حاضــر ایــن مبلــغ بالــغ بــر 200 میلیــون تومــان بــرای 
کار  ــتور  ــا آن را در دس ــه م ک ــه دارد  ــران هزین ــردم ای م
خــود قــرار دادیــم و امــروز آن را بــه قیمــت 100 هــزار 
فــرد  کــه  داروخانه هــا عرضــه می کنیــم  بــه  تومــان 
هــزار   50 را  آن  می توانــد  بیمــه  دفترچــه  بــا  بیمــار 
طــور  بــه  نیــز  دارو  همیــن  کنــد.  خریــداری  تومــان 
ــان در  ــون توم ــت 10 میلی ــه قیم ــو ب ــول و غیرنان معم
کــه داروی  بــازار بــه فــروش می رســد. دارویــی دیگــر 
درمــان ســرطان بــه نــام محصــول پالکــی تکســل باند 
ــان  کس ــاری آبرا ــوان تج ــت عن ــن تح ــا آلبومی ــده ب ش
کــه 1200 یــورو قیمــت آن بــود و بیــش  وجــود دارد 
قیمــت 900  بــه  ایــران  در  کــه  اســت  ســال  یــک  از 
کــه  داروخانه هــا عرضــه می شــود  بــه  تومــان  هــزار 
کشــور ترکیــه صــادر  گذشــته دو میلیــون دالر بــه  ســال 
کــه یــک ســم  کــه داروی شــیمی درمانی  شــد. زمانــی 
وارد  را  اســت  ســرطانی  ســلول های  بــرای  کشــنده 
بــدن بیمــار می کردنــد، دیگــر اعضــای بــدن نیــز بــا آن 
درگیــر می شــد و عوارضــی همچــون ریــزش موهــا را 
گاهــی اوقــات بیمــار بــه دلیــل وجــود  در پــی داشــت و 
کــه ایــن  ایــن ســم از دنیــا می رفــت ولــی از وقتــی 
دارو بــا نانــو ســاخته شــده اســت، دســت پزشــکان 
بــرای تزریــق نیــز بازتــر اســت و ایــن دارو مســتقیم بــه 
ســراغ ســلول های ســرطانی رفتــه و دیگــر ارگان هــای 
کنــون در  بــدن را دچــار آســیب نمی کنــد. ایــن دارو ا
کشــورهای دیگــر هــم صــادر  بــازار وجــود دارد و بــه 
کــه ایــن حرکــت، ارتقــاء اعتبــار ایــران در  می شــود 
ع،  عرصــه  بین المللــی محســوب می شــود. در مجمــو
کیفیــت زندگــی مــردم بــه واســطه  هــدف مــا ارتقــاء 

نانــو فنــاوری اســت.

کشـــــــــور کنـــــون چه تعــــــداد محصـــــــول در  تـــــــا
بر اساس فناوری نــــانو تولید شده است؟

گیــر  فرا منزلــه  بــه  صنعــت  بــه  فنــاوری  ایــن  ورود 
کــه مــا در فنــاوری  شــدن آن اســت. بخــش دیگــری 
نانــو مــورد توجــه قــرار دادیــم بحــث آب می باشــد 
اســت  ایــران  مــردم  بــرای  بــزرگ  چالــش  یــک  کــه 
آرســنیک،  ســنگین،  فلــزات  رفــع  شــامل:  کــه 
ســرب، رفــع میکــروب از آب، نمک زدایــی، تســویه 
پســاب های صنعتــی و بازچرخانــی آب هــای آلــوده 
آب  بــه  کســتری  خا آب  تســویه  زیســت محیطی، 
قالی شــویی  اســتخرها،  آب  ماننــد  اســتفاده  قابــل 
در  کــه  ج هاســت  بر بــرای  خانگــی  آب هــای  و 
از  آب  مولکول هــای  شکســتن  بــدون  فراینــد  ایــن 
حــدود  مــا  می کنیــم.  اســتفاده  نانویــی  فیلترهــای 
کــه  600 محصــول مبتنــی بــر فنــاوری نانــو داریــم 
فنــی  دانــش  فنــاوری  بــا  محصــوالت  ایــن  تمامــی 
ج  کــه ایــن فنــاوری را بــه خــار ســاخت ایــران هســتند 
کشــور هــم صــادر می کنیــم و ایــن 600 محصــول  از 
کلــی 216 شــرکت در  تأییدیــه نانــو را دارنــد. بــه طــور 

ایــن حــوزه تأســیس شــده اســت.

زمانــی کــه در ســال 2001 میــالدی 
وع کردیــم،  مطالعــات خــود را شــر
ایــران بــا رتبــه 57 فقــط 10 مقالــه 
داشــت  جهــان  در  علمــی  معتبــر 
آمــار  یــن  آخر طبــق  کــه  حالــی  در 
رقــم  ایــن  در ســال 2018 میــالدی 
ــه رســیده  بــه بیــش از 10 هــزار مقال

اســت.

کشــورهای اروپایــی جلوتــر  می دهنــد و ایــران از همــه  
کشــور چیــن بــه خــود  اســت. باالتریــن درصــد را نیــز 

اختصــاص داده اســت.

آیــا از ســال 2015 بــه بعــد برنامــه و چشــم انداز 
کرده ایــد؟ تنظیــم  را  جدیــدی 

مــا از ســال 2015 میــادی برنامــه راهبــردی دوم را بــا 
هــدف تمرکــز بــر رســوخ فنــاوری نانــو در صنعــت آغــاز 
کردیــم و در آن توســعه بــازار داخلــی و بین المللــی و 
همچنیــن همکاری هــای بین المللــی را در اولویــت 
کاربــرد نانــو  کار خــود قــرار دادیــم. در بحــث نانــو نیــز، 
در حــوزه انــرژی بــه خصــوص انــرژی خورشــیدی، 
حــوزه ســامت متناســب بــا نیــاز مــردم بــرای درمــان 
بیمــاری و حــوزه آب و محیط زیســت و ســاخت و ســاز 

کردیــم. ح  را از دیگــر برنامه هــای خــود مطــر

 آیا فناوری نانو همسو و موازی با اینترنت حرکت 
هســتند؟ هــم  مکمــل  دیگــر  تعبیــر  بــه  می کنــد، 
گیــر  فرا راستــــــــــای  در  اینترنــت  و  نانــو  فنـــــــاوری 
بــودن وجــــــه تشــابه زیــــــــــادی بــــــا یکدیگــر دارنــد و 
محصــوالت  بــــرخی  هســتند.  هــم  تکمیــــــل کننده 
بــر پایــه نانــو ســاخته می شــوند و برخــی  مســتقیمًا 
ارتقــاء می یابنــد. در واقــع  نانــو  از  بــا درصــدی  نیــز 
می شــود:  تقســیم  مرحلــه  ســه  بــه  نانــو  فنــاوری 
کشــورها توانایــی ســاخت نانــو را داشــته باشــند   -1
کــه خوشــبختانه مــا ایــن توانایــی را داریــم و ایــن 
مــواد را بــه صــورت انبــوه در ایــران تولیــد می کنیــم 
2- رســوخ فنــاوری نانــو در صنایــع موجــود می توانــد 
گــر  کــه ا کنــد  کیفیت تــری را عرضــه  محصــوالت بــا 
صاحبــان صنایــع بــه ایــن مهــم توجــه نکننــد، در 
از  را  خــود  رقابت پذیــری  و  بازارهــا  نزدیــک  آینــده 
کــه در ایــن زمینــه مــا بیــش از  دســت خواهنــد داد 
15 حــوزه صنعتــی را بــا فنــاوری نانــو در ایــران وارد 
محیط زیســت،  و  آب  )صنعــت  کردیــم  صنعــت 
پتروشــیمی،  و  نفــت  صنعــت  کشــاورزی،  صنعــت 
صنایــع وابســته بــه ورزش، صنایــع نســاجی و ...( 
کشــتیرانی  حــوزه  بحث هــا  مهم تریــن  از  یکــی  کــه 
کــه بیــش از 30 قلــم از صنعــت  اســت بــه طــوری  
ــذار  ــیار تأثیرگ ــه بس ک ــرد دارد  کارب ــتیرانی  کش ــو در  نان
اســت و ارزش افــزوده ایجــاد می کنــد. در ایــن ارتبــاط 
ایــران  اســامی  کشــتیرانی جمهــوری  بــا همــکاری 
کمیتــه  و  شــورای مشــترک  نانــو،  فنــاوری  ســتاد  و 
ع تشــکیل  اجرایــی مشــترک در رابطــه بــا ایــن موضــو
گردیــده  منعقــد  نیــز  قراردادهایــی  و  اســت  شــده 
کــه بــه  ــو هوشــمند می باشــد  اســت. 3- فنــاوری نان
واســطه آن می تــوان از مــواد و داروهــای هوشــمند 
کــه  بهــره بــرد و نبایــد از ایــن مرحلــه غافــل شــد چــرا 
ارزش افــزوده باالیــی در آن نهفتــه اســت. در حــال 
گــر  کــه ا حاضــر رنگ هــای هوشــمندی وجــود دارد 
یــا  و  می کنــد  ترمیــم  را  خــود  بیفتــد  آن  بــه  خطــی 

انســولین های  ســرطان،  تشــخیص  سنســورهای 
کــه بیمــار ماهــی یــک بــار آن را بــه بــدن  هوشــمند 
تزریــق می کنــد و در مواقــع هم زمــان بــا افــت قنــد 
کپســول ها در بــدن بــاز شــده و قنــد خــون بیمــار  ایــن 
بیمارانــی  دربــاره  دیگــر  مثــال  می کننــد.  تنظیــم  را 
دارویــی  دارنــد،  قلبــی  ســکته  احتمــال  کــه  اســت 
کــه ایــن دارو در ماهیچــه قلــب قــرار  تزریــق می شــود 
می گیــرد و در زمــان حملــه قلبــی از ســکته جلوگیــری 
نشــده  بــازار  وارد  هنــوز  مــوارد  ایــن  البتــه  می کنــد. 
بــرای درمــان بیمــاری  گذشــته دارویــی  اســت. در 
کــه قیمــت ایــن دارو  ــکا وارد می شــد  ســرطان از آمری
کــه هــر بیمــار ســرطانی بــرای  800 دالر آمریــکا بــود 
کــه در حــال  هــر دوره بــه 18 عــدد از آن نیــاز داشــت 
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وی  وز بیــش از 36 هــزار نفــر نیــر امــر
متخصــص در مقطــع کارشناســی 
ارشــد در ایــن حــوزه حضــور دارنــد 
وی  و بــه اعتقــاد مــن، هــر کاری نیــر

را می طلبــد. متخصــص خــود 

گـــــــــرفته ایــــــــــد تـــــــــــــا از  کار  چــه تمهیــــــــداتی بــه 
نـــــــــــــانو  نــام  بــه  سوءاستفـــــــــــاده های احتمالــی 

جلوگیری شود؟
کــه محصــوالت  واحــدی بــه نــام نانومقیــاس داریــم 
را بــه وســیله آزمایش هــای مختلــف تســت می کننــد 
ــرای  ــل شــود و ب ــان حاص ــودن آن اطمین ــو ب ــا از نان ت
آن برچســب نــام و نمــاد در نظــر می گیرنــد. متأســفانه 
کــه اجنــاس  ســودجویانی در ایــن بیــن حضــور دارنــد 
تقلبــی خــود را بــه اســم نانــو بــا ســود زیــاد می فروشــند 
گونــه تأییدیــه ای نــدارد. پــس از اینکــه  کــه هیــچ 
وزارت  و  اســتاندارد  ســازمان  تأییــد  بــا  محصــوالت 
بهداشــت بــه بــازار عرضــه شــد بــه صــورت تصادفــی 
ایــن محصــوالت خریــداری می شــوند و مجــددًا مــورد 
کیفیــت اولیــه  گــر همــان  کــه ا آزمایــش قــرار می گیرنــد 
را نداشــت برچســب آن شــرکت باطــل و از بــازار نیــز 

ج می شــود. خــار

ــو در جهــان چقــدر  رتبــه ایــران از نظــر فنــاوری نان
اســت؟

وجــود  دنیــا  در  محصــوالت  بــرای  آمــاری  هیــچ 
اوقــات  گاهــی  و  داریــم  تکنولــوژی   30 مــا  نــدارد. 
ــو  ممکــن اســت یــک شــرکت فقــط از یــک قطعــه نان
کل  کنــد و بــه اشــتباه  در محصــول خــود اســتفاده 
کنــد.  معرفــی  نانــو  درصــد   100 را  خــود  محصــول 
شــرکت  زیــادی  بین المللــی  نمایشــگاه های  در  مــا 
کشــورهای اروپایــی  کرده ایــم و در بازدیــد از غرفــه 
ایــن  در  ایــران  محصــوالت  بــودن  ســرآمد  متوجــه 
کیفیــت مــا  ع و از نظــر  زمینــه شــده ایم. از نظــر تنــو
ــادی  ــوزه اقتص ــم و در ح ــرار داری ــی ق ــطح جهان در س
کرده ایــم. در بــازار مبتنــی بــر فنــاوری  خــوب عمــل 
داریــم.  درصــدی   100 رشــد  ســاالنه  ایــران  در  نانــو 
ســال  صــادرات  و  بــود  میلیــارد   700 گذشــته  ســال 
1396 بــه 62 میلیــون دالر رســید. در حــال حاضــر 
کشــورها از جملــه چیــن، اندونــزی،  نیــز در بعضــی 
کیفیــت  ــر داریــم.  ترکیــه، ســوریه، عــراق و هنــد دفت
محصــوالت مــا باالســت و قیمت هــا بســیار مناســب 

اســت.

کشــــــــــور محصــوالت خــود را صـــــــــــادر  بــه چنــد 
می کنیــد؟

کشــور ماننــد چیــن، اســترالیا،  در حــال حاضــر بــه 49 
ترکیــه،  روســیه،  مالــزی،  اندونــزی،  کره جنوبــی، 
آمریــکای التیــن، آلمــان، ایتالیــا و ... صــادرات نانــو 

می گیــرد. صــورت 

کــردن محصــوالت وجــود  چــه مزایایــی در صــادر 
دارد؟

تولیــد  داخــل  در  کــه  نانــو  محصــوالت  از  بعضــی 
می شــود، چیــن موفــق بــه ســاخت آن نیســت. در 
چیــن یــک محصــول معمولــی را بــا ارزان ترین قیمت 

ــا و در نهایــت  ــا شــرط آزمایــش آن در اروپ ــا اینکــه ب ت
ــه   ــه از اســتاندارد اروپایــی و صــرف هزین اخــذ تأییدی
مــا  بــه  خوشــحالی  بــا  تســت،  بابــت  دالر  هــزار   20
کــرد و در حــال حاضــر نیــز پنــج خــط تولیــد  مراجعــه 
کارخانــه بهــران فیلتــر راه انــدازی  نانــو الیــاف را در 
کــرده اســت. بعــد از تجــاری شــدن ایــن تجهیــزات 
ســایر  بــه  آن  صــادرات  مقدمــات  کشــور  داخــل  در 
کره ای هــا  ــز فراهــم شــد و در اولیــن قــدم  کشــورها نی
کردنــد  در قالــب یــک قــرارداد تجهیــز را خریــداری 
نیــز 10  کره ای هــا، چینی هــا  بــه خریــد  توجــه  بــا  و 
کردنــد. 6/5 میلیــون دالر  تجهیــز مذکــور را خریــداری 
در ســال 1396 بــه چیــن صــادرات داشــتیم. تصمیــم 
گرفتیــم تــا در حــوزه  نانوتکنولــوژی صاحــب صنعــت 
کــه نیــاز  باشــیم. صنعــت یــک موجــود زنــده اســت 
ک صنعــت، فنــاوری  بــه تغذیــه و رشــد دارد و خــورا
اســت و زمانــی می توانیــم مدعــی باشــیم صاحــب 
کــه بتوانیــم فنــاوری را بــه صنعــت  صنعــت هســتیم 
کنیــم. بــه همیــن منظــور مــا در حــال ســاخت  ارائــه 
29 ماشــین در حــوزه نانــو هســتیم و آن را بــه چیــن، 

کــره و ... صــادر می کنیــم. مالــزی، 

چشم انداز شما برای آینده چیست؟
فنــاوری نانــو بــا تکیــه بــر سیاســت های خاقانــه، 
مقام معظــم  حمایت هــای  و  پشــتکار  جدیــت، 
کــرده و ایــن ســتاد از شــروع تشــکیات  رهبــری رشــد 
کــه ایــن اتفــاق را  کنــون ثبــات داشــته اســت  خــود تا
مدیــون تفکــر مقام معظــم رهبــری هســتیم و ایشــان 
همیشــه مشــوق مــا بوده انــد و تمــام فعالیت هــای 
کــه روزی  ایمــان دارم  مــن  را رصــد می کردنــد.  مــا 
بــا رســوخ فنــاوری نانــو در صنعــت، رقابت پذیــری 
گرفــت  محصــوالت نانــو در دنیــا را در دســت خواهیــم 
و در آینــده دســتاوردهای بزرگــی را بــه جهــان ارائــه 

داد. خواهیــم 

بــه بــازار جهانــی عرضــه می کننــد. ولــی اســتراتژی مــا 
کامــًا بــا چیــن متفــاوت اســت، محصولــی بــا بهتریــن 
کیفیــت و قیمــت پاییــن در داخــل تولیــد می شــود بــه 
ــر قصــد داشــت از  ــال: شــرکت بهــران فیلت ــوان مث عن
یــک شــرکت اروپایــی دســتگاه نانــو الیــاف خریــداری 
ــم آن را یــک میلیــون و 100  ــه دلیــل تحری ــه ب ک کنــد 
گذاشــتند. راه انــدازی خــط تولیــد  هــزار دالر قیمــت 
و  دادیــم  قــرار  خــود  کار  دســتور  در  را  الیــاف  نانــو 
کــرد و  شــرکت بهــران فیلتــر در ابتــدا بســیار مقاومــت 
چنیــن چیــزی را جــز از شــرکت اروپایــی نمی پذیرفــت 
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نانــو  انــواع فیلتـــــــرهای  لطفــًا در زمینــه تولیــد 
توضیح دهید؟

تولیــد فیلترهــای نانویــی بــا افــزودن یــک شــبکه از 
الیــاف نانویــی )بــا حفره هــای نانومتریــک مابیــن 
می شــود.  انجــام  فیلتــر  کاغــذ  ســطح  بــه  آنهــا( 
کــه  دنیاســت  کشــورهای  اولیــن  جــزو  ایــران 
توانایــی تولیــد انــواع فیلترهــای نانــو در مقیــاس 
تولیــد انبــوه را دارد. شــرکت بهــران فیلتــر اولیــن 
تولیدکننــده فیلترهــای نانــو صنعتــی و خودرویــی 

در ایــران بــه شــمار مــی رود.

فیلترهــای نانــو چــه مـــــــــزایایی نســبت به ســایر 
فیلترها دارند؟

کــه  نانویــی  حفره هــای  نانویــی،  فیلتــر  یــک  در 
برابــر  هــزاران  و  شــده  تشــکیل  الیــاف  نانــو  بیــن 
معمولــی  فیلتــر  کاغــذ  حفره هــای  از  کوچک تــر 
عهــده  بــر  را  ذرات  جداســازی  وظیفــه  هســتند، 
می گیرنــد. در نتیجــه بــه  طــور خاصــه راندمــان 
فیلتراســیون باالتــر، عمــر طوالنی تــر، افــت فشــار 
کمتــر از مزایــای اصلــی  کمتــر و مصــرف ســوخت 

اســت. نانــو  فیلترهــای 

کشور و  شرکت بهران فیلتر چه جایگاهی در 
منطقه خاورمیانه دارد؟

بزرگ تریــن  و  اولیــن  فیلتــر  بهــران  شــرکت 
نانــو  فیلتــر  کاغــذ  و  نانــو  فیلترهــای  تولیدکننــده 
تولیــد  فنــی  دانــش  تکویــن  اســت.  ایــران  در 
ــو در شــرکت بهــران فیلتــر موقعیــت  فیلترهــای نان
ممتــازی در منطقــه خاورمیانــه بــه ایــن شــرکت 
کــه محصــوالت شــرکت  داده اســت، بــه طــوری 

خ  ــر ــش ن ــه افزای ــه ب ــا توج ــی ب ــع مال ــن مناب - تأمی
کــه حتــی  ارز بــا مشــکات همــراه اســت بــه طــوری 
کنیــم منابــع مالــی مــورد نیــاز  گــر ارز نیمــا دریافــت  ا
بــرای واردات ســه برابــر ســال 1396 خواهــد بــود.

گیــر زیــادی در ادارات دولتــی  - قوانیــن دســت و پا
گــر بخواهیــم صنعــت  فــرا راه صنعــت وجــود دارد. ا
کنــد الزم اســت قوانیــن بــرای صنایــع  پیشــرفت 
حــال  باشــد  ســاده تر  و  روان تــر  بــازار  بــه  نســبت 
آنکــه در حـــــــال حاضــر بــه  طــور معکــــــــــوس عمــل 

می شود.

قائم مقام مديرعامل شركت بهران فيلتر در گفت وگو با پيام دريا اعالم كرد؛

اولین شرکت تولیدی فیلتر در خاورمیانه با
 250 نوع فیلتر هوای نانو الیاف صنعتی و خودرویی

کــرد و تولیــد فیلترهــای نانــو بــه صــورت  شــرکت تولیــدی صنعتــی بهــران فیلتــر فعالیــت خــود را در ســال 1372 آغــاز 
کشــور شــناخته  انبــوه در ایــن شــرکت ســال 1390 شــروع شــد و در حــال حاضــر بــه عنــوان یکــی از شــرکت های برتــر 
کــرده و بــه عنــوان تنهــا  کــه توانســته اســت فنــاوری نانــو را بــا تولیــد 250 نــوع فیلتــر هــوای نانــو  الیــاف بومــی  می شــود 

شــرکت تولیدکننــدۀ فیلترهــای نانــو بــا ایــن تنــوع تولیــد فیلتــر  در خاورمیانــه شــناخته شــود.
گفت وگو با پیـــــام دریـــــــا به تشریح بــــــرخی از  مهندس محمــــــود فقیهی قـــــــائم مقام مدیرعـــــــامل این شــــــــرکت در 

فعالیت های این شرکت پرداخت.

ــورهای منطقــه  کشــــــ کنــون بــه  بهــران فیلتــر هم ا
صادر می شود.

ــکالتی  ــه مش ــا چ ــر ب ــال حاض ــرکت در حـــــــــــ  ش
مواجه است؟

متأســفانه مشــکات زیــادی در حــال حاضــر بــرای 
ــه آنهــا  ــه از جمل ک واحدهــای صنعتــی وجــود دارد 

کــرد: می تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره 
- واردات مــواد اولیــه مرغــوب بــه علــت تحریم هــا 

بــا مشــکات زیــادی همــراه اســت.

مهندس محمود فقیهی

فناوری نانو
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فناوری نانو

بخش خصوصـی  سـرمایه گذاری  بـا  و  دانشـگاهی  غ التحصیـالن  فار از  جمعـی  توسـط   1394 سـال  در  اقیانوس آبـی  پوشـش های  و  نانورنگ هـا  شـرکت 
تأسـیس شـد. ایـن شـرکت بـا در اختیـار داشـتن سـرمایه های ارزشـمند انسـانی در حوزه هـای تولیـد، اجـرا و مشـاوره، بـا هـدف ایجـاد تحولـی نویـن در 

کـرده اسـت. صنایـع رنـگ بـه ویـژه سیسـتم های دریایـی، حفاظتـی و ضدخوردگـی فعالیت هـای خـود را سـازمان دهی 
شـرکت نانورنگ هـا و پوشـش های اقیانوس آبـی بـه عنـوان یـک شـرکت دانش بنیـان دارای بیـش از 10 نـوع محصـول منحصربه فـرد اسـت. همچنیـن 

توانسـته اسـت چندیـن اختـراع در زمینـۀ پوشـش های هوشـمند و نانوهایتـک دریایـی و صنعتـی نانوکوانتـوم بـه ثبـت برسـاند.  
که از نظرتان می گذرد. گفت وگو با پیام دریا به تشریح عملکرد این شرکت پرداخته است  دکتر ابراهیم رئیسی مدیرعامل این شرکت در 

شــرکت  فعالیت  هــای  و  اهــداف  زمینــۀ  در  لطفــًا 
اقیانوس  آبــی  پــــــــوشش های  و  نـــــــــانورنگ ها 

توضیح دهید؟
ــی  ــوس آب ــش های اقیان ــا و پوش ــو رنگ ه ــرکت نان ش
کــه  اســت  دانش محــور  و  دانش بنیــان  شــرکتی 
رســالت خــود را  بــر پایــه اســتفاده از تکنولــوژی روز 
در  و  داده  قــرار  نانوتکنولــوژی  خصــوص  بــه  دنیــا 
یــک  نیــز  رنــگ  ترکیبات کوانتــوم در صنعــت  مــورد 
ایــن  واقــع  در  اســت.  برداشــته  نانــو  از  فراتــر  گام 
شــرکت تولید کننــدۀ رنگ هــای  صنعتــی، حفاظتــی و 
کــه بخــش عمــده ای از ایــن رنگ هــا  دریایــی اســت 
ــو تولیــد می شــود. امــروزه دو دســته  ــا تکنولوژی نان ب
داده ایــم قــرار  خــود  کاالی  ســبد  در  را  محصــول 

کــه   )Conventional( مـــــــــــــرسوم  محصــوالت   -1
مطابــق استــــــــــــانداردهای جهانــی تولیــد می شــود 
اســت  داخلــــــــی  صنعــت  روز  نیازهــــــای  از  یکــی  و 
گام جلــــــــــوتر هســتیم.  کــه در ایــن راســتا چندیــن 

.)High-Tech( 2- محصوالت  با تکنولوژی باال

کردید؟ از چه سالی فعالیت خود را آغاز 
بــا  امیرکبیــر  دانشــگاه  در  دانشــجویی  زمــان  در 
تشــکیل یــک تیــم تحقیقاتــی مطالعاتــی در زمینــۀ 
آبخــور  زیرخــط  بــرای  دریایــی  پوشــش های 
مثــل سیســتم های  کشــتی سیســتم های جدیــدی 
کــه در چنــد ســال  رها کننــده خــزه )ضدخزه هایــی 
و  گرفــت  صــورت  شــدند(  رونمایــی  دنیــا  در  اخیــر 
آزمایشــهای میدانــی خــود را بــه ثمــر رســاندیم. بــه 
آغــاز  کوچــک  صنایــع   بــا  را  همکاری هایــی   مــرور 
کردیــم تــا اینکــه شــرکت نانو رنگ هــا و پوشــش های 
و  رســید  ثبــت  بــه   1394 ســال  در  اقیانوس آبــی 
همــکار  شــرکت های  از  متفاوت تــر  مســیری  مــا 
ثبــت  از  پــس  کردیــم.  طــی  رقیــب  شــرکت های  و 
تعــدادی از اختراعــات خــود، شــرکت را دانش بنیــان 
کارآفرینــی وارد  کردیــم و بــه عرصــۀ تجاری ســازی و 

تجاری ســازی  عرصــۀ  بــه  راهیابــی  بــرای  شــدیم. 
ــور،  کش ــان  ــگ دانش بنی ــرکت رن ــا ش ــوان تنه ــه  عن ب
ــطح  ــگ IACS در س ــه رن ــت تأییدی ــه دریاف ــق ب موف
نیــز  آن  پــی  در  و  شــدیم  فرانســه  از  خاورمیانــه 
تأییدیه هــای داخلــی، نانومقیــاس و ... را دریافــت 
کارخانــۀ بزرگ بــا ظرفیت  کردیــم. بــا راه انــدازی یــک 
تولیــد روزانــه 20 تــن همــراه بــا یــک تیــم تحقیقاتــی 
بــا  متخصصــان  از  نفــر  هفــت  از  بیــش  بــا  مجــرب 
مــدرک دکتــری پلیمــر رنــگ در چهــار زمینــۀ نانــو، 
و  صنعتــی  پوشــش های  دریایــی،  پوشــش های 
ضد خوردگــی و همچنیــن یــک آزمایشــگاه مجهــز بــا 
کنــار تیــم قــوی بازرگانــی  مســاحت 700 مترمربــع در 
بــا  کــه  داریــم  قــرار  جایگاهــی  در  امــروز  فــروش،  و 
کشــتیرانی جمهــوری  شــرکت های بزرگــی همچــون 
آن همــکاری  تابعــۀ  شــرکت های  و   اســامی  ایــران 
می کنیــم. رایزنــی بــا شــرکت ملــی نفتکــش  ایــران، 
بــازار خــودرو داخلــی و همچنیــن عرصــۀ  بــه  ورود 
کاری قــرار دارد. صــادرات نیــز در لیســت برنامه هــای 

بــرای صــادرات محصــوالت چــه اقداماتــی انجــام 
داده اید؟

ج از  کنــون نمونه   هایــی را بــه مجموعه هــای خــار تا
کراتــی هــم در حــال انجــام  کشــور ارائــه داده ایــم و مذا

اســت.

تفــاوت رنگ هــای نانــو بــا رنگ هــای معمولــی در 
چیســت؟

ــا ســرعت چشــمگیری روبه رشــد  ــوژی ب علــم و تکنول
و صعــود اســت. از ســال 2020، هــر ســال یــک دانــش 
فنــی به واســطۀ جایگزینــی قوی تــر و بهتــر از خــود، 
حــذف می شــود. از طرفــی دنیــا بــه ســمت صنایــع 
نانوتکنولــوژی در حرکــت اســت و ایــن صنعــت تمــام 
آن  بــه  و همــگان  دربرگرفتــه  را  بشــر  زندگــی  ابعــاد 
ــع پوششــی  ــد. ایــن امــر جــدا از حــوزۀ صنای ــاز دارن نی
و صنایــع  پلیمــری نیســت. امــروزه تکنولــوژی نانــو 

مديرعامل شركت نانورنگ ها و پوشش های اقيانوس آبی:

فّناوری نانو نیاز به حمایت دارد
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کــه تولیدکننــده را وارد یــک  نوســانات ارزی اســت 
اســت.  گذاشــته  کــرده و باتکلیــف  گنــگ  فضــای 
اولیــه  مــواد  واردات  کاال،  تأمیــن  خصــوص  در 
بازرگانــان  از  برخــی  و  اســت  شــده  ســخت  بســیار 
را  کاالی خــود  قیمــت،  افزایــش  امیــد  بــه  ســودجو 
بــه  ارز  تأمیــن  زنجیــرۀ  نمی رســانند،  فــروش  بــه 
کــه نیــاز بــه ترمیــم دارد. نظــام  نحــوی آســیب دیده 
و ســازمان های دولتــی همکاری هــای الزم  بانکــی 
کــه در آن عضویــت داریــم  را ندارنــد. از نهادهایــی 
بازرگانــی  بخــش  بنابرایــن  نمی شــود.  حمایــت 
شــعار  تولیدکننده هــا  بــه  کمــک  بــا  بایــد  دولتــی  و 
کــه بــر مبنــای ســال  امســال مقام معظــم رهبــری را 
همچنیــن  بخشــند.  تحقــق  اســت«  تولیــد  »رونــق  
دولــت مشــکات نقدینگــی را بــا اختصــاص وام هــای 
ــه ســمت حمایــت از  کنــد و جامعــه را ب کم بهــره رفــع 
ــه  واســطۀ تمــام ایــن  ــا ب ــی ســوق دهــد ت کاالی داخل
شــفاف  فضــای  یــک  وارد  تولیدکننــده  جریانــات، 

شــود و بازاریابــی خــود را پیــش ببــرد.

چه برنامه هایی برای آینده دارید؟
ــی  ــا همگامــی مجموعه هــای داخل ســعی می کنیــم ب
ع  ســهم خــود را از بــازار داخلــی بگیریــم. بــه موضــو
کــرده و درصددیــم نیازهــای دیگــر  صــادرات ورود 
تحقیقــات  زمینــه  در  کنیــم،  تأمیــن  را  کشــورها 
پوشــش » های تــک« پیــش رفته ایــم و بایــد تمــام 
خــاق،  ایده هــای  ظهــور  بــرای  را  خــود  تــاش 

کارگیریــم. بــه   تولیــد  چرخــۀ  و  تجاری ســازی 

چه انتظاری از مسئوالن دارید؟
خواهــش می کنــم همگــی از شــعار بکاهیــم و عملگــرا 
کاری را نداریــم  کمــک و یــا انجــام  گــر تــوان  باشــیم. ا
کار منافــع  کــه ایــن  وعده هــای بیهــوده ندهیــم چــرا 
ملــی را بــه خطــر می انــدازد. می توانیــم بــا اتحــاد و 
کنیــم و همــگام  همــکاری، مشــکات را شناســایی 
بــا هــم شــعار امســال مقام معظــم رهبــری را پیــش 

کار یکدیگــر ســنگ اندازی نکنیــم. ببریــم و در 

شــرکت نانــو رنگ هــا و پوشــش های 
اقیانــوس آبی شــرکتی دانش بنیان 
رســالت  کــه  اســت  دانش محــور  و 
از  استفـــــــــاده  پایــه  بــــــــــر  را   خــود 
وز دنیــا بــه خصــوص  تکنولــوژی ر
نانوتکنولــوژی قــرار داده و در مــورد 
ترکیبات کوانتــوم در صنعــت رنــگ 
نیــز یــک گام فراتــر از نانــو برداشــته 

ــت. اس

وارد صنعــت شــده اســت. مــا نیــز در زمینــۀ رنــگ، 
کــه  ترکیبــات نانــو را مــورد اســتفاده قــرار می دهیــم 
کاربــرد  ع  نــو بــه  بســته  منحصربه فــردی  خــواص 
آن دارد. بــه  عنــوان  مثــال خاصیــت دی الکتریکــی 
جلوگیــری  بــرای  نانــو  از  می بریــم،  بــاال  را  پوشــش 
در  می کنیــم،  اســتفاده  رنگ هــا  خش پذیــری  از 
ــونده را  ــود ترمیم ش ــتم های خ ــودرو سیس ــت خ صنع
کــه امــروزه در آن از تکنولــوژی نانــو  می تــوان دیــد 

اســتفاده شــده اســت.
از  اســتفاده  نیــز،  دریایــی  و  صنعتــی  رنگ هــای  در 
ــردی  ــای منحصربه ف ــو  ذرات، ویژگی ه ــات نان ترکیب
– مکانیکــی پوشــش،  بهبــود خــواص فیزیکــی  در 
پوشــش های  خش پذیــری  برابــر  در  مقاومــت 
صنعتــی، مقاومــت نــوری پوشــش ها و بــاال بــردن 
مدت زمــان  بــرای  مثــًا  دارد.  حرارتــی  مقاومــت 
تغییــر  ع  نــو بــه  بســته  پوشــش،  یــک  مانــدگاری 
چــرا  می کننــد  اســتفاده  ذرات  نانــو  از  عملکــردی، 
تــا صــد  بــازۀ صفــر  ایــن ذرات در  ابعــاد  انــدازۀ  کــه 
نانومتــری هســتند. مــا بخشــی از نانــو ذرات را بــرای 
رنگ هــای  بخــش  دریایــی،  رنگ هــای  بخــش 
هــم  ضدخوردگــی،  رنگ هــای  بخــش  و  صنعتــی 
خــواص   بهبــود  ماننــد  اهدافــی  می کنیــم.  نهــاده 
کــردن برای  مکانیکــی و فیزیکــی و خاصیــت آب گریــز 
در  اســت.  گرفتــه  شــده   نظــر  در  ذرات  نانــو  تولیــد 
گفــت یــک ســری از ذرات، توانایــی  واقــع می تــوان 
زمانــی  و  دارنــد  را  پوشــش  ســطح  کــردن  آب گریــز 
قــرار بگیــرد هیچ گونــه موجــود  کــه پوشــش در آب 
ایــن  نمی چســبد.  پوششــی  ســطح  بــه  زنــده ای 
ک پوشــش  پدیــده موجــب می شــود ضریــب اصطــکا
ــا بــه صفــر برســد، ســرعت شــناور افزایــش  ــا آب دری ب
کاهــش  رنگ آمیــزی  زمــان  و  ســوخت  مصــرف  و 
 Hull Cleaning یابــد. همچنیــن بــا حــذف عملیــات 
یــک  در  و  مــی رود  بــاال  دریایــی  ســفرهای  تعــداد 
نــگاه، بهــره وری اقتصــادی افزایــش پیــدا می کنــد 
تــا  صفــر  ابعــاد  بــا  ذراتــی  کــه  کوانتــوم  بخــش  در 
کوانتــوم اســتفاده  ــر هســتند از خاصیــت  پنــج نانومت
ــوری، مکانیکــی و خاصیــت  کــه مقاومــت ن میشــود 
ســایر  کنــار  در  ترکیبــات  ایــن  دارنــد.  الکتریکــی 
ترکیبــات در بخــش پوشــش  الکتریــکال، عملکــرد 

می دهنــد.   ارائــه  را  باالیــی 
اســت  ضد خوردگــی  سیســتم های  دیگــر،  بخــش 
ــوان یــک پوشــش مقــاوم  ــا اســتفاده از آن می ت ــه ب ک
در برابــر خوردگــی را بــا طــول عمــر بــاالی 30 ســال 
گالواســیلور  ارائــه داد. این گونــه ترکیبــات در بحــث 
کــه آزمایــش مــه  اهمیــت ویــژه ای دارنــد بــه  گونــه ای 

گذرانــده اســت.   نمکــی بــاالی 8000 ســاعت را 

کشــور  در  نانــو  رنــگ  صنعــت  درحال حاضــر  آیــا 
بومــی  شــده اســت؟

رایــج«  »رنگ هــای  زمینــۀ  در  فقــط  صنعــت  ایــن 

کامــًا جدیــدی  بــه یــک فضــای  بومــی اســت. مــا 
بــه  باورهــا  دادن  ســوق  قصــد  و  کرده ایــم  ورود 
ســمت پذیــرش اســتفاده از ایــن فّنــاوری را بــرای بــاال 
کــردن ایــن  بــردن ارزش افــزوده آن داریــم. بــا بومــی 
دانــش، امــروز در حــال پاســخگویی بــه نیــاز صنعــت 
ج از  کشــتیرانی هســتیم و در خــار بزرگــی همچــون 
گفتــن داریــم تــا بــا حرکــت  کشــور نیــز حرفــی بــرای 
کــه بــرای خدمــات  خــود دنیــا را بــه ســمتی بکشــانیم 

کننــد. مــا اســتانداردهایی را تعریــف 

مشکالت صنعت نانو در حال حاضر چیست؟
گریبان گیــر  کــه   در شــرایط فعلــی از جملــه مشــکاتی 
بحــث  نیســت  جــدا  آن  از  و  شــده  نانــو  صنعــت 
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فناوری نانو

کاربرد فّناوری نانو در صنعت دریایی
نــگاه  صنعتــی  کشــورهای  اخیــر،  ســال های  در 
صنایــع  در  فّناوری هــا  از  اســتفاده  بــه  ویــژه ای 
و  تحــوالت  بــه  توجــه  بــا  داشــته اند.  مختلــف 
دریایــی،  صنایــع  در  گســترده  ســرمایه گذاری های 
ایــن  در  نویــن  فّناوری هــای  بــه  ویــژه ای  توجــه 

اســت. شــده  ایجــاد  صنعــت 
کیلومتــر مــرز آبــی،  ایــران بــا داشــتن بیــش از 3700 
کشــورى در حــال توســعه  ــع دریایــی،  در زمینــۀ صنای
کــه برخــی از کشــورهاى  محســوب می شــود، در حالــی 
ــی، جــزو  ــرز آب ــر از یــک پنجــم ایــن م کمت ــا  اروپایــی ب
کشــورهاى قدرتمنــد در زمینــۀ صنایع دریایی هســتند 
و بــه واســطۀ ایــن توانمنــدى، ســلطۀ خــود را بــر دنیــا 
حــوزۀ  شــامل  دریایــی  صنایــع  کرده انــد.  تحمیــل 
کــدام می تواننــد  کــه هــر  وســیعی از صنایــع می شــود 
کشــور  در  فّنــاورى  و  علــم  توســعۀ  مهــد  و  پشــتوانه 
باشــند. صنایــع دریایــی را می تــوان بــه بخش هــای 

کــرد. ذیــل تقســیم 
از  کشــتی   انــواع  ســاخت  کشتی ســازى:  صنایــع   -1
ــاری، نفتکش هــاى غول پیکــر،  کشــتی های ب قبیــل 

زیردریایی هــا. و  ناوچه هــا 
ثابــت  ســکوهاى  ســاخت  فراســاحل:  صنایــع   -2
در  کــه  دریــا  در  لوله گــذاری  و  دریایــی  متحــرك  و 

دارنــد. کاربــرد  گاز  و  نفــت  عظیــم  پروژه هــاى 
اســکله،  ســاخت  بنــدری:  و  ســاحلی  صنایــع   -3
موج شــکن و ســازه هاى نزدیــک ســاحل )پایانه هــاى 

کــه در بنــادر و جزایــر ایجــاد می شــوند. نفتــی( 
بــه  جدیــد  رویکــردی  نانــو،  فّنــاوری  کــه  آنجــا  از 
همــه علــوم و فنــون دارد، در دنیــا نیــز ایــن فّنــاوری 
گســترده ای در صنعــت دریایــی  کاربردهــای تجــاری 
نیازهــاى  شناســایی  بنابرایــن  اســت.  کــرده  پیــدا 

و  بــازار  می توانــد  کشــور،  دریایــی  صنایــع  گســترده 
زمینــۀ رشــد خوبــی را بــراى محصــوالت فنــاورى نانــو 
و همچنیــن حــل مشــکات ایــن صنعــت تأثیرگــذار در 

کنــد. کشــور فراهــم 
فنــاورى نانــو در تمامــی زمینه هــای صنایــع دریایــی 
از  برخــی  و  اســت  برخــوردار  خاصــی  اهمیــت  از 
کاربــرد ایــن فّنــاوری در صنایــع دریایی  پتانســیل های 

کلــی شــامل مــوارد ذیــل اســت. بــه طــور 
1- بهره گیــری از تجهیــزات و مــواد نانویــی در کاهــش 

گوگرد ســوخت؛
2- اســتفاده از سیســتم های مبتنــی بــر فّنــاوری نانــو 

در مدیریــت آب تــوازن شــناورها؛
و  خــزه  بــه  مقــاوم  نانورنگ هــای  از  اســتفاده   -3

خوردگــی؛
4- اســتفاده از کف پوش هــای ضدلغــزش، مقــاوم بــه 

نــور خورشــید و مواد شــیمیایی؛
5- اســتفاده از فّنــاوری نانوپوشــش های ســخت و 

مقــاوم در موتــور شــناورها و همچنیــن ابزارهــا؛
6- تولیــد نانومــواد و نانوکامپوزیت هــا بــراى ســاخت 
بدنــه و اجــزاى آن بــه منظــور افزایــش اســتحکام و 

ــه؛ ــز و ارتعــاش منتشــر شــده از بدن کاهــش نوی
7- تولیــد مــواد جدیــد بــرای افزایــش قابلیــت عملکرد 
بــا  باتری هــای  جدیــد،  ســوخت های  ماننــد  شــناور 

ــاال و پیل هــای ســوختی؛ ــرژى بســیار ب ــره ان ذخی
8- اســتفاده از منســوجات مبتنــی بــر فّنــاوری نانــو 

کارکنــان فعــال در صنعــت دریایــی؛ بــرای 
9- اســتفاده از فّنــاوری پاســمای ســرد بــرای آب گریــز 

کــردن ســطوح و افزایــش چســبندگی رنــگ بــه بدنــه؛
10- استفاده از مصالح، شیشه ها و لوله های نانویی؛

بــر  مبتنــی  آب  تصفیــه  فّنـــــــــاوری  از  اســتفاده   -11

مروری بر كاربردهای نانو در صنعت دريايی؛

کلیدی قرن بیست و یکم صنعت نانو؛ فّناوری 

بـا  کـرده اسـت.  بـزرگ را بـه خـود جلـب  کشـورها و شـرکت های  کلیـدی قـرن بیسـت و یکـم، توجـۀ جـدی  از فّناوری هـای  فّنـاوری نانـو بـه عنـوان یکـی 
کلـی بـه مهندسـی هدفمنـد مـواد در  کـرد. بـه طـور  بهره گیـری از فّناوری هـای متـداول، می تـوان اثـرات ویـژۀ آن فّناوری هـا را در بهبـود خـواص مـواد درک 

کمتـر از 100 نانومتـر بـرای بـه دسـت آوردن ویژگی هـا و عملکردهـای وابسـته بـه انـدازه، فّنـاوری نانـو می گوینـد. مقیـاس 
کمیتۀ مشـاوران رئیس جمهور آمریـکا در علوم و فّناوری  بسـیاری از صاحب نظـران و محققـان، نانوفّنـاوری را مسـاوی آینـده دانسـته اند. بـه عنـوان نمونه 
کثـر فّناوری ها و محصـوالت موجود،  در تأییـد برنامـه ملـی فّنـاوری نانـو، از آن بـه عنـوان محـور آینـده جهـان یـاد می کنـد. بـه دلیـل تأثیـرات ایـن فّناوری بـر ا
کـه متخصصـان رشـته های مختلـف بی بهـره از صنعـت نانـو در دهه هـای آینـده فرصتـی بـرای رشـد نخواهنـد داشـت  عقیـده صاحب نظـران ایـن اسـت 
و شـکوفایی بسـیاری از فّناوری هـای بی بهـره از صنعـت نانـو دچـار اختـالل خواهـد شـد. از ایـن  رو محققـان بـا اسـتفاده از ایـن فّنـاوری قـادر بـه ایجـاد 
کـه در طبیعـت نبـوده و شـیمی مرسـوم نیـز قـادر بـه ایجادشـان نبـوده  اسـت. برخـی از مزایـای نانوسـاختارها شـامل  سـاختارهایی از مـواد خواهنـد شـد 
کاهـش دفعـات نقـص فنـی و ابزارهایـی  کاری از طریـق  کاهـش هزینـۀ عمـر  لودگـی محیط زیسـت، مـواد سـبک تر، قوی تـر و قابـل برنامه ریـزی،  کاهـش آ

نویـن بـر پایـه اصـول و معمـاری جدیـد می باشـد.
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انتقــال می یابنــد. در ســال های اخیــر بــا جهانی شــدن 
تجــارت، افزایــش ســرعت مســافرت، حجــم بــاالی 
گردشــگری،  صنعــت  رشــد  و  کارگــو  کشــتی های 
گونه هــای بیگانــه بــه  طــور  احتمــال ورود تصادفــی 
فزاینــده ای افزایــش می یابــد. انتقــال موجــودات مضر 
کشــتی ها،  از طریــق آب تــوازن  بیمــاری  زا  و عوامــل 
و  دریایــی  محیط زیســت  تهدیــدات  بزرگ تریــن  از 
ســامت بشــر محســوب می شــود. از ایــن  رو ســازمان 
جهانــی دریانــوردی طبــق دســتورالعملی، اســتفاده از 
سیســتم های مدیریــت آب تــوازن شــناورها را در ســال 
2020 الزامــی نمــوده اســت. در ایــن دســتورالعمل از 
کــردن شــناورها به  روش هــای مختلفــی بــرای تجهیــز 
سیســتم مدیریــت آب تــوازن  آنها اشــاره شــده اســت. از 
سیســتم های مدیریــت آب تــوازن مبتنــی بــر فّنــاوری 
و  الکتروکلریناســیون  سیســتم  بــه  می تــوان  نانــو، 

کــرد. نانوکاویتاســیون اشــاره 

 نانورنگ های مقاوم به خزه و خوردگی
کارایــی آن دارد.  کلیــدی در  بدنــۀ یــک شــناور نقــش 
توانایــی فیزیکــی شــناور در شــکافتن آب دریــا و امــواج، 
کــه مقاومــت آب در برابــر حرکــت خــود  به گونــه ای 
حائــز  بســیار  ســوخت  اقتصــاد  در  دهــد،  کاهــش  را 
کیفیــت و صافــی  اهمیــت اســت. بنابرایــن، بهبــود 
ــوری و  ــش مح ــه نق ــن زمین ــناور در ای ــۀ ش ــطح بدن س
اساســی بــازی می کنــد چــون یــک بدنــۀ کامــًا صــاف از 
نظــر هیدرودینامیکــی ایدئــال اســت. دو عامــل ســبب 
ــۀ شــناور می شــود. یکــی از  افزایــش زبــری ســطح بدن
آنهــا خوردگــی و دیگــری رســوب بایو فولینگ هاســت. 
و  گیاهــان  میکروارگانیســم ها،  ناخواســته  تجمــع 
بــر روی ســطوح غوطــه ور در آب  جانــوران دریایــی 
دریــا، بایــو فولینــگ نامیــده می شــود. معمــواًل پــس از 
ایجــاد خوردگــی، تعمیراتــی روی بدنــۀ شــناور صــورت 
می گیــرد. »میکــرو ســوراخ«های ایجــاد شــده در اثــر 
خوردگــی روی ســطح، باعــث تضعیــف بدنــه در برابــر 

تحقیقـــات فّنـــاوری نانـــو در مـــورد 
ســـوخت بیـــش از ۱۵ ســـال طـــول 
شـــدت  بـــه  وزه  امـــر و  می کشـــد 
معدنـــی  ســـوخت های  تولیـــد  بـــه 
کمـــک  نفـــت  مخلوط هـــای  از 
ســـودآور،  ونـــد  ر ایـــن  می کنـــد. 
زان و بســـیار کارآمـــد اســـت. یکـــی  ار
از راه حل هـــای موجـــود اســـتفاده 
و  نانوکاویتاســـیون  فّنـــاوری  از 
نانومـــواد جـــاذب مختلـــف، جهـــت 
ســـوخت  گوگـــرد  میـــزان  کاهـــش 

اســـت.

فّناوری نانو. )جدول(
در اینجا به تشریح برخی موارد می پردازیم.

کاهش گوگرد سوخت شناورها
دریانــوردی  جهانــی  ســازمان  ســال 2016  کتبــر  ا در 
تاریــخ   2020 ســال  ژانویــه  اول  کــه  کــرد  اعــام 
کاهش قابل  گام های بنیادی در جهت  پیاده ســازی 
توجهــی از گوگــرد موجــود در نفت ســیاه مورد اســتفادۀ 
توافــق  تصمیــم  ایــن  در  بــود.  خواهــد  کشــتی ها 
 m/m گوگــرد از 3/5 درصــد کــه میــزان جهانــی  شــد 
کاهــش یابــد.  m/m بــه 0/5 درصــد  )mass/mass(
ســرانجام پــس از بررســی ها مشــخص شــد کــه تــا ســال 
2020 نفت سیاه قابل قبولی در دسترس خواهد بود.

بــرای حــل ایــن مشــکل بــزرگ می تــوان بــه جــای 
گوگــرد را از منبــع  تصفیــه بعــد از ســوزاندن ســوخت، 
کــرد. بــه عبارتــی بــه جــای درمــان  ســوختی حــذف 
کــه  می رســد  نظــر  بــه  کــرد.  پیشــگیری  می تــوان 
کنــون صنایــع در رابطــه بــا حــل ایــن مشــکل بــه  تا
انــواع  در  امــروزه  نکرده انــد.  رجــوع  نانــو  فّنــاوری 
جملــه  از  کاربــردی  پتانســیل  دارای  برنامه هــای 
صنعتــی و نظامــی، دولت هــا و شــرکت ها در سراســر 
ــو میلیاردهــا  ــاوری نان جهــان در زمینــۀ تحقیقــات فّن
فّنــاوری  تحقیقــات  کرده انــد.  ســرمایه گذاری  دالر 
کــه بیــش از 15 ســال طــول  نانــو در مــورد ســوخت، 
می کشــد، امــروزه بــه شــدت بــه تولیــد ســوخت های 
می کنــد.  کمــک  نفــت  مخلوط هــای  از  معدنــی 
اســت.  کارآمــد  بســیار  و  ارزان  ســودآور،  رونــد  ایــن 
فّنــاوری  از  اســتفاده  موجــود،  راه حل هــای  از  یکــی 
مختلــف،  جــاذب  نانومــواد  و  نانوکاویتاســیون 
اســت. خبــر  ســوخت  گوگــرد  میــزان  کاهــش  بــرای 
و  نصــب  فراینــد  کــه  اســت  ایــن  امیدوارکننــده 
راه انــدازی تجهیــزات مربــوط بــه تولیــد ســوخت نانــو، 
فراینــدی مقــرون بــه صرفــه اســت. واحــد صنعتــی 
فــرآوری ســوخت نانــو را می تــوان در ســاحل دریــا و یــا 

کــرد. راه انــدازی  کشــتی  داخــل  در 
اســتفاده از راه حــل فّنــاوری نانــو بــرای حــذف گوگــرد از 
ســوخت، نســبت بــه اســتفاده از تصفیه کننــده بســیار 
در  صرفه جویــی  پتانســیل  دارای  و  هوشــمندانه تر 
هزینه هــای ســرمایه گذاری و عملیاتــی در هــر مخــزن 

اســت.

 سیســتم های مبتنــی بــر فّنــاوری نانــو در مدیریــت 
آب تــوازن شــناورها

کشــتی نگهــداری  آب تــوازن در تانک هــا و مخــازن 
یــا  و  اســت  خالــی  کشــتی  کــه  زمانــی  تــا  می شــود 
در  و  نمی کنــد  حمــل  مناســب  وزن  بــا  محمــوالت 
شــرایط آب و هوایــی نامســاعد در دریــا، ثبات و تعادل 
راه هــای  از  یکــی  آب تــوازن  کنــد.  حفــظ  را  کشــتی 
مهــم انتقــال موجــودات مزاحــم آبــزی اســت. ایــن 
گونه هــای آبــزی از طریــق مکانیســم های مختلفــی 
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از  یــــــــــــــــــــــــایـــــــــی  در صنــــعــــــت  در 
منظــــــــــور  بـــه  نــــــــانــــوپــــــــوشش ها 
ــازه ها و ســـطوح در  محافظـــت از سـ
شـــرایط ســـخت و خشـــن اســـتفاده 
افزایـــش  بـــه  توجـــه  بـــا  می شـــود. 
ون نیازهـــا بـــرای مقاومـــت بـــه  وزافـــز ر
دمـــای بـــاال، مقاومـــت بـــه شـــرایط 
محیطـــی، مقاومـــت بـــه خوردگـــی و 
بـــه کاویتاســـیون اجـــزای  مقاومـــت 
موتورهـــا، تقاضـــا بـــرای اســـتفاده از 
ـــاال افزایـــش  ـــا عملکـــرد ب پوشـــش ها ب

ــه اســـت. یافتـ

تخریــب و یــا رســوب بیشــتر خــزه می شــود. رســوب 
ایــن  قایق هــا  و  کشــتی  ســطح  روی  بــر  فولینــگ 

مشــکات را بــه دنبــال دارد:
کــی بــه دلیــل افزایــش  1- افزایــش مقاومــت اصطکا
زبــری ســطح و افزایــش وزن کشــتی که ســبب کاهش 
کاهــش ســرعت،  ســرعت آن می شــود. بــرای جبــران 
مصــرف ســوخت افزایــش می یابــد و افزایــش مصــرف 
ســوخت هــم افزایــش انتشــار ترکیبات مضــر و گازهای 

گلخانــه ای را بــه دنبــال دارد.
کشــتی در  2- افزایــش تعــداد دفعــات عملیــات تعمیــر 

ج از آب. خشــکی و خــار
بــر روی ســطح  3- تخریــب پوشــش اعمــال شــده 

می شــود. خوردگــی  افزایــش  باعــث  کــه  کشــتی 
آب،  در  کشــتی ها  مــداوم  قرارگیــری  دلیــل  بــه 
آنــان  بدنــۀ  بــه  آب  در  معلــق  ذرات  و  جلبک هــا 
کنــدى حرکــت آنهــا می شــوند.  می چســبند و باعــث 
خصــوص  بــه  دریــا  محیــط  زیــاد  بســیار  خوردگــی 
چســبیدن  خلیج فــارس،  ماننــد  آب شــور  دریاهــاى 
خــزه و جلبــک بــه بدنــۀ شــناورها از معضــات اساســی 
کشتی هاســت.  و  دریایــی  ســکوهاى  نگهــدارى 
ــه  ــه ب ک ــد  ــا ایجــاب می کن شــرایط خــاص محیــط دری
طــور متوســط، هــر ســه ســال یــک بــار بدنــۀ ســکوها و 

شــود. رنگ آمیــزی  کشــتی ها 
کــردن بدنــه، بــردن  یکــی از روش هــای معمــول تمیــز 
عملیــات  اجــرای  و  خشــک  حوضچــۀ  بــه  کشــتی 
بــاالى  هزینه هــای  داراى  کــه  اســت  ماســه زنی 
حوضچــه، توقــف کارى و ... می باشــد. ایــن در حالــی 
کــه ایــن موضــوع عــاوه بــر آســیب رســاندن بــه  اســت 
کشــتی  بدنــۀ، بــه طــور مســتقیم بــر افزایــش مقاومــت 

در درون آب بــه دلیــل افزایــش زبــرى ســطح، افزایــش 
زمــان حمل ونقــل، زیــاد شــدن مصــرف ســوخت و بــاال 
رفتــن هزینــۀ قطعــات مصرفــی در موتــور و نگهــدارى 
گذاشــت. فنــاورى نانــو، رنگ هــای  آنهــا تأثیــر خواهــد 
اثــرات  و  خوردگــی  برابــر  در  را  مقــاوم  بســیار  جدیــد 
کــه بــا توجــه بــه طــول عمــر  محیــط ارائــه می کنــد 
شــناورها و دوام بیــش از 20 ســال ایــن رنگ هــا بــر 
بدنــه آنهــا، می تــوان ایــن امــر را بــه معنــاى مادام العمــر 
بــودن ایــن رنگ هــا دانســت. اســتفاده از فّنــاوری نانــو 
بــه  از چســبیدن جلبک هــا  مانــع  رنــگ  در صنعــت 
کشــتی ها  کشــتی و باعــث طوالنی تــر شــدن عمــر  بدنــۀ 

می شــود.
حــاوی  مایــع  از  اپوکســی،  رزیــن  در  مثــال،  بــرای 
ــش  کاه ــرای  ــربن )CNT( ب کـــــــــ ــه های  نــــــــــــانولولــــ
پوشــش  تقویت کننــده  عنــوان  بــه  و  ویســکوزیته 
ــدی  ــش های تولی ــا و پوش ــد. رنگ ه ــتفاده می کنن اس
بــه عنــوان پوشــش های پیشــرفته  نــروژی  شــرکت 
می باشــد: زیــر  ویژگی هــا  دارای   1)AMC( دریایــی 

بــرای  کربنــی  1-  بهبــود و پیشــرفت نانولوله هــای 
مکانیکــی؛ خــواص  افزایــش 

ایجــاد  بــرای  کربنــی  نانولوله هــای  از  اســتفاده    -2
انعطاف پذیــر؛ و  صــاف  ســطحی  پوشــش  یــک 

برابــر  در  مقاومــت  برابــری  دو  حداقــل  بهبــود    -3
ســایش نســبت بــه دیگــر روش هــای ســنتی اپوکســی؛

4- مقاومــت در برابــر UV بــا اســتفاه از نانولوله هــای 
کربنــی؛

5- تولید پوششی ضد رسوب در شرکت AMC؛
پوشــش های  روی  طوالنی مــدت  آزمایش هــای   -6
کــه ایــن پوشــش ها قــادر  AMC نشــان داده اســت 
ــق  ــید در مناط ــور خوش ــر ن ــتر در براب ــت بیش ــه مقاوم ب
پوشــش های  بــه  نســبت  و  هســتند  گرمســیری 

می شــوند. کمتــری  بســیار  زردی  دچــار  اپوکســی 

پـــــــــوشش های ســخت و مقــــــــــــاوم در صنعــت 
کاربرد دیگر فّناوری نانو دریایی؛ 

بــه  زمینه هــای مهندســی دســتیابی  از  بســیاری  در 
عملیــات  انجــام  مســتلزم  بهینــه  کاری  راندمــان 
ســطحی  عملیــات  اســت.  قطعــات  روی  ســطحی 
عمدتــًا بــه منظــور بهبود خواص مکانیکــی و در برخی 
مــوارد، بهبــود خــواص فیزیکــی- مکانیکــی فلــزات 
کار مــی رود و دامنــۀ وســیعی از فرایندهــا  و آلیاژهــا بــه 
روزتریــن  بــه   و  مهم تریــن  از  می شــود.  شــامل  را 
پوشــش های  ایجــاد  بــه  می تــوان  فرایندهــا،  ایــن 
کــرد. ایــن دســته  نانوســاختار بــر روی ســطح اشــاره 
کــم و  از پوشــش های ســطحی بــه علــت ســختی، ترا
چســبندگی خوب و قابلیت تطبیق، ترکیب و ســاختار 
و خوردگــی،  شــرایط محیطــی سایشــی  بــا  پوشــش 
بــه  بــزرگ  در صنایــع  ویــژه ای  توانســته اند جایــگاه 
پوشــش های  تشــکیل  دهنــد.  اختصــاص  خــود 
ــتفاده در  ــورد اس ــات م ــش ها در قطع ــازک و نانوپوش ن
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صنایــع دریایــی، یــک راه حــل پیشــرفته بــرای افزایش 
قابلیــت اطمینــان و طــول عمــر تجهیــزات مکانیکــی 
آنهاســت. ضمــن اینکــه نانوپوشــش ها در مقایســه 
بــا دیگــر فّناوری هــای پوشــش ده )ماننــد آبــکاری( 
کمتــری ایجــاد می کننــد  مشــکات زیســت محیطی 
و در نهایــت راندمــان فرایندهــا را افزایــش می دهنــد. 
در صنعــت دریایــی نیــز از نانوپوشــش ها بــه منظــور 
از ســازه ها و ســطوح در شــرایط ســخت  محافظــت 
افزایــش  بــه  توجــه  بــا  اســتفاده می شــود.  و خشــن 
بــاال،  دمــای  بــه  مقاومــت  بــرای  نیازهــا  روزافــزون 
مقاومــت بــه شــرایط محیطــی، مقاومــت بــه خوردگــی 
کاویتاســیون اجــزای موتورهــا، تقاضــا  و مقاومــت بــه 
بــرای اســتفاده از پوشــش ها بــا عملکــرد بــاال افزایــش 

یافتــه اســت.

ــراى ســاخت  تولیــد نانومــواد و نانوکامپوزیت هــا ب
بدنــه و اجــزاى آن بــه منظــور افزایــش اســتحکام و 

کاهــش نویــز و ارتعــاش منتشــر شــده از بدنــه
بســته بــه اینکــه زمینــۀ نانوکامپوزیــت از چــه مــاده ای 
تشــکیل شــده باشــد، آن را بــه ســه دســته پلیمــری، 
فلــزی و ســرامیکی تقســیم می کننــد. از جملــه خــواص 
وزن  عیــن  در  زیــاد  اســتحکام  کامپوزیت هــا،  مهــم 
خاصیــت  و  خوردگــی  برابــر  در  بــاال  مقاومــت  کــم، 
جــذب امــواج رادارى اســت. ایــن فّنــاوری بــه منظــور 
ســاخت شــناورها و زیردریایی هایــی مــورد اســتفاده 

قــرار می گیــرد.
در  کاربــری  قابلیــت  کــه  مــوادی  نانــو  از  برخــی   
از   عبارتنــد  می باشــند  دارا  را  دریایــی  پوشــش های 
دندریمرهــا. و  فلورن هــا  کربنــی،  نانوتیوب هــای 

نانــو،  فّنــاوری  گســترش  بــا  اخیــر  ســال های  در 
شــرکت های بــزرگ فعــال در صنعــت هوایــی ســعی 
ــاوری در بخش هــای مختلــف  در اســتفاده از ایــن فّن
فّنــاوری  بــاالی  پتانســیل های  داشــته اند.  تولیــد 
از  فراوانــی  بخــش  کــه  اســت  شــده  باعــث  نانــو 
شــرکت های  ایــن  توســعۀ  و  تحقیــق  فعالیت هــای 
بــزرگ، بــه اســتفاده از ایــن فّنــاوری معطــوف شــود. از 
ایــن  رو مهندســان ســطح بــرای حــل ایــن چالش هــا، 
بــا اســتفاده از فّنــاوری نانوپوشــش، بــه دلیــل ماهیــت 
و  متفــاوت  خــواص  پوشــش ها،  بــودن  نانویــی 
منحصربه فــردی در ســطح قطعــه ایجــاد می کننــد. 
گیــگا  افزایــش فوق العــادۀ ســختی تــا محــدودۀ 50 
ک 0/05 از جملــه ایــن  پــــــاسکال و ضریــب اصطــکا

خواص می باشد.

جدولبرخیازقطعاتصنعتدریاییکهبابهرهگیریازفناورینانوساختهمیشود
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و  حجیــم  مــوادى  امــروزى،  ارتعاشــی  جاذب هــای 
ســنگین هســتند. فنــاورى نانــو بــا ارائــۀ جاذب هــای 
ایــن زمینــه  را در  ارتعاشــی جدیــد، تحــول عمیقــی 
ــرژى ارتعاشــی  ــرد. ایــن نانومــواد، ان ک ایجــاد خواهــد 
را بــه مقــدار بســیار باالیــی در بیــن شــبکه مولکولــی 
خــود ذخیــره می کننــد و ســاختارهاى مولکولــی ویــژۀ 
بــه  ارتعاشــی  انــرژى  انتقــال  از  زیــادى  تــا حــد  آنهــا 
مولکول هــای جانبــی جلوگیــرى می کننــد. ایــن مــواد 
و  نظامــی  شــناورهاى  مســافربرى،  کشــتی های  در 
کاربردهــاى بســیاری دارنــد و اغلــب در  زیردریایی هــا، 
زیــر موتورهــا و اجــزاى دوار شــناورها نصــب می شــوند.

فنــاورى نانــو، آن نــوع از جاذب هــای صوتــی را ارائــه 
کــه ســاختار مولکولــی آنهــا بــا جهــت برخــورد  می کنــد 
صــوت و فرکانــس صــوت قابــل تطابــق باشــد، بــه 
کــه بتواننــد بیشــترین مقــدار انــرژى صــوت را  گونــه ای 
کشــتی های مســافربرى،  کننــد. ایــن مــواد در  جــذب 
کاربردهــاى  زیردریایی هــا  و  نظامــی  شــناورهاى 
ــا خارجــی بدنــه از  بســیارى دارنــد و قســمت داخلــی ی

ایــن مــواد پوشــیده می شــود.

 برخی از چالش های مهم در صنعت دریایی
کاری تجهیــزات دریایــی و  محیــط خشــن و شــرایط 
همچنیــن قوانیــن داخلــی و بین المللــی در صنعــت 
بــرای  را  بزرگــی  چالش هــای  همیشــه  دریایــی، 
کــرده  ســازندگان شــناورها و تجهیــزات دریایــی ایجــاد 
متفاوتــی  راه حل هــای  دور  گذشــته های  از  اســت. 
بــرای غلبــه بــر ایــن چالش هــا مــورد اســتفاده قــرار 
گرفتــه اســت. انــواع ترکیبــات مــورد اســتفاده بــرای 
بدنــۀ  روی  دریایــی  ترکیبــات  رســوب  بــا  مقابلــه 
شــناورها، مقابلــه بــا خوردگــی تجهیــزات در تمــاس 
گوگــرد ســوخت، سیســتم های  کاهــش  بــا آب دریــا، 
ــد  ــی مانن ــام مصرف ــناورها و اق ــوازن ش ــت آب ت مدیری
گذشــت  فیلتــر از جملــۀ ایــن مــوارد بــوده اســت. امــا بــا 
کمتــر  زمــان، ضــرورت اســتفاده از ترکیبــات بــا هزینــۀ 
کارایــی باالتــر بــرای افزایــش قابلیــت رقابت پذیــری  و 
محصــوالت، مــورد توجــه صنایع قــرار گرفته اســت. در 
ادامــه برخــی از مهم تریــن چالش هــای ایــن صنعــت 

مــورد بررســی قــرار می گیــرد.
ســطح شــناور در محیــط دریــا در معــرض آب نمــک، 
شــوک های  بــاران،  و  بــاد  ســایش،  خورشــید،  نــور 
زنــده دریایــی و ســایر عوامــل  گرمایــی، موجــودات 
پیش بینــی نشــدۀ دیگــر قــرار می گیــرد. هــر بخــش از 
ســطح شــناور در معــرض شــرایط خاصــی قــرار دارد. بــه 
همیــن دلیــل بــرای هــر بخــش بایــد فّنــاوری ویــژه ای 
ــط  ــای آن محی ــه جوابگــوی نیازه ک ــرد  ک ــاب  را انتخ
باشــد. بــرای مثــال، رســوب ترکیبــات دریایــی روی 
کاهــش ســرعت،  کاهــش قابلیــت مانــور،  بدنــه باعــث 
کارایــی عمومــی  کاهــش  افزایــش مصــرف ســوخت و 
باعــث  همچنیــن  پدیــده  ایــن  می شــود.  شــناور 
کشــتی ها  افزایــش نیــروی مقاومــت2 و انتشــار صوتــی 

نیــز  افزایــش هزینه هــا  نهایــت  زیردریایی هــا و در  و 
بــه  می شــود. مقــدار دقیــق ایــن هزینه هــا بســتگی 
انــدازه، نــوع شــناور و محیــط دریــا دارد. پوشــش های 
اســاس  بــر  شــناور،  آبخــور  بخــش  در  شــده  اعمــال 
بــر  متفاوتــی  اثرهــای  آن،  ســطحی  ویژگی هــای 
مقاومــت  بــر  نتیجــه  در  و  آب  بــا  شــناور  اصطــکاك 
کــی  اصطکا مقاومــت  دارنــد.  شــناور  کــی  اصطکا
کل وارد بــر شــناور را تشــکیل  درصــدی از مقاومــت 
می دهــد. بــه عنــوان مثــال، در مــورد خســارات ناشــی 
کــه از فّنــاوری  از ایجــاد خــزه در صنایــع دریایــی ای 

ح ذیــل اســت: نانــو اســتفاده نمی کننــد بــه شــر
- افزایش 40 درصد مصرف سوخت؛

- هزینــه 700 میلیــون دالری جهــت اســتفاده از انــواع 
رنگ هــای ضدخــزه در جهــان؛

جهــت  جهــان  در  دالری  میلیــارد   15 هزینــه   -
زیــر دریــا و ســازه های  لولــه در  ک ســازی خطــوط  پا

آنهــا؛ بســتن  خــزه  از  جلوگیــری  و  دریایــی 
- هزینه یک میلیارد دالری در سال ناشی از خزه بستن 
مخــازن آب و تانک هــای پســاب و تصفیه خانه هــا.

از  کــه  اســت  تریبولــوژی  خــواص  دیگــر  مــوارد  از 
مهم تریــن پارامترهــای پیشــتاز در تحقیقــات مــدرن 
اهمیــت  میــزان  می شــود.  محســوب  کاربــردی  و 
کاربــرد فرســایش، خوردگــی،  تریبولــوژی بــا توجــه بــه 
روزمــره  زندگــی  در  روانــکاری  و  ک  اصطــکا ضریــب 
تجهیــزات  در  مثــال  بــرای  می شــود.  ســنجیده  مــا 
گســترده از نانورنگ هــا،  صنعــت دریایــی بــه صــورت 
می شــود. اســتفاده  نانوپوشــش ها  و  نانوروکش هــا 

ستاد ویژه توسعه فّناوری نانو

پی نوشت:
 1-Norwegian company, Advanced Marine
Coatings
2-drag Force

جدیـــد  رنگ هـــای  نانـــو،  ى  فّنـــاور
خوردگـــی  برابـــر  در  مقـــاوم  بســـیار 
می کنـــد.  ارائـــه  محیـــط  اثـــرات  و 
در  نانـــو  فّنـــاوری  از  اســـتفاده 
چســـبیدن  از  مانـــع  رنـــگ  صنعـــت 
ــا بـــه بدنـــه کشـــتی و باعـــث  جلبک هـ
کشـــتی ها  عمـــر  شـــدن  طوالنی تـــر 

. د می شـــو

و  نـــازک  پوشـــش های  تشـــکیل 
مـــورد  قطعـــات  در  نانوپوشـــش ها 
یایـــی، یـــک  اســـتفاده در صنایـــع در
افزایـــش  بـــرای  پیشـــرفته  راه حـــل 
عمـــر  طـــول  و  اطمینـــان  قابلیـــت 

اســـت. مکانیکـــی  تجهیـــزات 
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دریانوردان

ناوگان ایرانی - دریانورد ایرانی



گراميداشت روز دريانورد و روز جهانی دريانوردی؛

گمنام عرصه دریا قهرمانان 
چهـارم تیرمـاه مطابـق بـا 25 ژوئـن روز تکریـم دریادالنـی اسـت کـه در خـط مقدم صنعت حمل ونقل دریایـی حضوری فعال دارنـد و صادقانه و 

کمر همت بسـته اند. مخلصانه در مسـیر تأمین نیازهای اساسـی مردم شـریف ایران، 
بـدون شـک انتخـاب چنیـن روزی فرصـت مغتنمـی را فراهـم مـی آورد تـا از یک سـو آحاد جامعه با زندگـی و کار قهرمانان گمنـام عرصۀ دریا که 
کاری و از خودگذشـتگی دل به دریا می سـپارند، بیشـتر آشـنا شـوند و از سـوی دیگر مسـئوالن و دسـت اندرکاران نسـبت به حل مشـکات  با فدا

و نارسـایی های موجـود بـر سـر راه فعالیـت این قشـر گام بردارند.
در ایـن راسـتا مـروری بـر تاریخچـه دریانـوردی در 100 سـال اخیـر بیانگـر آن اسـت کـه جامعـۀ دریایی با حمایت سـازمان بین المللـی دریانوردی 
کـه  اسـت  کـرده  دریانـوردان عزیـز تصویـب  زندگـی  و  ارتقـاء سـطح معیشـت  بـرای  را  و دسـتورالعمل هایی  کنوانسـیون ها  قوانیـن،   )IMO(
خوشـبختانه ایـن رونـد بـا گسـترش فناوری هـای جدید، افزایش سـطح آموزش، اسـتانداردهای ایمنـی و ... روزبه روز ابعـاد جدیدتری به خود 

می گیـرد.
در ایـن میـان موقعیـت اسـتراتژیک ایـران اسـامی بـه گونـه ای اسـت کـه با دسترسـی بـه آب هـای بین المللی، از صنعت کشـتیرانی بـرای رونق 
کارکنان دریایی  اقتصادی به  خوبی بهره برده اسـت و با وجود تحریم های تحمیلی از سـوی آمریکا،  با همکاری، تاش و پشـتکار مضاعف 
گذشـته دسیسـه های شـوم آنهـا را نقـش بـر آب  و خشـکی هرگـز اجـازه نخواهـد داد تـا سـناریوی دشـمنان ایـن مـرز و بـوم تحقـق یابـد و مثـل 

کرد. خواهـد 
گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای عزیـز جامعـۀ دریایـی، روز جهانـی دریانـورد و همچنیـن روز جهانـی  اعضـای تحریریـه پیام دریـا ضمـن 
دریانـوردی را  کـه امسـال قـرار اسـت در مـرداد مـاه برگـزار شـود، بـه همـکاران عزیـز در سراسـر دنیـا و خانواده هـای آنـان صمیمانـه تبریک عرض 

می کننـد و سـربلندی و موفقیـت روزافـزون همگـی را از درگاه خداونـد منـان خواسـتارند.

دريانوردان
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دريانوردان

 ] علی اكبر مرزبان  [  ] مديركل امور دريانوردان و سازمان های تخصصی بين المللی سازمان بنادر و دريانوردی  [ 

از قــرن بیســتم بــه ایــن طــرف و بــا توســعۀ فّناوری هــا 
دریایــی،  حمل ونقــل  قوانیــن  شــدن  بین المللــی  و 
یــدی  و  فیزیکــی  امــر صــرف  از  کشــتیرانی  صنعــت 
بــه صنعتــی علمــی و فکــری بــدل شــد. ایمنــی در 
ــه  ــن ب ــای نوی ــف فّناوری ه ــه لط ــز ب ــت نی ــن صنع ای
ع  باالتریــن ســطح خــود در تاریــخ رســید تــا در مجمــو
ایــن تحــوالت، زمینــۀ حضــور بانــوان نیــز در صنعــت 

کشــتیرانی فراهــم شــود. راهبــردی 
شــکل  بــه  دریانــوردی  و  کشــتیرانی  ایــن  از  پیــش 
کار یــدی  تاریخــی امــری مردانــه بــه حســاب می آمــد. 
کــه  طاقت فرســا بــه همــراه شــرایط جــوی ناپایــداری 
کشــتی  بــه عنــوان یــک تهدیــد بالقــوه همــواره وجــود 
و جــان دریانــوردان را در معــرض خطــر قــرار مــی داد، 
کشــتیرانی هــر چــه بیشــتر متعلــق  کــه  ســبب می شــد 
هــر  ملوانــان  شــود.  فــرض  قوی بنیــه  مــردان  بــه 
کــه دل بــه دریــا می زدنــد و قصــد ســفر دریایــی  بــار 
متصــور  خــود  بازگشــت  بــرای  زمانــی  می کردنــد، 
کــه بیــش از  نبودنــد و ایــن احتمــال وجــود داشــت 
بنابرایــن  بگذراننــد.  آب  روی  را  ســال  دو  تــا  یــک 
ناچیــز  بســیار  دریانــوردی  صنعــت  در  زنــان  نقــش 
بــود. امــا از قــرن بیســتم بــه ایــن طــرف و بــا توســعۀ 
فّناوری هــا و بین المللــی شــدن قوانیــن حمل ونقــل 
کشــتیرانی از امــر صــرف فیزیکــی  دریایــی، صنعــت 
شــد.  بــدل  فکــری  و  علمــی  صنعتــی  بــه  یــدی  و 
ــای  ــف فّناوری ه ــه لط ــز ب ــت نی ــن صنع ــی در ای ایمن
نویــن بــه باالتریــن ســطح خــود در تاریــخ رســید تــا در 
ع ایــن تحــوالت، زمینــۀ حضــور بانــوان نیــز در  مجمــو

کشــتیرانی فراهــم شــود. صنعــت راهبــردی 
ــوردی  ــان در دریان ــهم زن ــم س ــوز ه ــال هن ــن ح ــا ای ب
کــه  پاییــن امــا رو بــه رشــد اســت. در ایــران هــر چنــد 
ــوردی و  ــوان در رشــته های دریان ــرای تحصیــل بان ب
کار در کشــتی منــع قانونــی وجــود نــدارد، امــا بــه دلیل 
فرهنگــی  حساســیت های  و  ســنتی  دیدگاه هــای 
دربــارۀ شــرایط خــاص دریانــوردی، ســهم زنــان در 
صنعــت کشــتیرانی بســیار ناچیــز و تقریبًا هیچ اســت.

 بــه عبــارت بهتــر چــه در بیشــتر نقــاط دنیــا و چــه در 
کــه زنــان شــاغل،  ایــران ترجیــح فرهنگــی ایــن اســت 
و  ســکونت  محــل  از  دور  را  طوالنــی  مدت زمــان 
ــواده خــود طــی نکننــد. بــه همیــن خاطــر اســت  خان
کــه بــر اســاس آخریــن آمــار منتشــره، ســهم زنــان بــه 

کل جهــان  عنــوان دریانــورد تقریبــًا یــک درصــد در 
ــت. اس

ایــن حساســیت های  از  ایــن حــال، صرف نظــر  بــا   
فرهنگــی، ســازمان ملــل متحــد بــه همــراه ارگان های 
ــه  ک ــد  کرده ان ــاش  ــر ت ــۀ اخی ــه ده ــی س ــط، ط ذی رب
بــه  پایــدار جهانــی، توان بخشــی  در مســیر توســعۀ 
ــا مــردان  ــر ب ــرای فرصت هــای اشــتغال براب ــوان ب بان
خــود  کار  دســتور  در  را  مختلــف  عرصه هــای  در 
قــرار دهنــد. بدیهــی اســت، یکــی از ایــن عرصه هــا 
کــه در اســناد  ــان  دریانــوردی اســت. بنابرایــن آنچن
کار دریایــی  کنوانســیون  معتبــر بین المللــی از قبیــل 
بایــد  اســت،  آمــده  میــادی   2006 ســال  مصــوب 
فرصت هــای شــغلی ]در عرصــه دریانــوردی[ بــدون 
توجــه بــه جنســیت، بــرای مــردان و زنان برابر باشــد. 
ســازمان جهانــی دریانــوردی برنامه هــای مســتمری 
اســت. کــرده  اجرایــی  و  تدویــن  زمینــه  ایــن  در  را 
دریانــوردی  جهانــی  دانشــگاه  در  برنامه هایــی   
حقــوق  مؤسســه  و  ســوئد  کشــور  در   )WMU(
و  مالتــا  کشــور  در   )IMLI( دریایــی  بین الملــل 
زنــان«  »پیشــرفت  عنــوان  تحــت  برنامه هایــی 
)بــا  دریانــوردی  جهانــی  ســازمان  دبیرخانــه  در 
و  کوتاه مــدت  آموزشــی  دوره هــای  پیش بینــی 

و  بانــوان  بــرای  بورســیه  تخصیــص  بــا  بلندمــدت 
ســازمان  عضــو  دولت هــای  بــه  توصیــه  هم زمــان 
کمیته هــای  جهانــی دریانــوردی در شــورا و مجمــع و 
تلقــی  جمعــی  تاش هــای  همگــی  آن(  تخصصــی 
می شــوند تــا زمینــه را بــرای حضــور هــر چــه بیشــتر 
کشــتیرانی فراهــم  بانــوان در صنعــت دریانــوردی و 
کمپین هایــی  بــه  نهایــت  در  تاش هــا  ایــن  کننــد. 
جهانــی  ســازمان  عضــو  کشــورهای  تشــویق  بــرای 
را  آن  نتیجــۀ  کــه  اســت  شــده  ختــم  دریانــوردی 
بــاال  ســرعتی  بــا  و  زیــاد  راه  پیمــودن  در  می تــوان 
بانــوان  روزافــزون  به کارگیــری  و  تربیــت  جهــت  در 

کــرد. مشــاهده  دریانــورد 
کنــون نیــز نقــش بانــوان در دبیرخانــه ســازمان   هم ا
جهانــی دریانــوردی جدی تــر شــده اســت. آنچنــان 
کــه بــه مــردان تعلق  کنــار پســت های حرفــه ای  کــه در 
کارشناســی و مدیریتــی را زنــان  دارد، چندیــن پســت 
کــه دو نفــر از معاونان  بــر عهــده گرفتنــد، بــه گونــه ای 
دبیــرکل ایــن ســازمان خانــم هســتند. اولویــت بعــدی 
گــذاری پســت های  ســازمان جهانــی دریانــوردی وا
اســت. بانــوان  بــه  دیگــر  مدیریتــی  مختلــف 

ســازمان جهانــی دریانــوردی بــه عنوان یک ســازمان 
تخصصــی وابســته بــه ســازمان ملــل متحــد در ســال 

شعار روز دريانورد سال 2019 چه می گويد؛

زمینۀ فعالیت بانوان در عرصۀ دریا فراهم  است
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کشــتی اســت. کار در  عرشــه بــرای 
کــه بســتر توســعۀ  کــرد  کیــد   بــا ایــن تفاصیــل بایــد تأ
را  دریانــوردی  بخــش  در  ایرانــی  بانــوان  فعالیــت 
ــز  ــر نی ــن ام ــرد. ای ک ــم  ــی فراه ــکل فرهنگ ــه ش ــد ب بای
شــاخص ها و متغیرهــای زیــادی را در بــر می گیــرد. 
کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد، در حــال  همــان  طــور 
گــر چــه بــه لحــاظ قانونــی بــه نظــر می رســد،  حاضــر ا
بــه عرصــۀ دریــا و  بانــوان  بــرای ورود  محدودیتــی 
زمینــۀ فرهنگــی و  ولــی  نــدارد،  دریانــوردی وجــود 
تمــام  کــه  چــرا  نیســت،  فراهــم  آن چنــدان  عرفــی 
کشــتی و دریانــوردی امــکان همــراه  کارکنــان عرصــۀ 
داشــتن خانواده هــای خــود را در ســفرهای دریایــی 
ندارنــد و چــه بســا خانمــی بایــد بــدون حضــور همســر 
مــرد  دیگــر همــکاران  کنــار  در  ماه هــا  فرزندانــش  و 
کــه  کنــد  کشــور دیگــری ســفر  کشــتی باشــد و بــه  روی 
بدیهــی اســت، در جامعــۀ دینــی و ســنتی مــا پذیــرش 
تمایلــی  نیــز  اســت حتــی خــود خانم هــا  آن دشــوار 
کــه در دیگــر  بــه آن ندارنــد و ایــن واقعیتــی اســت 
فرهنگ هــای دنیــا بــه ویــژه در آســیا نیــز شــاهد آن 

هســتیم.
 بــا ایــن وجــود، خانم هــا نبایــد نگــران باشــند چــرا 
گــر عاقه منــد بــه صنعــت دریایــی هســتند، ولــی  کــه ا
بــه  می تواننــد  ندارنــد،  را  کشــتی  بــه  ورود  شــرایط 
ماننــد  دریانــوردی  از  غیــر  دریایــی  کســب وکارهای 
اپراتــوری  و  مالکیــت  کشــتی،  ســاخت  مهندســی 
کشــتی و خدمــات  کشــتی، مدیریــت ســایت بازیافــت 
و  بپردازنــد   ... و  بیمــه  قبیــل  از  آن  بــه  وابســته 
نیــز  بــودن  خانــواده  کنــار  در  مزایــای  از  هم زمــان 

شــوند. بهره منــد 

رفــاه  و  تعــاون  کار،  وزارت   
و  اشــتغال  بخــش  در  اجتماعــی 
آکادمیــک  بخــش  در  علــوم  وزارت 
اشــتغال  توســعه  زمینــه  در  بایــد 
یایــی دســت  بانــوان در بخــش در
بزننــد. کالن  سیاســت گذاری  بــه 

کشــور عضــو  جــاری نیــز بــا هــدف جلــب توجــه 174 
و ده هــا ســازمان بین المللــی دولتــی و غیردولتــی بــه 
ســاماندهی اشــتغال زنــان در بخــش دریــا، شــعار روز 
جهانــی دریانــوردی خــود را »توانمندســازی زنــان در 

گرفــت. جامعــۀ دریایــی« در نظــر 
شــعار،  ایــن  به کارگیــری  در  مهــم  و  کلیــدی  نکتــۀ 
کــه فعالیــت بانوان  هوشــمندانه بــودن آن اســت چــرا 
گســترده تر از فعالیــت دریانــوردی صــرف  در طیفــی 
دریایــی،  محیط زیســت  شــامل  کــه  می گیــرد  قــرار 
ــه  ــتی، بیم کش ــت  ــرکت های مدیری ــازی، ش کشتی س
کار  کشــتی ها، تأمیــن تجهیــزات و  دریایــی، بازیافــت 

در ادارات دولتــی و خصوصــی می شــود.
دریانــوردی  و  بنــادر  ســازمان  نیــز  مــا  کشــور  در   
بــرای  سیاســت گذاری  مرجــع  اینکــه  علی رغــم 
بیشــتر  چــه  هــر  توانمندســازی  نیســت،  اشــتغال 
و  توجــه  مــورد  بنــدر  و  دریــا  عرصــۀ  در  را  بانــوان 
ایــن  واقعیــت  امــا  اســت.  قــرار داده  تشــویق خــود 
رفــاه اجتماعــی در  تعــاون و  کار،  کــه وزارت  اســت 
بخــش اشــتغال و وزارت علــوم در بخــش دانشــگاهی 
بانــوان در بخــش  بایــد در زمینــۀ توســعۀ اشــتغال 
بزننــد. کان  سیاســت گذاری  بــه  دســت  دریایــی 
 بــا ایــن حــال ســازمان بنــادر و دریانــوردی در ســاختار 
در  بانــوان  اشــتغال  خصــوص  در  خــود  ســازمانی 
بنــدری،  دریایــی،  امــور  کارشناســی  بخش هــای 
معاونــت مدیریــت و توســعۀ منابــع و فنی و مهندســی 
کــه نقطــۀ اوج آن را  اقــدام عملــی انجــام داده اســت 
ــوان  ــه عن ــم ب ــه یــک همــکار خان ــوان اعتمــاد ب می ت
کشــور  نماینــدۀ ثابــت ســازمان بنــادر و دریانــوردی و 
نــزد ســازمان بین المللــی دریانــوردی دانســت. اخیــرًا 
کــردن دوره های مهندســی  نیــز خانمــی در حــال طــی 
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همیشــۀ  در  دریانــوردان  رشــادت       های  و  دالوری هــا 
تاریــخ نمــاد قهرمانی       هــای حضــور یافتــه در دریاهــا، تــا 
ابــد جهانیــان را مدیــون نقش       آفرینی       هــای درخشــان 
نــام  از قرن       هــا پیــش  ایــن میــان  خــود می       کنــد. در 
ســربلندی  و  مباهــات  مایــۀ  ایرانــی  دریانــوردان 
کشــور عزیزمــان بــوده اســت. ایرانیــان از  3000 ســال 
ــوردی حضــور  پیــش از میــاد مســیح در عرصــۀ دریان
داشــتند. پارس       هــا یکــی از ســه شــاخۀ اصلــی قــوم 
و  خلیج       فــارس  ســواحل  و  جنــوب  ناحیــۀ  در  آریــا 
گــرس ســکونت کردنــد و بــه خاطــر  جنــوب کوه       هــای زا
پادشــاهی قدرتمندشــان در جنــوب ایــران و دسترســی 
بــه آب       هــای آزاد، نــام آریایــی را بــر ایــران نهادنــد. 
همچنیــن زمانــی که دریانــوردان یونانی وارد ســواحل 
کشــتی       ها و دریانــوردان پارســی  خلیج       فــارس شــدند بــا 
کــه در نتیجــه دریای پــارس را  فراوانــی رو بــه رو شــدند 

کل فــات ایــران را پــارس نامیدنــد. پرســیا و 
آب       هــای دریــای پــارس، دریای عمــان، اقیانوس       هند 
و رودخانه       هــای جنــوب غربــی ایــران از دیربــاز پهنــۀ 
در  آنــان  و  اســت  بــوده  ایرانــی  دریانــوردان  حضــور 
کشــتیرانی  کشتی       ســازی و  زمینــۀ فنــی- مهندســی، 
کارآمــد بودنــد. در زمــان پادشــاهی  بســیار متبحــر و 
داریــوش نیــز بــا توجــه بــه اهمیــت راه       هــای آبــی بیــن 
ــر  ــی در اواخ ــدۀ ایران ــمند زب ــه دانش ــر، آرت ــران و مص ای
قــرن ششــم پیــش از میــاد بــه فرمــان داریــوش کانــال 
کشــتی       های تجــاری و نــاوگان  کــرد تــا  ســوئز را حفــر 

کننــد. دریایــی ایــران بــه راحتــی از آن عبــور 
ســال  هــر  مــاه  مــرداد  دهــم  روز  باســتان  ایرانیــان 
نــوروز دریــا  اســت  اوت  مــاه  اول  روز  بــا  برابــر  کــه  را 
جشــــــن  بـــــــرگزاری  ضمــن  روز  آن  در  می       نامیدنــد. 
باشــکوهی، از خداونــد بــه خاطــر نعمت       هــای دریــا 
ــاه و میوه       هــای خــود  گی گل،  ــد و  شــکرگزاری        می       کردن

را بــا نــذر فرشــتۀ آب بــه دریــا هدیــه می       دادنــد. 
در ایــن راســتا تجلیــل از سلحشــوران دریــا همــواره در 
کنــون نیــز  در  طــول تاریــخ ادامــه داشــته اســت و تا
اقصــی نقــاط ایــران و جهــان همچنــان ادامــه دارد. در 
جزیــرۀ قشــم روز 29 تیرمــاه بــه عنــوان نــوروز صیــادی 
شــناخته می       شــود و بومیــان آنجــا همــواره ایــن روز را 
جشــن می       گیرنــد. آنــان اعتقــاد دارنــد شــاید بــا تکریــم 
گوشــه       ای از زحمــات دریانــوردان  و قدردانــی از آنهــا 

جبــران شــود.
بــه ایــن ترتیــب تجلیــل از دریــادالن بــدون اینکــه در 
ــا رســمیت پیــدا  ــم رســمی جهــان ثبــت شــود و ی تقوی
گذشــته مشــهود اســت  کنــد در آثــار بــه جــای مانــده از 
 1978 ســال  در  دریانــوردی  جهانــی  ســازمان  امــا 
میــادی،  25 ســپتامبر )ســوم مهرمــاه( را روز جهانــی 
کشــورهای عضــو  کــرد و از همــۀ  دریانــوردی اعــام 
از  و  بدارنــد  گرامــی  را  روز  ایــن  کــه  کــرد  درخواســت 
دریانــوردان تقدیــر بــه عمــل آیــد، همچنیــن مســائل 
گیــرد.  و مشــکات آنــان مــورد توجــه و رســیدگی  قــرار 
تمــام  در  ایرانــی  غیــور  دریانــوردان  شــیردلی       های 
دوران هــا گوشــه       ای از نبــض ســرزمین مان را بــه تپــش 
وا داشــته و در جــای جــای آن ســربلندی و عــزت دو 

ارگان های دريايی و تکريم مردان دريا؛

راویان قصه       های پر رمز وراز دریـــا

دريانوردان
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دریـــادالن  و  دالوران  جهـــان  دریانـــوردی  تاریـــخ 
کـــه نـــام و  زیـــادی را در دامـــان خویـــش پـــرورش داده 
ـــخ جـــاری و ســـاری اســـت.  ـــان در همیشـــۀ تاری ـــاد آن ی
گـــر چـــه حرفـــۀ دریانـــوردی از دیربـــاز  در ایـــن میـــان ا
بـــه عنـــوان حرفـــۀ مردانـــه شـــناخته شـــده اســـت امـــا 
چـــه بســـا شـــیر زنانـــی نیـــز پـــا بـــه پـــای مردان دریـــا 
ــی  ــی فراوانـ ــوری های مثال زدنـ ــادت ها و سلحشـ رشـ
از خـــود نشـــان داده ا نـــد. بـــه مناســـبت بزرگداشـــت 
کاری هـــای ایـــن  ـــادآوری فدا ـــورد، ی ـــی دریان روز جهان

بانـــوی دریـــا، خالـــی از لطـــف نیســـت.
کـــه  اســـت  شـــیردلی  بانـــوی  آرتمیـــس نخســـتین   
فـــراز  بـــر  جهـــان  دریانـــوردی  تاریـــخ  در  توانســـت 
پیروزمندانـــه  عظمـــت،  و  شـــکوه  قّلـــۀ  بلندتریـــن 
جایـــگاه خویـــش را بیابـــد و حـــدود 2480 ســـال پیـــش 
ــاه  ــوی خشایارشـ ــاالری را از سـ ــار دریاسـ ــدال افتخـ مـ
کـــه بـــه راســـتی پـــس از  کنـــد  هخامنشـــی دریافـــت 
بـــه تعـــداد  کـــی و دالوری او در زنـــان  آن نیـــز بی با
انگشـــتان دســـت تکـــرار نشـــد. در ســـال 484 پیـــش 
کـــه فرمـــان جنـــگ بـــا یونـــان از  از میـــاد هنگامـــی 
ســـوی خشایارشـــاه صـــادر شـــد، آرتمیـــس فرمانـــروای 
کرانـــه دریـــای اژه بـــا پنـــج فرونـــد  کاریـــه در  ســـرزمین 
ـــت.  ـــران پیوس ـــی ای ـــروی دریای ـــه نی ـــی ب ـــتی جنگ کش
در آن زمـــان نیـــروی دریایـــی ایـــران 1200 نـــاو جنگـــی 
کنـــار 8000 ســـرباز پیـــاده  کشـــتی ترابـــری در  و 300 
ــد.  کننـ ــرف  ــن را تصـ ــتند آتـ ــواره توانسـ ــزار سـ و 80 هـ
همچنیـــن حضـــور مســـتمر و دلیرانـــۀ آرتمیـــس بـــا 

ــرده اســت. چــه  ک چنــدان را میهمــان غرورآفرینی هــا 
کــه ایــران بــا نیروهــای  در ســال       های جنــگ تحمیلــی 
سلحشــور خــود از طریــق آب       هــای خلیج       فــارس و بنــدر 
کشــید  خرمشــهر اقتصــاد رژیــم بعثــی را بــه چالــش 
و یــا در عملیات       هایــی از جملــه عملیــات پدافنــد از 
ســکوهای نفتــی و عملیــات مرواریــد، حافــظ جــان و 
کــه بــا  ک بودنــد. دریانوردانــی  مــال و نامــوس ایــن خــا
خــون خویــش امضایــی بــر مانــدگاری میهــن عزیزمان 
ایــران زدنــد و بــا شــهادت       طلبی خــود پشــت دشــمن 
گردنکــش  ــان  ــد و ناتوانــی بی       مروت ــرزه درآوردن ــه ل را ب
را بــه مدعیــان دروغگــوی جاه       طلــب بعثــی نمایــان 
ــامی  ــال       های بعــد از انقــاب اس ــاختند و چــه در س س
تــا بــه امــروز همچنــان مدافــع مــرز و بــوم ایران اســامی 
تحریم       هــای  دوران  در  نکنیــم  فرامــوش  هســتند. 
دوران  در  و  میــادی   2016 تــا   2008 ناجوانمردانــه 
تحریم       هــای جدیــد، دریانــوردان همچنــان در خــط 
مقــدم بــه کار و تــاش و جانفشــانی ادامــه می       دهنــد تــا 

ــاوگان ملــی یــک لحظــه متوقــف نشــود. خ ن چــر
بــه پــاس قدردانــی هر چــه بیشــتر از عزیــزان  دریانورد، 
ــان  ــن هم       زم ــال 25 ژوئ ــر س ــون، ه کن ــال 2010 تا از س
ــا چهــارم تیــر مــاه بــه عنــوان روز جهانــی دریانــورد و  ب
هفتــم مهرمــاه نیــز روز جهانــی دریانــوردی اعــام شــده 
کــه بــه همیــن مناســبت در ایــن روزهــا بــرای  اســت 
تکریــم و تجلیــل از ایــن عزیــزان بزرگداشــتی برگــزار 
دریانــوردی  جهانــی  روز  کــه  آنجایــی  از  می       شــود. 
امســال مصــادف بــا ایــام محــرم اســت. ارگان       هــای 
ــورد  گرامی       داشــت " روز دریان دریایــی مراســم تلفیقــی 
در  مــاه  مــرداد   27 در  را  دریانــوردی"  جهانــی  روز  و 
ــان  ــدی زن ــعار " توانمن ــه ش ک ــد.  ــزار می       کنن ــران برگ ته
بین       المللــی         ســازمان  ســوی  از  دریایــی"  جامعــۀ  در 
دریانــوردی آذین       بخــش مراســم امســال خواهــد بــود 
کــه زنــان در طــول تاریــخ در عرصه       هــای مهــم  چــرا 
اقتصــادی، فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی بــا حضــور 
رقــم  را  فراوانــی  ذاتــی  کی       هــای  بی       با خــود  اســتوار 
ــا ابــد همچــون  گاهــی تاریــخ نامشــان را ت کــه  زده       انــد 
نگینــی بــر صفحــۀ افتخارآفرینی       هــای میهــن حــک 

ــت. ــرده اس ک
دریایــی  صنایــع  عرصــۀ  در  همیشــه  زنــان  گرچــه  ا  
حضــوری فعــال داشــته       اند ولــی نقــش آنــان بــه عنوان 
جدیدتریــن  طبــق  اســت.  بــوده  کم       رنــگ  دریانــورد 
آمارهــای منتشــر شــده، در حــال        حاضــر یــک میلیــون 
کشــتی       ها  و 500 هــزار نفــر دریانــورد در جهــان بــر روی 
کشــورها بخشــی از آنــان  کــه در برخــی از  کار می       کننــد 
را زنــان دریانــورد تشــکیل می       دهنــد. علی       رغــم اینکــه 
ایرانــی  دنیــا  دریانــوردان  جمعیــت  از  نفــر  130هــزار 
هســتند امــا فقــط 187 نفــر از جمعیــت دریانــورد کشــور 
کــه آن هــم بیشــتر در  را بانــوان تشــکیل می       دهنــد 
کــه بــا  بخــش صنایــع دریایــی فعــال هســتند. امیــد 
تــاش و توجــه مســئوالن همچنیــن رفــع مشــکات 
در  دریانــوردی  عرصــۀ  در  زنــان  حضــور  بــه  مربــوط 
آینــده، بیــش از پیــش شــاهد فعالیــت آنــان در عرصــۀ 

ــا باشــیم. دری

به بهانۀ انتخاب شعار »توانمندی زنان در جامعه دريايی« از سوی IMO؛

که دریا بانویی 
کرد  از شجاعت او حیرت 

خروشـــی پرغـــرور از امـــواج ســـهمگین دریادلـــی در 
کـــه  ســـال 480 پیـــش از میـــاد در جنـــگ ســـاالمیس 
گرفـــت،  بیـــن نیـــروی دریایـــی ایـــران و یونـــان در 
از  را  ایـــران  دریایـــی  نیـــروی  از  بخشـــی  توانســـت 
خطـــر نجـــات دهـــد و توجـــه همـــگان به خصـــوص 
کنـــد. شـــاید در آن  خشایارشـــاه را بـــه خـــود جلـــب 
ســـال ها ایـــن همـــه برجســـتگی جســـورانه در یـــک 
پـــی  او  برتـــر  ویژگی هـــای  بـــه  کـــه  را  کســـانی  زن، 
پرحیـــرت  ســـؤالی  نجـــوای  بـــه  دل  در  می برنـــد 

کـــه آیـــا ایـــن زن اســـت یـــا مـــرد؟ برمی انگیخـــت 
هـــرودوت تــــاریخ نـــــــــویس یــــــــــونانی بـــه شـــگفتی 
منحصـــــــــــربه فرد ایـــن بـــــــــــانوی پرهیبـــت دریـــــــا و 
دریانـــوردی اذعـــان داشـــته اســـت و او را مشـــاوری 
ارزشـــمند بـــرای شـــاه هخامنـــش می دانســـت. بـــه 
گفتـــۀ ایـــن تاریخ نویـــس، تاریـــخ تـــا آن زمـــان چنیـــن 

ــود. ــده بـ ــود ندیـ ــه خـ زن شـــجاعی را بـ
معروفیـــت آرتمیـــس در تمـــام دوران ادامـــه داشـــت. 
حتـــی در دوران ساســـانی و حکومت هـــای بعـــدی 
ســـاطین  حتـــی  دربـــار  دختـــران  از  بســـیاری  نـــام 
محبـــوب  بســـیار  او  و  بـــود  آرتمیـــس  ســـلجوقی 
شـــاهان میهـــن دوســـت مثـــل ملکشـــاه ســـلجوقی، 
در  بـــود.  شـــاه عباس  و  خوارزم شـــاه  جال الدیـــن 
نـــام  ایـــــــــران  نقـــاط  از  بســـیاری  در  حاضـــر  حـــال 
بــــــــــرخی از دختـــــــــران  آرتمیـــــــس نــــــام گـــــــــــذاری 

می شود.
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کـه چنـدی پیـش مأموریـت دریایـی اش بـه پایـان  کشـاند. او   بـه دریـا 
ً
عالقـۀ بـه دریـا و دریانـوردی او را پـس از سـال ها فعالیـت در بخـش خشـکی مجـددا

کـرده اسـت. ایـن دریانـورد پیش کسـوت اصـاًل دوسـت نـدارد بازنشسـته شـود چـون معتقد اسـت مبادا  رسـیده و بـه مرخصـی آمـده، بـاز دلـش هـوای دریـا 
کـه بـه مناسـبت روز جهانـی  کاپیتـان غالمرضـا رضاییـان  گـوی بـا  بـا بازنشسـتگی فرماندهـان ایرانـی، احیانـًا نیروهـای خارجـی جایگزیـن شـوند.گفت و 

گرفتـه اسـت از نظرتـان می گـذرد. دریانـورد صـورت 

کدام شهر متولد شدید؟ چه سالی و در 
سال1349 در شهر خمین به دنیا آمدم.

جــزء  خمیــن  شهرســتان  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
علــت  نمی آیــد  حســاب  بــه  ســاحلی  شــهرهای 

بــود؟ چــه  دریــا  بــه  شــما  عالقــۀ 
و  درســی  کتاب هــای  بــه  دریــا  بــا  مــن  آشــنایی 
در  دریــــــا  امــا  برمی گــردد.  دریایــی  فیلم هــای  یــا 
کودکانــۀ مــن هــم جــای خــودش را  نقــــــاشی های 

داشت.

چگونه با حرفۀ دریانوردی آشنا شدید؟
یکــی از همســایگان مــا در دانشــگاه دریانــوردی علوم 
بــا  ارتباطــم  کــه  می خوانــد  درس  چابهــار  دریایــی 
ایشــان منجــر بــه آشــنایی مــن بــا حرفــۀ دریانــوردی 
شــد. البتــه بیشــتر بــه خاطــر رشــتۀ تحصیلــی ام در 
کــه  کــه ریاضــی فیزیــک بــود و عاقــه¬ای  دبیرســتان 
کــردم  بــه ایــن رشــته داشــتم بــه ایــن شــغل راه پیــدا 

و بــه آن عاقه منــد شــدم.  

اســالمی  جمهــوری  کشــتیرانی  وارد  ســالی  چــه 
شــدید؟ ایــران 

کارشناســی رشــتۀ مهندســی  ســال 1369 در مقطــع 
دریــا در دانشــگاه دریانــوردی چابهــار پذیرفتــه شــدم. 
و  شــدم  غ التحصیــل  فار  1379 ســال  مــاه  بهمــن 
بــرای اولیــن بــار بــه عنــوان افســر ســوم در شــهریور 
آموزشــی  دورۀ  گذرانــدن  از  پــس   (  1375 ســال 
ایــران -چمــران  کشــتی  بــا  در منجیــل(   ســربازی 

کــردم. ســفر دریایــی را تجربــه 

چــرا  و  کردیــد  فعالیــت  خشــکی  در  مــدت  چــه 
برگشــتید؟ دریــا  بــه  دوبــاره 

از ابتــدای اردیبهشــت مــاه ســال 1392 تــا آبــان ســال 
ــه  ــۀ اول ب ــردم. در وهل ک کار  ــکی  کادر خش 1397 در 
کار دریــا و مرحلــۀ بعــد از آنجایــی که  خاطــر عاقــه بــه 
ــوری  ــتیرانی جمه کش ــد و  ــه ش گرفت ــر  ــا از س تحریم ه

اســامی ایــران در خــط مقــدم تحریم هــا قــرار دارد، 
کار  دوســت داشــتم بــه نحــوی دیــن خــود را در ایــن 
کادر  ــه  ــدد ب ــتن مج ــل پیوس ــن دلی ــه همی ــم ب کن ادا 

کــردم. دریــا را تقاضــا 

گـــــر دریــــانــــورد نبودید چــه شغلــی را انتخــــاب  ا
می کردید؟ 

دوست داشتم معلــــم بــــاشم و یا در ارگان هــــــــــای 
کنم. نظامی خدمت 

یــا عالقــۀ بــه تدریــس و تحصیــل را در ایــن مــدت 
کردیــد؟ حفــظ 

خدمــت  خشــکی  کادر  در  کــه  زمـــــــــانی  مــن  بلــه. 
کشتـــــــی  آرشــیتکت  مهندســی  رشــتۀ  در  می کــردم 
ارشــد  کارشناســی  مقطــع  کشــتی،  ســـــــازه های   –
در  کار  بــا  هم زمــــــــان  و  دادم  ادامــه  را  تحصیاتــم 
در  رشــته  همــان  دکتــری  مقطــع  در  ملــی  نــاوگان 
کــه متأســفانه  دانشــگاه امیرکبیــر نیــز پذیرفتــه شــدم 
کاس هــا نشــدم. تصمیــم  موفــق بــه حضــور در آن 
دارم بعــد از بازنشســتگی بــه تحصیاتــم ادامه دهم.

آیــا در طــول ســــــــــال های فعــــــــالیت خود تدریس 
هم داشته اید؟

بلــه. مــن در زمــان مرخصــی در مؤسســات خصوصــی 
کــه  آمــوزش دریایــی تدریــس می کــردم و هنگامــی 
کشــتی بــودم هیــچ گاه از آمــوزش مضایقــه نکــردم  در 

ــرم. ــذت می  ب ــون از آن ل چ

درحال  حاضر دیدگاه شما نسبت به آمـــــــوزش 
دریایی چیست؟

ــای  ــودن دوره هـــــــ ــاه بــــــــ کوتـــــ مهم تریــن مشــکل، 
کــز  مرا توســط  دروس  نگرفتــن  جــدی  و  آموزشــــــی 
بــه همیــن دلیــل ســطح آموزشــی  آموزشــی اســت. 
پاییــن آمــده و مقصــر آن یــک نفــر نیســت بلکــه بایــد 
زنجیــرۀ آمــوزش در مجموعــۀ حمــل و نقــل دریایــی 

ــرد. گی ــرار  ــری ق ــورد بازنگ م

علت پــــــایین بودن سطح آمـــــــــوزشی را در چه 
می دانید؟

کـــه اشـــاره شـــد درحـــال حاضـــر بیشـــترین  همان گونـــه 
ــه ضعـــف  کـ ــرا  ــردد چـ ــوزش برمی گـ ــه آمـ ــکات بـ مشـ

كاپيتان غالمرضا رضاييان در گفت و گو با پيام دريا:

آموزش، رکن اصلی حرفۀ دریانوردی است
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کــرد. آنهــا یــک نمایشــنامه  جشــن و نمایــش دعــوت 
روح  شــدن  دمیــده  و  انســان  خلقــت  مضمــون  بــا 
و  کردنــد  اجــرا  انســان  سرشــت  و  گل  در  خداونــد 
بــه فریــب آدم توســط شــیطان و رانــده شــدنش از 
گفتنــد حضــرت  کردنــد و در آخــر  بهشــت هــم اشــاره 
عیســی)ع( نجات دهنــدۀ بشــر اســت و او شــفاعت 
کردنــد  اعــام  نمایــش  پایــان  از  پــس  کــرد.  را  آدم 
آمادگــی  اعــام  شــود  مســیحی  می خواهــد  هرکــس 
کــه مســلمان و شــیعه بودیــم از ایــن اتفــاق  کنــد. مــا 
کــه اســام  کــرد  گفتیــم بایــد ثابــت  بــه خــود آمدیــم و 
باالتریــن دین هاســت بــه همیــن دلیــل یــک صــدا 
بــر محمــد و آل محمــد صلــوات فرســتادیم  بلنــد  و 
ــم  ــه ه ــا ب ــس آنه ــد مجل ــث ش ــا باع کار م ــن  ــه همی ک

کنــده شــدند. بخــورد و مــردم پرا

مردادمــاه  در  اســت  قــرار  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
دریـــــــانوردان  از  تجلیــل  منظــور  بــه  مراســمی 
کــه چطــور می تــوان از  برگــزار شــود، بفرمـــــــایید 

دریانوردان بهترین تکریم را به جا آورد؟
کــه وارد ایــن عرصــه شــدم فقــط  مــن از ســال 1369 
ایــن  در  توانســتم  بــودم  مرخصــی  در  کــه  یک بــار 
کــه روی  کنــم ولــی در زمانــی  جشــن حضــور پیــدا 
نگفــت.  هــم  تبریــک  مــا  بــه  کســی  بــودم  کشــتی 
کشــتیرانی جمهــوری  کــه امســال مدیرعامــل  هرچنــد 
پیــام  دریانــوردان  تمامــی  بــرای  ایــران  اســامی 
کردنــد. بــه نظــر مــن قبــل از برگــزاری  تبریــک ارســال 
ــا شــرکت تأمیــن نیــرو هماهنــگ شــود  ــد ب جشــن بای
کننــد.  کشــتی هــم بــرای آنهــا مراســمی برگــزار  و در 
در  کــه  اســت  ایــن  مراســم ها  در  اتفــاق  بهتریــن 
ســخنرانی هایی  و  شــود  خوانــده  مقالــه ای  آنجــا 
تــا دریانــوردان  بگیــرد  توســط دریانــوردان صــورت 
نیــز از مشــکات خــود بگوینــد. بــرادران مــن پزشــک 
ــه  هســتند و موظفنــد هــر ســال یــک یــا چندیــن مقال
مقــاالت  کــه  کنفرانس هایــی  در  یــا  و  دهنــد  ارائــه 
کشــتیرانی  کاش در  کننــد، ای  ارائــه می شــود شــرکت 
هــم حداقــل هــر پنــج ســال یک بــار ایــن اتفــاق بیفتــد 
جدیــد  اختراعــات  مــورد  در  دریانــوردان  دانــش  تــا 

بــه روز شــود.

آیا دوست دارید بازنشسته شوید؟
کار دارم. بــه خاطــر عاقــه ام،  مــن 30 ســال ســابقۀ 
پــس از چنــد ســال فعالیــت در خشــکی دوبــاره بــه 
و  کشــور  فعلــی  شــرایط  بــه  توجــه  بــا  رفتــم.  دریــا 
کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران بــه هیچ وجــه 
ــا رفتــن مــن  کــه ب نمی خواهــم بازنشســته شــوم چــرا 
ــان خارجــی جایگزیــن شــوند  ــال دارد فرمانده احتم

کشور  شود .  و فعالیت آنها باعث خروج ارز از 
کشــتی پیــاده  بــا توجــه بــه اینکــه 40 روز اســت از 
شــده ام امــا آمادگــی خــود را بــه شــرکت بــرای ملحــق 

کــرده ام. کشــتی اعــام  شــدن بــه 

ســـوی  از  بارهـــا  کـــه  همان گونـــه 
کارشناســـــــان اعـــالم شـــده اســـت، 
ینه نیســـت بلکـــه  آمـــــــــوزش هــــــــز
سرمـــــــــایه اســـت و یـــک آمــــــــوزش 
حــــــــوادث  از  مـــــی تواند  صحیــــــح 

وحشتناک جلوگیری کند.

آموزشـــی در افســـران و ملوانـــان بـــه خوبـــی مشـــهود 
ــان  ــادی فرماندهـ ع بی اعتمـ ــو اســـت و همیـــن موضـ
را نســـبت بـــه افســـران در پـــی داشـــته اســـت زیـــرا 
ــت. در  ــته نیسـ گذشـ ــا  ــاس بـ ــل قیـ ــا قابـ ــوزش آنهـ آمـ
زمـــان تحصیـــل مـــا در دانشـــگاه چابهـــار، نظـــم و 
کـــه  کـــم بـــود  ترتیـــب خاصـــی بـــر امـــور آموزشـــی حا
کـــز آموزشـــی  متأســـفانه امـــروز چنیـــن نظمـــی در مرا
نمی شـــود.تمام  دیـــده  چابهـــار  دانشـــگاه  حتـــی  و 
نظـــم  دارای  دنیـــا  دریـــــــــانوردی  دانشـــگاه های 
دریـــــــانوردانی  تـــا  هســـتند  خاصـــی  انضبـــاط  و 
گـــر ایـــن نظـــم و  کننـــد و ا ســـخت کوش را تربیـــت 
کشـــور  انضبـــاط در مؤسســـات و یـــا دانشـــگاه های 
ــم  ــده هـ ــانوردان آینـــــــــ ــد دریــــــ ــته باشـ ــود نداشـ وجـ

سخت کوش نخواهند بود.

آیا درحال حاضر متون درسی به روز است؟
در  درســی  متــون  حاضــر  درحــال  خوشــبختانه 
مؤسســــــات آموزشــی بــه روز اســت. ســازمان بنــادر 
ــه مؤسســات آموزشــی  ــوردی متــون درســی را ب دریان
چابهــار  دریایــی  علــوم  دانشــگاه   و  می کنــد  ابــاغ 
کنتــرل ایــن  نیــز بــه دلیــل دریایــی بــودن، تحــت 
ــرای  کشــتیرانی ب ــرار دارد و از فرماندهــان  ســازمان ق
از  معمولــی  دروس  بــرای  و  تخصصــی  درس هــای 
در  می کنــد.  اســتفاده  بومــی  دریانــوردی  اســتادان 
کــه  بــود  آموزشــی چهــار ســاله  گذشــته دوره هــای  
امــروزه ایــن دوره هــا در بعضــی مؤسســات خصوصــی 
گــر  بــه شــش مــاه تــا یک ســال رســیده اســت. حــال ا
افســری بخواهــد آمــوزش چهــار ســاله را در 9 مــاه 
کنــد. مســلمأ آمــوزش وی بــه شــکل مطلــوب  طــی 
کــه قبــأ  نخواهــد بــود. بــه همیــن دلیــل همان طــور 
کــردم بایــد آمــوزش دریایــی مــورد بازنگــری  اشــاره 

گیــرد. قــرار 

چه درخواستی از مؤسسات آموزشی دارید؟
کارشناســان اعــام  کــه بارهــا از ســوی  همان گونــه 
شــده اســت، آمــوزش هزینــه نیســت بلکــه ســرمایه 
اســت و یــک آمــوزش صحیــح می توانــد از حــوادث 
کلــی، آمــوزش  کنــد. در نــگاه  ک جلوگیــری  وحشــتنا
گــر  رکــن اصلــی حرفــۀ دریانــوردی به شــمار مــی رود. ا
کشــتی در بخــش تعمیــرات بــه خوبــی  مهندســان 
آمــوزش دیــده باشــند مهــارت آنهــا در هنــگام بــروز 
حادثــه و تعمیــر ماشــین آالت می توانــد بــرای شــرکت 
صرفه جویــی بــه همــراه داشــته باشــد و دیگــر نیــازی 

ــات نباشــد. ــض قطع ــه تعوی ب

بــه نظــر می رســد عالقــۀ دریانــوردان بــه فضــای 
ســالن  در  صمیمانــه  دورهمی هــای  مجــازی 
کــرده  کـــــــم رنگ تر   گذشــته  کشــتی را نســبت بــه 

اســت. نظــر شــما در ایــن زمینــه چیســت؟
در  شــب  هشــت  ســاعت  رأس  همگــی  گذشــته  در 

گفت وگــو  کنــار هــم جمــع می شــدند و پــس از  ســالن 
بــا هــم  یــک فیلــم  هــم تماشــا می کردنــد ولــی امــروز 
تلفــن  گوشــی های  و  شــخصی  رایانــۀ  داشــتن  بــا 
کســی در ســالن حضــور پیــدا نمی کنــد  همــراه، دیگــر 
از طریــق فضــای  را  و هرکــس فیلــم دلخــواه خــود 
افــراد  بیشــتر  و  می بینــد  خــود  کابیــن  در  مجــازی 
از  حــدودی  تــا  صمیمیت هــا   و  شــده اند  گوشــه گیر 

بیــن رفتــه اســت. 

یــک خاطــرۀ شــیرین از دوران دریانــوردی خــود 
کنیــد. تعریــف 

کــه بــه شــهر  در دوران دانشــجویی 10 نفــر بودیــم 
کردیــم و در آنجــا بــا جوانی آشــنا  کــی ژاپــن ســفر  کازا نا
کــه محــل بمبــاران اتمــی  کــه مــا را بــه پارکــی  شــدیم 
آمریــکا بــود  و مــوزه ای در آنجــا قــرار داشــت بــرای 
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کجا به دنیا آمدید؟ چه سالی و در 
در ســــــــــال 1363 در سروستـــــــان چشـــــــم به جهان 

گشودم.
غ التحصیل چه رشته ای هستید؟ فار

کامپیوتر  کارشناســی ارشـــــــد مهندســی  دارای مــدرک 
گرایش نرم افزار هستم.

که در حـــــــرفۀ دریـــــــانوردی  چنــــد ســــــــال است 
مشغول هستید؟

کنون در دریا فعالیت می کنم. از سال 89 تا
چطور شد به دریا عالقه مند شدید؟

هــر فــردی در زندگــی بــه یــک چیــز خــاص عشــق 
ــا  مــی ورزد. مــن بعــد از خــدا و خانــواده ام عاشــق دری
و ســاحل و هــر چیــز مربــوط بــه دریــا، هســتم. فکــر 
بــه  عشــق  همیــن  هــم  مــردم  درصــد   90 می کنــم 
دریــا را دارنــد مگــر اینکــه خاطــرۀ تلخــی از آن داشــته 

باشــند.
از چه زمانی متوجۀ این عالقه شدید؟

ــا هــر  کودکــی در مــن وجــود داشــت ام ــه از  ایــن عاق
کــه بایــد بــرای  چــه بزرگ تــر شــدم، متوجــه شــدم 
شــغل آینــده ام تصمیــم بگیــرم. بــه مــرور شــدت ایــن 
عاقــه بیشــتر شــد. بــا انتخــاب حرفــۀ دریانــوردی 

ایــن عشــق و عاقــه مضاعــف شــده اســت.
کشتی  در حـــــــــال حـــــــــاضر با چه سمتــــــــی روی 

فعالیت دارید؟
کنــون افســر دوم شــناورهای مســافربری بــاالی  هم ا

500 و زیــر 3000  تــن هســتم.
کشتـــــــــی های بــــــــزرگ را نیز  آیا فعــــــــــالیت بر روی 

کرده اید؟ تجربه 
کشــتی  کارآمــوز بــا یــک  بلــه، چهــار مــاه بــه عنــوان 
در  بخش خصوصــی  بــه  متعلــق  اقیانوس پیمــا 
مســیر بندرعبــاس بــه شــارجه فعالیــت داشــتم امــا 
در نهایــت بــه علــت عدم همــکاری مســئوالن شــرکت 

کشــتی از آن پیــاده شــدم. مربوطــه و پرســنل 

بــا توجــه بــه اینکــه ایــن حرفــه در ایــران بیشــتر 
مردانــه اســت چطــور وارد آن شــدید؟

کاری متعلــق و یــا منحصــر بــه  بــه نظــر مــن هیــچ 
کاری هــم  کــه هیــچ  مــردان نیســت. همــان طــور 
گذشــته  ســال های  نیســت.  زنــان  بــه  منحصــر 
بــرای  آن  پذیرفتــن  می کــرد  آشــپزی  مــردی  گــر  ا
کــه  نبــود در صورتــی  از مــردم قابــل هضــم  خیلــی 
امــروزه بهتریــن و ماهرتریــن آشــپزها و یــا خیاط هــا 
گذشــته هیــچ وقــت  آقایــان هســتند. همچنیــن در 
کامیــون  یــا  اتوبــوس  فرمــان  پشــت  خانــم  یــک 
تعــدادی  کنــون  هم ا کــه  حالــی  در  نمی شــد  دیــده 
مشــغول  حوزه هــا  ایــن  در  کشــورمان  بانــوان  از 
مردانــه  هــم  دریانــوردی  شــغل  هســتند.  فعالیــت 
خانم هــا  کــه  نیســت  مرســوم  هنــوز  منتهــا  نیســت 
کار  در هنــگام  مــن  کننــد.  فعالیــت  ایــن حرفــه  در 
هیــچ تفاوتــی بیــن خــودم و همــکاران مــرد احســاس 
گذاشــته ام و بــه  کنــار  نمی کنــم و مســئله جنســیت را 
کــه  کار می کنــم. تــا زمانــی  راحتــی هماننــد آقایــان 

ح باشــد بانــوان نمی تواننــد  مســئله جنســیت مطــر
کار  کار باشــند. مــن  در بســیاری از مشــاغل مشــغول 
ــه ایــن  ــی دوســت دارم. در حقیقــت ب ــا را خیل در دری
کار عشــق مــی ورزم. موفقیت هــای پی درپــی مــن در 
ایــن حرفــه حاصــل همیــن عشــق و عاقــه اســت.
کشتـــــــی ها را تــــــــرجیح  کـــــدام نوع از  کار بر روی 

می دهید؟
بــرای دریافــت گواهی نامــه افســری بایــد مــدت زمــان 
کار می کــردم. مــن این دوران  مشــخصی را روی دریــا 
کشــید، روی  کــه حــدود یــک و ســال و نیــم طــول  را 
کــردم امــا بیشــتر روی  کار  کوچــک  شــناور تجــاری 
شــناورهای مســافری فعــال بــوده ام. در حــال حاضــر 
تــاش می کنــم بــه شــناورهای باربــری منتقــل شــوم.

کنار مردان مشکلی ایجاد نمی کند؟ فعالیت در 
خیــر. مــردان ایرانــی همــه بــا غیــرت هســتند. مــن در 
کار می کنــم. البتــه ابتــدا مســئله  کنــار آنهــا بــه راحتــی 
کنــار  کنــون در  ــا حــدودی غیرمعمــول بــود امــا هم ا ت
کار می کنیــم. اتفاقــًا مــردان دریانــورد  هــم بــه راحتــی 

دريانورد زن ايرانی در گفت وگو با پيام دريا:

کشتی های بزرگ باشم آرزو دارم فرمانده 

کمتـر، جایـی دارنـد. امـا در چنـد سـال اخیـر برخـی از زنـان عالقه منـد  گـره خـورده اسـت و زنـان در ایـن وادی  حرفـۀ دریانـوردی بیشـتر بـا فعالیـت مـردان 
کـه بـه عنـوان افسـر دوم بـر روی  کرده انـد. از جملـۀ آنهـا راحلـه طهماسـبی سروسـتانی اسـت  بـه ایـن حرفـه سنت شـکنی نمـوده و بـه ایـن عرصـه ورود 

کار می کنـد. ایرانـی  شـناورهای 
کنـد و حتـی مرگـش نیـز در آغـوش دریـا باشـد. تمـام  کـه دوسـت دارد تـا جـان دارد در دریـا فعالیـت  دریـا و دریانـوردی چنـان بـا وجـود او عجیـن شـده اسـت 
کنـون در شـناورهای مسـافری فعالیـت می کنـد. او آرزو دارد روزی فرمانـده کشـتی های بزرگ شـود.  سـختی های حرفـۀ دریانـوردی را بـه جـان خریـده و هم ا

گفت وگـوی پیام دریـا بـا ایـن بانـوی دریانـورد از نظرتـان می گـذرد.
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کنــد بــه عبارتــی  کار  دهــد و بتوانــد هماننــد مــردان 
و  گریــه  بــا  دریــا  در  کار  باشــد.  ســخت کوش  بایــد 
بــا  را  خــودش  بایــد  دریانــورد  نــدارد.  قرابتــی  زاری 
گاهــی بســیار ســخت  کــه  موقعیت هــای دریانــوردی 

کنــد. ک می شــود هماهنــگ  و خطرنــا
کار در دریــا ادامــه  دوســت داریــد تــا چــه زمانــی بــه 

بدهید؟
 ایــن شــغل هــدف نهایــی مــن اســت و تــا لحظــه 
کنــار دریــا خواهــم بــود و دوســت دارم مرگــم  مــرگ در 

ــد. ــاق بیفت ــا اتف ــم در دری ه
بــه  مایــل  کــه  جوانــی  دختــران  بــه  پیامــی  چــه 

داریــد؟ هســتند  حرفــه  ایــن  انتخــاب 
گــر بــه ایــن حرفــه عاقــه دارنــد بایــد دل را بــه دریــا  ا
ــق  ــًا موف ــورت حتم ــن ص ــد، در ای کنن ــاش  ــد و ت بزنن
شــناورهایی  شــاهد  آینــده  در  امیــدوارم  می شــوند. 
کارکنــان آن همــه از بانــوان  کــه از فرمانــده تــا  باشــیم 

باشــند.
از مســئوالن و همــکاران دریانــورد  انتظــار شــما 

قــا چیســت؟ آ
امیــدوارم مســئوالن توجــه بیشــتری بــه ایــن قشــر 
کــه دریانــوردان بــا  زحمت کــش داشــته باشــند چــرا 
کــه متأســفانه  کمبودهــای بســیاری مواجــه هســتند 

از جانــب مســئوالن صــورت نمی گیــرد. توجهــی 
جهانــی  ســازمان  دبیــرکل  پیــام  بــه  توجــه  بــا 
ــوان در عرصــه  ــوردی در خصــوص فعالیــت بان دریان
وعــده  کــه  اســت  ایــن  مســئوالن  از  انتظــارم  دریــا 
تبلیغــات  در  فقــط  خانم هــا  از  و  ندهنــد  وعیــد  و 
آمــاده  کار  بــازار  می گوینــد  وقتــی  نشــود.  اســتفاده 
کار برایشــان فراهــم باشــد.  اســت واقعــًا آمــاده باشــد و 
ع  کاش مســئوالن روزی بــه صحــت ایــن موضــو ای 
ــا توانمنــد  کار در دری ــرای  ــان هــم ب کــه زن ــد  پــی ببرن

. هســتند
تجربیــات  کــه  دارم  تقاضــا  دریانــورد  آقایــان  از 
خــود را در اختیــار مــن قــرار دهنــد. مســئوالن بایــد 
کاهــش هزینه هــای دوره هــا  برنامه هایــی را بــرای 
و مکانــی را هــم بــرای اقامــت داوطلبــان در مــدت 
برگــزاری دوره هــا در نظــر بگیرنــد. بــا توجــه بــه اینکــه 
دوره هــا در بنــادر مختلــف برگــزار می شــود داوطلبــان 

کننــد. را پرداخــت  بایــد هزینه هــای ســنگینی 
آیا به مربی گری عالقه دارید؟

در تیــر مــاه جــاری مربــی دروس چهارگانــه شــدم و 
بــه مــدت پنــج روز اولیــن دوره فنــون بقــا در دریــا 
را آمــوزش دادم امــا عاقــه چندانــی بــه مربی گــری 

نــدارم.
گر سخنی دارید بفرمایید. در پایان ا

از ابتدا در فال من دریا نوشتند
        از روز و شب در خلوتی تنها نوشتند

دریانوردم، خانه ام بر روی امواج  
که تقــــــدیر مرا زیبـــــا نوشتند گــــویا          

کــه  مشــوق های خوبــی بــرای مــن بوده انــد و هــر جــا 
ــه  ــد ب کرده ان کمــک  ــه مــن  ــه مشــکل برخــورده ام ب ب
خصــوص مــردان غیور و شــیردل جنــوب و هرمزگان.
مســـــــــافران با دیــــدن شمـــــــا چه عکس العملی 

نشان می دهند؟
یــک خانــم  دیــدن  اوقــات  گاهــی  کار،  ابتــدای  در 
آنهــا  تــرس در  ایجــاد  باعــث  دریانــورد روی شــناور 
می شــد. اینکــه آیــا یــک خانــم تــوان هدایــت شــناور 
کار خــود را بــه خوبــی  را دارد یــا خیــر و آیــا قــادر اســت 
انجــام دهــد. امــا در حــال حاضــر شــرایط خیلــی فــرق 
کــرده اســت و مســافران ضمــن اســتقبال حتــی مــرا 
تشــویق می کننــد. خوشــبختانه مــردم ایــران بســیار 
ــرایط  ــا ش ــان را ب ــریع خودش ــتند و س ــگ هس ــا فرهن ب

می دهنــد. تطبیــق 
آیا تصور می کردید روزی دریانورد باشید؟

دریانــورد  روزی  نمی کــردم  فکــر  وقــت  هیــچ  خیــر، 
کار خــاص  شــوم امــا همیشــه مطمئــن بــودم یــک 
خوبــی  خیلــی  درجــات  بــه  و  داد  خواهــم  انجــام 
مــن  بــه  کائنــات  از  مثبــت  انــرژی  ایــن  می رســم. 
و  انــرژی  مهربــان،  خــدای  بــه  عشــقم  می رســید. 
نــگاه مثبــت باعــث پیشــرفت مــن شــد. احســاس 
کــه خداونــد همــه جــا یــار و همراه من اســت. می کنــم 

چه آرزویی دارید؟
کار بــر  آرزوی مــن رســیدن بــه درجــۀ فرماندهــی و 

اســت. بــزرگ  کشــتی های  روی 
آیــا فکــر نمی کنیــد دســتیابی بــه ایــن آرزو بــه زمــان 

زیــادی نیــاز دارد و بــه راحتــی مقــدور نیســت؟
کــه قــرار اســت پــس از  شــاید حــق بــا شــما باشــد چــرا 
آزمــون فرماندهــی  کشــتی در  بــر روی  کار  مــاه   36
کــه فقــط شــش مــاه از آن مــدت را طــی  کنــم  شــرکت 
گفتــه برخــی از همــکاران  کــرده ام. بــا ایــن شــرایط بــه 
کاپیتــان کشــتی شــوم.  80 مــاه طــول می کشــد تــا مــن 
ــوردی اعــام  ــادر و دریان ــرًا مســئوالن ســازمان بن اخی
عنــوان  بــه  شــهیدحقانی  اســکلۀ  در  کــه  کرده انــد 
حالــی  در  کنــم  کار  مســافری  شــناورهای  در  افســر 
کــه ایــن شــناورها زیــر 500 تــن هســتند. انتظــار دارم 
مــن  ایــن مشــکل  بــه  ایــن ســازمان  کــه مســئوالن 

کننــد. رســیدگی 
دریـــــــــــانورد شـــــــــدن خــــــــــانم ها با چه مشکالتی 

همراه است؟
بــا  خانم هــا در حــال حاضــر بــرای دریانــورد شــدن 
امــا  مواجه انــد  مشــکات  و  نارســایی ها  از  برخــی 
همــه چیــز بــه پشــتکار و فعالیــت آنهــا بســتگی دارد. 
کشــتی و بعضــی  کارکنــان  متأســفانه برخــی مواقــع 
ــر  کار خانم هــا ب ــا  کشــتی ها ب اوقــات نیــز فرماندهــان 

کشــتی موافــق نیســتند. روی 
تعریف شما از دریا چیست؟

گــر  ا امــا  کــرد  را بی نهایــت توصیــف  می تــوان دریــا 
کنیــم ممکــن اســت از فکــر آن  خیلــی بــه آن فکــر 
حــال  عیــن  در  و  آرام  دریــا  امــا  شــویم.  غــرق  هــم 

اســت. خشــمگین 
کنید؟  یک خاطره به یاد ماندنی از دریا تعریف 

بندرلنگــه  بــه  کیــش  از  ســفری  در  دارم  یــاد  بــه 
شــدیم  مجبــور  و  شــد  مشــکل  دچــار  شــناورمان 
طــی  ســاعت  دو  عــادی  حالــت  در  کــه  را  مســیری 

کنیــم. طــی  ســاعت   12 حــدود  در  می کردیــم 
سختی های این حرفه برای خانم ها چیست؟

یــک دریانــورد خانــم بایــد خــودش را بــا شــرایط وفــق 

وزی  ر نمی کــردم  فکــر  وقــت  هیــچ 
یــــــــــانورد شـــــــــوم امــا همیشــه  در
خــاص  کار  یــک  بـــــــــودم  مطمئــن 
انجــام خواهــــــــم داد و بــه درجــات 
ایــن  مــــــی رسم.  خــــــــــوبی  خیلــی 
ــن  ــه م ــت از کائنــات ب ژی مثب ــر انــــــ

می رسید.

یانــوردی هــدف نهایــی  شغـــــــــل در
در  مــرگ  لحظــه  تــا  و  اســت  مــن 
یــا خواهــم بــود و دوســت  کنــار در
اتفــاق  یــا  در در  هــم  مرگــم  دارم 

. بیفتــد
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دريا و كشتی

 ] مهدی باغبان  [  

توســط  »مدنیــه«  کلمــه  قبــل  ســال  هــزار  از  بیــش 
و  »السیاســه  عنــوان  بــا  کتابــی  در  فارابــی  ابونصــر 
کــه  گردیــد  ح  مطــر ه.ق   339 ســال  در  المدنیــه« 
دارای  شــهرها  بــود  معتقــد  فارابــی  آن،  اســاس  بــر 
روش و ســبک زندگــی ناشــی از قوانیــن و شــریعت 
نهــم  و  هشــتم  ســده  در  نیــز  ابن خلــدون  هســتند. 
کــه بــه  کــرده  اســت  قمــری از واژه »حضــاره« اســتفاده 
ع اســتقراریافته زندگــی و یــا زندگــی غیرمهاجــر و  نــو
کوچ نشــین اشــاره می کنــد. بعدهــا ایــن واژه توســط 
کلمــه  ساموئل جانســون در ســال 1772میــادی بــا 
فرهنــگ  وارد  »تمــدن«  معنــای  بــه   Civilization
لغــات انگلیســی شــد. ســپس توســط لبــوک در ســال 
1870 میــادی در مباحــث مردم شناســی و در ســال 
مطالعــات  در  تیلــور  ادوارد  توســط  1881میــادی 
روزنتــال،  نهایــت  در  شــد.  ح  مطــر تمــدن  و  بشــر 
ــا  ــدن معن ــا تم ــرادف ب ــردن را مت ک ــهری  ــران و ش عم
کنیــم  گــر بخواهیــم تمــدن را معنــا  کــرد. بنابرایــن ا
ــاختن  ــردن و س ک ــاد  ــی آب ــد آن را نوع ــی بای ــه عبارت ب
محیــط زندگــی بدانیــم. در نتیجــه، تمــدن نویــن 

زندگــی  محیــط  ســاختن  و  آبادســازی  دریایــی؛ 
گــر  ا از جغرافیــای دریایــی اســت.  انســان ها ناشــی 
بــه راحتــی  ایــران داشــته باشــیم  گــذری در تاریــخ 
کــه ایــران دارای تمــدن دریایــی  متوجــه می شــویم 
ــارز از ایــن  ــه ب ــوده اســت. بنــدر ســیراف نمون کهــن ب
کــه تــا  کهــن در ســال های دور بــوده  تمــدن دریایــی 
قــرن چهــارم هجــری قمــری دارای آوازه و شــهرت 
قیــس  جزیــره  آن  از  بعــد  کــه  اســت  بــوده  فــراوان 
گردیــد. بــدون هیچ  )کیــش امــروزی( دارای عظمــت 
کــه ادامــه  کــرد  گونــه  شــک و تردیــدی و بایــد بیــان 
کشــورهای جنوبــی حاشــیه خلیج فــارس  حیــات در 
ــا چنــد 10 ســال پیــش مدیــون فعالیــت ایــن بنــادر  ت
و جزایــر در خلیج فــارس اســت. همچنیــن شــکوه و 
کــه حتــی  جــال بنــدر تیس)تیــز( در ســواحل مکــران 
در زمــان حملــه اســکندر بــه ایــران از آن یــاد شــده، 
تمدن کهــن  ایــن  تمامــی  امــا  اســت  داشــته  وجــود 
گذشــته متوقــف و رو  دریایــی طــی ســه چهــار قــرن 

گذاشــت. بــه افــول و نــزول قــرار 
کــه  دارد  وجــود  افــول  ایــن  بــرای  مختلفــی  علــل 

ایــران،  داخلــی  کمــان  حا ضعــف  را  آن  برخــی 
کشــورهای خارجــی و برخــی ســختی های  اســتعمار 
فعالیــت در محیــط دریــا  و آب و هــوای نامناســب 
امــا چطــور  دانســته اند.  ایــران  مناطــق جنوبــی  در 
کــه در همیــن عصــر حاضــر، تمــدن  ممکــن اســت 
کشــورهای حاشــیه جنوبــی خلیج فــارس  دریایــی در 
بــه خصــوص در امــارات متحــده عربــی بــه ســرعت و 
گرفتــه و توســعه یافتــه  بــا شــتاب روزافزونــی شــکل 
ــا وجــود آنکــه بســیاری از سیاســت مداران،  اســت؟ ب
ــد.  ــی می دانن کشــورهای غرب کشــور را مســتعمره  آن 
در ســختی فعالیت هــای دریایــی و یــا محیــط دریــا  
حاشــیه  بــا  تفاوتــی  نیــز  نامناســب  هــوای  و  آب  و 
در  چــه  بســا  نــدارد،  وجــود  خلیج فــارس  شــمالی 
حاشــیه شــمالی خلیج فــارس، وضعیــت آب و هوایــی 
بهتــر از حاشــیه جنوبــی آن باشــد. همچنیــن ایــن 
ــه چــرا رشــد و توســعه تمــدن   ک ح اســت  ســوال مطــر
ــه از آب  ک دریایــی در شــهرهای ســواحل دریای خــزر 
کامــًا مطلوبــی برخــوردار اســت بــه چشــم  و هــوای 
نمی خــورد؟ در نهایــت بایــد بــه ضعــف دولت مــردان 

تفکرات نوين راهگشای شکل گيری تمدن نوين دريايی در ايران؛

که برای مسئوالن  مزایای بی شمار دریایی 
ناشناخته است
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اقتصــادی  فعالیــت  انجــام  بــرای  ســرمایه گذاران 
بــرق،  انــرژی  تأمیــن  در  کــه  برونــد  بــه منطقــه ای 
تأمیــن آب شــرب و... مشــکل داشــته باشــد. یــک 
کــه حتــی از ســود خــود مطمئــن نیســت  ســرمایه گذار 
ســاخت  بــه  اقتصــادی  بنــگاه  یــک  ایجــاد  بــرای 
اقــدام نمی کنــد. ســرمایه گذاران  ارتباطــی  راه هــای 
بــرای دریافــت ســود مناســب بــه ســمت مکان هایــی 
کــه تأمیــن مناســبی در آنجــا وجــود داشــته  می رونــد 
دولتــی  تشــویقی  ظاهــر  بــه  سیاســت های  و  باشــد 
بــرای  هیچــگاه   ... و  مالیاتــی  معافیــت  ماننــد 
ســرمایه دار تشــویق محســوب نمی شــود بلکــه ایــن 
کــه بــرای  کســب ثــروت اســت  فقــط تضمیــن ســود و 
هــر ســرمایه داری مهــم اســت. بنابرایــن دولــت ایــران 
مناطــق  در  ســرمایه داران  جــذب  بــرای  بایــد  نیــز 
بــه اصــل  ســاحلی )بــه خصــوص در جنوب کشــور( 
کنــد. در ایــن خصــوص  تأمیــن در ایــن مناطــق توجــه 
و  کارهــا  کــه  کــرد  بیــان  نیــز  را  مطلــب  ایــن  بایــد 
از  اســتفاده  بــا  و  دســتوری  صــورت  بــه  فعالیت هــا 
کــه ســالیان  کاری   – ارگان هــای دولتــی  نهادهــا و 
موجــب  نمی توانــد   - اســت  انجــام  حــال  در  ســال 
منطقــه  یــک  در  اقتصــادی  فعالیت هــای  رونــق 
شــود زیــرا رونــق فعالیــت اقتصــادی در ایجــاد تأمیــن 
گــذاری تمامــی فعالیت هــای اقتصــادی  مناســب و وا
کــه علی رغــم  بــه بخش خصوصــی اســت، مــوردی 
کیــد در اصــل 44 قانــون اساســی همچنــان مغفول  تأ
مانــده و اقتصــاد ایــران را یــک اقتصــاد نهادگــرا نگــه 

 داشــته اســت.
را  اقتصــادی  محیط هــای  بایــد  دولــت  همچنیــن 
کنــد.  بازتــر  اقتصــادی  فعالیت هــای  انجــام  بــرای 
در ایــن  خصــوص بایــد بــه نگــرش تحلیــل سیســتمی 
یــک سیســتم در  بازدهــی  کــه  زمانــی  کــرد.  اشــاره 
وضعیــت مطلــوب بــا اهــداف و خروجــی مــورد انتظــار 
کــردن محیــط سیســتم  یکــی اســت، نخبــگان بــا بــاز 
می شــوند.  راندمــان  یــا  بــازده  افزایــش  باعــث 
بــه  اقتصــادی  فعالیت هــای  رونــق  خصــوص  در 
ــط  ــردن محی ک ــاز  ــگری ب گردش ــش  ــوص در بخ  خص
دولــت  شــد.  خواهــد  راندمــان  افزایــش  موجــب 
ایــران بایــد بــه صــورت خیلــی جــدی در خصــوص 
بــه جــای  منابــع درآمــدی  کــردن ســایر  جایگزیــن 
منابــع درآمــدی تک محصولــی ماننــد نفــت اقــدام 

کنــد.
گفــت دنیــا بــا شــتاب و ســرعت در  در خاتمــه بایــد 
حــال پیشــرفت اســت و بــرای اینکــه ایــران از ایــن 
پیشــرفت  مســیر  در  بایــد  نمانــد  عقــب  پیشــرفت 
ایــن  بــرای  کــه  بگیــرد  قــرار  نویــن دریایــی  تمــدن 
جامعــه  در  نویــن  افــکاری  تزریــق  بــه  نیــاز  منظــور 
وجــود دارد. ایــن افــکار نویــن در ســایه رشــد فرهنــگ 
مطالعــه، پــرورش تفکــر و در نهایــت رشــد و حمایــت 

کشــور حاصــل خواهــد شــد. از نخبــگان برتــر در 

وت هــای  ثر و  منافــع  از  بســیاری 
ایـــــــــرانیان  بــرای  یــا  موجــود در در

ناشناخته باقی مانده است.

انقاب اســامی  از  بعــد  امــا  کــرد.  اشــاره  ایــران 
دولتمــردان ایرانــی نیــز دارای تحصیــات و مدعی تــر 
کشــورهای حاشــیه جنوبــی  و خلفــای  کمــان  از حا
ــد  ــم بای ــل را ه ــن عام ــس ای ــتند. پ ــارس هس خلیج ف
باقــی  بنابرایــن ســؤال همچنــان  مــردود دانســت. 
کــه چــرا توســعه و پیشــرفت در تمــدن دریایــی  اســت 
کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس  ــا  ایــران متناســب ب
کشــورهای  کشــورهای آسیای شــرقی )نمونــه  و حتــی 
نرفتــه  پیــش  اندونــزی(  و  مالــزی  ماننــد  اســامی 
ــزوده  ــاندگی آن افـــــــ ــه عقب مـــــ ــه روز ب ــت و روزبــ اس

می شود؟
بــرای اینکــه بــه ایــن ســؤال پاســخ داده شــود بایــد 
کــه اصــواًل هیــچ تفکــر و درک مشــترکی  بیــان داشــت 
بــرای لــزوم توســعه و پیشــرفت تمــدن دریایــی در 
کشــور وجــود نــدارد. بــه عبــارت ســاده تر هنــوز بــرای 
بــه  توجــه  لــزوم  دولتمــردان،  و  مــردم  از  بســیاری 
تمــدن دریایــی روشــن نشــده اســت. بــرای همیــن 
بــه اهمیــت و ضــرورت  بایــد  ابتــدا  کــه  نیــاز اســت 

توجــه بــه تمــدن دریایــی پرداختــه شــود.
در حــال حاضــر نــاوگان تجــاری و نفتکــش، نــاوگان 
نهایــت  در  و  نیمه صنعتــی  و  ســنتی  صیــادی 
کشتی ســازی  نیــروی دریایــی و صنایــع وابســته بــه 
عمــده فعالیت هــای ایــران در حــوزه دریــا بــه شــمار 
نیــاز  بــه  توجــه  بــا  فعالیت هــا  ایــن  کــه  مــی رود 
کاالهــای مــورد نیــاز،  کشــور بــه واردات  اقتصــادی 
صــادرات نفتــی و غیرنفتــی، تأمیــن منابــع غذایــی 
و در نهایــت تأمیــن امنیــت دریایــی بــه مــرور زمــان 
ــای  ــر حاضــر از فعالیت ه ــه اســت. تصوی گرفت ــکل  ش
کــه مــا  دریایــی در ایــران بــه خوبــی نشــان می دهــد 
اقتصــادی  فعالیــت  تجــارت،  و  صنایــع  توســعه  در 
کــه  کرده ایــم  حرکــت  ســمتی  بــه  نظامــی  حتــی  و 
حالــی  در  اســت،  بــوده  وابســته  آن  بــه  مــا  حیــات 
در  اقتصــادی  فعالیت هــای  تمامــی  حرکــت  کــه 
اســت  مســیری  در  خودجــوش  صــورت  بــه  جهــان 
کــه منفعــت و ســودی در آن وجــود داشــته باشــد. 
کــه »چــرا  در نتیجــه یکــی از پاســخ ها بــه ایــن ســؤال 
فعالیت هــای اقتصــادی در ایــران بــه ســمت محیــط 
کــه بســیاری از  دریایــی نبــوده اســت«؟ ایــن اســت 
ــا بــرای ایرانیــان  منافــع و ثروت هــای موجــود در دری

ناشــناخته باقــی مانــده اســت.
اقتصــادی  فعالیــت  از 120  بیــش  امــروز  دنیــای  در 
کــه بــه جرئــت می تــوان  در دریاهــا انجــام می شــود 
هــم  را  آنهــا  نــام  حتــی  مــردم  از  بســیاری  گفــت 
ع  نشــنیده اند امــا بــه راســتی چــه میــزان از ایــن نــو
بــرای مــردم و دولتمــردان مــا شــناخته  فعالیت هــا 
بــه  عدم توجــه  علــل  از  دیگــر  یکــی  اســت؟  شــده 
بــای  نفــت  ایــن  اســت.  دریایی،«نفــت«  منابــع 
خانمان ســوز ایــران شــده اســت زیــرا ایــران بــا هزینــه 
ناچیــز بــه منابــع سرشــار و خــدادادی دســت پیــدا 
کــرده اســت و بــرای همیــن توجهــی بــه ســایر منابــع 

گاز ایــران تمــام  گــر روزی نفــت و  نکــرده و نــدارد امــا ا
در  را  اماناتــی  چــه  درآمدزایــی  بــرای  دولــت  شــد، 
اختیــار دارد؟ بــرای شناســایی منابــع پرســود دریایــی 
ــا اســتفاده از سیســتم آموزشــی،  بــه فرهنگ ســازی ب
قــدرت نخبــگان و اهــل قلــم و قــدرت رســانه نیــاز 
تنهایــی  بــه  دریایــی  فرهنــگ  ترویــج  امــا  داریــم 

باعــث ایجــاد تمــدن دریایــی نخواهــد شــد.
ع  کنــار ترویــج فرهنــگ دریایــی بایــد بــه موضــو در 
کــه  اســت  ایــن  هــم  آن  کــرد.  اشــاره  مهم تــری 
ــد  ــور بای کش ــادی در  ــت اقتص ــر فعالی ــام ه ــرای انج ب
بــا  را  ع  ایــن موضــو زیرســاخت هایی فراهــم شــود. 
یــک اصــل مهــم نظامــی تشــبیه می کنــم و آن اصــل 
تأمیــن اســت. بــرای ایجــاد فعالیت هــای اقتصــادی 
بایــد اصــل تأمیــن توســط دولــت فراهــم شــود. تأمیــن 
اقتصــادی،  امنیــت  شــامل  اقتصــادی  فعالیــت  در 
امنیــت  ســود،  برگشــت  و  ســرمایه گذاری  امنیــت 
نظامــی منطقــه )حفاظــت فیزیکــی منطقــه(، تأمیــن 
محیط زیســت  تأمیــن  نیــاز،  مــورد  انــرژی  منابــع 
مناســب )آب و هــوا و آب شــرب(، تأمیــن ارتباطــات 
کــه  داشــت  انتظــار  نبایــد  قاعدتــًا  اســت.  و... 



تیر و مرداد  1398 شماره  255 38

دريا و كشتی

مقدمه
ــا  ــه ب ک ــده ای  ــود را دارد. پدی ــاص خ ــای خ ــه پیچیدگی ه ک ــت  ــی اس ــی و اجتماع ــای جهان ــدۀ پوی ــه پدی ــت، به مثاب ــک صنع ــر از ی ــگری فرات گردش ــت  ــروزه صنع ام
کامــاًل متفاوتــی را بــر جوامــع  گونــی بــه خــود می گیــرد و بــه همیــن دلیــل تأثیــرات  گونا ســازوکاری درهــم  تنیــده و پنهــان در زمان هــا و مکان هــای مختلــف، اشــکال 
کــه شــناخت دقیــق و تحلیــل علمــی ایــن پدیــده می توانــد چارچوب هــای مطمئنــی بــرای برنامه ریــزی صنعــت  انســانی بــر جــای می گــذارد، بــه همیــن دلیــل 
کشــورها، ایــن صنعــت  گردشــگری بزرگ تریــن صنعــت فعــال در جهــان اســت. بســیاری از  گردشــگری فراهــم آورد. مطابــق نظــر ســازمان جهانــی جهانگــردی، 
گردشــگری بــه        عنــوان هســتۀ اصلــی مقاصــد  پویــا را منبــع اصلــی درآمــد، اشــتغال زایی، رشــد بخش  خصوصــی و توســعۀ زیرســاخت ها می داننــد.   جاذبه هــای 
گردشــگری دارنــد. از ایــن  رو مطالعــه و بررســی جاذبه هــای  گردشــگری و ســرمایه های اولیــۀ ایــن صنعــت، نقــش بســیار اساســی در برنامه ریــزی و توســعۀ 

گردشــگری محســوب می شــوند. گردشــگری از مبانــی و اصــول برنامه ریــزی صنعــت 
کشــور و همچنیــن شــناخت پتانســیل های دســت  نخــورده  خ هــای اقتصــاد یــک  گردشــگری و نقــش بــدون انــکار آن در چرخــش چر حــال، بــا علــم بــر اهمیــت 
گســتردگی بیــش  از حــد چرخــش مالــی در  گردشــگران داخلــی و خارجــی و عنایــت بــه موضــوع  و بکــر بخش هــای ســاحلی ایــران و جذابیــت ایــن مناطــق بــرای 
کمبــود و  کشــورها را شــامل می شــود. می تــوان انتظــار داشــت بــا توســعۀ ایــن صنعــت، شــاید بتــوان  گردشــگری حــدود 10 درصــد تولیــد ناخالــص ملــی  صنعــت 
کــه چنــد ســالی  کــرد و از ایــن بحــران اقتصــادی  خ     داده انــد جبــران  کــه بــه دلیــل مســائل درونــی و بیرونــی ر کشــور را  عقب ماندگــی در ســایر بخش هــای صنعــت  
کشــور، توجــه  کارشناســان، یکــی از راه هــای عــالج و ترمیــم زخم هــای اقتصــاد  کشــورمان بــه آن دچــار شــده اســت رهــا شــویم. بــه عقیــدۀ بســیاری از  اســت 

گردشــگری ســاحلی اســت. گردشــگری و به خصــوص  بیــش  از پیــش بــه صنعــت 

 ] محمدحسين بهنيا1، مهدی ايرانمنش2  [  

راهکارهای توسعه سواحل گردشگری در ايران كدامند؟

نقش انکارناپذیر در رونق اقتصاد دریا
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کــی  حا بین المللــی  ثبت شــدۀ  آمارهــای   طوری کــه 
از رشــد در زمــان رکــود اقتصــادی بین المللــی اســت 
ــاهد  ــیه ش ــیا و اقیانوس ــق آس ــه در مناط ــوری  ک ــه   ط ب
علــت  کــه  هســتیم  گردشــگری  چشــمگیر  رشــد 
صنعــت  رشــد  و  تاریخــی  جاذبه هــای  وجــود  آن 
طــوری   بــه   اســت،  ســاحلی  و  دریایــی  گردشــگری 
 10 دارای چنــد  کــه  کوچــک  کشــورهای  کــه حتــی 
توانســته اند  هســتند،  نامســاعد  ســواحل  کیلومتــر 
مبالــغ هنگفتــی درآمــد از آن بــه دســت آورنــد. بــه 
ــارات از ســال 2005 میــادی  کشــور ام ــال  ــوان  مث  عن
بــا تدویــن برنامــه ای دقیــق در ایــن زمینــه توانســته 
اســت طــی دوره ای هفت ســاله، ســال 2012 میــادی 
گردشــگر دریایــی را صرفــًا از طریــق  حــدود 600 هــزار 
کنــد]1[  کروزهــای مســافری پذیرایــی  گرفتــن  پهلــو 
کشــور عمــان بــا حــذف تشــریفات دریافــت  یــا اینکــه 
کــه از طریــق دریــا وارد  گردشــگرانی  بــرای  روادیــد 
کــرده  کشــور می شــوند، تســهیات فراهــم  ک ایــن  خــا
اســت. بــر اســاس آمــار در ســال 93 تعــداد بیــش از 10 
کــه پنــج میلیــارد  گردشــگر وارد ایــران شــدند  میلیــون 
کشــور درآمــد ارزی داشــتند، امــا خــروج  بــرای  دالر 
کــه  گردشــگر از ایــران هفــت میلیــون نفــر بــوده اســت 

کرده انــد.]2[  ج  کشــور خــار 10 میلیــارد دالر از 
پدیده هــای  مهم تریــن  از  یکــی  گردشــگری 
بــه  امــروزی  مــدرن  دنیــای  اجتماعــی  فرهنگــی- 
شــمار مــی رود. در ســال های اخیــر بــه دلیــل صنعتــی 
کاهــش فشــارهای روحــی-  شــدن جوامــع و بــرای 
روانــی شهرنشــینی و نیــاز بــه گذرانــدن اوقات فراغت 
گردشــگری  و احســاس آرامــش، توجــه بــه صنعــت 
بــه   اســت.  اســتقبال چشــمگیری روبــه رو شــده  بــا 
گردشــگران داخلــی  کــه جــذب جهانگــردان و  طــوری  
کرانــۀ  کشــور ایــران، بــه ســمت ســواحل  و خارجــی 
جنوبــی دریــای خــزر و ســواحل شــمالی خلیج فــارس، 
کشــور را در  گردشــگری  ســهم عمــده ای از صنعــت 

می گیــرد. بــر 
کــه اشــاره شــد، ایــران بــا قدمتــی چنــد  همان طــور 
تهــران،  همچــون  کان شــهر   20 بــا  ســاله  هــزار 
شــیراز،  و  کرمــان  تبریــز،  قــم،  اصفهــان،  مشــهد، 
گردشــگران خارجــی از سراســر دنیاســت  مرکــز توجــه 
ــاب  ــود انتخ ــگری خ گردش ــد  ــه را مقص ــه خاورمیان ک
کشــور،  کان شــهرهای  از  کرده انــد، ولــی هیچ یــک 
در  ضعــف  نشــان دهندۀ   ایــن  و  نیســتند  ســاحلی 
سیاســت گذاری های مدیریتــی اســت. بنابرایــن الزم 
گردشــگری مانند  اســت بــا وجــود بســترهای مناســب 
کشــور و ایجــاد تدابیــر خــاص، بــه افزایــش  ســواحل 
کیفیــت آن در منطقــه  گردشــگری و ارتقــای  جــذب 
کمــک  کشــور  گردشــگری  و توســعۀ پایــدار صنعــت 

ــرد.   ک
گردشگری         شاخص رقابت پذیری سفر و 

مجمــع جهانــی اقتصــاد، یــک ســازمان غیرانتفاعــی 
هــدف  بــا   1971 ســال  در  کــه  اســت  مســتقل  و 

ــه     ــری بـ ــای گردشگــــــــــ  جـــــاذبه هـــــــ
مقاصـــد  اصلـــی  هســـتۀ      عنـــوان 
گردشـــگری و ســـرمایه های اولیـــه 
بسیـــــــــــــار  نقـــش  صنعـــت،  ایـــن 
یــــــزی و  اســـــــــــاسی در بـــــــــرنامه ر

توسعۀ گردشگری دارند.

ســـاحلی  مناطـــق  در  گردشـــگری 
اقتصـــــــــــادی  ونــــــــــق  ر مـــــــــوجب 
ساحل نشـــینان، کاهــــــش فقـــــــــــر، 
افزایـــش درآمـــد، کاهـــش بیـــکاری 
ــت  ــود کیفیـ ــه بهبـ ــده و در نتیجـ شـ
مناطـــق  ایـــن  در  مـــردم  زندگـــی 
بـــه  را  رفـــاه اجتماعـــی  افزایـــش  و 

همـــراه خواهـــد داشـــت.

گردشــگری   1-  بررســی وضعیــت شــاخص های 
در ایــران

در دنیــای امــروز بــا توجــه بــه معادله هــای پیچیــدۀ 
تأثیرگــذاری  حکومت هــا،  میــان  کــم  حا اقتصــادی 
مشــهود  امــری  یکدیگــر  از  کشــورها  تأثیرپذیــری  و 
کــه بنیــان اصلــی  و غیرقابــل  انــکار اســت. از  آنجــا 
ــی  ــای اله ــت و نعمت ه ــگری را طبیع گردش ــت  صنع
کشــور های قدرتمنــد  گــر  ا تشــکیل می دهــد، حتــی 
گاز و فنــاوری اطاعــات  اقتصــادی از معــادن، نفــت، 
بــا توســعۀ پایــدار ایــن  و ... برخــوردار نباشــند امــا 
کان  صنعــت می تواننــد در  بلندمــدت، بــه اهــداف 
کــه در ایــن میــان می تــوان بــه  خــود دســت یابنــد 
مالــزی  ماننــد  شــرقی  جنــوب  آســیای  کشــورهای 
حاشــیۀ  کشــورهای  همچنیــن  و  اندونــزی  و 
دریــای مدیترانــه ماننــد ترکیــه و اســپانیا به عنــوان 
بــر  گردشــگری  رشــد  تأثیــر  از  موفقــی  نمونه هــای 

کــرد . کشــور اشــاره  بهبــود اقتصــاد یــک 
از پربارتریــن و پویاتریــن مناطــق  مناطــق ســاحلی 
عظیــم  فعالیت هــای  از  بســیاری  بســتر  و  جهــان 
شــمار  بــه  جهــان  نظامــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی، 
از  یکــی  آن،  محیط زیســت  از  حفاظــت  و  می رونــد 
کشــورهای پیشــرفته محســوب  اولویت هــای مهــم 
کشــورهای جهــان ســوم نیــز  می شــود و الزم اســت 
بــه ایــن مهــم، جهــت ارتقــای رتبــه خــود اهمیــت 
دهنــد. ایــران بــا هفــت اســتان ســاحلی و دارای مــرز 
گیــان، مازنــدران،  آبــی در شــمال بــه اســتان های 
بوشــهر،  خوزســتان،  بــه  جنــوب  در  و  گلســتان 
هرمــزگان و سیســتان و بلوچســتان محــدود می شــود 
در  را  کشــور  جمعیــت  از  درصــد   22/5 حــدود  کــه 
کمــی از ایــن  خــود جــای   داده اســت. هرچنــد درصــد 
جمعیــت، بــه  طــور مســتقیم در جــوار دریــا زندگــی و از 
آن ارتــزاق می کننــد ولــی زندگــی  بخــش عمــده ای از 
کــم  و بیــش بــا دریــا مرتبــط اســت و از  ایــن جمعیــت، 
کــه 80  آن تأثیــر می پذیــرد. ایــن در صورتــی اســت 
ــرار  ــار دریاهــا ق کن ــا در  ــزرگ دنی درصــد از شــهرهای ب
کشــور ایــران هیــچ  یــک،   دارنــد امــا از 20 شــهر بــزرگ 

نمی شــوند. محســوب  بنــدری 
رونــق  موجــب  ســاحلی  مناطــق  در  گردشــگری 
افزایــش  فقــر،  کاهــش  اقتصــادی ساحل نشــینان، 
کاهــش بیــکاری می شــود و در نتیجــه بهبود  درآمــد و 
کیفیــت زندگــی مــردم در ایــن مناطــق و افزایــش رفــاه 
اجتماعــی را بــه همــراه خواهــد داشــت. بــر اســاس 
کــه  گردشــگران بین المللــی  آمــار ســال2014،  تعــداد 
بیــن کشــورهای مختلــف ســفر کرده انــد بیــش از یــک 
ــر اســاس ایــن آمــار افــراد  ــوده اســت. ب میلیــارد نفــر ب
نفــر  میلیــون   230 حــدود  صنعــت  ایــن  در  شــاغل 
کل تولیــد  گردشــگری 10 درصــد  می باشــند، صنعــت 
ناخالــص جهــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

تولیــد شــغل در صنعــت  ]1[ ظرفیــت درآمدزایــی و 
ــه  ــت ب ــیده نیس ــس پوش ــر هیچ ک ــروز ب ــگری ام گردش
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یـــن صنعـــت  رگ تر گــــــــــردشگری بز
ــت. ــان اسـ ــال در جهـ فعـ

جـــــــــاذبه های  رســـی  بر و  مطالعـــه 
اصـــول  و  مبــــــــــــانی  از  گردشـــگری 
یـــزی صنعـــت گـــــــــردشگری  برنامه ر

محسوب می شوند.

بهبــود وضعیــت جهانــی از طریــق همــکاری میــان 
نهادهــای دولتــی و خصوصــی تأســیس  شــده اســت. 
ارتبــاط  گزارش هــای مختلفــی در  بــه  ایــن مجمــع 
کــه از مهم تریــن  بــا موضوعــات جهانــی می پــردازد 
گزارش هــای رقابت پذیــری اشــاره  آنهــا می تــوان بــه 
گردشــگری یکــی  گــزارش رقابت پذیــری ســفر و  کــرد. 
ــه  کــه از ســال 2007 ب ــوده اســت  گزارش هــا ب از ایــن 
گــزارش   صــورت هــر دو ســال یکبــار منتشــر می شــود. 
گردشــگری بــا ارائــۀ تصویــری  رقابت پذیــری ســفر و 
کشــور  هــر  گردشــگری  کنونــی  جایــگاه  از  واضــح 
رقبــای منطقــه ای و جهانــی می توانــد  بــه  نســبت 
ــع نقــاط ضعــف و تقویــت  ــرای رف ــی ب راهنمــای عمل

نقــاط قــوت بــه شــمار آیــد.
گــزارش اشــاره  شــده، بــه بررســی وضعیــت رقابتــی 
آمادگــی  بعــد  چهــار  در  کشــور   141 گردشــگری 
گردشــگری،  ــی  محیطــی، شــرایط و چارچــوب قانون
زیرســاخت و منابــع فرهنگــی و طبیعــی می پــردازد. 
ایــن ابعــاد خــود در قالــب 14 شــاخص اصلــی و 90 
زیــر شــاخص  مــورد  بررســی قــرار می گیرنــد. در میــان 
متعلــق  عملکــرد  بهتریــن  ایــران،  شــاخص های 
بــه شــاخص رقابت پذیــری قیمتــی بــا رتبــۀ یــک و 
ــه  ضعیف تریــن عملکــرد در شــاخص اولویت دهــی ب
گردشــگری بــا رتبــۀ 130 و ســپس شــاخص  ســفر و 
کســب وکار و شــاخص زیرســاخت خدمــات  محیــط 
رتبــۀ  دارد.  تعلــق   119 رتبــۀ  بــا  دو  هــر  گردشــگری 
گردشــگری  ایــران در شــاخص رقابت پذیــری ســفر و 
گــزارش  در  کــه  اســت  بــوده   114  ،  2011 ســال  در 
بیــن  از  رتبــۀ 97  بــه  امتیــاز 3/32  بــا  ســال 2015 
گــزارش  مقایســۀ  اســت.]3[  رســیده  کشــور   141
گــزارش، نشــان  گذشــته بــا جدیدتریــن  ســال های 
بیانگــر ســرعت   کــه  دارد  ایــران  رتبــۀ  بهبــود 17  از 
زیــر  اســت.  مربوطــه  شــاخص های  رشــد  پاییــن 
ع  گانــه، بســیار متفــاوت و متنــو شــاخص های نــود 
گردشــگری  کلــی بــه صنعــت  می باشــد و بــه شــکل 
گــزارش و زیــر  مرتبــط می شــوند، بــا توجــه بــه ایــن 

کــه بــه   شــاخص ها، مــواردی قابــل  تأمــل می باشــد 
اســت.]3[ بیان شــده  نمونــه  عنــوان 

 ،42 رتبــۀ  بــا  ویــزا  اخــذ  شــرایط  شــاخص  زیــر 
رتبــۀ  بــا  فرودگاهــی  هزینه هــای  و  بلیــت  مالیــات 
هشــت،  رتبــۀ  بــا  ســوخت  قیمــت  ســطح  ســه، 
 ،42 رتبــۀ  بــا  زیســت محیطی  قوانیــن  تعــداد 
کیفیــت  و   15 رتبــۀ  بــا  جنگل هــا  پوشــش  تغییــر 
 141 بیــن  از   33 رتبــۀ  بــا  طبیعــی  محیط زیســت 
کشــور  قــوت  دارای  شــاخص های  زیــر  کشــور، 
شــاخص هایی  زیــر  همچنیــن  و  می باشــد  ایــران 
زیســت محیطی  مقــررات  ســخت گیری  همچــون، 
بــا  زیســت محیطی  مقــررات  اجــرای   ،104 رتبــۀ  بــا 
ــا رتبــۀ  گردشــگری ب رتبــۀ 99، توســعۀ پایــدار ســفر و 
و  رتبــۀ 80  بــا  بنــادر  زیرســاخت های  126،کیفیــت 
قــرارداد خدمــات هوایــی دوجانبــه بــا رتبــۀ 125 از 
کشــور، از زیــر شــاخص های دارای ضعــف  بیــن 141 

نمــودار اســت]3[.  ایــران  کشــور 

گردشــگری ســاحلی در  نمونــه موفــق  2- چنــد 
جهــان

فرانســه،  ماننــد  کشــورهایی  متوالــی  ســال های  در 
اســپانیا و یونــان در اروپــا در جــذب گردشــگران ســهم 
قابــل ماحظــه ای را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
در  گردشــگری  جدیــد  مقاصــد  و  کــز  مرا همچنیــن 
ماننــد  کشــورهایی  در  مدیترانــه  دریــای  حاشــیۀ 
 20 جــزء  کــه  مصــر  و  الجزایــر  تونــس،  کــش،  مرا
گردشــگری  صنعــت  در  جهــان  مقصــد  کشــور 
توســعه اند.  و  رشــد  حــال  در  می شــوند  قلمــداد 
کشــورهای  ماننــد  نوظهــور  مقصدهــای  همچنیــن 
ــد،  ــورهای تایلن کش ــوص  ــیا به خص ــرقی آس جنوب ش
ژاپــن  و  اندونــزی، ســنگاپور، هنگ کنــگ  مالــزی، 
ــان  ــه رشــد جهانگــردی جه ــور محرک ــوان موت ــه  عن ب
کشــورهای  شــناخته  شــده اند. مهم تریــن جذابیــت 
اســت.  منابــع دریایــی  و  زیبــا  ذکــر شــده، ســواحل 
جزیــرۀ بالــی و جــاوه در اندونــزی یــک نمونــه موفــق 
دو  ایــن  همچنیــن  اســت.  دریایــی  گردشــگری  از 
جزیــره بــا برپایــی تورهــای دریایــی بــرای بازدیــد از 
مناطــق دورافتــاده و ســفرهای ماجراجویانــه بــازار رو 

بــه رشــدی دارنــد.
مالدیــو  مالــزی،  تایلنــد،  در  دریایــی  گشــت های 
نیــز  شــرقی  جنــوب  آســیای  کشــورهای  ســایر  و 
به خوبــی توســعه یافته اســت. مالــزی بــرای ایجــاد 
کشــور، پارک هــای دریایــی  گردشــگری پایــدار در ایــن 
کشــور اندونــزی نیــز  گســترش داده و  جزایــر تیــکا را 
مــدرن  و  ســنتی  شــیوه های  تلفیــق  از  اســتفاده  بــا 
گردشــگری  دارد  نــام  پســت مدرن  اصطاحــًا  کــه 
ع  دریایــی را روزبــه روز توســعه می دهــد. در ایــن نــو
و  فرهنــگ  بــا  گردشــگران  دریایــی،  گردشــگری 
رســوم جزیره نشــینان آشــنا می شــوند و بــا اســتفاده 
و  اقــام  خریــد  ســاحلی،  خدمــات  تســهیات،  از 

گردشگری میان ایران و حد متوسط خاورمیانه نمودار مقایسه زیر شاخص های 
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نصیــب  را  خوبــی  اقتصــادی  منافــع  صنایع دســتی 
کــه ایــن امــر باعــث ترقــی  جزیره نشــینان می کننــد 
دریایــی  حــوزۀ  می شــود.  جزایــر  ایــن  آبادانــی  و 
کارائیــب در آمریــکای مرکــزی بــه دلیــل جزیــره ای 
بــودن شــرایط آب و هوایــی مســاعد و جذابیت هــای 
کــه  دریایــی، یکــی از مقصدهــای مهــم جهــان اســت 
کشــورهای آمریکایــی و اروپایــی را بــه  گردشــگران 
ســمت خــود جــذب می کنــد. یکــی از دالیــل اصلــی 
کشــورها، خطــوط  ایــن  ایــن صنعــت در  پیشــرفت 
کــه یکــی از زیباتریــن  کشــتیرانی تفریحــی آنهاســت 
نیــز  اســترالیا  اســت.  کشــتیرانی در جهــان  خطــوط 
داشــتن  و  زیســت دریایی  ع  تنــو داشــتن  دلیــل  بــه 
ــان  ــی در جه ــد دریای ــک مقص ــوان ی ــه  عن ــگ، ب نهن
ایــن  جــذب  نفــر  هــزاران  ســاالنه  و  اســت  ح  مطــر
از  جدیــدی  شــکل  همچنیــن  می شــوند.  ســرزمین 
کــه امــروزه توجــه طــرف داران  گردشــگری دریایــی 
کــرده، پــرواز بــر فــراز  بی شــماری را بــه خــود جلــب 

دریاهاســت.
گرفتــن  کشــورها بــا رقابتــی شــدید درصــدد  امــروزه 
گردشــگری  گســترده تری هســتند.  بازارهــای جدید و 
در  امکانــات  ایجــاد  بــه  توجــه  بــا  نیــز  دریایــی 
کــه مــرز آبــی دارنــد، بــه جایــگاه واقعــی  کشــورهایی 
مزیت هــای  دلیــل  بــه  می یابــد.  دســت  خویــش 
کــه در بخش هــای قبــل  گردشــگری  برشــمرده شــده  

صنعــت  توســعۀ  بــر  مؤثــر  عوامــل  بررســی   -3
ی شــگر د گر

نقــل چنـــــــد وجهــی در  و  نقــش سیســتم حمــــــل    
گردشگری ساحلی   توسعه و بهبود وضعیت 

گردشــگری و مکمل هــای آن ماننــد  توســعۀ صنعــت 
گذرانــدن  صنعــت هتلــداری، صنعــت تفریحــات و 
اوقــات فراغــت نیــز می توانــد بــه  قــدر قابــل  توجهــی 
از توســعۀ صنعــت حمل ونقــل چندوجهــی متأثــر و 
گردشــگر بــا اســتفاده  گروه هــای  بهره منــد شــود. ســفر 
کنــار حمل ونقــل  از وســایل حمل ونقــل ترکیبــی در 
ع  تنــو و  لطــف  از  خالــی  گردشــگران  بــرای  کاال 
زمانــی  صرفــۀ  اقتصــادی،  نقطه نظــر  از  و  نیســت 
و امنیــت و رفــاه می توانــد حائــز اهمیــت باشــد. در 
ع  متنــو شــیوه های  نظــر  از  پیشــرفته  کشــورهای 
انتخاب هــای  در  ع  تنــو خاطــر  بــه  و  حمل ونقلــی 
تعــداد  پیش گفتــه،  دالیــل  بــه  نیــز  و  گردشــگران 
گردشــگران داخلــی و خارجــی و جابه جایــی آنهــا از 
طریــق ســامانه های حمل ونقــل ترکیبــی مســافری 
ســامانه های  از  اســتفاده  و  افزایش یافتــه  روزبــه روز 
ترکیبــی حمل ونقــل، خــود تبدیــل به نوعــی جاذبــه و 
خاطــرۀ ســفر شــده اســت، بــه  عنــوان  مثــال اســتفاده 
از روش هــای ترکیبــی هوایــی و دریایــی در آمریــکای 
ــج  ــروز اقیانوســی بســیار رای ک ــرای تورهــای  شــمالی ب
اتصــاالت  و  هوایــی  و  دریایــی  بســته های  و  بــوده 

کشــورها یا زیرســاخت  به آنها اشــاره شــد، بســیاری از 
را پی ریـــــــزی  گردشــگران دریایــی  بــرای ورود  الزم 
کرده انــد و یــا در حــال بــــرنامه ریزی بــرای توســعۀ 

ایــن صنعــت بــدون دود و پرســود هســتند.
کــه مقامــات دبــی در صــدد تحقــق  یکــی از اهدافــی 
آن هســتند تبدیــل  شــدن ایــن شیخ نشــین بــه مرکــز 
کــــــــــروز  - کشــتی های  کشتــــــــی های مســافرتی - 

تــا  ایــن شــیخ زاده ها در تاشــند  در منطقــه اســت. 
منطقــۀ  یــک  بــه  عنــوان  عربــی  متحــده  امــارات 
بــه  شــود.  ح  مطــر گردشــگری  بخــش  در  پیشــرو 
بــه  بــا اســتناد  ایــن صنعــت و  کارشناســان  عقیــده 
گردشــگری،  جهانــی  آمــار  از  شــده  منتشــر  ارقــام 
کشــور از ایــن بخــش در ســال2015  درآمدهــای ایــن 
نزدیــک  آینــده ای  در  و  رســید  دالر  میلیــارد   50 بــه 
گردشــگری ســاحلی بــدل خواهــد  امــارات بــه قطــب 
اســناد در ســال 2007 حــدود 80 هــزار  شــد. طبــق 
کرده انــد. عــاوه  کــروز دبــی عبــور  مســافر از ترمینــال 
 20 بــا  نخیــل  توســعۀ  دولتــی  تشــکیات  ایــن،  بــر 
میلیــارد دالر 3 جزیــرۀ مصنوعــی بــه شــکل نخــل را 
گردشــگر  طراحــی  و پی ریــزی نمــوده و بــرای جلــب 
خارجــی قصــد دارد بقایــای دو هواپیمــای جنگــی 
ــا  ــه اعمــاق دری و چنــد جمبوجــت و هفــت قایــق را ب
بفرســتد تــا بــرای غواصــان یــک پــارک زیردریایــی 

ع دار بــه وجــود بیاورنــد. موضــو
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گردشــگری  حمل ونقــل زمینــی در قالــب یــک برنامــه 
ــا یــک قیمــت عرضــه می شــود. بــه  طــور یقیــن امــر  ب
موضوعــی  می توانــد  گردشــگری  صنعــت  گســترش 
ــزایای  ــابراین مــــ قابل بحــث و طوالنــی باشــد.  بنــــــــ
را  کشــور  در  ساختـــــــــارها  قبیــل  ایــــــــن  بــر  مترتــب 

کرد .  نمی توان به  سادگی برشمرد و از آن عبور 
تأثیــرات  کلــی،  چشــــــــــم انداز  و  نــگاه  یــک  در 
گردشــگران از وســایل  چشــمگیر و شــگرف اســتفادۀ 
حمل ونقـــــــــل چنـــــــــدوجهی بــا بـــــــــرنامه ریزی های 
خاقانــۀ تورگردان هـــــــا موجــب تحــــــــولی مهــم در 
گردشــگری  صنعــت  مکمــل  و  مرتبــط  زمینه هــای 
کشــورهای آســیای  خواهــد شــد. ارتبــاط روبه رشــد 
کشــورهای حاشــیۀ خلیج فــارس و آفریقــا و  میانــه بــا 
کشــورهای  حتــی اقیانوس هنــد و بالعکــس، ارتبــاط 
کشــور  کان  اهــداف  از  شــرق اروپا  بــا  غرب آســیا 
ایــران در مســیر توســعه و تکمیــل شــبکۀ راه هــای 
بهره بــرداری  می باشــد.  کشــور  جــاده ای  و  ریلــی 
توســعۀ  و  تکمیــل  و  آینــده  در  ظرفیت هــا  ایــن  از 
رفــع  و  ســامانه های حمل ونقــل هوایــی و دریایــی 
همچنیــن  و  بخــش  دو  ایــن  عقب ماندگی هــای 
کشــورهای محــور  انعقــاد پروتکل هــای همــکاری بــا 
توانســت  خواهــد  کشــور  از  عبــوری  کریدورهــای 
کشــور  آینــدۀ بســیار مترقــی و مرفــه و امــن را بــرای 
عزیزمــان ایــران رقــم بزنــد. در ایــن  بیــن همان گونــه 
گردشــگری داخلــی و خارجــی  کــه اشــاره شــد جریــان 
اســتفاده کننده از ســامانه های ترکیبــی حمل ونقــل 
واردات خدمــات  مقــام صــادرات،  در  توســعه یافته 
کثیــری از  و محصــوالت فرهنگــی، می توانــد تعــداد 
کســب وکارها و اشــتغال های مولــد را در حوزه هــای 
کــز اقامتــی  کنــد، مرا پیرامــون تأســیس و ســاماندهی 
خدمــات  و  رســتوران  هتــل،  قبیــل  از  بین راهــی 
کــه بــه  تدریــج  متصــل، در زمــرۀ  نهادهایــی هســتند 
و  ملــی  توســعۀ  بــا  هم زمــان  متــوازن  بــه  طــور  و 
ترکیبــی،  حمل ونقــل  ســامانه های  بین المللــی 

شــکل و هویــت خواهنــد یافــت .

  نقــش رفتــار جامعــۀ میزبــان در شناســاندن جامعــه 
گردشــگران بــه 

اســت  اشــاره  آن  معنــای  عمومی تریــن  بــه  رفتــار، 
یــا  دســتگاه-  هــر  پاســخ  بــا  حرکــت  تغییــر،  بــه 
در  یــا  آن  پیرامــون  بــا  رابطــه  در   – موجودیــت 
رفتــار  از  کــه  تعریفــی  ســاده ترین  موقعیتــی.  برابــر 
گفتــه  کــه  اســت  ایــن  داد  دســت  بــه  می تــوان 
کــه از فــرد ســر می زنــد یــا  شــود رفتــار یعنــی عملــی 
کــه بــر زبــان مــی آورد. امــا در روان شناســی  ســخنی 
می شــود:  تعریــف  دقیق تــر  اصطــاح  ایــن  رفتــاری 
انجــام  ارگانیســم)جاندار(  کــه  فعالیتــی  »هــر 
یــک  بــا  دیگــر  ارگانیســمی  بــه  وســیلۀ   و  می دهــد 
اندازه گیــری  یــا  قابل مشــاهده  اندازه گیــری  ابــزار 

دو  هــر  بــه  اشــاره  معمــواًل  میزبــان  انــواع  اســت.« 
بــا  بازدیدکننــدگان  کــه  محلی)بومــی(  افــراد  گــروه 
ایــن  می شــود،  اســتفاده  هســتند،  تمــاس  در  آنهــا 
از: »کارکنــان خدمــات بخــش  گــروه عبارت انــد  دو 
نظــر  بــه  محلــی«.  »شــهروندان  و  گردشــگری« 
می رســد اســتفادۀ مــداوم از عبــارت »میزبانــان« در 
گمراه کننــده اســت. اســتفاده از  گردشــگری،  صنعــت 
ایــن واژه، تداعی گــر آمــوزۀ  انسان شناســی تمــاس بــا 

اســت. خــاص  ســنتی  جوامــع 
کارکنــان  عملکــرد  و  ویژگــی  فهــم  بــه  اینکــه  بــا 
زیــادی  توجــه  گردشــگری  خدمــات  ارائه کننــدۀ  
و  گردشــگر  بیــن  اجتماعــی  روابــط  اســت،  شــده 
مــورد  بــه  نــدرت  خدمــات   ارائه کننــدۀ   کارکنــان 
کارشناســان  کــه  بررســی قــرار می گیــرد. همان طــور 
کیفیــت  ســنجش  اصلــی  ابعــاد  می کننــد  اظهــار 
کارکنــان، اطمینانــی  خدمــات عبارت انــد از: اعتبــار 
ابعــاد ملمــوس عملکــرد  آنهــا ایجــاد می کننــد،  کــه 
و میــزان همــدردی و پاســخگو بــودن بــه نیازهــای 
گردشــگری  مشــتری. میــزان رشــد و رونــق صنعــت 
کیفیــت  بــه  جهــان  کشــورهای  در  جهانگــردی  و 
ارائــۀ خدمــات و نحــوۀ رفتــار میزبــان بســتگی دارد. 
ــه دلیــل  ــخ ب ــا در طــول تاری ــا وجــود اینکــه مــردم م ب
فرهنــگ غنــی دینــی و ملــی خــود بــه میهمان نــوازی 
توجــه  واقعیــت  ایــن  بــه  بایــد  داشــته اند،  شــهرت 
امــروز  دنیــای  کــه صنعــت جهانگــردی در  داشــت 
بــا ظرافــت هــای زیــادی همــراه اســت و فقــط اتــکا 
کــن ســیاحتی بــرای  گردشــگاه های طبیعــی و اما بــه 
کافــی نیســت. آنچــه در جامعــه  جــذب جهانگــردان 
ــد از  گردشــگری تعریــف می شــود، بای ــوان  تحــت عن
در  گردشــگر  هدایــت  و  فرهنگ ســازی  بــا  یک ســو 
جامعــۀ  دیگــر،  ســوی  از  و  باشــد  متناســب  جوامــع 
خواســته های  کــردن  برطــرف  در  بایــد  میزبــان 
ــا هــر دو طــرف از وضعیــت  کنــد ت گردشــگران تــاش 

بــه وجــود آمــده راضــی باشــند.
و  برند ســازی  نویــن  اســتراتژی  پنهــان:  تبلیغــات    

گردشــگری مقصدهــای  از  تصویــر  ایجــاد 
از  تبلیغــات  ســنتی  روش هــای  کارآمــدی  کاهــش 
گونــه ای  کــه منجــر بــه ظهــور  جملــه عواملــی بــود 
جدیــد از ترفیــع بــه نــام تبلیغــات پنهــان شــد. منظــور 
تبلیغــات  عنــوان  تحــت  کــه  پنهــان  تبلیغــات  از 
نیــز شــناخته  شــده اســت، ورود  برنــد  نامحســوس 
فیلـــــــــم ها  بــه  محصـــــــــوالت  بـــــــــــرنامه ریزی شده  
کــه می تـــــــــواند  و بــــــــرنامه های تلـــویزیونی اســت 
بــر نگــرش بیننــدگان نســبت بــه یــک محصــول و 
همچنیــن رفتــار آنهــا بــه نحــو مطلوبــی مؤثــر باشــد.

“بلــچ و بلــچ” تبلیغــات پنهــان را این طــور تعریــف 
کــه در آن  می کننــد: »گونــه ای از تبلیغــات و ترفیــع 
محصــوالت بــه برنامه هــای تلویزیونــی و فیلم هــا راه 
کــرده اســت تــا در معــرض دیــد قــرار بگیرنــد«. پیــدا 

خارجـــی  و  داخلـــی  ســـرمایه گذاران 
مـــوردی  مطالعـــۀ  بـــا  می تواننـــد 
ــور  ــاحلی کشـ ــف سـ ــهرهای مختلـ شـ
و شـــناخت پتانســـیل های هرکـــدام 
شـــهرک های  ســـاخت  بـــه  نســـبت 
ــر  ــی مجلل تـ یحـ ــز تفر ــاحلی و مراکـ سـ

اقـــدام کننـــد.

یایـــی، گردشـــگران  در گردشـــگری در
یره  نشـــینان  بـــا فرهنـــگ و رســـوم جز
استفـــــــاده  بـــا  و  می شـــوند  آشـــنا 
ســـاحلی،  خدمـــات  تســـهیالت،  از 
صنـــــــــایع دستی  و  اقـــالم  یـــد  خر
منافـــع اقتصـــادی خـــــــوبی را نصیـــب 

یره نشینان می کنند. جز
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تبلیغــات  ع  نــو ایــن  از  جامع تــری  تعریــف  کوهــن   
گونه هــای  ارائــه می کند:»تبلیغــات پنهــان یکــی از 
کــه ممکن اســت بــرای آن  ارتباطــات بازاریابــی اســت 
ــی  ــود و در آن پیغام های ــا نش ــود ی ــت ش ــی پرداخ پول
ســازمان ها،  برندهــا،  خدمــات،  کاالهــا،  دربــاره  
افــراد و ایده هــا در پس زمینه هایــی ماننــد فیلم هــا، 
رمان هــا،  روزنامه هــا،  تلویزیونــی،  برنامه هــای 
گنجانــده می شــوند  گونــه ای  ترانه هــا و بازی هــا بــه  
پیغامــش  ولــی  شــناخته  شــود  برنــد  اسپانســر/  کــه 
بــه  مربــوط  اطاعــات  و  گــردد  ظاهــر  غیرتبلیغاتــی 
آن بــه شــکل دیــداری، شــنیداری و یــا آمیختــه بــا 
داســتان همــراه بــا هــدف تأثیرگــذاری آرام بــر بیننــده 

می شــود«. ارائــه 
فیلم هــا  در  گردشــگری  مقصدهــای  پنهــان  تبلیــغ 
می تـــــــــواند  بلکــه  اســت  مؤثــر  بسیـــــــــار  نــه  تنهــا 
تحقیقــات  مـــــــؤسسۀ  باشــد.  نیــز  مقرون به صرفــه 
کشورشــان  کــه نمایــش  نیوزیلنــد تخمیــن زده اســت 
در اولیــن فیلــم “اربــاب حلقه هــا” ارزشــی بالــغ  بــر 41 
میلیــون دالر داشــته و ایــن فیلــم را ابــزار تبلیغاتــی 

مؤثــری در ایــن زمینــه برشــمرده اســت.

نتیجه گیری
کشــورهای مســتعد در  علی رغــم اینکــه ایــران یکــی از 
گردشــگری محســوب می شــود امــا بــه دالیــل  زمینــۀ 
مقایســه  در  کشــورمان  در  بخــش  ایــن  رشــد  ذیــل 
کشــورهای منطقــه مطلــوب و قابل توجــه  بــا ســایر 

نبــوده اســت:
گــــــــردشگری،  کان در صنعــت  - ضعــف مدیریــت 

کارایــی الزم  تعــدد مدیریــت و در نبــود، هماهنگــی و 
ــی؛ ــای متول ــن آرمان ه بی

- عدم توجــه بــه توســعۀ منابــع انســانی در صنعــت 
گردشــگری؛

زمینــۀ  در  تبلیغــات  و  اطاع رســانی  در  ضعــف   -
گردشــگر؛ جــذب 

کشــورهای  - ایجــاد جنــگ روانــی و تبلیغــات منفــی 
غربــی علیــه امنیــت ایــران.

ــا تفاســیر و شــرایط موجــود دو راه پیــش روی  حــال ب
ماســت. اول آنکــه بــه همیــن منــوال ادامــه دهیــم و 
راه و شــیوۀ مســئوالن و مدیــران پیشــین را در پیــش 
بنیادیــن در  ایجــاد تحولــی  بــا  آنکــه  یــا  و  بگیریــم 
کلــی  تمــام اقشــار جامعــه موجبــات تغییــر نگــرش 
ع فراهــم آوریــم.  آحــاد مــردم را نســبت بــه ایــن موضــو
خ نخواهــد داد مگــر  تغییــر و تحــول در جامعــه ای ر
تغییــر  دنبــال  بــه  جامعــه  آن  افــراد  تمــام  آنکــه 
گردشــگری  باشــند. بایــد اهمیــت دادن بــه مقولــۀ 
در تمــام ســازمان ها، تمــام مــدارس و تمــام مراجــع 
ذی ربــط آمــوزش داده شــود و پرداختــن بــه ارزیابــی 
و  سمینــــــــارها  تمامــی  در  آن  توســعۀ  راهکارهــای 
ــه تفصیــل پرداختــه شــود. همایش هــای مربوطــه ب

قوانیــن  تصویــب  بــا  اســامی  شــــــــــورای  مجلــس 
کارآمدتــر می توانــد در زمینــۀ اجــرای بهتــر  به روزتــر و 
گردشــگران  رفت وآمــد  مقــررات  و  دســتورالعمل ها 
خارجــی بــه دولــت یــــــــــــاری رســــــــــاند. همچنیــن 
بــا  می تواننــد  خــــــــــارجی  و  داخلــی  ســرمایه گذاران 
کشــور  مطالعــۀ مــوردی شــهرهای مختلــف ســاحلی 
و شــناخت ظرفیت هــای هرکــدام نســبت بــه ســاخت 

مجلل تــر  تفریحــی  کــز  مرا و  ســاحلی  شــهرک های 
کــه بر همگان مشــخص  کننــد؛ امــا همان طــور  اقــدام 
کشــور میســر  اســت ایــن مهــم جــز بــا ارادۀ  جمعــی در 
نخواهــد شــد. انباشــت ســرمایه و به اصطــاح انبــار 
کشــور در دو بــازار خــودرو و ارز ســبب  کل  نقدینگــی 
شــده اســت تــا توجــه بــه توســعۀ ســایر بخش هــا بــه 
کــردن ســازمان های  حاشــیه بــرود. جزیــره ای عمــل 
کســری  کــردن  بهانــه  و  تصمیم گیــری  در  متولــی 
مســاحت  از  باالیــی  درصــد  تصاحــب  و  بودجــه 
ــی و  ــی، آموزش ــازمان های فرهنگ ــط س ــواحل توس س
نظامــی و بهره هــای بســیار بــاالی وام هــای بانکــی و 
گــون، ســدی ســترگ در  گونا درخواســت ضامن هــای 
گردشــگری می باشــد و بعضــًا موجــب  راه پیشــرفت 
در  ســرمایه گذاری  در  بخش خصوصــی  ناامیــدی 

گردشــگری شــده اســت. بخــش 
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دريا و كشتی

 ] وحيد باسره  [   

گــر بگوییــم آینــده بنــادر  گزافــه نیســت ا ســخن بــه 
بــه  متعلــق  خلیج فــارس  و  عمــان  دریــای  منطقــه 
بنــدر چابهــار در جنــوب شــرقی ایــران اســت. برنامــۀ 
کــه در دهانــۀ اقیانوس هنــد  اولیــۀ احــداث ایــن بنــدر 
آغازیــن  ســال های  بــه  دارد  قــرار  عمــان  دریــای  و 
زمــان  آن  در  می گــردد.  بــر  میــادی   1970 دهــۀ 
حکومــت طاغــوت بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت نفــت 
و بــه تبــع آن افزایــش چشــمگیر درآمدهــا، تصمیــم 
کــه یکــی از  گرفــت  کشــور  بــه توســعۀ بنــادر جنــوب 
ع انقــاب اســامی  آنهــا بنــدر چابهــار بــود. امــا بــا وقــو
در ســال 1357 برنامه هــای توســعه ای عمــًا بــرای 
ح توســعۀ بنــدر چابهــار از  مدتــی متوقــف شــدند و طــر
ــا  ــا اینکــه ب ج شــد. ت اولویت هــای دولــت جدیــد خــار
آغــاز جنــگ ایــران و عــراق در ســال 1980 میــادی 
جنــوب  و  جنــوب  بنــادر  گرفتــن  قــرار  فشــار  زیــر  و 
ــار دیگــر نــام چابهــار  غربــی ایــران در خلیج فــارس، ب
ج از تنگــۀ اســتراتژیک و همــواره  کــه خــار و بنــدری 
سیاســی هرمــز قــرار دارد، بــر ســر زبان هــا افتــاد. در 
گرفــت بــا  ایــن زمــان دولــت وقــت ایــران تصمیــم 
ــدر چابهــار  اســتفاده از اســکله های نصــب ســریع، بن
کیلومتــر از میــدان نبــرد دور بــود بــرای  کــه صدهــا  را 

کنــد  آمــاده  اقیانوس پیمــا  شــناورهای  پهلوگیــری 
ایــران در  اقیانوســی  بنــدر  تنهــا  ایــن شــکل  بــه  تــا 
میانــۀ بحــران متولــد شــود. بــا پایــان جنــگ، ایــن 
کمــی تغییــر و نصــب تجهیــزات تــازه، مقــدار  بنــدر بــا 
ــۀ  ــه پس کران ــه ب ــا توج ــا ب ــت ام ــعه یاف ــتری توس بیش
در  شــهیدرجایی  بنــدر  ایــن  قوی تــر،  بســیار 
ــی ایــران تبدیــل  ــه بنــدر اصل کــه ب ــود  خلیج فــارس ب
ــعه ای  ــای توس ــام برنامه ه ــال در تم ــن ح ــا ای ــد. ب ش
ــر اهمیــت و موقعیــت  کارشناســان ب کشــور،  دریایــی 
کیــد و بــه دولــت توصیــه  ژئواســتراتژیک چابهــار تأ
عنــوان  بــه  را  چابهــار  بنــدر  توســعۀ  کــه  می کردنــد 
ایــن  قــرار دهــد.  کار  اولویــت ملــی در دســتور  یــک 
توصیه هــا بــه  زودی در راهبردهــای اباغــی مقامــات 
تــا  وارد شــد  کمیتــی  بــه مجموعــه حا ایــران  ارشــد 
و  ســرمایه گذاری  اخیــر  ســال  هفــت  طــی  دولــت 
فعالیــت عمرانــی را در بنــدر چابهــار بــا ســرعت بســیار 
کــه حاصــل آن را می تــوان در  بیشــتری انجــام دهــد 
افتتــاح فــاز اول ایــن بنــدر در ســال 2018 مشــاهده 
ــا حضــور رئیس جمهــور بــه عنــوان  کــه ب کــرد. امــری 
تــا  گرفــت  صــورت  کشــور  اجرایــی  مقــام  باالتریــن 
اهمیــت اســتراتژیک بنــدر چابهــار بــرای دولــت ایــران 

هــر چــه نمایان تــر اعــام شــود. امــا چــرا بنــدر چابهــار 
بــرای دولــت و ملــت ایــران مهــم اســت؟ ســؤاالت 
ــود  ــه می ش ک ــود دارد  ــان وج ــن می ــز در ای ــری نی دیگ
کــرد. چــرا پــروژۀ توســعۀ بنــدر چابهــار  ح  آنهــا را مطــر
کشــورهای هنــد و افغانســتان مهــم اســت؟ و  ــرای  ب
مهم تــر از همــه اینکــه، تأثیــر احــداث ایــن بنــدر بــر 
منطقــه و حتــی جهــان چیســت؟ در متــن پیــش رو 

تــاش می کنیــم بــه ایــن ســؤاالت پاســخ دهیــم.

کمربنــد-  کشــورهای محصــور در خشــکی و یــک 
یــک راه

ــران ماننــد  کشــورهای حــوزه CIS واقــع در شــمال ای
ترکمنســتان، قرقیزســتان، قزاقســتان، تاجیکســتان 
و ... محصــور در خشــکی هســتند. افغانســتان نیــز 
ــدارد.  ــه آب هــای آزاد راه ن ــران ب در شــمال شــرقی ای
کــه  در ایــن میــان بنــدر چابهــار در موقعیتــی قــرار دارد 
ــه اقیانــوس  کشــورها ب ــد نقطــۀ اتصــال ایــن  می توان
کــه چابهــار محلــی  باشــد. ایــن بــه ایــن معناســت 
کمتریــن زمــان و  کاال در  بــرای ورود و صــدور انبــوه 
ع  کشورهاســت. در مجمــو هزینــۀ ممکــن بــرای ایــن 
صرف نظــر از جمعیــت بیــش از 80 میلیــون نفــری 

بندر چابهار در مسير توسعه روزافزون؛

کرد این بندر را نمی توان تحریم 
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بــر  گســترده  تحریم هــای  اعمــال  و  ترامــپ  دولــت 
کامــًا از ایــن تحریم هــا مســتثنی  ایــران، بنــدر چابهــار 
آمریکایی هــا  آنکــه  چــه  اســت.  شــده  معــاف  و 
خــوب می داننــد تضعیــف ایــن بنــدر نتیجــه ای جــز 
تضعیــف متحــد قدیمــی آنهــا یعنــی هنــد نخواهــد 
در  کــه  دالری  میلیاردهــا  کــه  همچنــان  داشــت 
کــه در  کشــته ای  کردنــد و صدهــا  ج  افغانســتان خــر
کنــون  گذاشــتند ا کشــور در طــول جنــگ بــر جــای  آن 
بــه هــدف غایــی  از فرصــت چابهــار  بــا بهره گیــری 

خــود دســت خواهــد یافــت.
امــا چیــن نیــز می توانــد از ایــن بنــدر متنفــع شــود. این 
کــه در حــال انجــام ســرمایه گذاری بزرگــی در  کشــور 
کســتان در نزدیکــی بنــدر چابهــار ایــران  گــوادر پا بنــدر 
اســت بــا بهره گیــری از فرصــت ترانشــیپ بیــن ایــن 
دو بنــدر، مســیر تــازه ای بــه بــازار بــزرگ پس کرانــۀ 
بنــدر چابهــار خواهــد یافــت. البتــه قطعــًا بزرگ تریــن 
و  هنــد  افغانســتان،  چابهــار،  بنــدر  توســعۀ،  پیــروز 
کــه در هزینــۀ  کشــورهای آســیای میانــه خواهنــد بــود 

کاالهــای صادراتــی و وارداتــی  حمــل و هزینــۀ زمــان 
خــود، صرفه جویــی قابــل توجهــی را تجربــه خواهنــد 

کــرد.
سرمـــــــایه گذاری یک میلیــــــــارد دالری در بنــــــــدر 

چابهار
یــک  ســرمایه گذاری  بــا  کنــون  هم ا چابهــار  بنــدر 
میلیــارد دالری دولــت ایــران، در فــاز اول 16 پســت 
اســکله دارد. آبخــور ایــن بنــدر 16 متــر اســت. فاصلــۀ 
کیلومتــر  آن تــا فــرودگاه در حــال توســعۀ فعلــی، 40 
تــازه  فرودگاهــی  ایجــاد  ح  کــه طــر هــر چنــد  اســت 
کار قــرار دارد. مــرز دریایــی در  و بزرگ تــر در دســتور 
کیلومتــر اســت. ترمینــال  دســترس ایــن بنــدر 541 
مســافری مجهــز آن نیــز ظرفیــت پذیرش 600 مســافر 
بــه صــورت هم زمــان را داراســت. ظرفیــت ترمینــال 
کانتینــری آن در فــاز یــک 740 هــزار TEU اســت. 
مســاحت باراندازهــای آن در حــال حاضــر 16 هــزار 
کنــون جمعــًا تــوان پذیــرش  متــر مربــع اســت و هم ا
ــا ایــن تمــام  کاال در ســال را دارد. ام ــن  15 میلیــون ت
ح توســعۀ ایــن بنــدر پنــج فــاز دارد  ماجــرا نیســت. طــر
ــاز دوم آن در دســت احــداث اســت. دســتیابی  ــه ف ک
کاال در پایــان  بــه ظرفیــت نهایــی 83 میلیــون تــن 
ســازندگان  هــدف  فــاز،  آخریــن  و  ســال  پنجمیــن 
بنــدر اســت. ســیلوی غــات بــه ظرفیــت 100 هــزار 
تــن، نیــروگاه 25 مگاواتــی، ترمینــال تمــام مکانیــزه 
مــواد معدنــی، ایجــاد شــبکه ریلــی درون بنــدر و ... از 
ح هــای در دســت اجــرا در ایــن  ــۀ مهم تریــن طر جمل

بنــدر اســت.
قــرار اســت تنهــا در فــاز دو و ســه بیــش از 2100 متــر 
کانتینــری در ایــن بنــدر احــداث شــود و در فــاز  اســکلۀ 
پنــج، احــداث 1600 متــر اســکلۀ چندمنظــوره، بنــدر 
چابهــار را بــه بنــدری در خــور توجــه و بــزرگ تبدیــل 

کــرد. خواهــد 
ح هــای در حــال اجــرا در جهــت توســعۀ  از دیگــر طر
طــول  بــه  ریلــی  خــط  بــه  می تــوان  چابهــار،  بنــدر 
کــه ایــن بنــدر را بــه مــرز  کــرد  کیلومتــر اشــاره   700
افغانســتان متصــل می کنــد. ایــن خــط راه آهــن در 
متصــل  ایــران  شــرقی  شــمال  مرزهــای  بــه  ادامــه 
می شــود تــا بنــدر چابهــار مســتقیمًا بــه مــرز کشــورهای 
آســیای میانــه دسترســی داشــته باشــد. همچنیــن از 
ــی  ــط ریل ــران- خ ــمال ای ــل در ش ــی مکم ــق خط طری
کــه مبــدأ آن دهانــۀ شــرقی بنــدر چابهــار اســت- بــه 
از  تــا  می شــود  متصــل  خــزر  دریــای  حاشــیۀ  بنــادر 
ــای خــزر  کشــورهای حاشــیۀ دری ــه  کاال ب ایــن مســیر 

ترانشــیپ شــود.
کار نیســت چــه آنکــه محمــد راســتاد  امــا ایــن پایــان 
مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی از احــداث 
ســمت  بــه  اســت  چابهــار  آن  مبــدأ  کــه  بزرگراهــی 
زنجیــرۀ  تــا  اســت  داده  خبــر  ترانزیتــی  مقاصــد 
کامل تــر شــود. امیــد  لجســتیکی بنــدر چابهــار هــر چــه 

کــه ایــن اتفــاق بیفتــد.

ایــران، بنــدر چابهــار بــه بــازاری حــدودًا 400 میلیــون 
کــه بیانگــر اهمیــت راهبــردی  نفــری دسترســی دارد 
کــورس  کــه در  آن در منطقــه اســت. هم زمــان، هنــد 
بــه  شــدن  بــدل  حــال  در  جهانــی  اقتصــاد  رقابــت 
منابــع موجــود  بــه  اســت  اصلــی  بازیگــران  از  یکــی 
را  آنهــا  حــال  عیــن  در  دارد.  نیــاز  کشــورها  ایــن  در 
می دانــد.  خــود  محصــوالت  بــرای  خــوب  بــازاری 
بــا  نیــز  اقتصــادی  سیاســی-  رقابت هــای  برخــی 
کســتان و چیــن ســبب شــده اســت تــا افغانســتان  پا
و هنــد بــه بنــدر چابهــار بــه عنــوان حلقــۀ اتصالــی در 
جهــت تحکیــم هــر چــه بیشــتر روابــط خــود بنگرنــد. 
کــه  اهمیــت ایــن بنــدر زمانــی بیشــتر عیــان می شــود 
کمربنــد- یــک راه قصــد  ــا پــروژۀ بــزرگ یــک  چیــن ب
دارد ســکان داری حمل ونقــل ایــن بخــش از جهــان 
را در اختیــار خــود بگیــرد. ایــن امــر بــه مــذاق بســیاری 
کــه برخــی  کشــورها خــوش نیامــده اســت هــر چنــد  از 
از آنهــا در ایــن پــروژه ســهیم خواهنــد بــود. بــه همیــن 
دلیــل بنــدر چابهــار می توانــد بــه عنــوان رقیبــی بــرای 
ایــن پــروژۀ بلندپروازانــه، آن را بــه تعــادل برســاند و 
کفــۀ تــرازو بــه یــک ســو جلوگیــری  از ســنگین شــدن 

کنــد.
در ایــن میــان وضعیــت افغانســتان بســیار حســاس 
کشــور بــرای رهایــی از ســال ها جنــگ و  اســت. ایــن 
کــرده اســت امــا بــرای  ویرانــی، تاشــی وســیع را آغــاز 
ــا واردات انــواع  رســاندن تولیــدات خــود بــه جهــان ی
کاالهــای اســتراتژیک و ســرمایه ای،  کاالهــا بــه  ویــژه 
کــه بنــدر چابهــار  راهــی دشــوار پیــش روی خــود دارد 
بــه چشــم بــر هــم زدنــی می توانــد بخــش مهمــی از 
ایــن  معنــای  بــردارد.  میــان  از  را  دشــواری ها  ایــن 
کشــور  ــرای ایــن  ســخن، آینــده ای بســیار روشــن تر ب
اســت تــا بــا تکیــه بــر توســعۀ اقتصــادی بــر مســائل 
کنــد و پــس از 40  امنیتــی و اجتماعــی خــود غلبــه 
کشــوری عــادی در عرصــۀ جهانــی تبدیــل  ســال بــه 

شــود.
بنــدر چابهــار بــرای هنــد نیــز راه هــا را همــوار می کنــد 
کشــور از دیگــر رقبــا جــا  تــا اقتصــاد شــکوفای ایــن 
بــازار  بــه  نــه  تنهــا  چابهــار  طریــق  از  هنــد  نمانــد. 
خواهــد  بهتــری  دسترســی   CIS حــوزۀ  کشــورهای 
ــه  ــوب ب ــمال- جن ــدور ش کری ــق  ــه از طری ــت بلک داش
بــازار روســیه نیــز دســت خواهــد یافــت. همچنیــن در 
ح هــای ریلــی در ایــران و اتصــال  صــورت تکمیــل طر
بــا بنــدر چابهــار، دسترســی بــه بــازار اروپــا از طریــق 
شــمال غــرب ایــران و ترکیــه بــرای هنــد امکان پذیــر 
خواهــد شــد. در اهمیــت ایــن بنــدر بــرای هنــد همیــن 
کــه در حــال حاضــر بخشــی از راهبــری فــاز یــک  بــس 
بنــدر چابهــار را یــک اپراتــور بنــدری هنــدی بــر عهــده 
گرفتــه و قــرار اســت طــی یــک فراینــد ســرمایه گذاری، 
ــب  ــزات در آن نص ــون دالر تجهی ــج 80 میلی ــه تدری ب

کنــد.
کــه علی رغــم فشــار ســنگین  بــه همیــن دلیــل اســت 

بنــدر  توســعۀ  وز  پیــر یــن  رگ تر بز
چــــــــابهار، افغانستــــــــان، هنـــــــد و 
کشــورهای آســیای میانــه خواهنــد 
ینــۀ  ینــۀ حمــل و هز بــود کــه در هز
زمـــــــان کاالهـــــــــای صــــــــادراتی و 
ــل  ــی قاب ــود، صرفه جوی ــی خ واردات

توجهــی را تجربــه خواهنــد کــرد.
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دريا و كشتی

که بازار را تحت شـعاع خود قـرار می دهند.  گرچـه تجـارت دریابـرد جهانـی رونـد صعـودی را طـی می کنـد، امـا درعین حـال برخی عوامل حیاتـی وجود دارند  ا
ازایـن رو ارائـه پیش بینـی دقیـق در مـورد رشـد تجـارت دریابـرد تکلیفـی سـخت و دشـوار بـه نظـر می رسـد. بـا هـدف نگاهـی بـر سـیر تجـارت دریابـرد جهانـی 
طـی سـال های اخیـر و چشـم انداز آینـده، پیام دریـا گفت وگـوی اختصاصـی را با خانم هاسـیبا بنامارا متخصص و تحلیلگر ارشـد بخـش حمل ونقل دریایی 

گفت وگـو را می خوانید. گزیـده ای از این  و تجـارت بین الملـل سـازمان آنکتـاد انجـام داده اسـت. در ذیـل 

ــارت دریابــرد  رشــد تجــــــ
جهانــی را در ســال های 
اخیــر چگونــه ارزیــــــــابی 

می کنیــد؟ 
طــی ســــــــــال های اخیــر، 
تجــــــــــارت  رشــد  رونــد 
اســتمرار  دریابــرد جهانــی 
داشــته اســت، امــا ســرعت 
رشــد در مقایســه بــا دهۀ پیــش از بحــران مالی جهانی 
کندتــر مشــاهده می شــود.  2009- 2008 مایم تــر و 
هرچنــد ایــن امــر نبایــد نقــش اســتراتژیک حمل ونقــل 
ــی  دریایــی و ســهم 80 درصــدی آن در تجــارت جهان

کم رنــگ جلــوه دهــد. کاال را در اذهــان 
تولیــد  رشــد  یعنــی  اقتصــادی  اجتماعــی-  عوامــل 
تولیــد  تجــارت  کاال،   ،)GDP( داخلــی  ناخالــص 
صنعتــی، رشــد جمعیــت، مصــرف و شهری ســازی، 
الگوهــای تجــارت دریابــرد جهانــی را شــکل می دهند.

خ رشــد ســاالنه  تجــارت دریابــرد جهانــی میانگیــن نــر
 2017 الــی   2007 ســال های  بیــن  را  درصــد   2/9
کــه نســبت بــه رشــد  گذاشــت  میــادی بــه نمایــش 
ــد  گذشــتۀ آن، حکایــت از رون 4/9 درصــد یــک دهــۀ 

دارد. نزولــی 
آنکتــاد، تجــارت دریابــرد جهانــی  طبــق داده هــای 
در ســال 2017 میــادی چهــار درصــد رشــد داشــت 
بــه  بنــادر سراســر جهــان  کاال در  بارگیــری  و حجــم 
10 میلیــارد و 700 میلیــون تــن رســید. عواملــی چــون 
کان جهانــی، رونــد افزایشــی  بهبــود شــرایط اقتصــاد 
کانتینــری بــه ویــژه در مســیرهای تجــاری  تجــارت 
غیراصلــی شــرق- غــرب و همچنیــن تقاضــای قــوی 
کاالهــای فلــه خشــک بــه خصــوص در چیــن، ســبب 

رشــد تجــارت دریابــرد در مقیــاس جهانــی شــد.
اخیــر،  ســال های  طــی  اینکــه،  توجــه  قابــل  نکتــه 
بازیگــران  عنــوان  بــه  درحال توســعه  کشــورهای 
مهــم تجــارت و حمل ونقــل دریایــی ظاهــر شــده اند، 
کشــورهای  داشــت  اذعــان  می تــوان  واقــع  در 

که  کاالهایی  درحال توســعه بیشــترین ســهم از حجم 
در بنــادر تخلیــه و بارگیــری می شــوند را برعهده دارند.

مهم ترین چالش های تجارت دریابرد کدامند؟
ســایه باتکلیفــی ناشــی از یــک موقعیــت اقتصــادی 
تجــارت  چشــم اندازهای  بــر  شــکننده،  و  متزلــزل 
ایــن،  بــر  افــزون  می کنــد.  ســنگینی  دریایــی 
مربــوط   )Downside Risks( تنــزل  ریســک های 
متوازن ســازی  و  ژئوپلیتیکــی  ریســک های  بــه 
مجــدد اقتصــاد چیــن )اقتصــاد چیــن محــرک اصلــی 
میــادی   2000 ســال  اواســط  از  دریایــی  تجــارت 
بــازار  بــر  را  خــود  فشــارهای  می شــود(  محســوب 
اعمــال می کننــد. همچنیــن تنش هــای ژئوپلیتیکــی، 
تشــدید ریســک های سیاســت تجــاری، تمایــل بــه 
سیاســت محافظتــی و حمایــت از مصنوعــات داخلــی 
کــم بــر  )protectionist(، تنــور ابهــام و باتکلیفــی حا
بــازار را داغ تــر می کننــد در ایــن میــان تأثیــر تنش هــای 
تجــاری بیــن آمریــکا و برخــی شــرکای اصلــی تجــاری 
آن بــه ویــژه چیــن بــر رونــد بــازار بــر همــگان واضــح و 

مســلم اســت.
دارنــد  وجــود  عوامــل  برخــی  ســکه،  دیگــر  روی 
کننــد.  محــدود  را  دریایــی  تجــارت  می تواننــد  کــه 
مهم تریــن آنهــا مــوج ســریع دیجیتالی شــدن، افزایش 
و  جهــان  اقلیمــی  تغییــرات  مهــار  بــرای  تاش هــا 
انتقــال انــرژی اســت. در رابطــه بــا پایــداری محیطــی، 
قانــون  اجــرای  مســئله،  فــوری  و  مهــم  دغدغــه 
کــه  کمتــر از 0/5 درصــد  ســوخت بــا محتــوی ســولفور 
ایــن  می شــود.  اجرایــی   2020 ســال  ژانویــه  اول  از 
بــرای صنعــت  را  قانــون پیامدهــای قابــل توجهــی 
حمل ونقــل دریایــی، مالــکان، جریان هــای تجــاری 
همــراه  بــه  تجــاری  مســیرهای  همچنیــن  و  تانکــر 

داشــت. خواهــد 

 پیش بینــی شــما در زمینــه فعالیــت بخش هــای 
کانتینــری، فلــه  کشــتیرانی شــامل  اصلــی صنعــت 

خشــک و تانکــر چیســت؟
دارد،  وجــود  باتکلیفــی  از  موجــی  کــه  شــرایطی  در 
تجــارت  و  کشــتیرانی  صنعــت  آینــده  پیش بینــی 
بــه  امــا  بــود.  کار ســاده ای نخواهــد  دریایــی قطعــًا 
کــه رشــد تجــارت  کلــی آنکتــاد بــر ایــن بــاور اســت  طــور 
خ رشــد مرکب ســاالنه   دریابــرد مســتمر خواهــد بــود. نــر
CAGR حــدود 3/8 درصــد بــرای بــازه زمانــی 2018 

الــی 2023 بــرآورد شــده اســت. 
خ رشــد مرکب ســاالنه CAGR بــرای  عــاوه برایــن نــر
کاالهای فله خشــک مانند ذغال سنگ و سنگ آهن، 
درحالی کــه  اســت.  شــده  پیش بینــی  درصــد   4/9
رشــد  خ  نــر کانتینــری  کاالهــای  مــی رود  انتظــار 
کــرد. مرکب ســاالنه شــش درصــد را تجربــه خواهنــد 

کان جهانــی،  امیــد مــی رود موقعیــت مثبــت اقتصــاد 
فلــه  کاالهــای  بــرای  واردات چیــن  قــوی  تقاضــای 
ویــژه  بــه  کانتینــری  تجــارت  ســریع  رشــد  خشــک، 
ــی  درون منطقــه ای و بیــرون از خطــوط تجــاری اصل
شــده  پیش بینــی  رشــد  تحقــق  بــه  غــرب  شــرق- 

کنــد. کمــک 
درصــد   1/7 مرکب ســاالنه  رشــد  خ  نــر همچنیــن 
درحالی کــه  اســت،  شــده  بــرآورده  نفت خــام  بــرای 
خ رشــد ســاالنه  گاز قــرار اســت نــر محصــوالت نفتــی و 

نمایــش بگذارنــد. بــه  را  مرکــب 2/6 درصــد 
و  منطقــه ای  ســطح  در  آزاد  تجــارت  بــرای  تــاش 
پاییــن  هزینــه  بــا  تولیــد  فعالیت هــای  دوجانبــه، 
و  همســایه  آســیایی  کشــورهای  دیگــر  بــه  چیــن  از 
ح  پروژه هــای توســعه زیرســاخت عمــده، ماننــد طــر
کمربنــد- یــک جــاده چیــن از جملــه عواملــی  یــک 
ــور  ــد مذک ــی رش ــوی پیش بین ــه س ــا را ب ــه م ک ــتند  هس

می کننــد. ترغیــب 
کــرد  امــا درعین حــال ایــن واقعیــت تلــخ را بایــد مــرور 
کــه ریســک های ژئوپلیتیکــی، ریســک های سیاســت 
را  بــازار  باتکلیفــی  و  ابهــام  اقتصــادی،  و  تجــاری 
شــعله ورتر ســاخته و ســایه تیــره ای بــر روی تصــورات 

مــا از چشــم انداز مثبــت آینــده می کشــند.

تحليل آنکتاد از استمرار رشد تجارت دريابرد در سال های آينده؛

کشورهای درحال توسعه نقش ویژه 
گفت وگو با هاسيبا بنامارا متخصص و تحليلگر ارشد حمل ونقل دريايی جهان

 ] فاطمه مونسان  [  
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دريا و كشتی

بیوتکنولـوژی دریایـی از تنـوع موجـود در فـرم، سـاختار، فیزیولـوژی و شـیمی ارگانیسـم های دریایـی بهـره می گیـرد. اغلـب موجـودات دریایی، سـاختارها، 
کنـد. از  کـه بشـر می توانـد از آنهـا اسـتفاده  مسـیرهای متابولیکـی، سیسـتم های تکثیـر و مکانیزم هـای احساسـی و دفاعـی خـاص و منحصربه فـردی دارنـد 
کـه نویددهنـدۀ ایجاد عصر  گفته می شـود  طـرف دیگـر، نانوتکنولـوژی یـا فّنـاوری نانـو بـه هنـر دسـت کاری مـواد در مقیـاس اتمـی، مولکولـی و چنـد مولکولی 
گاهـی بیشـتر در زمینـۀ ایـن مباحـث و نقـش آنهـا در صنعـت دریایـی، پیام دریـا مصاحبـه اختصاصـی بـا دکتـر  جدیـد در صنعـت دریایـی اسـت. بـه منظـور آ

گفت وگـو از نظرتـان می گـذرد. گزیـده ای از ایـن  سـرجی دوبرت سـو رئیـس انجمـن بیوتکنولـوژی دریایـی اروپـا ترتیـب داده اسـت، 

کاربردهــای بالقــوۀ بیوتکنولــوژی  لطفــًا در مــورد 
دریایــی و نانوتکنولـــــــــــوژی در محیــط دریـــــــــایی 

توضیح بفرمایید.
زنــدۀ  موجــودات  ع  تنــو از  دریایــی  بیوتکنولــوژی 
دریایــی بــه نفــع بشــر بهره گیــری و اســتفاده می کنــد. 
کــه ایــن شــاخه علمــی نســبتًا جدیــد اســت،  در حالــی 
امــا قدمــت ســوابق و مــدارک مربــوط بــه اســتفاده از 
موجــودات زنــدۀ دریایــی در طــب پزشــکی و یــا در 
بخــش منبــع غذایــی بــه بیــش 3000 ســال قبــل بــاز 
می گــردد. امــروزه، رشــد ســریع تکنولــوژی مولکــول، 
ژنتیــک و رباتیــک دانشــمندان را قــادر می ســازد تــا 
ع در زمینــۀ  کاربردهــای متنــو منابــع دریایــی را بــرای 
ــرژی  ــی و ان ــع محیط ــی، صنای ــکی، داروی ــذا، پزش غ

کشــف و توســعه دهنــد.
حــال  در  ســرعت  بــه  دریایــی  بیوتکنولــوژی  علــم 
کــه  کشورهـــــــــایی  گســترش اســت و بسیـــــــــاری از 
خطــوط ســاحلی طوالنــی دارنــد بــه محیــط دریایــی و 
ارگانیســم های دریایــی بــه عنــوان منبــع محصــوالت 
صنعتــی جدیــد غــذا، انــرژی تجدیدپذیــر، دارویــی و 

کاربردهــای ســامت محیطــی چشــم دوخته انــد.
صــورت  زمینــه  ایــن  در  زیــادی  تحقیقــات  گرچــه  ا
بــرای تحقیقــات  امــا همیشــه فضــا  اســت،  گرفتــه 
زیــادی  پنهــان  زوایــای  بیشــتر وجــود دارد و هنــوز 
کشــف شــوند، قطعــًا ایــن امــر  کــه بایــد  وجــود دارد 

بــا مطالعــات و تحقیقــات علمــی میســر خواهــد شــد.
از ســوی دیگــر نانوتکنولــوژی به دســت کاری مواد در 
مقیــاس نانومتــر اطــاق می شــود. در ایــن مقیــاس، 
و  فیزیکــی  خــواص  و  ویژگــی  می تواننــد  مــواد 
کاربردهــای  کــه  شــیمیایی جدیــدی بــه دســت آورنــد 
داشــت.  خواهنــد  دریایــی  صنعــت  در  مختلفــی 
می توانیــم  نانوتکنولــوژی  کمــک  بــا  مثــال  بــرای 
نانوحســگرها، نانوکپســول ها و نانوپوشــش ها را بــه 
کشــتی از خوردگــی و تجمــع  منظــور محافظــت بدنــۀ 
و  هوشــمند  بســته بندی  ســطح،  محافظــت  خــزه، 

کاربردهــای ســاختاری دیگــر بســازیم.

دریــــــــــایی  صنعــت  در  نـــــــــانوتکنولوژی  عمــده 
کدامنــد؟ و چــه اهــداف جــــاه طلبانه ای را دنبــال 

می کند؟
مطالعــۀ  در  اروپــا  دریایــی  بیوتکنولــوژی  انجمــن 
کســید  اخیــر خــود، نانوپوش هــای فوتوکاتالیســتی ا
فلــز را بــرای جلوگیــری از آلودگــی بیولوژیکــی توســعه 
داده اســت. آلودگــی بیولوژیکــی )Biofouling( بــه 
رشــد ناخواســته و تجمــع موجــودات زنــده دریایــی 
بــر روی ســاختار مصنوعــی غوطــه ور در آب دریــا و 
اشــاره دارد.  ماننــد شــناورها  بشــر  ســطوح ســاخت 
اقتصــادی  و  فنــی  مشــکات  بیولوژیکــی  آلودگــی 
کشــورهای جهــان  فراوانــی را در پــی دارد. چنانچــه 
کنتــرل و پرداختــن  ســاالنه میلیاردهــا دالر را صــرف 
بــه مشــکات ناشــی از آلودگــی بیولوژیکــی می کننــد. 
امــا خوشــبختانه نانوپوشــش های ضدخــزه جلــوی 
کــردن محیــط  ــوده  کــه ســبب آل آلودگــی بیولوژیکــی 

گرفــت. دریــا می شــود را خواهنــد 
نســبت  کــه   ZnO نانوپوشــش های  انجمــن،  ایــن 
ســمی  کمتــر  ضدخــزه،  ســنتی  پوشــش های  بــه 
نانوپوشــش های  اســت.  داده  توســعه  را  اســت 
گونه هــای فعــال  ZnO محافظــت را از طریــق تولیــد 
می کننــد. فراهــم   ROS کســیژن  ا کنش پذیــر(  )وا
کســیژن ROS بــه  کنش پذیــر( ا گونه هــای فعــال )وا  
ســرعت هــر موجــود زنــدۀ دریایــی آلــودۀ چســبیده بــه 
کشــتی را  تجزیــه می کننــد و اجــازۀ تجمــع در  بدنــۀ 

گفته نمانــد که تحقیقات  محیــط را نمی دهنــد. امــا نا
بیشــتری پیــش از بــه  کارگیــری ایــن نانوپوشــش ها 
همچنیــن  می رســد.  نظــر  بــه  ضــروری  صنعــت  در 
فوتوکاتالیســتی نــــــانوپوشش های  تولیــد  افزایــش 

گونه هــای  و بررســی دقیــق ســمی بــودن آنهــا در برابــر 
برخــوردار  ویــژه ای  اهمیــت  از  غیرهــدف،  دریایــی 

اســت.

کشــورها  کــدام  ارزشــمندترین اقدامــات از ســوی 
گرفتــه اســت؟ در بخــش بیوتکنولــوژی صــورت 

بیوتکنولــوژی  حــوزۀ  در  فعــال  شــرکت های  کثــر  ا
دارنــد.  قــرار  آمریــکا  و  اروپــا  اتحادیــۀ  در  دریایــی 
نقــش  انگلســتان  و  فرانســه  ماننــد  کشــورهایی 
پیشــگام را در بیوتکنولــوژی دریایــی بــر عهده دارند. 
هرچنــد در آمریــکا یــک اســتراتژی ملــی هماهنــگ 
بــرای ایــن بخــش وجــود نــدارد امــا در نقطــه روبــه رو، 
توســعه  را   Mare’s Blue Growth اســتراتژی  اروپــا 
کــه اهــداف بلندمــدت و خوش بینانــه ای  داده اســت 

می کنــد. دنبــال  را 

چه چــــــالش هـــــایی بر ســـــــر راه بیوتکنولــــــوژی 
دریایی قرار دارد؟

چــــالش اصلــی در بیوتکنولــوژی دریـــــــــایی این اســت 
کــه نتایــج علمــی و تحقیقاتــی در دســترس، عمدتــًا بــه 
کاربردهــای عملیــــــــــاتی در صنایــع تبدیــل نشــده اند. 

کافــی اســت. البتــه ایــن امــر مســتلزم زمــان و منابــع 
کتــاب  گفتــه دکتــر آنتونیــو ترینکــون نویســنده  بــه 
دریایــی«،  بیوتکنولــوژی  در  عظیــم  »چالش هــای 
تقویــت و ارتقــای ســطح دانــش نســبت بــه محیــط 
دریایــی، مهم تریــن دغدغــه و چـــــــــالش بــه شــمار 

می آیــد.
تکنیک هــای  بهبــود  روی  بــر  بایــد  حــال  عیــن  در 
ــوان  ــف تـــــــ کش ــایی،  ــای دریــــــــ ــت ارگانیسم هــــــ کش
بـــــــــــرخی  بیــن  روابــــــط هم زیســتی  ژنتیکــی، درک 
و همچنیــن درک  دریـــــــایـــــــی  ارگانیسم هـــــــــــای  از 

شــویم. متمرکــز  آنهــا  شــیمی  و  زیست شناســی 

دربارۀ بيوتکنولوژی/نانوتکنولوژيک بيشتر بدانيم؛

علوم حیاتی صنعت دریایی
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  تأسیس : سال 1365
  دارای رتبه یک از شورای عالی انفورماتیک کشور در تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری

  عضو شرکتهای دانش بنیان کشور
  شـناخته شـده به عنوان تأمین کننده  برتر محصـوالت و خدمات یکپارچـه، نوآورانه و پایـدار فاوا در صنعت حمل و نقـل دریایی و 

صنایع وابسـته در کشـور و در زمره 10 شرکت برتر منطقه

فعالیت های   محوری :
  تأمین و تدارک تجهیزات کمک ناوبری و مخابراتی شناورها 

  نماینده رسمی برندهای برتر تجهیزات کمک ناوبری ، الکترونیک و مخابراتی در کشور 
  ارائـه دهنـده خدمـات نصـب ، راه انـدازی ، تعمیر و نگهـداری تجهیزات کمـک ناوبری ، الکترونیکـی و مخابراتی در بنادر کشـور 

  تأمین کننده و ارائه دهنده شبیه سازهای آموزشی دریایی 
 تحلیـل، طراحـی، تولیـد، اسـتقرار و پشـتیبانی نرم افزارهـا و سیسـتم های سـفارش مشـتری بـه ویژه  در حـوزه های 

دریایی و صنایع و ابسـته
   ارائه خدمات مشاوره ای، نظارتی ،مدیریتی، اجرایی و پشتیبانی و نگهداری به مشتریان در حوزه فاوا
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مؤسسه آموزشي كشتيرانی 
اولين، بزرگ ترين و مجهزترين مركز آموزشي دريايي كشور

مؤسسه آموزشي كشتيراني جمهوري اسالمي ايران با هدف دستيابي و نيل به خودكفايي در امر آموزش و تأمين نيروي انساني متخصص جهت اشتغال و خدمت در 
بزرگ ترين ناوگان خاورميانه، يعني كشتيراني جمهوري اسالمي ايران در تاريخ 1368/7/12 تأسيس و فعاليت هاي خود را از سال 1368 به عنوان اولين، بزرگ ترين و 
مجهزترين مركز آموزشي دوره هاي دريايي كشور با همت راسخ و دستان توانمند نيروهاي متخصص و متعهد داخلي در ابتدا با دوره هاي ميان مدت دريايي و كوتاه مدت 
عمومي آغاز نمود و متعاقبًا دامنه فعاليت هاي آموزشي خود را در دو بخش دريا و خشكي به گونه  اي گسترش داد كه دوره هاي متنوعي در قالب كوتاه مدت، ميان مدت 
و بلندمدت برگزار مي نمايد. در همين راستا عضويت اين مؤسسه در انجمن بين المللي دانشگاه هاي دريانوردي )IAMU( و قرار گرفتن در فهرست مراكز آموزشي 
دريانوردي)IMO( از جمله موفقيت هاي كسب شده اي است كه مؤسسه را در جايگاه ويژه اي در ميان مراكز آموزش دريايي كشور و منطقه قرار داده است. مؤسسه 
از  آموزشي تخصصي دريايي  اجراي دوره هاي  برنامه ريزي و  آماده است طراحي،  داراي هيئت علمي مجرب و كارآمد،  ايران  آموزشي كشتيراني جمهوري اسالمي 
مقدماتي تا تكميلي، براساس كنوانسيون بين المللي STCW 2010 در رشته هاي )عرشه- موتور- الكترونيك و مخابرات( و دوره هاي لجستيك و بندري و همچنين 
پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي براي سازمان ها، شركت ها و گروه كشتيراني جمهوري اسالمي ايران را با فضاي آموزشي و كارگاه هاي ايدئال، استاندارد و همچنين 

امكانات خوابگاهي مناسب براي طيف گسترده اي از دست اندركاران صنعت دريانوردي اعم از شاغلين در دريا و خشكي برگزار نمايد. 



  تأسیس : سال 1365
  دارای رتبه یک از شورای عالی انفورماتیک کشور در تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری

  عضو شرکتهای دانش بنیان کشور
  شـناخته شـده به عنوان تأمین کننده  برتر محصـوالت و خدمات یکپارچـه، نوآورانه و پایـدار فاوا در صنعت حمل و نقـل دریایی و 

صنایع وابسـته در کشـور و در زمره 10 شرکت برتر منطقه

فعالیت های   محوری :
  تأمین و تدارک تجهیزات کمک ناوبری و مخابراتی شناورها 

  نماینده رسمی برندهای برتر تجهیزات کمک ناوبری ، الکترونیک و مخابراتی در کشور 
  ارائـه دهنـده خدمـات نصـب ، راه انـدازی ، تعمیر و نگهـداری تجهیزات کمـک ناوبری ، الکترونیکـی و مخابراتی در بنادر کشـور 

  تأمین کننده و ارائه دهنده شبیه سازهای آموزشی دریایی 
 تحلیـل، طراحـی، تولیـد، اسـتقرار و پشـتیبانی نرم افزارهـا و سیسـتم های سـفارش مشـتری بـه ویژه  در حـوزه های 

دریایی و صنایع و ابسـته
   ارائه خدمات مشاوره ای، نظارتی ،مدیریتی، اجرایی و پشتیبانی و نگهداری به مشتریان در حوزه فاوا
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دريا و كشتی

یکــی از چالش هــای مهــم مالــکان و اجاره کننــدگان 
قبیــل  از  هزینه هایــی  اســت.  آن  هزینــۀ  کشــتی ها 
هزینه هــای  پرســنل،  هزینــه  عملیاتــی،  هزینــۀ 
کــه ایــن  کشــتی اســت  بنــدری و هزینــۀ تعمیــرات 
بــازار  در  رقابــت  تعیین کننــده  عامــل  هزینه هــا 
نوســان  و  افزایــش  بــا  ولــی  می باشــند  حمل ونقــل 
قیمــت ســوخت تنهاتریــن پارامتــر مهــم بــرای مالکان 
کــه ایــن  کشــتی، هزینــۀ ســوخت اســت. تــا جایــی 
هزینــه از زمــان ســرویس دهی یــك کشــتی هــم، بــرای 

می باشــد. مهم تــر  مالــکان 
صنعــت  طراحــان  ســوخت،  قیمــت  افزایــش  بــا 
ســاخت کشــتی بــه ســمت بهینه ســازی بــرای کاهــش 
کــه »طراحــی« عامــل شــماره  ســوخت روی آوردنــد 
کشــتی اســت.  یــک در بهــره وری بهینــه از ســوخت 
ــر  کشــتی تأثی ــر ســودآوری، رقابــت و ارزش  طراحــی ب
گزینه هــا  گســترده ای از  کــه طیــف  می گــذارد. ازآنجا

گرفتــه  شــده اســت،  کاهــش ســوخت در نظــر  بــرای 
روی  بــر  شــده  انجــام   طراحی هــای  بهینه ســازی 
چالش برانگیــز  بســیار  ســاخته  شــده  کشــتی های 

اســت.
کارشناســان طراحــی، حمایــت معتنابهــی را بــرای بــه 
کشــتی ارائــه می دهند  کلی  کثــر رســاندن عملکرد  حدا
مدل ســازی  شــامل  منحصربه فــرد  رویکردهــای  و 
پارامتــری، محاســبات پیشــرفتۀ دینامیــک ســیاالت 
را  بنیــادی  بهینه ســازی  اســتراتژی های  و   )CFD(
انجــام می دهنــد تــا در مرحلــۀ شبیه ســازی و مــدل 

کــردن بــه بهتریــن نتیجــه ممکــن دســت یابنــد.
ســیاالت  دینامیــك  محاســبات  انــواع  از  اســتفاده 
ســنجش  محاســباتی  نرم افزارهــای  و   )CFD(
نــه   کشــتی  دماغــه  بهینه ســازی  بــرای  مقاومــت 
ــر اســاس پروفایــل  فقــط از نقطه نظــر تئــوری بلکــه ب
دماغــۀ  کــردن  عــوض  حتــی  واقعــی،  عملیاتــی 

کاهــش جــدی  کشــتی های موجــود دری را در جهــت 
کــه طراحــی مناســب یــك  ســوخت بــاز می کنــد چــرا 
کاهــش  دماغــه می توانــد پنــج تــا هفــت درصــد در 

باشــد. مؤثــر  ســوخت 
مالــکان  کشــتی  یــك  بدنــۀ  بهینه ســازی  بــرای 
کشــتی،  می تواننــد دیتــای تمــام ســال های عملیاتــی 
عملیاتــی  پروفایــل  و  آبخــور  ســرعت،  شــامل  کــه 
اختیــار  در  و  کــرده  جمــع آوری  و  بررســی  را  باشــند 
کشــتی قــرار دهنــد.  طراحــان و مشــاوران معمــاری 
مثــًا طراحــان و مشــاوران  MBM می تواننــد بــا آنالیــز 
کمــك  بنیــادی اطاعــات و بــرآورد هزینــه بــه شــما 
کــه بازدهــی دماغــۀ جدیــد کشــتی مفیــد خواهــد  کننــد 

ــر. ــا خی ــود ی ب
یــك طراحــی  بــه  راســتای دســتیابی  در   DNV GL
پارامترهــای  بــرای  بهینه ســازی  و  مناســب  بدنــۀ 
تریــم،  و  آبخــور  ســرعت،  ماننــد  خاصــی  عملیاتــی 

چگونه می توان هزينه كشتی ها را كاهش داد؛

کشتی های سبز کنترل سوخت و ساخت 
 ] مهندس محمدحسين طالع زاری  [  
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ــه  ــر دماغــه بلنــد و باریــك ب کشــتی های تانکــر و فله ب
کشــتی تایتانیــك بهتریــن حالــت می باشــد.  ســبك 
ح در  کــردن ایــن طــر پانــوس می گویــد: »بــا اجرایــی 
کشــتی،  کمتریــن تغییــرات در وزن  نــاوگان خــود بــا 
7/5 درصــد در مصــرف ســوخت صرفه جویــی داشــته 
گذاشــتن موتــور اصلــی بزرگ تــر بــا تعــداد  اســت« و بــا 
ســیلندر بیشــتر 7/5 درصــد دیگــر نیــز صرفه جویــی 

ــت. ــده اس ــل آم ــه عم ب

به  روزرسانی پروانه
کشــتی ها چهــار یــا پنــج پــره  تعــداد پره هــای معمــول 
ــه ایــن نتیجــه رســیده اند  ــی طراحــان ب می باشــد، ول
کاهــش پره هــا بــه ســه عــدد  کــه بازدهــی پروانــه بــا 
نتوانســته اند  هنــوز  ولــی  باشــد  مفیــد  می توانــد 
ایــن  بــرای  را  صوتــی  آلودگــی  و  ارتعــاش  مشــکل 
کننــد. امــا  STX ایــن مانــع تکنیکــی  طراحــی حــل 
  2 WCT را بــا ایــده افزایــش قــوس پره هــای پروانــه
میدانــی  تســت  بــا  به طوری کــه  اســت.  کــرده  حــل 
در دریــا مقــدار ارتعــاش محاسبه شــده در ســاختمان 
کــه 10 درصــد  کشــتی 0/9 میلی متــر بــر ثانیــه اســت 

بیشــتر از مقــدار مجــاز می باشــد.
 What is an BIMCO در مقالــه 2013 خــود ســؤال 

? “Eco“ Ship را این گونه استدالل می کند:
ویژگی هــای  دارای  جدیــد  کشــتی های  طراحــی 
زیــرآب  کــه  بدنــه  از  قســمتی  فــرم  نظــر  از  خــاص 
قســمت  در  جدیــد  طراحی هــای  اســت،  قرارگرفتــه 
کشــتی  کــم شــدن افــت ســرعت  کــه باعــث  دماغــه 
کارگیــری  بــه  و  می شــود  دریــا  آب  بــا  رویارویــی  در 
کــه بــه نیــروی پروانــه در بــه جلــو رانــدن  کت هــا  دا
کمــك و از اتــاف تــوان جلوگیــری می کننــد،  کشــتی 
گرفتــه  شــده در  کار  همچنیــن ســایر تجهیــزات بــه 
اســتفاده  کــه  می باشــد  منظــور  همیــن  بــه  کشــتی 
بــر روی  کمتــر  تــوان  بــا  کوچک تــر  اصلــی  موتــور  از 
کشــتی ها و طراحی هــای جدیــد در سیســتم پاشــش 
کــه بهتریــن بازدهــی در  ســوخت به گونــه ای اســت 

باشــد. داشــته  ســوخت  مصــرف  کاهــش 
گــزوز بــرای تولیــد بــرق  گرمــای خروجــی ا اســتفاده از 
کــه می توانــد اتــاف حرارتــی را بــه نصــف برســاند و 
ــا  ــت و ی ــوش اس ــی خام ــور اصل ــه موت ک ــی  ــط موقع فق
کشــتی در حــال مانــور دادن اســت از ژنراتــور اســتفاده 

شــود.
قوانیــن  پیش بینــی  طراحی هــا  ایــن  از  بعضــی  در 
آینــده زیســت محیطی نشــده و صرفــًا صرفه جویــی 

ســوخت مــاك بــوده اســت.
ســمت  بــه  جدیــد  طراحی هــای  دیگــر  طرفــی  از 
کاهــش ســرعت ســوق داده  شــده اســت و بــا اســتفاده 
کم قــدرت بهــره وری انــرژی را افزایــش  از موتورهــای 
کاهــش قــدرت  داده انــد. به هرحــال ایــن موتورهــا بــا 
می تواننــد نتیجــه عکــس در دریــای توفانــی داشــته 

ــوند.  ــوخت ش ــرف س ــش مص ــث افزای ــند و باع باش

بدنــه  طراحــی  قســمت  یــن  مهم تر
در  مقاومــت  کاهــش  بــه  بــوط  مر
بــرای  کــه  اســت  کشــتی  دماغــه 
کشــتی های تانکــر و فله بــر دماغــه 
یك بــه ســبك کشــتی  بلنــد و بـــــــار

ین حالت می باشد. تایتانیك بهتر

تعــداد پره هــای معمــول کشــتی ها 
چهـــــــــار یـــــــــا پنــج پــره می باشــد، 
نتیجــه  ایــن  بــه  طراحــان  ولــی 
وانــه  رســیده اند کــه بــــــــــازدهی پر
عــدد  ســه  بــه  پره هــا  کاهــش  بــا 
می توانــد مفیــد بـــــــــاشد ولــی هنــوز 
ارتعـــــــــــاش  مشــکل  نتوانســته اند 
و آلــــــــودگی صوتــی را بــرای ایــن 

طراحی حل کنند.

کامــل از 20 هــزار تغییــرات بدنــه بــرای پیــدا  ارزیابــی 
گرفتــه اســت.  کلــی را مدنظــر  کــردن بهتریــن طراحــی 
بــه همیــن منظــور از ابــزار مناســبی بــرای محاســبه 
و تحلیــل چســبندگی دینامیکــی ســیال،  و تجزیــه 
جهــت  در  اغتشاشــی  جریان هــای  اســترس های 
تــا  اســت  داده  انجــام  موتــور  قــدرت  بهینه ســازی 
بتوانــد پیشــنهاددهنده بهتریــن راه حــل ممکــن در 
کــه در ایــن طراحی هــا مقــدار گنجایش  طراحــی باشــد 
بار و قابلیت شــاق زدن “SLAMMING” و قابلیت 
کشــتی و ...  حفــظ تعــادل، اســتفاده از حبــاب در زیــر 
کــه بــا تغییــرات  گرفتــه و ادعــا می کنــد  را نیــز در نظــر 
کشــتی می توان  نامتقــارن در شــکل قســمت انتهایــی 

کاهــش داد. پنــج درصــد مصــرف ســوخت را 
کشــتی چــه بــا  کــه مالــکان  نکتــه مهــم ایــن اســت 
کشــتی های قدیمــی و معمولــی  Eco-ships و چــه بــا 
موجــود بــه دنبــال ســود مناســب از ســرمایه گذاری 
خــود در ایــن صنعــت هســتند، ولــی ســرمایه گذاری 
نــوع  بــه  بســته  کشــتی  مالــکان  تصمیم گیــری  و 
و  محاســبات  بــه  خــود  مالکیــت  تحــت  کشــتی 
کــه در ایــن محاســبات  تحقیقــات وســیعی نیــاز دارد 
خالــص  ارزش  اســاس  بــر  بایــد  مقایســه ها  همــه 
گیــرد. نتایــج تجربــی نشــان  فعلــی )NPV(1 صــورت 
کشــتی  کــه ســودآوری عناصــر بــه قیمــت  می دهــد 
کشــتی  کــه بــه  بســتگی دارد نــه بــه فنــاوری جدیــدی 

می شــود. اعمــال 
هرچنــد بــه نظــر می رســد Eco-ship تمرکــز بیشــتری 
همــان  کــه  کشــتی،  مصرفــی  ســوخت  کاهــش  بــر 
کًا  ولــی  دارد،  می شــود،  شــامل  را  هزینــه  کاهــش 
کــو  ــا ا کــه Eco-ship چیســت؟ آی جــواب ایــن ســؤال 
بــه معنــی اقتصــاد اســت یــا بــه معنــی محیط زیســت؟ 
از نظــر مالــک »هــم بــازار و هــم محیط زیســت« جواب 
کــه مقولــه اقتصــادی و تجــاری  درســت اســت چــرا 
زیســت محیطی  مســائل  بــا  دریــا  صنعــت  امــروز 
مســائل  هرچنــد  اســت.  گره خــورده  یکدیگــر  بــه 
مالــکان  دوش  بــر  را  هزینه هایــی  زیســت محیطی 
دو  ایــن  ســوخت  زمینــه  در  ولــی  اســت  گذاشــته 
مکمــل یکدیگــر شــده اند و بــه همیــن دلیــل اســت 
ــروزی  ــای ام ــه بحث ه ــده و هم ــای آین ــه طراحی ه ک
کاهــش ســوخت  کشــتی ها بــه تــاش بــرای  در مــورد 

می شــوند. ختــم 
پانــوس یــک عضــو از هیئــت نمایندگــی یونــان در 
کــه  ســازمان جهانــی دریانــوردی توضیــح می دهــد 
ــك  ــه ی ک ــد  ــت می آی ــه دس ــی ب ــوخت موقع ــش س کاه
به عنــوان  خــوب  هیدرودینامیکــی  بدنــه  طراحــی 
گرفتــه شــود. افزایــش انــدازه  پارامتــر اصلــی در نظــر 
کــه بزرگ تــر از موتورهــای کنونــی اســت،  موتــور اصلــی 
کــه بتوانــد  بــا تعــداد دور پاییــن و یــك پروانــه مناســب 

ــد. کن ــران  ــدن دور را جب ــم ش ک ــه  نقیص
بــه  مربــوط  بدنــه  طراحــی  قســمت  مهم تریــن 
ــرای  کــه ب کشــتی اســت  کاهــش مقاومــت در دماغــه 
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کشــتی به راحتــی می توانــد  عــاوه بــر ایــن هــر چنــد 
ــی ایــن موضــوع ممکــن  ــد ول کن ــم  ک ســرعت خــود را 
کشــتی شــود.  اســت باعــث نارضایتــی اجاره کننــدۀ 
کــه آیــا یك کشــتی بــا موتــور ضعیف  ســؤال اینجاســت 
ــای خــراب را  ــا خطــرات دری ــه رو  شــدن ب توانایــی روب

دارد؟
ادعــا   ECO-DESIGN کشــتی های  طراحــان 
کــه می تواننــد در عرصــه بــازار حمل ونقــل  می کننــد 
ادعــای  ایــن  کــه  بزننــد  هــم  بــر  را  بــازی  قاعــدۀ 
1970میــادی  ســال  اوایــل  نیســت.  جدیــدی 
کمــی  توجــه  آمــد  پاییــن  ســوخت  قیمــت  وقتــی 
به منظــور  طراحــان  و  شــد  ســوخت  هزینــۀ  بــه 
بــر  را  قــوی  توربین هــای  بــاال  به ســرعت  دســتیابی 
)بــرای  کردنــد  نصــب  زیــادی  کشــتی های  روی 
را  کشــتی  ســرعت  کانتینــری   3000 کشــتی  اولیــن 
ــدرت  ــه ق ــاندند.( به طوری ک ــی رس ــره دریای گ ــه 30  ب
بــاالی  بــه قیمــت  را  کمتــر  بــاال و هزینــۀ تعمیــرات 
ســوخت ترجیــح دادنــد و وقتی کــه قیمــت ســوخت 
بهــره وری  افزایــش  ســمت  بــه  کــرد  پیــدا  افزایــش 
کردنــد. در ســال 1980 توربین هــا  ســوخت حرکــت 
محــو شــدند و دوبــاره بحــث از طراحی هــای جدیــد 
ذخیــره انــرژی بــا ویژگی هــای هماهنــگ شــدن بــا 
ــازار، طراحــی بهینــه بدنــه، بهبــود بازدهــی نیــروی  ب
ــد  گردی ــاز  ــی آغ ــین آالت فرع ــتی ها و ماش کش ــه  محرک
کــه مــا امــروزه در طراحی هــای  همــان ویژگی هایــی 
کنون کــه قیمــت ســوخت  جدیــد شــاهد آن هســتیم. ا
بــاال رفتــه بــه همیــن دلیــل دوبــاره بــر ذخیــره انــرژی 
کشــتی ها  ســرعت  نتیجــه  در  اســت.  شــده  کیــد  تأ
 slow steaming کــه بــه ایــن حالــت کاهــش یافــت 
آن هزینــه ســوخت  در  کــه  گفتــه می شــود. حالتــی 
ــی  ــت و حت ــر اس ــرویس دهی مهم ت ــان س ــتی از زم کش
» SUPER SLOW گذاشــته و بــه ســمت پــا را فراتــر 
کاهش بیشتر سرعت « که در واقع   STEAMING«

می باشــد نیــز روی آوردنــد. به طوری کــه در تانکرهــا 
گــره دریایــی بــه 13 و در زمــان خالــی  ســرعت را از 15 
کــه فقــط حــاوی آب تــوازن اســت بــه10  کشــتی  بــودن 
گــره دریایــی رســاندند. طراحی هــا عــوض شــدند و 
کــه ایــن طراحی هــای  کشتی ســازان ادعــا می کننــد 
مشــابه  نمونه هــای  بــه  نســبت  درصــد   30 جدیــد 
کاهــش هزینــه دارنــد، عــده ای معتقدنــد  قبلــی خــود 
انجــام   فرســوده  کشــتی های  بــا  مقایســه  ایــن  کــه 
صــورت  در  و  نیســت  درســت  ایــن  و  اســت  شــده 
کاهــش ســرعت دیگــر موتــور اصلــی تــوان تولیــد بخــار 
ــه اســتفاده  ــاز ب ــدارد و نی ــزوز ن گ را در مســیر خروجــی ا
کــه خــود هزینــۀ مصــرف ســوخت را  از بویلــر می باشــد 
بــه دنبــال خواهــد داشــت و بایــد در محاســبات مــورد 

ــرار بگیــرد. توجــه ق
نــوع طراحی هــا  ایــن  مــورد  نگاه هــای مختلفــی در 
ــد  ــکان معتقدن وجــود دارد به طوری کــه بعضــی از مال
کشــتی ها در عرصــۀ تجــارت، قاعــدۀ  کــه ایــن نــوع از 

بــازی را بــه هــم خواهنــد زد و از ســوی دیگــر بعضــی 
کشــتی ها ارزش  کــه ایــن نــوع از  از مالــکان معتقدنــد 
کلــك  را  موضــوع  ایــن  و  ندارنــد  ســرمایه گذاری 

می داننــد. کشتی ســازان 
مالــکان  کــه  اســت  آمــده  دریایــی  مطبوعــات  در 
ســوخت  بهینه ســازی  از  ســودی  نتوانســته اند 
بــازار  و  بیاورنــد  دســت  بــه  خــود  کشــتی های  در 
کســب  در  آنهــا  بــه  خوشــی  روی  حمل ونقــل 
بهینه ســازی ها  ایــن  و  اســت  نــداده  درآمدنشــان 
نداشــته  کشــتی ها  اجــاره دادن  قیمــت  بــر  تأثیــری 
کــردن  گــر اجاره کننــده ای شــانس اجــاره  اســت. حــاال ا
بــه دســت  را  کشــتی های بهینه شــده  ایــن  از  یکــی 
کــم  بیــاورد پــول خوبــی را بــه خاطــر ســوخت مصرفــی 
کــرد و در واقــع بــدون  کشــتی صرفه جویــی خواهــد 
کشــتی بهینه شــده را بپردازنــد از  اینکــه بهــای مزیــت 
آن بهره بــرداری می کننــد و ایــن یکــی از بســیار نــکات 
کــه باعــث  گم شــده مبحــث ECO-SHIP می باشــد 

اســت. دلســردی مالــکان شــده 
هجــوم   2020 ســال  آغــاز  بــا  اینکــه  بــه  توجــه  بــا   
افزایــش  کم ســولفور،  ســوخت  ســمت  بــه  مالــکان 
و  داشــت  خواهــد  پــی  در  را  ســوخت  قیمــت 
کشــتی ها دوبــاره مدنظــر قــرار خواهــد  بهینه ســازی 
کــه مــروری بــر مقــاالت نوشته شــده،  گرفــت چــــــــــرا 
تحلیــل و تحقیق هــا انجام شــده خبــر از اقتصــادی 

بودن Eco-ships  می دهند.

کشتی های سبز
دنیــا،  زیســت محیطی  آلودگــی  منابــع  از  یکــی 
کشــتیرانی اســت و در حــال حاضــر مصــرف  صنعــت 
آب تــوازن  جابه جایــی  و  فســیلی  ســوخت های 
پارامترهــای مهــم ایــن مقولــه می باشــند و مصــرف 
ــر  ــی را ب ــه باالی ــه هزین ــر اینک ــاوه ب ــوخت ع ــاالی س ب
ــز  ــت محیطی نی ــر زیس ــذارد از نظ ــکان می گ دوش مال
گرفتــه  مــورد توجــه ســازمان جهانــی دریانــوردی قــرار 

اســت.
کاهــش مشــکات اشــاری،  در راســتای حــذف و یــا 
راه هــای  ارائــه  بــه  ناچــار  طراحــان  و  صنعتگــران 
گونــی شــده اند تــا بــا ارائــه ایده هــای مفهومــی  گونا
جدیــد چشــم انداز خــود را در جهــت حرکــت بــه ســمت 

آالیندگــی صفــر بــه نمایــش بگذارنــد.
در  کشــتی ها  از  اشــاره  شــده حاصــل  آالیندگی هــای 
ذیــل، دغدغــه طراحــان و مالــکان را بیــان می کنــد و 
هــدف طراحــان را در بــه صفــر رســاندن آنها مشــخص 

می کنــد.

آلودگی هوا	 
از صنعــت  آلودگــی هــوای ناشــی  مهم تریــن عامــل 
کســیدکربن اســت  گاز دی ا ــه دلیــل تولیــد  دریایــی، ب
ــدار 1250  ــال 2020 مق ــود در س ــی می ش ــه پیش بین ک
کــه  برســد،  ســال  در  کســیدکربن  دی ا تــن  میلیــون 

هــر چنــد کشــتی به راحتــی می توانــد 
ســرعت خــود را کــم کنــد ولــی ایــن 
باعــث  اســت  ممکــن  موضــوع 
کشــتی  اجاره کننــدۀ  نـــــارضایتی 
شــود. ســؤال اینجاســت کــه آیــا یــك 
کشــتی بــا موتــور ضعیــف توانایــی 
ــای  ی ــا خطــرات در و  شــدن ب ــه ر وب ر

خــراب را دارد؟

 بــا توجــه بــه اینکــه بــا آغــاز ســال 
ســمت  بــه  مالــکان  هجــوم   2020
افزایــش  کــــــم سولفور،  ســــــوخت 
قیمــت ســوخت را در پــی خواهــد 
ــی ها  داشــت و بهینه ســازی کشتـــــ
دوبــاره مدنظــر قــرار خواهــد گرفت، 
وری بــر مقــاالت نوشته شــده،  مــر
انجام شــده  تحقیق هــا  و  تحلیــل 
Eco- بــودن  اقتصــادی  از  خبــر 

می دهنــد.   ships
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معــادل هشــت درصــد آلودگــی جهانــی می باشــد.
کشــتی های جدیــد، قوانیــن  در مســیر بهینه ســازی 
هــوا  آالیندگــی  و  کســیدکربن  دی ا آلودگــی  کنتــرل 
توســط ســازمان دریانــوردی جهانــی تدویــن  شــده 
کشــتی های جدیــد  کــه از ســال 2025 همــه  اســت 
بایــد 30 درصــد بازدهــی انــرژی بهتــری نســبت بــه 
کــه تــا ســال 2014 ســاخت شــده اند را  کشــتی هایی 

باشــند. دارا 
راه هــای تکنیکــی و اندازه گیری هــای عملــی بــرای 
کــه بایــد اســتفاده شــود  گلخانــه ای  گازهــای  کاهــش 
اجرایــی  اقدامــات،  ایــن  اســت.  مشــخص  شــده 
نخواهــد بــود مگــر اینکــه حمایتــی در اجــرای ایــن 
حمایت هــا  ایــن  از  برخــی  شــود.  ایجــاد  اقدامــات 
بــه  کمــك  بــرای  بنــادر  از  بعضــی  و  پذیرنــد  تصــور 
تــا  می کننــد  پرداخــت  سوبســید  آلودگــی  کاهــش 
کــم ســولفور  کشــتی ها داوطلبانــه از ســوخت  مالــکان 
هزینــۀ  شــدن  متقبــل  نظــر  از  و  کــرده  اســتفاده 
کاهــش  زمینــۀ  در  نشــوند.  متضــرر  مابه تفــاوت 
بــه   کــه  اســت  بحث هایــی  محیط زیســت  آلودگــی 
مــورد  دریانــوردی  جهانــی  ســازمان  در  جامــع  طــور 
نتیجــه  به طوری کــه  اســت،  گرفتــه  قــرار  بررســی 
گازهــای  مــورد  در   2009 ســال  مطالعــه  دومیــن 
گلخانــه ای در ایــن ســازمان تهیــه اقداماتــی روشــن و 
کشــتی ها  کــه مقــدار انتشــار آلودگــی  مشــخص بودنــد 
)Sox,Nox,Co2(  به وســیله هــر دو روش تئــوری و 

اســت. داده  توســعه  تجربــی 
ابزار یا روش تئوری از تکنیکی به نام های:

3)ESI( شاخص زیست محیطی کشتی -
- محدودیــت اجبــاری در شــاخص طراحــی مصــرف 

ــد؛ کشــتی های جدی ــرای  ــرژی )EEDI( ب ان
گــزارش اجبــاری یــا داوطلبانــه شــاخص بهــره وری   -

.)EEOI( ــرژی ان
مقــدار  آوردن  دســت  بــه  بــرای  آن  تجربــی  روش 
روی  بــر  دقیــق  بســیار  ابــزار  از  اســتفاده  آالیندگــی 
دقیــق  مقــدار  بتوانــد  کــه  ســال ها  بــرای  کشــتی ها 

بزنــد. تخمیــن  را  اصلــی  موتــور  آلودگــی 
قوانیــن و محدودیت هــای زیســت محیطی از جملــه 
کشــتی ها  کاهــش ســولفور موجــود در ســوخت  قانــون 
اروپایــی  کشــورهای  از  بســیاری  در  درصــد   0/1 بــه 
کشــورها  از ســال 2015 اجرایــی شــده اســت و ایــن 
ــه طــرق مختلــف دیگــر  ــادر ب ــر بازرســی در بن عــاوه ب
پایــش  را  کشــتی ها  گــزوز  ا از  گاز خروجــی  آالیندگــی 
ــاد  ــال از پهب ــپانیا و پرتغ ــد، اس ــور فنان کش ــد.  می کنن
بــا  بــه سنســورهایی  کــه مجهــز  اســتفاده می کننــد 
گاز و ریزگردهــا  قابلیــت شناســایی بیــش از 70 نــوع 
کشــورها  بعضــی  و  بالگــرد  از  دانمارکی هــا  هســتند. 
ــد.  ــتفاده می کنن ــت اس ــش ثاب ــورهای پای ــز از سنس نی
 Öresund کشــور ســوئد سنســورها را در زیــر پــل مثــًا 
گوتنبــرگ در خشــکی قــرار داده  و بعضــی را هــم مثــل 
ایــن محدودیت هــا هزینــۀ مالــکان  اســت. اعمــال 
را افزایــش داده و راه تجــارت را بــرای آنهــا مشــکل 
ســولفور  کاهــش  قانــون  ایــن  بــر  عــاوه  می ســازد، 
موجــود در ســوخت بــه میــزان 0/5 درصــد کــه در ســال 
2020 میــادی اجرایــی می شــود چالــش بزرگ تــری را 
گذاشــته به طوری کــه  کشــتی ها  ــکان  پیــش روی مال
تهیــه ســوخت جدیــد و نصــب سیســتم پاالیــش دود 
خروجــی بــرای مالــکان هزینه ســاز خواهــد بــود. ولــی 
ــا طراحی هــای  کــه ب ــد  ســازندگان و طراحــان معتقدن
کــرد  جبــران  را  هزینه هــا  ایــن  می تــوان  بهینــه 
اســت،  معتقــد   STX موتــور  ســازنده  به طوری کــه 
ایــن طراحــی  در  از ســوخت جایگزیــن  اســتفاده  بــا 
کاهــش آلودگــی  کــه صــرف  اقتصــادی، هزینه هایــی 

کشــتی می شــود ظــرف مــدت ســه ســال برگشــت پذیر 
ــود. خواهــد ب

آلودگی صوتی	 
آلودگــی صوتــی حاصــل از صنعــت دریایــی، فرکانســی 
کــه در زیر اقیانوس ها  در حــدود 10 تــا 300 هرتــز اســت 

تولیــد می شــود.
اســترس و پوشــش  آشــفتگی،  باعــث  آلودگــی  ایــن 
کــه بــرای  اصــوات بیولوژیکــی موجــودات دریایــی، 
کــردن در یافتــن غــذا تولیــد می کننــد،  ارتبــاط برقــرار 
کــه می توانــد روی پســتانداران دریایــی و  می شــود 
گونه هــای خاصــی از ماهی هــا نیــز تأثیــر داشــته باشــد. 
ایــن پارامتــر در طراحــی پروانــه  گرفتــن  بــا در نظــر 
می توانــد  انــرژی  مصــرف  در  صرفه جویــی  بــرای 

مثمرثمــر باشــد.

کوسیستم آب دریا	  تغییر ا
کشــتی ها در  ســاالنه 10 میلیــارد مترمکعــب آب تــوازن 
ــه معــادل آب چهــار  ک ــا جابه جــا می شــود  سراســر دنی
کــه می توانــد  میلیــون اســتخر شــنای المپیــك اســت 
انــواع میکرب هــا، موجــودات میکرونــی و جانــوران 
بزرگ تریــن  از  یکــی  و  کنــد  جابه جــا  را  دریایــی 
اســت،  دریایــی  گونه هــای  تهاجــم  مســیرهای 
کــردن  کــه بــرای هــر بــار پــر  تخمیــن زده می شــود 
گونــه وارد شــده و به راحتــی  مخــزن آب تــوازن، 7000 
هــر  در  پانکتــون  نمونــه  میلیــون   100 می توانــد 
مترمکعــب آب تــوازن وجــود داشــته باشــد. بنابرایــن 
و  اســت  جــدی  دریایــی  گونه هــای  تهاجــم  خطــر 
ــا  ــادر و آب دریاه ــت محیطی بن ــرات زیس ــث تغیی باع
داشــته  آن  بــر  را  طراحــان  امــر  همیــن  و  می شــود 
اســت تــا بــه ســمت سیســتم پاالیــش آب تــوازن بــرای 
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کشــتی های ساخته شــده و طراحــی سیســتم بــدون 
روی  آورنــد. آینــده  کشــتی های  بــرای  آب تــوازن 

کســیژن در مخــازن آب تــوازن 	  سیســتم کاهــش ا
4(VOS) کشــتی ها بــه وســیله ونتــوری

کــه بــر اســاس   یــك سیســتم پاالیــش آب تــوازن اســت 
کســیژن در مخــزن آب تعــادل عمــل می کنــد  کاهــش ا
کــه  می باشــد  صرفــه  بــه  مقــرون  و  ایمــن  بســیار  و 
بــدون  را  آسیب رســان  ارگانیســم های  می توانــد 
ــد و هم زمــان ایــن  کن اســتفاده از مــواد فعــال حــذف 
کســیژن و محیــط غیرســمی داخــل مخــازن  کاهــش ا
مقابــل  در  آب تعــادل  مخــازن  رنــگ  از  می توانــد 
کــرده، بــه طــوری  خوردگــی و تخریــب فلــز محافظــت 
ــه 35 ســال افزایــش دهــد.  ــز مخــازن را ب ــه عمــر فل ک
ایــن سیســتم توانســته اســت اســتانداردهای مــورد 
نیــاز ســازمان جهانــی دریانــوردی را در ایــن رابطــه 
کارگیــری فیلتــر 50  ــرای بــه  پوشــش دهــد و نیــازی ب

میکرونــی نــدارد.
نیــاز 	  آب تــوازن  سیســتم  بــه  کــه  کشــتی هایی 

ندارنــد5
کشــتی مفهومــی بــه ایــن صــورت اســت  طراحــی ایــن 
 ball  کشــتی از جلــو کــه شــبکه ای از لوله هــا در طــول 
داده  قــرار  بدنــه  در  کشــتی  انتهــای  تــا   boss bow
کــه باعــث می شــود مقــدار ثابتــی از آب  شــده اســت 
)از آب هــای همــان منطقــه( در لوله هــا در جریــان 
کار باعــث می شــود ضمــن برقــراری  کــه ایــن  باشــد 
ــای  ــا آب ه ــوده ی ــای آل ــال آب ه کشــتی از انتق ــوازن  ت
کوسیســتم آب هــای دیگــر جلوگیری  یــك منطقــه بــه ا

شــود.
گرچــه ایــن تکنولــوژی در حــال بررســی، تحقیــق و  ا
آزمایــش اســت ولــی در صــورت موفــق بــودن می تواند 
کشتی ســازی ها  در  نویــن  طراحــی  عنــوان  بــه 

اســتفاده شــود.
 	(bio-lubs) اســتفاده از روغن هــای زیســت پایه

اســتفاده از روغن هــای روانــکار زیســت پایه می توانــد 
 STERN TUBE آلودگــی ناشــی از حــوادث و نشــت
 BOW و پروانــه متحــرك تجهیــزات روی عرشــه و

کاهــش دهــد. THRUSTER را 
بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده تمامــی طراحی هــا بــه 

ســمت مــوارد زیــر در حرکــت می باشــند:
 	6(SPS) سیستم ورق های ساندویچی

کــه دو ورقــه فلزی  اســتفاده از ورقه هــای ســاندویچی 
را بــا هســته االســتومر پلی اورتــان می پوشــانند، ایــن 
کارگیــری ورقه هــای آهنــی در ســاخت  سیســتم از بــه 
و  اســت  ســبك  بســیار  و  می کنــد  جلوگیــری  کشــتی 
کشــتی دارد  کــردن و بازیافــت  نقــش مهمــی در اوراق 
و خــود، هزینــۀ نگهــداری و ســرویس را در طــول عمــر 

کاهــش می دهــد. کشــتی 
بــاد،  انــرژی  از  اســتفاده  همچــون  ایده هایــی   -
کــه نیــازی  کشــتی هایی  خورشــیدی و الکتریکــی و 

باشــند. نداشــته  آب تــوازن  بــه 
- اســتفاده از موتورهــای دوگانه ســوز، نصــب اســکرابر 
کشــتی و  و SCR، طراحــی بهینــه در قســمت جلــوی 

طراحــی بهینــه پروانــه.
- استفاده از رنگ بدنه با ضریب اصطکاك پایین.

کــه در  کشــتی  گــزوز  - اســتفاده از حــرارت خروجــی ا
بهینــه  بــا  ولــی  می شــود  انجــام  هــم  حاضــر  حــال 
درصــد   14 تــا  می تــوان  سیســتم ها  ایــن  کــردن 

داد. کاهــش  را  ســوخت  مصــرف 
حرکــت بــه ســمت داشــتن یك کمپانی ســبز و رســیدن 
کــه یک  شــبه محقق شــود ســعی  بــه آن راهــی نیســت 
گروه هــای درگیــر بــه ایــن موضــوع را  و تــاش تمــام 
کنــون اجــرای بیشــتر سیســتم های ســبز  می طلبــد. تا
بــه خاطــر هزینــه بــه تأخیــر افتــاده اســت. بــه هــر حــال 
اســت  ممکــن  طوالنی مــدت  بــرای  انــرژی  مصــرف 
ــرژی ســبز  ــزرگ باشــد. اســتفاده از ان ســرمایه گذاری ب
گریبانگیــر تمامــی  ــا زود  مانــدگار خواهــد بــود و دیــر ی
ــرای  ــع خواهــد شــد. بنابرایــن توصیــه جــدی ب صنای
کوچــك در صنعــت  کمپانی هــای  ســبز شــدن حتــی 
هــر  ســهم  کــه  نیســت  مهــم  اســت.  شــده  دریایــی 
راه  در  برداشــتن  قــدم  بلکــه  اســت  چقــدر  کمپانــی 
اجــرای  و  کربــن  از  ناشــی  آالیندگی هــای  کاهــش 
برنامه هــای زیســت محیطی بــه داشــتن یــك آینــده 

کمــك می کنــد. پایــدار بیشــتر 
ــد  ــر چن ــبز ه ــی س ــاری دریای ــاوگان تج ــك ن ــتن ی داش
بــازار  تبلیــغ وســیعی در  ولــی  بــود  هزینه بــر خواهــد 
جهانــی خواهــد داشــت و در بنــادر امتیــازات ویــژه ای 

کــرد. را از آن خــود خواهــد 
کشتیرانی جمهوری اسامی ایران نیز در همین راستا 
اقدامــات وســیع اشــاری در ذیــل انجــام داده اســت:
کشــتی های  از  تعــدادی  بــرای   7)PBCF( نصــب -

نــاوگان؛
 - استفـــــــــاده از رنگ با اصطکاك پــــــــایین بر روی 

کشتی های ناوگان؛
ح تمیزکاری منظم بدنه کشتی ها؛ - طر

- اجـــــــــرای اسلـــــــو استیمینگ: کـــــاهش ســـــــرعت 
کشتی های کانتینربر؛

ح پایش سوخت؛ - اجرای طر
ــا  گواهی نامــه ســازگاری ب ــی ها دارای  کشتـــــــ کلیــه   -

الزامــاتSEEMP  می باشــند؛
 8)MRV( ــیدکربن کس گاز دی ا ــرل  کنت ــتای  - در راس
نـــــــــاوگان  ایــن  کشتــــــــی های  از  فرونــد  تعــداد 46 
گرفته انــد؛ گواهی نامــه ســازگاری بــا قوانیــن MRV  را 

.LED استفاده از المپ های -

پی نوشت:
1- NET PRESENT VALUE
2- Wide Chord Tip
3- Environmental Ship Indexing
4- Venture oxygen stripping
5- BALLAST FREE.
6- Sandwich Plate System
7- Propeller Boss Cap Fins
8- Monitoring, Reporting & Verification
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دريا و كشتی

درصــد  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
زیست محیــــــــطی  آلـــــــودگی 
دیگــر  نســبت  بــه  شــناورها 
اســت  کمتــر  نقلیــه  وســایل 
امــا بــه دلیــل اینکــه شــناورها 
حمــــــل ونقــــــــل  درصــد   90
می دهنــد  انجــام  را  جهــان 
میــزان آلودگــی آنهــا از بقیــه وســایل نقلیــه موتــوری 
اهمیــت  ســبب  امــر  همیــن  کــه  می باشــد؛  بیشــتر 
گردیــده  محیط زیســت  آلودگــی  بــروز  در  شــناورها 
بــه  ایــن حــوزه  باعــث شــده اســت متخصصــان  و 
کاهــش ایــن آلودگی هــا  دنبــال راهکارهایــی بــرای 

باشــند.

مصرف بهینه انرژی1 
بیــان  امــروزی  شــناورهای  مــورد  در  کــه  ســؤالی 
ــرژی  کــه چــرا مصــرف بهینــۀ ان می شــود ایــن اســت 
را  ایــن ســؤال  اســت. جــواب  کــرده  پیــدا  اهمیــت 

داد: پاســخ  گونــه   ایــن  می تــوان 
کاهــش  کاهــش مصــرف ســوخت شــناور باعــث   -1
هزینــۀ ســوخت مصرفــی خواهــد شــد و در نتیجــه، 
صرفــه اقتصــادی و مالــی را بــرای مالــک شــناور در 

ــت. ــد داش ــی خواه پ
حداقــل  بــه  و  محیط زیســت  آلودگــی  کاهــش   -2
ک  کــه در نتیجــه آن هــوای پــا رســاندن آلودگــی هــوا 

و بــه  دور از آلودگــی را خواهیــم داشــت.
کــه در پــی آن  کاهــش صدمــات ســامت روان   -3
کارهــا و جامعــه ای ســالم را بــه همــراه  انجــام بهینــۀ 

خواهیــم داشــت.
ایــن  بــه  رســیدن  بــرای  بایــد  منظــور  همیــن  بــه 
ــن  ــن قوانی ــرد. ای ک ــع  ــی وض ــن و مقررات ــم، قوانی مه
بعــد  می شــود،  شــروع  صنعــت  و  جامعــه  از  ابتــدا 
ــه جهانیــان  ــون مــدون ب ــه شــکل یــک قان خــود را ب
نشــان خواهــد داد. ایــن قوانیــن مــدون در امــر دریــا 
بهینــۀ  مصــرف  بــه  صــورت  را  خــود  دریانــوردی  و 
کــه بــه  طورکلــی بــه ســه  کــرد  انــرژی نمایــان خواهــد 

می شــوند. تقســیم  دســته 
ع طراحی شناور2 1- نو

2- نحوۀ عملکرد و راندمان موتور3
3- قابلیت بهروز شدن شناور4

نحــوۀ  همین طــور  و  شــناور  طراحــی  نحــوۀ  در 
ع  ــو ــد ن ــی مانن ــه عوامل ــد ب ــش بای ــور ران ــرد موت عملک
ــور اصلــی و راندمــان  ــار شــناور، راندمــان موت حمــل ب

داشــت. خــاص  توجــه  شــناور  بدنــۀ 
 در امــر به روزرســانی شــناور و قابلیــت بــه روز شــدن 
ســکان  پروانــه، طراحــی  بــه طراحــی  بایــد  نیــز  آن 
ع رنــگ بدنــه و طراحــی فــرم  کشــتی، انتخــاب نــو

کــرد. بدنــۀ شــناور توجــه 
گفتــه شــد بــرای رســیدن بــه یــک  کــه  همان طــور 
هرگونــه  از  عــاری  اجتمــاع  یــک  و  ســالم  جامعــۀ 
مؤثــر،  عوامــل  از  یکــی  زیســت محیطی،  آلودگــی 
کــه بــه چنــد عامــل مهــم بســتگی  آلودگــی هواســت5  

دارد.
خروجــی  دود  از  شــده  متصاعــد  نیتــروژن  کســید  ا

شــناور6 موتورهــای 
کسید7 2- سولفور ا

3 - بخارهای متصاعد شده از سوخت8 
4-  مونوکسیدکربن9
کسیدکربن10 5- دی ا

در بحــث عوامــل تأثیرگــذار بــر آلودگــی محیط زیســت 
و  قوانیــن  دریانــوردی  جهانــی  ســازمان  دریایــی، 
کــه آن را بــه  صــورت 6  کــرده اســت  مقرراتــی وضــع 
آلودگــی  بــا  مقابلــه  کتابچــۀ  در   )Annex( ضمیمــه 
بیـــــــــان   )MARPOL( دریـــــــــــایی  محیـــــط زیست 
کشــورها و  کــه الزم اجــرا بــرای تمامــی  کــرده اســت 
گونــه ای بــا دریــا در ارتبــاط  کــه بــه   نهادهایــی اســت 

هســتند.
محیط زیســت  آلودگــی  بــا  مقابلــه  کتابچــۀ  در 
بحث هــای   )Annex VI(  6 پیوســت  دریایــی، 
SOX میــــــــــــــزان  بــا  مقابلــه  بــرای  گونی   گونـــــــــا

کــه از ســال   ارائــه  شــده و قــرار بــر ایــن شــده اســت 
جغرافیایــی  محدوده هــای  در  میــادی   2015
کمتــر  )ECA(11 بایــد از ســوخت بــا درصــد ســولفور 
ــه  ک ــت  ــر اس ــه ذک ــرد. الزم ب ک ــتفاده  ــد اس از 0/1 درص
مقابلــه  بــرای  جغرافیایــی،  محــدودۀ  همیــن  در 
بــه  جهــت  دســتگاه هایی  از  بایــد   NOX میــزان  بــا 

 ،14  gr/kw.hr از  کمتــر  بــه  آن  رســاندن  حداقــل 
اســتفاده شــود،  همچنیــن یکــی از عوامــل مهمــی 
کــه می توانــد بیشــتر از بقیــه تأثیرگــذار باشــد میــزان 

اســت. مونوکســیدکربن 
از  بایــد  نیــز   CO2 و   CO مبحــث  بــا  رابطــه  در 
بــا  ســوخت  از  یــا  اســتاندارد  قطعــات  و  دســتگاه ها 

شــود. اســتفاده  کربــن  پایــه  کــم  درصــد 

کنترل انتشار آلودگی مناطق 
کنتــرل  کــه در حــال حاضــر عضــو منطقــه  نقاطــی 
بالتیــک،  دریــای  از:  عبارتانــد  می باشــند  آلودگــی 
کارائیــب شــامل پورتوریکــو و  دریــای شــمال، منطقــه 

کانــادا. ویرجینیــا و منطقــه شــمال آمریــکا و 

کربن12 کسید  استاندارد انتشار دی ا
میــزان ســولفور در ســوخت های دریایــی  تغییــرات 
 2012 ســال  از  قبــل  تــا  ســنگین(  )ســوخت های 
بــه   ECA مناطــق در  رســمی  بــه  صــورت  میــادی 
PPM یــا یــک درصــد ســولفور و در  کمتــر از 10هــزار 
ــا  ــر ب ج از ECA ایــن میــزان ســولفور براب مناطــق خــار
ــده  ــاظ ش ــولفور لح ــد س ــا 3/5 درص ــزار PPM ی 35 ه
ــا توجــه بــه تغییــرات قوانیــن دریایــی از  اســت؛ امــا ب
ECA ســال 2015 بــه بعــد ایــن میــزان در مناطــق

ج از  کمتــر از 1000PPM  یــا 0/1 درصــد و در خــار بــه 
ــه  طــور ثابــت  مناطــق ECA ایــن مقــدار همچنــان ب
ســولفور  درصــد   3/5 یــا   PPM هــزار   35 بــا  برابــر 
کلیــه شــناورها  بــدون تغییــر بــه  عنــوان اســتاندارد در 

الزم اجــرا شــد.
همچنیــن بــر اســاس قوانیــن بین المللــی در بحــث 
اصلــی  موتــور  گــزوز  ا دود  از  خروجــی   NOX میــزان 
 ،2020 ســال  از  قبــل  تــا   ECA مناطــق  در  شــناور 
3/4 رعایــت   gr/kwh از  بایــد به کمتــر  ایــن میــزان 

شــود.

کسیدنیتروژن13 استاندارد انتشار  ا
اســاس  بــر   NOX میــزان  بــاالی  حــد  محــدوده 
اســتاندارد بین المللــی ســازمان جهانــی دریانــوردی 
شــناور  موتــور  ســرعت  و  موتــور  ع  نــو بــه  بســتگی 

جهــــــانی سبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز  
با مدیریت بهینۀ مصرف انرژی

] مهندس محمد خاكپورفرد   [  ] عضو هيئت علمی موسسه آموزشی كشتيرانی جمهوری اسالمی ايران  [ 
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 بــر اســاس قوانیــن بین المللــی در 
از  وجــی  خر  NOX میــزان  بحــث 
شــناور  اصلــی  موتــور  وز  اگــز دود 
در مناطــق ECA تــا قبــل از ســال 
از  بایــد به کمتــر  ایــن میــزان   ،2020

gr/kwh 3/4 رعـــایت شود.

کاهــش مصــرف ســوخت، پاییــن 
ــودگی ــزان  آلــــــــــــــــــ ــدن میــــــــــــــــــ آمــــ

روان  ســالمت  زیســت،  محیــط   
ویژگــــــــــــــی های  از   ... و  خدمــه 
ــار   ــدید به شمـــــــ ــی های جـــــــ کشتــــــــ

ود. مــی ر

رانــش  انــرژی خورشــیدی جهــت  از  اســتفاده   -13
شــناور؛

جلــوی  قســمت  روی  بــر  بادگیــر  از  اســتفاده   -14
کــی  کاهــش ضریــب مقاومــت اصطکا شــناور جهــت 

بدنــۀ بــاالی آبــی شــناور.
از  اســتفاده  بــر  عــاوه   )2( ع  نــو کشــتی های  بــرای 
مالــکان  شــناورها،  طراحــی  و  ســاخت  در  فّنــاوری 
بایــد  نیــز  تکنولوژی هــا  ع  نــو ایــن  از  کشــتی ها 
انــرژی  کارآمــدی  مدیریــت  ح  طــر خصــوص  در 
انجــام  را  بهینــه  اســتفادۀ   18)SEEMP(کشــتی
ــور  ــرد موت ــوۀ عملک ــه نح ــتر ب ــن روش بیش ــد. ای دهن
قطعــات  انتخــاب  همچنیــن  برمی گــردد.  اصلــی 
اصلــی در زمــان  تعمیــرات شــناور و نحــوۀ مدیریــت 
کشــتی در اســتفاده از دســتگاه های موجــود  بــر روی 

جملــه: از 
جهــت  بدنــه  مناســب  دریایــی  رنــگ  انتخــاب   -1
کاهــش  و  شــناور  زیرآبــی  ســطح  آلودگــی  کاهــش 

شــناور؛ کــی  اصطکا مقاومــت  ضریــب 
2- نحــوۀ اســتفاده از انرژی هــای برگشــت پذیر دود 

خروجــی موتــور اصلــی؛
کشــتی  3- اســتفاده از سیســتم های موجــود بــر روی 
)شــاخص اندازه گیــری قــدرت/ نیــرو(19 در زمان هــای 
ــوخت ــرف س ــزان مص ــش می کاه ــور  ــه  منظ ــاص ب خ

 شناور؛
4- جلوگیری از آلودگی سطح پروانه شناور؛

در  موجــود  جدیــد  سیســتم های  از  اســتفاده   -5
کاهــش مصــرف ســوخت  موتــور شــناور، در جهــت 

اقتصــادی؛ ســرعت  بــا  همــراه  شــناور 
تمامــی  در  شــناور  آبخــور  بــر  نظــارت  سیســتم   -6

شــناور؛ آزادی  درجــه  شــش  حالت هــای 
مناســب  ناوبــری  سیســتم های  از  اســتفاده   -7

ناوبــری؛ مســیر  صحیــح  انتخــاب  جهــت 
پروانــۀ  در  جدیــد  طراحی هــای  از  اســتفاده   -8
شــناور، جهــت بــاال بــردن راندمــان پروانــۀ شــناور.

کشــتی های جدیــد  بایــد  بــر طبــق قوانیــن اســتاندارد، 
بــه میــزان 10 درصــد افزایــش انــرژی را تــا ســال 2020 
ــه  ک ــه ای  گون ــه   ــد. ب کنن ــاظ  ــود لح ــناورهای خ در ش
کاهــش 20  ایــن افزایــش 10 درصــد انــرژی همــراه بــا 
ایــن  تــا ســال 2025 و 2030  CO2 باشــد و  درصــد  
افزایــش انــرژی بایــد بــه ترتیــب برابــر بــا 20 درصــد  
ــازندگان  ــان و س ــن طراح ــوند؛ بنابرای ــد ش و 30 درص
کننــد  شــناورها و تکنولــوژی  بایــد شــرایطی را مهیــا 
کــه ایــن افزایــش بهــرۀ انــرژی در شــناور قابــل دســت 
از  موتــور  تــوان  اندازه گیــری  بــرای  شــود.  یافتــن 

اســتفاده می کننــد.  )RMI( دســتگاه

کشتی مدیریت بهینه مصرف انرژی بر روی 
طبــق قوانیــن ســازمان جهانــی دریانــوردی مدیریــت 
کشــتی را مدیریــت  مصــرف بهینــه انــرژی بــر روی 
کشــتی  عملکــرد بهینــه موتــور می نامنــد و عملیــات 

داشــت. خواهــد 
گلخانه ای14 گازهای  انتشار 

کنتــرل میــزان  بــرای  ســازمان جهانــی دریانــوردی 
 MARPOL Annex کتابچۀ گلخانــه ای در  گازهــای 
VI, CHAPTER 4 دو راهــکار اســتاندارد را بــرای دو 

ع شــناور بــه دو روش ذیــل بیــان می کنــد. نــو
می باشــند.  ســاخت  حــال  در  کــه  کشــتی هایی   -1

)NEW SHIP(
کشــتی های  یــا  ســاخت  حــال  در  کشــتی های   -2

)NEW & EXISTING SHIP( موجــود. 
ع )1( بحــث اصلــی در رابطــه بــا  بــرای کشــتی های نــو
15) EEDI( شــاخص طراحــی مصــرف بهینــۀ انــرژی
کــه بیشــتر بــه نحــوۀ ســاخت و اســتفاده از   می باشــد 
کلیــه قطعــات، مخصوصــًا قطعاتــی  اســتانداردها در 
پرداختــه  می شــود،  اســتفاده  اصلــی  موتــور  در  کــه 
کاهــش میــزان شــاخص طراحــی مصــرف  ــا  اســت. ب
بهینــه انــرژی از ســال 2015 تــا ســال 2040، مقــدار 
کــم  CO2 برحســب میلــی تــن بــر ســال بــه  تدریــج 

ــد. ــد ش خواه
کاهــش  کــه ســبب  در همیــن رابطــه عوامــل مؤثــری 
ــا افزایــش میــزان شــاخص طراحــی مصــرف بهینــۀ  ی

ح ذیــل اســت: انــرژی می شــوند بــه شــر
1- بهینه سازی ابعاد و شکل بدنه شناور؛

ــاال در  ــت ب ــا مقاوم ــا ب ــبک ام ــواد س ــتفاده از م 2- اس
ــناور؛ ــاخت ش ــۀ س زمین

بــرای  3- اســتفاده از رنگ هــای دریایــی ضدخــزه 
پوشــش بدنــۀ شــناور؛

زیرآبــی  ســطح  روی  بــر  از حباب ســاز  اســتفاده   -4
کــی  اصطکا ضریــب  کاهــش  جهــت  شــناور  ســینۀ 

شــناور؛ زیرآبــی  ســطح 
بــا  همــراه  بدنــه  فــرم  طراحــی  بهینه ســازی    -5
بهینه ســازی طراحــی فــرم پروانــه شــناور در جهــت 
کــردن جریــان آب بــر روی پروانــه و اســتفاده  هدایــت 

از نیــروی تراســت بهتــر و بهینه تــر؛
6- اســتفاده از دو پروانــه بــه  صــورت ســری بــر روی 

بافــت پروانــه بــا چرخــش در جهــات مختلــف؛
7- اســتفاده از موتورهــای جدیــد دریایــی از جملــه 
تزریــق ســوخت  دارای  کــه  دریایــی ای  موتورهــای 
)  COMMON RAIL می بــــــــــاشند.  الکترونیــک 

 SYSTEM(
دود  برگشــت پذیر  انرژی هــای  از  اســتفاده   -8

شــناور؛ ژنراتورهــای  و  اصلــی  موتــور  خروجــی 
یــا  دوگـــــــــانه سوز16  مــــــــــوتورهای  از  اســتفاده   -9

گازســوز17؛ پایــه  موتورهـــــــای 
10- استفاده از مولدهای هیبریدی یا برقی؛

کنتــرل ســرعت بــرای  11- اســتفاده از دســتگاه های 
کنتــرل  همچنیــن  و  پمپ هــا  و  موتورهــا  کنتــرل 

شــناور؛ روی  بــر  موجــود  فن هــای 
12- اســتفاده از انرژی هــای طبیعــی )بــاد، مــوج و 

...(؛
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ــه مکانیزمــی اطــاق  ــز ب )SHIP OPERATION( نی
انــرژی  می توانــد  اپراتــور  آن  کــه  توســط  می شــود 
بهینــه ای بــر روی شــناور داشــته باشــد. ایــن قانــون 
شــناورهای  همــه  روی  بــر  میــادی   2013 ســال  از 
زیــر  عوامــل  بــه  کــه  شــد  الزم االجــرا  اقیانوس پیمــا 

دارد: بســتگی 
1- محاســبۀ دقیــق انــرژی تولیدشــده توســط موتــور 

اصلــی بــرای هــر ســفر دریایــی؛
راندمــان دســتگاه  افزایــش  و  ارتقــای سیســتم   -2

اپراتــور؛ توســط 
3- نظارت بر دستگاه ها به  صورت مستقیم؛

4- ارتقــای سیســتم رانــش موتــور اصلــی در صــورت 
گونــه تغییــر و تبدیــل )به روزرســانی(. هــر 

ــر روی  ــرژی ب ــه  منظــور مدیریــت مصــرف بهینــۀ ان ب
بهینــۀ  مصــرف  مدیریــت  شــاخص  از  کشــتی  بایــد 

کــرد. یــا )EEOI(20 اســتفاده  انــرژی 

دیگر قوانین
مواد تخلیه کننده ازن	 

کتابچــۀ مقابلــه بــا آلودگــی محیط زیســت دریایــی  در 
در پیوســت 6، شــرایط و عملیــات تخلیه ســازی مــواد 
ازن صدمــه  الیــه  بــه  باعــث می شــوند  کــه  زائــدی 
وارد شــود مشــخص شــده اســت. ایــن مــواد زائــد، 
کــه   )CFC( کلروفلوروکربــن اســت شــامل هلــون و 
ــرای نصــب وســایل  ــد ب طبــق قوانیــن اســتاندارد  بای
کشــتی ها از وســایل و دســتگاه هایی  ــر روی  ــد ب جدی
کــه حــاویCFC  نباشــند، بلکــه بایــد  اســتفاده شــود 
کشــتی ها  نصــب  در  دســتگاه هایی  و  وســایل  از 
کربــن  هیدروکلروفلــورو  حــاوی  کــه  شــود  اســتفاده 
اســتاندارد،  قوانیــن  اســاس  بــر  باشــند.   )HCFC(
ژوئــن  اول  تــا  دســتگاه ها  این گونــه  نصــب  بــرای 

ســال 2020 فرصــت داده  شــده اســت.

اعتبارنامه	 
بــرای اینکــه قوانیــن و مقــررات اســتاندارد ســازمان 
کشــتی ها مــورد قبــول  جهانــی دریانــوردی بــر روی 
کلیــه شــناورها توســط مؤسســات  واقــع شــود،  بایــد 
گــر  کــه ا گیرنــد  رده بنــدی مــورد بازدیــد و بازبینــی قــرار 
کلیــه شــرایط اســتاندارد  توســط بازرســان مؤسســات 
رده بنــدی مربوطــه مــورد قبــول واقــع شــد مــدرک 
IAPP 21 بــرای شــناور مذکــور صــادر می شــود. مــدرک 
کــه  اســت  ســاله  پنــج  اعتبــاری  دارای  صادرشــده 
کشــتی  اپراتــور   »NOX »اســتاندارد  شــرایط  تحــت 

مســئولیت اســتفاده از ایــن اعتبارنامــه را دارد.

نتیجه گیری
کــه  توســط  شــگرفی  تغییــرات  بــه  توجــه  بــا  حــال 
دریایــی  قوانیــن  در  دریانــوردی  جهانــی  ســازمان 
بــرای  زیــادی  محدودیت هــای  و  شــده  لحــاظ 

ــناورها  ــازندگان ش ــان و س ــتی ها و طراح کش ــکان  مال
گــروه، مالــکان  بــه وجــود آمــده اســت، بایــد هــر دو 
کشــتی ها،  کشــتی و همچنیــن طراحــان و ســازندگان 
مدیریــت بهینــه انــرژی را چــه در زمــان ســاخت و چــه 
در زمــان رانــش شــناور مدنظــر قرار دهنــد. با توجه به 
اینکــه قوانیــن جدیــد باعــث ایجــاد تکنولوژی هــای 
امــا  اســت،  شــده  دریانــوردی  صنعــت  در  جدیــد 
کــه  کشــتی ها را بــه ســمتی ســوق می دهــد  مالــکان 
کلیــه پرســنل و نیروهــای انســانی متخصــص  بایــد 
قوانیــن  گیــری  فرا بــه  مجهــز  ســو  یــک  از  را  خــود 
تکنولــوژی  دانــش  گیــری  فرا بــه  دیگــر  ســوی  از  و 
کننــد تــا  علــم امــروز در صنعــت دریانــوردی مجهــز 
کشــتی ها  مدیریــت مصــرف بهینــۀ انــرژی بــر روی 
بهتــر پیــاده شــود ایــن امــر عــاوه بــر صرفــۀ اقتصــادی 
بــرای مالــک شــناور، از لحــاظ زیســت محیطی نیــز مــا 
کــه در  را بــه  ســوی محیطــی ســالم ســوق می دهــد 
ــه ای  ــالم، جامع ــی س ــوان در محیط ــۀ آن می ت نتیج
ســالم داشــت و بــا فــراغ بــال و آســایش دنیایــی ســالم 
کــه در  از لحــاظ روحــی و روانــی ایجــاد خواهــد شــد 
کــردن ارزش واقعــی خــود را بــه  کار  چنیــن محیطــی 

همــه مــردم جهــان نشــان خواهــد داد.

پیشنهادها
بــر اســاس مدیریــت ریســک، در ایــران بــه  منظــور 
کمبــود ســوخت بــا ســولفور  جلوگیــری از میــزان خطــر 
کــه  پاییــن راهکارهایــی را می تــوان مدنظــر قــرار داد 

از: عبارت انــد 
1- نصب دستگاه اسکرابر بر روی کشتی جهت تهیه 
سوخت با سولفور پایین، الزم به ذکر است که نصب 
داشـت. خواهـد  بـر  در  زیـادی  هزینـۀ  دسـتگاه  ایـن 

داخــل  در  پاییــن  ســولفور  بــا  ســوخت  تهیــه   -2
کــه خــود نیــز صرفــه   کشــور )راه انــدازی پاالیشــگاه( 
ح  اقتصــادی بــه همــراه دارد. )به عنــوان یــک طــر

نگریســت(. آن  بــه  بایــد  ملــی، 
کشتــــــــــی هـــــــــــــا بــه شکـــل 3- تغییــــــــــر  ســـــــــوخت 
 gas injection )این گونــه تغییــرات همــراه بــا هزینــه 

می باشد(.
 4- طبــق اســتانداردها بایــد میــزان NOx خروجــی 
بــه مقــدار gr/kwh 3/4 کاهــش یابــد. بــه ایــن معنــی 
کاهش دهنــده  دســتگاه  بــه  را  کشــتی ها  بایــد  کــه 

کــرد، دســتگاه هایی هماننــد: میــزان NOx مجهــز 
1-low pressure SCR )Selective Catalytic 
Reactor(   
2- high pressure SCR
3- Exhaust Gas Recirculation )EGR(

ح بــاال، مســئوالن بایــد  بــه  بنابرایــن در هــر دو طــر
الزامــات  از  کــه  هزینه هــا«   « و  کار«  انجــام  »زمــان 

کننــد. توجــه  می باشــد.  ح  طــر انجــام  اصلــی 

پی نوشت:
1- ENERGY EFFICENCY
2- Design
3- Operation
4- Retrofit
5- Air pollution 
6- Nitrogen oxides or NOX      
7- sulfur oxides or SOX
8- volatile organic compound(VOC)
9- carbon monoxides or CO 
10- carbon di oxides 
11- EMISSION CONTORL AREA(ECA) 
12- SOX EMISSION STANDARD
13- NOX EMISSION STANDARD 
14- GREEN HOUSE  GAS  EMISSION
15- ENERGY EFFICENCY DESIGN INDEX 
(EEDI) 
16- dual fuel
17- gas injection 
18- SHIP ENERGY EFFICENCY MANGMENT 
PLAN (SEEMP)  
19- POWER MEASURING INDICATOR (PMI)
20- ENERGY EFFICENCY OPERATIONAL 
INDICATOR  (EEOI)
21- INTERNATIONAL AIR POLLUTION 
PREVENTION (IAPP)

رات  مقــر و  قوانیــن  اینکــه  بــرای 
جهانــی  ســازمان  استــــــــــــــــــاندارد 
وی کشتــــــــی ها  یانــــــــوردی بــر ر در
شــود،  بایــد  واقــع  قبــول  مــورد 
کلیــه شــناورها توســط مؤسســات 
بینــی  رده بنــدی مــورد بازدیــد و باز

گیرنــد. قــرار 



تیر و مرداد  1398 شماره  255 56

دريا و كشتی

 ] مترجم: جمال آخوندزادگان  [   ] كارشناس ارشد دفتر تحقيق و توسعه فنی [ 

در  ســــــــــریع  پیشــــــــــــرفت 
تکنــــــــولوژی های دریـــــــایی 
ــای اخیــر باعــث  در دهه هـــــــ
تغییــرات در شــکل و شــمائل 
دریایــی شــده  ارتبــــــــــاطات 
ــرگونی تــا  اســت. ایــن دگـــــــــــ
جایــی ادامــه خواهــد یافــت 
کشــتی، شــرکت های مدیریــت  تــا عملکــرد مالــکان 
کشــتی و همچنیــن زندگــی دریانــوردان را نیــز تحــت 

تأثیــر خــود قــرار دهــد.
کــه توســعه تکنولــوژی ماهــواره و  بــه نظــر می رســد 
ــر را در بخــش ارتباطــات  نیــروی آن بزرگ تریــن تأثی
کــه صنعــت  دریایــی بگــذارد و ایــن در حالــی اســت 
از  جدیــدی  فــاز  بــه  ورود  حــال  در  کشــتیرانی 

اســت. شــدن  دیجیتالــی 

از  می تــوان  خصــوص  ایــن   در  تأثیرگــذار  مــوارد  از   
ورود VSAT بــه ایــن صنعــت نــام بــرد. از آنجایــی 
کــه ایــن تکنولــوژی پیشــرفته و مثمرثمــر بــوده، در 
ــه  ک کشــتی های تجــاری ای  گذشــته تعــداد  10ســال 
رفــاه  ارتباطــات عملیاتــی و همچنیــن  بــرای  آن  از 
کارکنــان اســتفاده می کننــد بیــش از دو برابــر شــده 

اســت.
ترمینــال  هــزار   30 حــدود  می شــود  زده  تخمیــن 
هســتند.  فعــال  حاضــر  حــال  در  دریایــی   VSAT
انتظار می رود در دو تا ســه ســال آینده بیش از  3000 
کشــتی دیگــر بــه ایــن تکنولــوژی تجهیــز  تــا 4000 
کــه طبــق پیش بینــی، اســتفاده  شــوند. در صورتــی 
کشــتی ها از تکنولــوژی VSAT ادامــه یابــد در ایــن 
کــه بــه ایــن تکنولــوژی مجهــز  کشــتی هایی  صــورت 
کــه از  کشــتی هایی خواهنــد بــود  می شــوند بیشــتر از 

آن بی بهره انــد. رســیدن بــه ایــن نقطــه یعنــی تجهیــز 
 VSAT بــه  جهــان  کشــتی های  از  نیمــی  از  بیــش 
می شــود. بــازار  در  جامــع  دگرگونــی  یــک  موجــب 

تکنولــوژی  ایــن  از  بهره منــدی  بــدون  مالــکان 
در  و  کار  نیــروی  حفــظ  در  بزرگــی  مشــکات  بــا 
بیشــتر  هزینه هــای  شــدن  متحمــل  نتیجــه 
بــود  خواهنــد  مواجــه  آمــوزش  و  اســتخدام  بــرای 
بــه  احتمــااًل  کشــتی  اجاره کننــدگان  همچنیــن 
کــه بــه VSAT مجهــز هســتند  کشــتی هایی  اجــاره 
کــه  چــرا  می دهنــد  نشــان  بیشــتری  عاقه منــدی 
دسترســی راحت تــر و ســریع تر بــه اطاعــات مربــوط 
بــه ایمنــی، ارزیابــی کشــتی و همچنیــن اطاعــات بــار 

داشــت. خواهنــد  آنایــن  صــورت  بــه   را 
 VSAT ــرای ــتی ب کش ــکان  ــه مال ک ــی  ــی از دالیل بعض
ســرمایه گذاری نکرده انــد و هنــوز از آن بی بهره انــد 

آيا ماهواره های دريايی با تغييرات همراه می شوند؟

گسترش اینترنت پرسرعت در تار و پود
 حمل ونقل دریایی
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 30 حــدود  می شــود  زده  تخمیــن 
یایــی  در  VSAT ترمینــال  هــزار 
هســتند.  فعــال  حاضــر  حــال  در 
ود در دو تــا ســه ســال  انتظــار مــی ر
آینــده بیــش از 3000 تــا 4000 کشــتی 
تجهیــز  تکنولــوژی  ایــن  بــه  دیگــر 

شــوند.

نیــز  ایــن  کــه  اســت  آن  بــاالی  نســبتًا  هزینه هــای 
کــه اپراتورهــای  ــه زودی مرتفــع خواهــد شــد، چــرا  ب
ماهــواره ای در حــال ســرمایه گذاری بــرای راه انــدازی 
1)XTS( بــاال تــــــــــوان  بـــــــا شــدت  مـــــــــاهواره های 
ــرای اضافــه   و همچنیــن اســتفاده از یونیت هایــی ب
ــردن طــول عمــر ماهواره هــای موجــود می باشــند. ک

یونیــت  ایــن  از  اســتفاده  زمینــه  در   INTELSAT  
»اینتلســت«  ســــــــــــودای  اســت.  پیشــرو  ماژول هــا 
کــه می تواننــد  کــه بــرای ایــن ماژول هــا  ایــن اســت 
تأمیــن  کننــد  نوســازی  را  ســوخت  ســلول های 
کــه اواًل طــول عمــر در  کنــد. بــه ایــن ترتیــب  مالــی 
گــردد، ثانیــًا ارتباطــات  ماهواره هــای موجــود اضافــه 
ســرویس دهندگان  اینکــه  بــه  نیــاز  بــدون  دریایــی 
بــــــــرای  عظیمــی  ســــــــرمایه گـــــــــذاری  بخــــــــواهند 
ــود. ــظ ش ــان حف ــد، همچن کنن ــد  ــای جدی ماهواره ه

گفتــه اســت احتمــااًل  یــک مدیــر ارشــد در »اینتلســت« 
ماهواره هــای  بــرای  ماژول هــا  ایــن  از  اســتفاده 
کشتـــــــی های  بــه  ســــــــــرویس دهنده  مخــــــــابراتی 
ــد  ــرار خواه ــال ق کاری امس ــه  ــا در برنام اقیانوس پیم

گرفــت.
ایــن تکنــــــــولوژی ای بــه اپـــــــــراتورهای مــــــــاهواره 
 XTS ــاهواره های ــر روی مــــــــ کــه بــــ اجــازه می دهــد 
کننــد، ایــن ماهواره هــا بــا اســتفاده از  ســرمایه گذاری 
انتشــار صدهــا پرتــو، پهنــای بانــدی بــا شــدت بــاال 

پوشــش خــود را ارائــه می دهنــد.
امــور  در   VSAT بــرای  کــه  تکنــــــولوژی   ای  هــر 
ــرای پیش بینــی  دریایــی اســتفاده شــود الزم اســت ب
مشــکات در عملکــرد و خرابی هــای بالقــوه قبــل از 
اینکــه منجــر بــه قطــع یــا اشــکال در ارتباطــات شــود، 
گــردد. یــک راهــکار یــا تکنولــوژی همــراه آن ارائــه 
VSAT  ایــن نیــاز در آینــده نزدیــک دســت اندرکاران

ســامانه های  تــا  داد  خواهــد  ســوق  ســویی  بــه  را 
همچنیــن  دهنــد،  توســعه  را  مصنوعــی  هــوش 
توســعه در اســتفاده از ماشــین خودآمــوز مخصوصــًا 
بــرای پیش بینــی و رفــع مشــکات VSAT قبــل از 

ع را شــاهد خواهیــم بــود. وقــو
کــه تکنولــوژی ماهــواره در حــال تکامــل  همیــن  طــور 
جدیدتــر  نســل  کــه  پیداســت  وضــوح  بــه  اســت 
ثــــــــابت  مــــــــدار  از سیستــــــم هــــــای  مـــــــاهواره هـــــا 

)Geostationary(2 فاصله می گیرند.
نظــر  در  ماهــواره  اپراتورهــای  آینــده  ســال  پنــج  در 
کــه ماهواره هــای ارائه دهنــده، پهنــای بانــد  دارنــد 
بیشــتری بــا مــدار پاییــن LEO 3 را بــه هــوا پرتــاب 
بــه ماهواره هــای مــدار  آنهــا نســبت  کننــد و تعــداد 

ثابــت افزایــش خواهــد داشــت.
اولیــن صــور فلکــی ماهواره هــای تجــاریLEO  بــرای 
در   ONEWEB شــرکت  توســط  کنــون  هم ا  VSAT
گــروه از ایــن ماهواره هــا  دســت توســعه اســت و اولیــن 

گرفــت. در فوریــه 2020 در مــدار قــرار خواهنــد 
بــر  ماهــواره ای  پوشــش  ایــن  بــه  دسترســی  بــرای 

در  بیشــتر  کــه  معمولــی   VSAT آنتن هــای  خــاف 
از  اســت  معمــول  جهــان  کشــتیرانی های  نــاوگان 

می شــود. اســتفاده  تخــت  پنــل   ترمینال هــای 
کنــون  در حقیقــت آنتن هــا بــا پنل هــای تخــت هم ا
کــه  وی ســت هایی  بــرای  موفقیت آمیــز  طــور  بــه  
مــورد  می کننــد  اســتفاده   LEO ماهواره هــای  از 
گرفتــه و نمایــش داده شــده اســت. قــرار  آزمایــش 

بــه نظــر می رســد نصــب و راه انــدازی ایــن سیســتم 
کشــتی ها بــا ســرویس  کــه عنوانــی همچــون اولیــن 
ماهــواره ای VSAT بــا پنل هــای تخــت را بــه همــراه 

دارد، اجتناب ناپذیــر اســت.
ــرای  ــف ب ــه عط ــک نقط ــد و ی ــه جدی گزین ــک  ــن ی ای
کارکنــان  تحویــل اینترنــت پــر ســرعت بــه مســافران و 
تجــاری  بــازار  در  زودی  بــه  کــه  کشتی هاســت 

کــرد. کشــتیرانی ظهــور پیــدا خواهــد 

پی نوشت:

1- Extreme Throughput Satellite (XTS)
شريک  و  پاناسنيک  شركت  توسط  ماهواره ها  اين   
باالتر  سرعت  با  و  بهتر  سرويس دهی  برای  تجاری اش 

توسعه يافته اند.

2 - Geosynchronous Equatorial Orbit (GEO) 
با  هستند  ماهواره هايی  استشنری  ژيو  ماهواره های 
اين  استوا.  خط  باالی  كيلومتر  هزار   26 حدود  ارتفاعی 
ماهواره ها همواره در جهت گردش زمين و با سرعت يکسان 
همواره  زمين  از  نقطه  يک  در  بنابراين  گردش هستند،  در 

قابل رويت توسط گيرنده می باشند. 
3- Low Earth Orbit (LEO)
 ماهواره های مدار پايين، ماهواره هايی هستند كه ارتفاعی 
اينکه  برای  ماهواره ها  اين  دارند.  كيلومتر   2000 حدود 
دارند،   احتياج  كمتری  انرژی  به  بگيرند  قرار  مدار خود  در 

همچنين پهنای باند بيشتر و تأخير زمانی كمتری دارند.

 برگرفته از سايت  مارين ديجيتال
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دريا و كشتی

اســتان  ســاحلی  شــهرهای  از  یکــی  فریدون کنــار 
کــه از شــمال بــا دریــای خــزر، از شــرق  مازنــدران اســت 
بــا  از جنــوب  و  بــا محمودآبــاد  غــرب  از  بابلســر،  بــا 

اســت.  آمــل همســایه  و  بابــل  شــهرهای 
بــه  بنــدر  عنــوان  بــه   1369 ســال  در  فریدون کنــار 
تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید و در ســال 
آن  حوضچــۀ  و  موج شــکن  اســکله،  ســاخت   1381
پایــان یافــت. در دی مــاه ســال 1385 پــس از بازدیــد 
رئیــس جمهــور وقــت از اســتان مازنــدران، ایــن بنــدر 
بــه عنــوان مــرز مجــاز دریایــی در ســال 1386 -بنابــه 
کمیــت  حا اعمــال  بــا  و  اساســی  قانــون   44 اصــل 
ســازمان بنــادر و دریانــوردی- بــه بخش خصوصــی 
مــاه  بهمــن   21 تاریــخ  در  نهایــت  در  و  شــد  گــذار  وا
1386پــس از طــی مراحــل قانونــی بــه عنــوان بنــدر 

کــرد. چند منظــوره رســمًا فعالیــت خــود را شــروع 
 بنــدر فریدون کنــار شــاهراه آبــی شــمال ایــران اســت. 
کاالهــا  کشــتی های تجــاری پــس از تخلیــه و بارگیــری 
در دیگــر بنــادر اســتان مازنــدران، از طریــق ایــن راه 

آبــی بــه ســمت مقصــد حرکــت می کننــد.
بنــدر فریدون کنــار از طریــق دریــا می توانــد بــا ســایر 
کشــورهای حاشــیۀ دریــای خــزر ماننــد روســیه،  بنــادر 
آذربایجان، ترکمنســتان و قزاقســتان ارتباط مستقیم 
دریایــی داشــته باشــد. ایــن بنــدر از طریــق دریــای 
خــزر، رود ولــگا و دریــای بالتیــک بــه بنــادر عمــده 
گ، اســتکهلم و  کپنهــا شــمال اروپــا ماننــد هامبــورگ، 
روتــردام ارتبــاط می یابــد.  همچنیــن از طریــق دریــای 
کانــال ولــگا - دن می توانــد بــه دریــای آزوف  خــزر، 
متصــل شــود و از راه دریــای ســیاه بــه دریــای مدیترانه 
برســد و از ایــن طریــق بــه بنــادر جنوبــی اروپــا، بنــادر 

شــمالی آفریقــا و ســایر بنــادر جهــان راه یابــد.
بنــدر  اولیــن  عنــوان  بــه  فریدونکنــار  بنــدر 
محوطــۀ  هکتــار   45 دارای  بخش خصوصــی 
متــر،   380 طــول  بــه  اســکله  پســت  ســه  بنــدری، 
تجهیــزات مناســب بنــدری اســت و قابلیت پهلودهی 

دارد. را  ظرفیــت  تــن   7000 تــا  شــناورهایی 
ایــن بنــدر در بخــش نفت و گاز فعال اســت و مســیری 
کشــتی های روســی و حــوزۀ اروپــای  مطمئــن بــرای 

شــرقی اســت.
کانــال و حوضچــۀ  در ســال 1395 عملیــات الیروبــی 
کشــتی ها در ایــن بنــدر انجــام شــد. در ایــن  دسترســی 
کانــال از ســه متــر و50 ســانتی متر  عملیــات، عمــق 
الیروبــی  بــا  رســید.  ســانتی متر  و20  متــر  چهــار  بــه 
کشــتی های  ــر شــدن آن،  ــار و عمیق ت بنــدر فریدونکن

کننــد. بزرگ تــر می تواننــد در ایــن بنــدر پهلوگیــری 
از دیگــر امتیــازات ایــن بنــدر، تأسیســات بنــدری و 

ترانزیــت دریایــی آن اســت. براســاس آمــار اعــام شــده 
گمــرک فریدون کنــار، در ســه ماهــه نخســت  از ســوی 
کاال، از مــرز دو میلیــون و  امســال ارزش صــادرات انــواع 

گذشــت.  412 هــزار دالر 
ــن  ــه 576 ت ــرک ب گم ــن  ــادرات از ای ــدت ص ــن م در ای
گذشــته  کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال  رســید 
از نظــر ارزشــی رشــد 48 درصــدی را نشــان می دهــد.
اقــام عمــده کاالهــای صادراتــی در ســه ماهۀ نخســت 
مــواد  شــامل  فریدون کنــار،  گمــرک  از   98 ســال 
کتــور،  خ ترا کف پــوش، قطعــات چــر شــوینده، فــرش، 
کشــورهای عــراق،  کــه بــه  کنســرو  و ... بــوده  نمــد، 

کویــت و افغانســتان صــادر شــده اســت. ایتالیــا، 
همچنیــن در ســه ماهــۀ  اخیــر ســال جــاری، 40 هــزار 
ــه ارزش 13میلیــون و 436 هــزار دالر  کاال ب ــواع  ــن ان ت
ــر  ــه ب ک ــد  ــور ش کش ــار وارد  ــرک فریدون کن گم ــق  از طری
اســاس آمارهــا از نظــر وزنــی و ارزشــی بــه ترتیــب رشــد 
اول   بــا ســه ماهــة  را در مقایســه  30 و 11 درصــدی 
کاالهــای  عمده تریــن  می  دهــد.  نشــان   97 ســال 
معدنــی،  پایــه  روغــن  دامــی،  ذرت  شــامل  وارداتــی 
ــًا از  کــه عمدت ــوده  جــو و ســایر فراورده هــای غذایــی ب
ــی و  ــدۀ عرب ــارات متح ــیه، ام ــراق، روس ــورهای ع کش

گمــرک شــده اســت.  ارمنســتان وارد ایــن 
کاالهــای اساســی  ــادل  ایــن بنــدر نقــش مهمــی در تب
از جملــه غــات، فــوالد، روغــن و مــواد نفتــی دارد و 
همچنیــن مرغوب تریــن و بزرگ تریــن قطــب تولیــد 

برنــج و خاویــار در ســطح دنیاســت.
کیلــکا، قــزل آال،  کپــور،  کفــال، ســفید،  انــواع ماهــی 
بنــدر  ایــن  ماهی هــای  جملــه  از   ... و  بــرون  اوزون 
اســت. میــزان بارندگــی در ایــن شهرســتان بــه 900 
ــر در ســال می رســد. فصــل بارندگــی در تمــام  میلی مت

ســال بــه جــز ماه هــای تیــر و مــرداد، ادامــه دارد. 
گردشــگری  جاذبه هــای  فریدون کنــار  شهرســتان 
از  خــزر  دریــای  زیبــای  ســواحل  دارد.  فراوانــی 

شهرســتان  ایــن  جاذبه هــای  منحصربه فردتریــن 
اســت. ســواحل زیبــا و بکــر ایــن شهرســتان موجــب 
گردشــکران و  ــادی از  ــا ســاالنه تعــداد زی شــده اســت ت
کشــور جــذب ایــن شــهر شــوند. ســواحل  مســافران 
کــه بــه دلیــل ماســه ای بــودن، مســابقات  زیبایــی 
هندبــال،  فوتبــال،  همچــون  ســاحلی  مختلــف 
والیبال، دو و میدانی، جشــنواره مجســمه های شــنی 

می کنــد. میزبانــی  را   ... و 
کیلومتــر،   10 از  بیــش  امتــداد  بــا  ماســه ای  ســاحل 
زیســتگاه بین المللــی درنــای ســیبری، پــل تاریخــی 
شهرســتان فریدون کنــار، زمین هــای شــالیزاری، بــازار 
بــزرگ ماهی فروشــان، بــازار فصلــی پرنــدگان وحشــی، 
بــاغ پرنــدگان، مســجد جامــع بهرامــی، شــنبه بــازار،  
گردشــگری ایــن  پــل میــاد و ... از جملــه مکان هــای 

شهرســتان اســت.
جنگل هــای سرســبز در ایــن شهرســتان بالــغ بــر 62 
بــرای  کــه می توانــد موقعیــت خوبــی  هکتــار اســت 

گردشــگران باشــد. جــذب مســافران و 
دیگــر  از  جزیــن  و  اســبوکا  ســوته،  جنــگل  ســه 
جزیــن  کــه  می باشــد  شهرســتان  ایــن  جاذبه هــای 
تنــوع  بــا  شهرســتان  ایــن  جنــگل  شــاخص ترین 

اســت.  درختــی  گونه هــای 
تــاالب  فریدون کنــار در جنــوب شــرقی ایــن شــهر واقــع 
شــده اســت. بــرای نخســتین بــار در خاورمیانــه مرکــز 
پرنده شناســی در تــاالب  بین المللــی ایــن شــهر احــداث 
شــد. وســعت ایــن تــاالب 5400 هکتــار اســت. وجــود 
تنــوع گیاهــان و جانــوران آبــزی در ایــن تــاالب موجــب 
کوسیســتم   شــده اســت تــا ایــن تــاالب بــه غنی تریــن ا

کشــور تبدیــل شــود.  تاالبــی شــمال 
ایــن تــاالب در فصــل زمســتان میزبــان حــدود100 هــزار 
پرنــده مهاجــر اســت. در ایــن فصــل درناهــای ســیبری 
ــاز  ــیه ب ــه روس ــار ب ــل به ــد و اوای ــاالب می آین ــن ت ــه ای ب

می  گردنــد.

امکانات و موقعيت بندر فريدون  كنار را بيشتر بشناسيم؛

شاهراه آبی شمال ایران
 ] محبوبه عسکری   [ 
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دريا و كشتی

 ] رضا مؤيدی  [  

بـــــررسی مسئولیت های فــــــورواردرهـــا در نظام 
بین المللی

کارگــزار اصیــل خــود بــه دو دســته  برابــر مقــررات فیاتــا 
کــه  کارگزارانــی  تقســیم می شــود یکــی آن دســته از 
کــه  کاال را بــه عهــده می گیرنــد  رأســًا مســئولیت حمــل 
 Performing Carrier یــا  کارگــزار اصیل کریــری  بــه 
کــه رأســًا  کارگزارانــی  معــروف شــده اند و دســتۀ دوم 
ــه  ــه ب ــد بلک ــده ندارن ــه عه کاال را ب ــل  ــئولیت حم مس
انجــام خدماتــی  بــه  متعهــد  ســند صــادره  موجــب 
می شــوند و صرفــًا مســئولیت انجــام آن خدمــات را 
کارگــزاران اصیــل غیرکریــری  کــه بــه  بــه عهــده دارنــد 

یــا Agents معــروف شــده اند.
کارگــزاران اصیــل نــه تنهــا از حیــث حقــوق و  بنابرایــن 
وظایــف بلکــه از حیــث مســئولیت بــا یکدیگــر تفــاوت 
کریــری از آنجــا  کارگــزار اصیــل  کــه  گونــه ای  دارنــد بــه 
کــه مســئولیت ناشــی از حمــل را بــه عهــده دارد از 

کارگــزار  مســئولیت ها و وظایــف بیشــتری نســبت بــه 
اصیــل غیرکریــری برخــوردار خواهــد بــود.

بــارز  از مصادیــق  مــورد  بررســی چنــد  بــه  ادامــه  در 
روابــط  در  اســت  ممکــن  کــه  مســئولیت هایی 
فی مابیــن فورواردرهــا بــا طــرف قــرار داد بــروز می کنــد 

پرداخــت.  خواهیــم 
 الف) مسئــــولیت خســـــارت نــــــاشی از بستــــه بندی 

کاال نامناسب 
ــه از بســته بندی  ک ــران خســارتی  ــرای جب ــورواردر ب ف
برابــر  در  می شــود،  حــادث  کاالهــا  نامناســب 
کاال مســئول نخواهــد  حمل کننــدۀ اصلــی یــا صاحــب 
بــود، مگــر اینکــه ضمــن قــرارداد مســئولیت ایــن امــر 
گــر در مــدت زمانــی معقــول  بــه عهــدۀ وی باشــد؛ امــا ا
کاال را از ایــن امــر مطلــع  و بــه نحــو مقتضــی صاحــب 

کنــد از وی رفــع مســئولیت خواهــد شــد.
کنتــرل بســته بندی و  گــر فــورواردر مســئول  معمــواًل ا

ــث  ــص ثال ــان متخص کارشناس ــا  ــار باشــد، خــود ی مه
در ایــن خصــوص مطابــق با اســتانداردهای شــناخته 
گــر فــورواردر  شــده ماننــد  ISO اقــدام می کننــد. پــس ا
کاالهــا نباشــد، مســئول جبــران  مســئول بســته بندی 
خســارت ناشــی از تأخیــر در ارســال محمولــه از بابــت 
کــردن بســته بندی  زمــان تلــف شــده جهــت برطــرف 
گرفتــه  کاال، یــا تغییــرات صــورت  و مهــار نامناســب 
کلــی  در ماهیــت محمولــه نخواهــد بــود. بــه طــور 
کــه  نظریه هــای حقوقــی مبیــن ایــن مطلــب هســتند 
بــا توجــه بــه ماهیــت و نقــش فورواردرهــا و تعهــدات 
نیســت  منطقــی  کاالهــا،  بســته بندی  بــرای  آنــان 
کــه بــرای خســارت مســتقیم ناشــی از بســته بندی 
نامناســب محمولــه، مســئول باشــند؛ مگــر در صــورت 
تخلــف از مفــاد قــرارداد یــا تعــدی، تفریط و یــا غفلت.
ب) مسئــــــولیت نــــــاشـــــی از ارائـــــه خـــــــدمــــــات 

گمرکی حق العمل کاری 

ماهيت حقوقی و جايگاه فورواردرها با توجه به حقوق ايران و متون حقوقی بين المللی؛

کاال از مبدأ تا مقصد خدمت به زنجیرۀ تأمین 

افزایـش چشـمگیر حجـم  اینکـه در پـی  تـا  ایـن حرفـه وجـود نداشـت  بـرای  تاریخـی فعالیت هـای فـورواردری در دنیـا تعریفـی جامـع  علی رغـم پیشـینۀ 
گسـترش روزافـزون آن (Service And Freight Forwarding) در سـال 2004 سـازمان فیاتـا اقـدام بـه تعریـف شـرحی جامـع از خدمـات و  فعالیت هـا و 

کـه در تارنمـای ایـن سـازمان در دسـترس می باشـد. فعالیت هـای ایـن صنـف نمـود 
طبـق تعریـف ایـن سـازمان بین المللـی: فورواردینـگ و خدمـات لجسـتیک بـه معنـی هرگونـه خدمـات در ارتباط با حمل ونقـل (از طریق یک یا چند شـیوه)، 
گمرکـی،  کاال و همچنیـن خدمـات تسـهیل و مشـاوره در ایـن راسـتا می باشـد. از جملـه خدمـات مالـی،  تجمیـع، انبـارش، پـردازش، بسـته بندی و توزیـع 
گیرنـدۀ ارائـۀ آخریـن  کاال. ایـن خدمـات همچنیـن در بـر  کاال بـرای اهـداف رسـمی، خریـد بیمه نامـه، دریافـت و پرداخـت وجـوه و اسـناد مرتبـط بـا  اظهـار 

کلـی می باشـد. کاال و مدیریـت عملـی زنجیـره تأمیـن بـه صـورت  اطالعـات و فّناوری هـای روز در رابطـه بـا حمل ونقـل و انبـارش و پـردازش 
کاال، می تـوان اذعـان داشـت؛ فـورواردر بـه کسـی اطالق می شـود  البتـه بـا توجـه بـه قوانیـن مذکـور در UNCTAD/ICC در خصـوص اسـناد حمـل ترکیبـی 

کـه قـرارداد حمـل را منعقدکـرده و مسـئولیت اجـرای آن را بـه عنـوان متصـدی حمـل بـه عهـده می گیرد.
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کاال بــوده،  کــه مســئول حمــل و تحویــل  فــورواردری 
مســئول تلــف، نقصــان، آســیب یــا تأخیــر در تحویــل 
کــه ذی نفــع اثبــات  کاال می باشــد، البتــه در صورتــی 
کاال در یــد  کــه  کــه مــوارد مطروحــه هنگامــی  کنــد 
فــورواردر بــوده اتفــاق افتــاده و علــت منتســب بــه 

اســت. وی 
دیــدگاه  حقوقــی  سیســتم  هــر  تطبیقــی  دیــدگاه  از 
متفاوتــی در خصــوص مســئولیت و قواعــد مســئولیت 
کــه  دالیلــی  از  یکــی  بنابرایــن  دارد.  فورواردرهــا 
وجــود  زمینــه  ایــن  در  واحــدی  قانــون  کنــون  تا

می باشــد. مســئله  همیــن  اســت  نداشــته 
 د) مسئولیت نـــــــــاشی از ارائه خـــــــــــدمات حمــــــــــل به 

گروپاژ صورت 
گروپــاژ، وضعیــت   فراینــد حمل ونقــل تجمیعــی یــا 
ع مســئولیت فــورواردر  متفاوتــی در مــورد دامنــه و نــو
ایجــاد می کنــد. بــه  طــور مثــال، در مــورد فورواردرهــا 
کــه مســئولیت حمــل را بــه عنوان  بــه عنــوان افــرادی 
تلقــی  حمــل  متصــدی  داده انــد،  انجــام  حامــل 
و  فقــدان  هرگونــه  جهــت  از  فــورواردر  و  می شــوند 
کاال در جریــان حمل ونقــل  آســیب و نقصــان وارده بــا 
ع مســئولیت فقــط منحصــر  مســئول اســت. ایــن نــو
ــورواردر تحــت ایــن شــرایط  ــه ف ک ــه مــوردی اســت  ب

مبــادرت بــه حمــل بــار می کنــد.
فــورواردر  حالــت  ایــن  در  کــه  اســت  شــایان ذکر 
متفــاوت  کاالی  صاحبــان  از  را  مختلــف  کاالهــای 
را  مذکــور  کاالهــای  کلیــۀ  حمــل  و  کــرده  دریافــت 
واحــد  یــک  صــورت  بــه  )معمــواًل  تجمیــع  از  پــس 
بــار( بــه نــام خــود بــه عهــده می گیــرد. مســئولیت 
کــه  اســت  حملــی  ســند  صــدور  از  ناشــی  فــورواردر 
تمــام مســیر را پوشــش می دهــد و از ملزومــات ایــن 
بــه  کاال  ع خدمــات می باشــد و پــس از تحویــل  نــو
گیرنــده در مقصــد مســئولیت وی خاتمــه می یابــد. 

مســئولیت فــورواردر در ایــن فــرض یعنــی ترخیــص 
جانــب  از  او  مســئولیت  ماننــد  گمرک هــا،  از  کاال 
کــه او بــرای ایــن امــر بــه  هــر شــخص ثالثــی اســت 
ثالــث  شــخص  عنــوان  بــه  او  می گیــرد.  خدمــت 
وظیفــۀ  حمل ونقــل  فراینــد  ادارۀ  و  مدیریــت  در 
ایــن  ارائــۀ  و  کاال  تعرفــۀ  میــزان  و  ع  نــو تشــخیص 
گمــرک را بــر  اطاعــات بــه نحــو صحیــح و روشــن بــه 
گونــه اتهــام و  عهــده دارد و در نتیجــه مســئول هــر 
گمرکــی یــا اشــتباه در  نقــص تشــریفات و رویه هــای 
کاال، اشــتباه در محاســبۀ ارزش،  تخصیــص تعرفــۀ 
گونــه  کلــی هــر  کاال و بــه طــور  شناســایی نامناســب 
جرایــم و تخلفــات ناشــی از اعمــال خــود می باشــد. 
گمــرک  کاال از جانــب  وی مســئول خســارت وارده بــه 
گمرکــی نیســت امــا  یــا هــر شــخص ثالثــی در محوطــۀ 
کــه  کاال و یــا هــر شــخصی   بایــد از جانــب صاحــب 
بــه ایــن ســمت منصــوب شــده )ذی نفــع( نســبت 
تصمیــم  بــه  اعتــراض  یــا  و  مقصــر  از  شــکایت  بــه 
کلیــۀ  گمــرک اقــدام بــه عمــل آورد. او همچنیــن بایــد 
اقدامــات الزم را در جهــت صرفــه و صــاح صاحــب 
گمرکــی انجــام دهــد،  کاال در حیــن انجــام تشــریفات 
مشــتری،  کاالهــای  ترجیحــی  منشــأ  اعــام  مثــًا 
کــه در آن  )کشــورهای ترجیحــی یــا ســرزمین هایی 
خ ترجیحــی اعمــال می شــوند( بــرای  تعرفه هــا بــا نــر

کاالهــا.  یــا ترخیــص  ساده ســازی روش اظهــار 
گمــرک، فورواردر)کارگــزار( بــا امضــای  در واقــع از نظــر 
اعتبــار  مســئول  اظهــارکاال  و  گمرکــی  اظهارنامــۀ 
اســناد ارائــه شــده و انجــام ســایر وظایــف قانونــی در 

کاالی اظهــار شــده، شــناخته می شــود. خصــوص 
در  فورواردرهــا  مســئولیت  دامنــۀ  حقیقــت  در 
گمرکــی بســتگی بــه دامنــۀ وظایــف اعطــا  تشــریفات 
کاال و اقدامــات وی در ایــن  شــده از جانــب صاحــب 
جهــت دارد. البتــه ایــن امــر امــکان اعمــال مجــازات 

قانونــی بــه متهمــان یــا نماینــدۀ او را رد نمی کنــد. بــا 
گمــرک از مســئولیت  ایــن وجــود مســئوالن و مدیــران 
عنــوان  بــه  گمرکــی  حق العمــل کاران  و  فورواردرهــا 
باخبــر  کاال  اصلــی  صاحبــان  نماینــدۀ   و  عامــل 

هســتند. 
کاال   ج) مســئولیت ناشــی از عملیــات حمــل فیزیکــی 

(carrier بــه عنــوان) بــه طــور مســتقیم
پیش نویــس  و    UNCTAD/ICCقوانیــن طبــق 
نظــر  در  بــا  همچنیــن   UNIDROIT کنوانســیون 
کشــورها و شــرایط عمومــی،  ــی  گرفتــن قوانیــن داخل
امــکان  ایــن  فورواردرهــا  بــرای  حقوقــی،  مقــررات 
قــرارداد  در  مذکــور  وظایــف  کلیــۀ  کــه  دارد  وجــود 
امــر  ایــن  کــه  انجــام دهنــد  را شــخصًا  حمل ونقــل 
غ از اجــرای ایــن وظایــف توســط فــورواردر بــوده و  فــار
در جهــت انجــام تعهــدات قــراردادی تحــت مفهــوم 
کــه ایــن مفهــوم از نمایندگــی  متصــدی می باشــد. 
خللــی  میــان  ایــن  در  اصلــی  متصــدی  نقــش  بــه 
ــر اســاس  ــه ب ک ــذا وی متعهــد اســت  وارد نمی کنــد، ل
از  فراتــر  قــراردادی  هــر  در  شــده  توافــق  چارچــوب 
کنــد. باالتــر و مهم تــر از هــر  نقــش فــورواردری عمــل 
کــه ممکــن اســت فــورواردر در ایــن جایــگاه بــه  نقشــی 
ایفــای نقــش بپــردازد، نقــش متصــدی حمــل اســت 
کاال را بــا وســیلۀ  بنابرایــن، ممکــن اســت فــورواردر 
نقلیــه خــود و یــا وســیله نقلیــۀ اجــاره شــده حمــل 

ــد. کن
کــه فورواردرهــا بــه  از ُبعــد بین المللــی، در صورتــی 
کننــد، مسئولیت شــان  عنــوان متصــدی حمــل عمــل 
طبــق مفــاد پیش بینــی شــده در قوانیــن بین المللــی 
 ،1924 الهــه  قوانیــن   ،2009 روتــردام  قوانیــن  بــا 
هامبــورگ  قوانیــن   ،1968 ویزبــی  الهــه-  قوانیــن 
 )CMR / 1956( ،1999 1978، کنوانسیون مونترال
اســاس  ایــن  بــر  اســت.  برابــر   )CIM / 1999( و 
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خصــوص  در  واردر  فــور مســئولیت 
همــــــانند  اصلــی،  متصــدی  فعــل 
دیگــر  بــا  رابطــه  در  وی  مســئولیت 
بــه   کــه  اســت  ثــــــــالثی  اشــخاص 
معـــــــــامله  در  او  انتخــاب  واســطۀ 
شــرکت می کنــد. مگــر اینکــه بــه طــور 
یــح شــرط کنــد کــه از ایــن بابــت  صر

مسئولیتی به عهده نمی گیرد. 

گروپــاژ بــه دلیــل  افزایــش دامنــۀ مســئولیت در حمــل 
کاالهــای  تعــداد زیــاد محموله هاســت؛  ناهمگونــی 
اختصــاص داده شــده در محموله هــای مختلــف از 
حیــث طبیعــت آنهــا، خطــر از دســت دادن یــا آســیب 
گســترش می دهــد. در حقیقــت ایــن ریســکی  آنهــا را 
فــورواردری وجــود دارد.  کــه در ذات حرفــۀ   اســت 
آخریــن  متعــدد،  فوروراردرهــای  وجــود  صــورت  در 
کاال را بــر عهــده دارد،  کــه وظیفــۀ تحویــل  شــخصی 
امــا  یــدک می کشــد  را  میــزان مســئولیت  بیشــترین 
کــه فــورواردر در  ع حمــل ممکــن اســت  در ایــن نــو
کاال،  کنــد تلــف و یــا آســیب بــه  کــه اثبــات  صورتــی 
گروپــاژ نداشــته اســت، از  هیــچ ارتباطــی بــه حمــل 

مســئولیت مبــرا خواهــد شــد.
و(مسئولیتناشیفعلمتصدی اصلی

متصــدی  فعــل  خصــوص  در  فــورواردر  مســئولیت 
اصلــی، هماننــد مســئولیت وی در رابطــه بــا دیگــر 
کــه بــه  واســطۀ انتخــاب او در  اشــخاص ثالثــی اســت 
معاملــه شــرکت می کنــد. مگــر اینکــه بــه طــور صریــح 
کــه از ایــن بابــت مســئولیتی بــه عهــده  کنــد  شــرط 
کنــد تــا  نمی گیــرد. پــس یــک فــورواردر بایــد دقــت 
کار  بــه  ایــن خصــوص  در  را  اصلــح  حمل کننــدگان 

ــرد. گی
بــر  را  نقــش حمل کننــدۀ اصلــی  کــه  وی در جایــی 
نماینــده(  یــا  و  ل  دال مشــاور،  )مثــًا  نــدارد  عهــده 
کاال در حیــن حمــل  کــه بــه  مســئول عیــب و نقصــی، 
امــا  نیســت؛  توســط متصــدی اصلــی وارد می آیــد، 
بــه انجــام  طبــق قواعــد عمومــی،  فــورواردر ملــزم 
تمــام اقدامــات الزم بــرای حفاظــت از منافــع صاحــب 
کاالســت. همچنیــن فــورواردر از جهــت انجــام هــر 
کــه بــه  گونــه قــرارداد ناشــی از اقدامــات واقعــی خــود 
نــام و بــه حســاب اصیــل منعقــد می کنــد، مســئول 
یــا  اصیــل  کــه  اســت  مــواردی  در  اســتثنا  نیســت. 
کیــد و یــا متعاقبــًا  شــخص ثالــث صریحــًا در قــرارداد تأ
کــه آســیب ها ناشــی از فعالیت هــای  اثبــات می کنــد 

می باشــد. فــورواردر 
بــرای  فیاتــا  نمونــۀ  قوانیــن  بین المللــی،  ُبعــد  در 
  6-2-1 بنــد  مــاده6  طبــق  فــورواردری،  خدمــات 
بابــت  از  مســئولیتی  فــورواردر  کــه  مــی دارد  اعــام 
فعــل و تــرک فعــل اشــخاص ثالــث )متصــدی حمــل 
دریایــی، عوامــل بنــدر، انبارهــا( نــدارد، بــه جــز در 
کــه در انتخــاب ایــن افــراد توجــه و دقت الزم  صورتــی 
را لحــاظ نکــرده اســت و همچنیــن بــا توجــه بــه مــاده 
ــوان  ــه عن ــورواردر ب 7 بنــد 2-7 از همــان قوانیــن، ف
بســته بندی،  مســئولیت  کــه  زمانــی  متصــدی، 
ــد  ــف وی باش کاال از وظای ــرل  کنت ــا  ــازی و ی ذخیره س
کاال بــرای اقدامــات مذکــور در اختیــار اوســت و  و یــا 
کــه او بــه طــور ضمنــی ایــن  همچنیــن در مــواردی 
اقدامــات را انجــام می دهــد، در ایــن رابطــه مســئول 

ــود. خواهــد ب
بــرق  شــرکت   ،  Prima Vs. Panalpina پرونــده  در 

قــرارداد نیــز مســئولیت فــورواردر محــدود بــه 50 دالر 
بــرای هــر عملیــات حمل ونقــل )Shipment( تعییــن 
ایــن شــرایط، وســتینگ هاوس  بــه  بــا توجــه  شــد. 
بــه  را  از 1000 عملیــات حمــل  بیــش   panalpina و  

ســرانجام رســاندند.
ایاالت متحــدۀ  بــه  الکتریکــی  انتقــال مبــدل  بــرای 
بنــدری  خدماتــی  کارگــران   Panalpina آمریــکا، 
گرفــت.  کار  بــه  ترانســفورماتور  بارگیــری  بــرای  را 
بــه  کافــی  توجــه  فــورواردر  کاال،  بارگیــری  از  پــس 
بــود.  نکــرده  بنــدری  کارگــران  ایــن  فعالیت هــای 
کاال را تحــت شــرایط  نماینــدۀ  مســتقر در بنــدر نیــز 
کــه ایــن امــر  مناســب بســته بندی و مهــار نکــرده بــود 
منجــر بــه آســیب شــدید بــه یکــی از محمــوالت در 
ــا  ــتی ب کش ــه  ــس از مواجه ــل پ ــیر حمل ونق ــول مس ط
کــه در نهایــت شــرکت  گردیــد؛  یــک توفــان اقیانوســی 
Prima اقــدام بــه شــکایت علیــه Westinghouse و 
دادگاه  کــرد.  خســارت  جبــران  بــرای    Panalpina
کــه  داد  حکــم  و  پذیرفــت  را  شــکایت  بــدوی 
فــورواردر مســئول آســیب بــه ترانسفورماتورهاســت 
ج در قــرارداد  کــه طبــق مــادۀ منــدر ل  بــا ایــن اســتدال
گماشــته از جانــب وی در خصــوص  کارگــران  تقصیــر 
 Panalpina بــه  انتســاب  قابــل  محمولــۀ  مهــار 
درخواســت  در   Mclaughlin قاضــی   امــا  اســت. 
تفســیر  چنیــن  و  داد  حکــم  فــورواردر  تجدیدنظــر 
کمــک بــه تســهیل انتقــال  کــه Panalpina  تنهــا  کــرد 
اســت.  کــرده  دریایــی  حمــل  طریــق  از  محمــوالت 
بــا توجــه بــه قــرارداد، او تنهــا ملــزم بــه اطمینــان از 
حمــل  بــرای  کافــی  و  مناســب  فضــای  تخصیــص 
و  تحویــل  تــا  کاال  حمــل  مدیریــت  محمــوالت، 
و  اســت  بــوده  اســنادی  اعتبــارات  وجــه  پرداخــت 
ــادر  ــب وی ص ــه ای از جان ــه بارنام ــه اینک ــه ب ــا توج ب
نشــده اســت مســئولیتی از قبــال آســیب بــه محمولــه 
 Panalpina متوجــۀ وی نیســت و بــا توجــه بــه اینکــه
کــرده، بنابرایــن  بــه عنــوان نماینــدۀ )Agent( اقــدام 
هیــچ دلیلــی بــرای مســئول دانســتن وی بــه عنــوان 

متصــدی حمــل وجــود نــدارد.
بــا ایــن وجــود، رویــه قضایــی شــاهد مــواردی نیزکــه 
بــرای فعالیت هــای فورواردرهــا مســئولیت متصــدی 
حمــل قائــل شــده نیــز بــوده اســت. در ایــن مــورد بــه 
General Electric - Kirby Appliance Ltd پرونده

 Union Ltd و   Alltrans Freight Ltd علیــه 
ــه در  ک ــدگان  ــوان خوان ــه عن ــد ب Steamship  نیوزیلن
آن دادگاه جایــگاه حقوقــی فــورواردر را بــه عنــوان 
اشــاره  می تــوان  کــرد،  قلمــداد  حمــل  متصــدی 
Tetroc vs. Cross- پرونــدۀ  در  همچنیــن  کــرد. 

غرامــت  پرداخــت  بــرای   Con International Ltd
بــه دلیــل از بیــن رفتــن محمولــه در اینجــا پرونــده 
فــورواردر دو حمل کننــده را مســئول عملیــات حمــل 
کار، محمولــه مفقــود شــد؛ )هــر  کــرده بــود و در خــال 
کــه بعدهــا پیــدا شــد امــا بــه علــت پوســیدگی  چنــد 

Westinghouse قــراردادی بــا شــرکتPanalpina  به 
عنــوان فــورواردر بــرای مدیریــت انتقــال مبدل هــای 
مقصــد  بــه  ایتالیــا  مبــدأ  از   3M شــرکت  الکتریکــی 
ایالــت آیــوا در آمریــکا منعقــد می کنــد. )از طریــق دریــا 
و خشــکی( در همیــن حــال Panalpina بــه شــرکت 
شــرکت  کــه  می دهــد  اطمینــان  وســتینگ هاوس 
کاال انتخــاب  کشــتیرانی قابــل اعتمــادی بــرای حمــل 
،Door – To – Door ــیر ــول مس ــت و در ط ــرده اس ک
تکمیــل  بــرای  می کنــد.1  کنتــرل  را  حمــل  فراینــد 
 ،Westinghouse شــرکت  حمل ونقــل،  خدمــات 
پـــــــــــرداخت   Panalpina بــه  دالر   21785 مبلـــــــغ  

می نماید.
طبــق قــرارداد Panalpina در قبــال محمولۀ دریافتی 
بارنامــه ای صــادر نمی کنــد و در ظهــر قــرارداد قیــد 
کــه Panalpina  در انتخــاب شــخص ثالثــی  می گــردد 
کــرد نظــارت و  کــه عملیــات حمــل را اجــرا خواهــد 
کنتــرل دقیــق می کنــد. در بخــش شــرایط عمومــی 
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در  فــورواردر  بــود(  شــده  ج  خــار انتفــاع  حیــض  از 
و  نماینــده  نقــش  فقــط  کــه  شــد  مدعــی  دادگاه 
ســازمان دهنده داشــته و بــرای اثبــات ایــن ادعــا بــه 
کــه در آن نوشــته  کــرد  مکاتبــات فی مابیــن اســتناد 
کاال ... دادگاه بــه ایــن  بــود: مــا برنامه ریــزی حمــل 
کــه مبیــن جایــگاه واقعــی  مــدرک بــه عنــوان ســندی 
نکــرد.  توجهــی  باشــد  وی  مســئولیت  و  فــورواردر 
کــه  پرونــده ای  در  نبایــد  هرگــز  دادگاه  نظــر  طبــق 
بــرای تشــخیص جایــگاه فــوروراردر و تعییــن میــزان 
مســئولیت او بــا دشــواری مواجــه می شــود، مکاتبــات 
یــا دیگــر  کاال  فــورواردر و صاحــب  بیــن  غیرشــفاف 
ک تصمیــم  طرفیــن درگیــر، بــه عنــوان مدرکــی مــا
گیــرد. بنابرایــن در بســیاری از پرونده هــا تعییــن  قــرار 
فراتــر  او،  و محــدودۀ مســئولیت  فــورواردر  جایــگاه 
نمایندگــی  و  حســاب  »بــه  یعنــی  نظــری  جنبــه  از 
کــردن، نیــاز بــه تجزیــه و تحلیــل  کســی » عمــل  از 

دارد. قضایــی 
کنوانســیون الزم االجــرای  کــه قانــون یــا  از آنجایــی 
خاصــی در رابطــه بــا مســئولیت های فورواردر هــا و 
یــا حمل ونقــل چندوجهــی تــا بــه امــروز وجــود نــدارد 
خصــوص  در  الزم االجــرا  کنوانســیون های  )البتــه 
دارد  وجــود  تک وجهــی  بین المللــی  حمل ونقــل 
کــه هــر یــک مســئولیت حمل کننــده را بــه وضــوح 
کــرده اســت(، مســئولیت یــک فــورواردر در  مشــخص 
کاال در چارچــوب قــرارداد فی مابیــن  قبــال صاحــب 
و یــا بارنامــه صــادر شــده از جانــب وی و بــا لحــاظ 
قانــون صالــح بــر دعــوای ایشــان تعییــن شــود. امــا 
و  کنوانســیون ها  گرفتــن  نظــر  در  بــا  ســوء  دیگــر  از 
می تــوان  غیرعضــو  کشــورهای  داخلــی  قوانیــن  یــا 

ع او بــه  کــه در صــورت اخیــر حــق رجــو بدیهــی اســت 
کــه از جانــب او مأمــور شــده  متصــدی حمل ونقلــی 
محفــوظ اســت. از مــادۀ فــوق دو امــر قابــل اســتفاده 

اســت:
ایــران  حقــوق  در  فــورواردری  ضمنــی  پذیــرش   -1

سراســری(؛ حمــل  در  خصــوص  )بــه 
ــب  ــال صاح ــورواردر در قب ــتقیم ف ــئولیت مس 2- مس
کاال در خصــوص خســارات ناشــی از فعــل متصــدی 

اصلــی.
گــر متصــدی حمل ونقــل نقــش  کــه ا بدیهــی اســت 
فــورواردر داشــته باشــد و حمل کننــدۀ اصلــی مقصــر 
وی  بــه  خســارت  تأدیــه  از  پــس  می توانــد  باشــد، 

کنــد. مراجعــه 
واســطۀ  بــه  فــورواردر  یــک  تعهــدات  حقــوق  در 
در  واســطۀ وی  بــه  کــه  ثالثــی  اشــخاص  انتخــاب 
عملیــات حمل ونقــل بــه ایفــای نقــش می پردازنــد 
نیــز مســئول اســت؛ اعــم از غفلــت وی در انتخــاب 
کــه  و یــا هرگونــه ســهل انگاری و تقصیــر متصــدی 
منجــر بــه نقــض قــرارداد یــا ایجــاد ضــرر شــود. پس در 
کــه اجــرای تعهــدات در یــک زمــان معقــول  مــواردی 
بســتگی  واقعــی  حمل کننــدۀ  بــه  اغلــب  منطقــی  و 
دارد یــک فــورواردر بایــد از تضمیــن چارچــوب زمانــی 

کاال بــه مقصــد بپرهیــزد. بــرای رســیدن 
ایــران،  دریایــی  قانــون   52 مــادۀ  اول  بنــد  در 
گونــه  ایــن  باربــری  متصــدی  و  حمــل  متصــدی 
کلــی  بــه طــور  باربــری  تعریــف شــده اند: متصــدی 
کــه بــا فرســتندۀ  کشــتی  بــه مالــک یــا اجاره کننــدۀ 
کــرده اســت اطــاق می شــود و  بــار قــرارداد منعقــد 
کــه  مــادۀ 111 همــان قانــون در بحــث تعاریــف اســت 

روابــط و مســئولیت فــورواردر بــا حمل کننــدۀ اصلــی را 
کنوانســیون های مرتبــط، قوانیــن ملــی  در چارچــوب 
ــا بارنامــۀ صــادر شــده  ــا دعــوا و ی ــرارداد ی ــر ق کــم ب حا
کــرد. نگاهــی  از جانــب حمل کننــدۀ اصلــی تعییــن 
کــه  کشــورها نشــان می دهــد  ــه رژیم هــای حقوقــی  ب
کلــی فورواردرهــا می تواننــد مســئولیت خــود  بــه طــور 
ــد  ــد؛ هرچن کنن ــن  ــی تعیی ــئولیت قانون ــر از مس را فرات
کــردن شــرایط و مــواد  ــا لحــاظ  معمــواًل فورواردرهــا ب
کلــی در چارچــوب قــرارداد خــود بــا مشــتریان هماننــد 
ــد.  ــد مســئولیت خویــش می پردازن ــه تحدی کریرهــا ب
امــا بــه اعتقــاد برخــی صاحب نظــران آنهــا در مقــام 
کــه مجــاز بــه تحدیــد  حمل کننــدۀ واقعــی نیســتند 
و  کنوانســیون ها  چارچــوب  در  خــود  مســئولیت 

باشــند. ذی نفعــان  برابــر  در  بین المللــی  مقــررات 

بررسی جایگاه فوروادرها در حقوق ایران
اســت  نشــده  تعریــف  فــورواردر  ایــران  حقــوق  در 
بــا  فورواردرهــا  اعمــال  ماهیــت  خصــوص  در  امــا 
ایــران و  مداقــه در بنــد 2 مــاده 2 حقــوق تجــارت 
حمل ونقــل  بــه  فــورواردری  شــرکت های  تصــدی 
بین المللــی، تجــاری بــودن ایــن فعالیت هــا و تاجــر 
بــودن فــورواردر بــا امعان نظــر بــه تعریــف ارائــه شــده 
مــادۀ   3 بنــد  از  مســتفاد  و  فیاتــا  ســازمان  توســط 

اســت. دفاع پذیــر  قانــون  همــان 
متصــدی  ایــران:  تجــارت  قانــون   388 مــادۀ 
اســت  تقصیراتــی  و  حــوادث  مســئول  حمل ونقــل 
از  اعــم  شــده  واقــع  حمل ونقــل  مــدت  در  کــه 
یــا  و  کــرده  حمل ونقــل  بــه  مباشــرت  خــود  اینکــه 
باشــد.  کــرده  مأمــور  را  دیگــری  حمل ونقل کننــدۀ 
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بنــد »الــف« آن در تعریــف متصــدی حمـــل می گویــد
 » متصــدی حمــل عبــارت اســت از مالــک یــا مســتاجر 
کــه  و یــا « از ایــن بنــد بــه راحتــی می شــود فهمیــد 
حمــل  قــرارداد  طــرف  کــه  کشــتی  تجهیزکننــدۀ 
واقــع می شــود متصــدی حمــل غیــر از حمل کننــدۀ 
کــه  کارگــزار یــا فــورواردر( اســت هرچنــد  کاال)نماینــده، 
کارگــزار یــا فــورواردر تعریفــی  عمــًا در ایــن قانــون از 
بیــن وظایــف  تفکیکــی  و  اســت  نیامــده  بــه عمــل 
نگرفتــه  قــرار  تصریــح  مــورد  حمل کننــده  و  ایشــان 

اســت. 
کارگــزار حمــل  هــر چنــد نــص صریــح قانونــی در بــاب 
در حقــوق ایــران وجــود نــدارد ولــی در بنــد »ج » مــادۀ 
شــرکت های  فعالیــت  و  تأســیس  آئین نامــۀ  یــک 
بــه   1377 مصــوب  کاال  بین المللــی  حمل ونقــل 
تــا  و  اســت  پرداختــه  فــورواردری  فعالیــت  تعریــف 
کارگــزاری مــورد توجــه و بررســی قــرار  حــدودی نهــاد 
گرفتــه و بــه حقــوق و وظایــف آنها اشــاره شــده اســت.

ماهیت فورواردر با توجه به ضعیت قراردادی 	 
فعالیــت  از  فیاتــا  ســازمان  تعریــف  بــه  توجــه  بــا 
معیــن  عقــود  و  نمونــه  قوانیــن  در  فــورواردری 
ــران  ــی ای ــارت و مدن ــون تج ــده در قان ــی ش پیش بین
اطــراف  قانونــی  وظایــف  و  حقــوق  از  صرف نظــر  و 
را  ذیــل  جایگاه هــای  از  یکــی  می تــوان  قــرارداد، 

گرفــت. نظــر  در  فــورواردر  بــرای 
اطاعــات  ارائــۀ  فقــط  کــه  قــراردادی  در  مشــاور: 
یــا  و  حمــل  روش  و  شــیوه  بهتریــن  خصــوص  در 

می دهــد. انجــام  مرتبــط  محاســبات 
امــا بایــد توجــه داشــت که یــک فــورواردر در خصوص 
ــه  کــه ب ــی  تعییــن مســیر حمل ونقــل و حتــی اطاعات
مشــتری می دهــد و مشــتری بــر مبنــای آن اقــدام بــه 
گرچــه بــه  تصمیم گیــری می کنــد نیــز مســئول اســت. 
ظاهــر دامنــۀ مســئولیت فورواردرهــا در برخــی مــوارد 
بســیار محــدود بــه نظــر می رســد امــا اصــواًل فــورواردر 
ایــراد ضــرر نیــز  کمتریــن درجــۀ تأثیــر در  بــا وجــود 
مســئول اســت؛ ایــن دیــدگاه نظــری در عمــل تأییــد 

شــده اســت.
کاال بهتریــن شــرکت  کــه بــرای صاحــب  دالل: جایــی 
وی  کاالی  حمــل  بــرای  را  کشــتی  یــا  حمل کننــده 
بــا وســاطت وی منعقــد  معرفــی می کنــد و قــرارداد 

می شــود.
شـــــــرکت  طــــــــرف  از   :(Booking Agent) نماینــده 
حمل ونقــل فقــط نســبت بــه ارائــۀ خدمــات و ارســال 
مســتقیم  مســئولیت  و  می کنــد  مبــادرت  محمولــه 

کاال نــدارد. قــراردادی در قبــال صاحــب 
کــه فقــط بــه ارائــۀ یــک یــا  کار: زمانــی  حق العمــل 
حســاب  بــه  و  خــود  نــام  بــه  خــاص  بخــش  چنــد 
کاال اقــدام می کنــد مثــًا قــرارداد حمــل را بــا  صاحــب 
کشــتیرانی منعقــد می کنــد و بعــد از رســیدن  شــرکت 
ــص  ــار و ترخی ــرک اظه گم ــه  کاال را ب ــد،  ــه مقص ــار ب ب

اقدامــات  امــروز و پیچیدگی هــای  دنیــای تجــارت 
ــودن مــرز بیــن فــورواردر و  فورواردرهــا و ناملمــوس ب
کارگیــری  ــه  ــد در ب ــر در بســیاری از مــوارد، می بای کری
و  تقصیــر  فــــــــــرض   ( ســنتی  نظریه هــای  صــرف 
بــه  باعــث  اســت  ممکــن  کــه  محــض(  مســئولیت 
خطــا رفتــن در کشــف مــــــــاهیت فورواردرهــا و بــه تبع 
آن حــدود و مبنــای مســئولیت ایشــان را در دادگاه هــا 

کــرد.   و یــا دیوان هــای داوری شــود، احتیــاط 
پیش نویــس  در  جــز  بــه  بین المللــی،  ُبعــد  از 
کنوانســیون بین المللــی UNIDROIT، هیــچ منبــع 
حقوقــی دیگــر بــرای فورواردرهــا وجــود نــدارد. بــا در 
کــه امــروزه فورواردرهــا  گرفتــن ایــن واقعیــت  نظــر 
ــه عنــوان یکــی از بازیگــران  ــزرگ ب در اقتصادهــای ب
لجســتیک  و  تأمیــن3  زنجیــرۀ  مدیریــت  در  اصلــی 
نمی رســد  نظــر  بــه  می کننــد،  عمــل  بین المللــی 
کــه دلیلــی بــرای تدویــن قانــون بین المللــی بــرای 
دلیــل  بــه  فورورادرهــا  فعالیــت  دقیــق  تعریــف 
داشــته  وجــود  آنهــا  فعالیــت  ماهیــت  پیچیدگــی 
گردیــد،  کــه عنــوان  باشــد زیــرا بــا توجــه بــه مطالبــی 
گســترۀ مســئولیت فورواردرها در چارچوب  ماهیت و 
چارچــوب  بــه  توجــه  بــا  و  کشــورها  حقوقــی  نظــام 
قرارداد هــای منعقــد شــده، نمــود پیــدا می کنــد. بــر 
کشــورهای غربی  همین اســاس اســت در بســیاری از 
وضعیــت  فورواردرینــگ  حرفــۀ  رشــد  و  تکامــل  بــا 
بیشــتری  تکامــل  نهــاد  ایــن  قــراردادی  قانونــی، 
کــه قواعــد و چارچــوب  کــرده اســت. بــه طــوری  پیــدا 
و الزامــات نحــوۀ توافــق و نــگارش قــرارداد در ایــن 

کنــد. حــوزه را تبییــن 

پینوشت:
1-”rest assured your shipment will 
receive door to door our close care and 
supervision ....”
2- Collective forwarding or Groupage
3- Supply chain management

منبع:
1-FIATA model rules of Freight Forwarding 
Service;
2- ICC/UNCTAD rules for 
multimodal transport documents
3. Erica Englundh, Carrier Liability in 
Multimodal Transport, Graduate Thesis, 
Lund University, 2015;
4. Borka Tushevska Ph.D, liability of the 
freight forwarders according to national 
and international law; August 2015;
5. Borka Tushevska Ph.D, Civil law versus 
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می کنــد.
کــه در آیین نامۀ  البتــه ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت 
گمرکــی ایــران ذیــل تبصــرۀ 3 و  اجرایــی قانــون امــور 
کــه هرگونــه اقــدام بــه  کیــد شــده اســت  4 مــادۀ 58 تأ
کاال از جانــب اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی  ترخیــص 
منــوط بــه ارائــۀ وکالت نامــۀ رســمی معتبــر می باشــد.

کــه فــورواردر  حمل کننــده یــا متصــدی حمــل: زمانــی 
مســئولیت حمــل سراســری بــار و یــا حمــل تجمیعــی 
کاال را بــه عنــوان یــک واحــد  محمولــۀ چنــد صاحــب 
اصلــی  حمل کننــدۀ  بــا  قــرارداد  چارچــوب  در  بــار 
فیاتــا  بارنامــۀ  یــا    House BL بــر عهــده می گیــرد، 
کاال تســلیم می کنــد و   )FBL ( صــادر و بــه صاحبــان 
یــا مدیریــت حمــل سراســری بــا اســتفاده شــیوه های 
مختلــف حمــل)DOOR TO DOOR(  و یــا حمــل 
ــن  ــرد؛ در ای ــده می گی ــه عه ــاژ 2 را ب گروپ ــا  ــی ی تجمیع
فــرض  اصلــی  متصــدی  یــا  حمل کننــده  صــورت 
می گــردد و  می تــوان قواعــد مربــوط بــه مســئولیت 

کریــر را بــر او مجــری دانســت. حمل کننــده یــا 
یکــی از عقــود غیرمعیــن بــا توجــه بــه مــادۀ 10 قانــون 
مدنــی: ممکــن اســت علی رغــم شــباهت های بســیار 
یــاد شــده،  بــا یکــی از اشــکال  قــرارداد فــورواردری 
ع توافــق و شــرایط پیش بینــی شــده،  بــه دلیــل نــو
از  بــا یکــی  کامــل منطبــق  بــه طــور  قــرارداد مزبــور 
صــورت  ایــن  در  پــس  نباشــد.  فــوق  معیــن  عقــود 
کــه مشــروعیت خــود را  بــا یکــی از عقــود غیرمعیــن 
وامــدار اصــل آزادی اراده اســت، رو بــه رو خواهیــم 

ــود. ب
در حقــوق ایــران هرچنــد بــا ســکوت قانونــی مواجــه 
ــزار  کارگ ــد بیــن  ــه بای ک گفــت  ــوان  ــی می ت هســتیم ول
بــه  قائــل  حمل)کریــر(  متصــدی  و  غیراصیــل 
کــه در ســاختار بخــش حمل ونقــل  تفکیــک شــد چــرا 
کارگــزار یــک قســم متصــدی حمــل بــه  ایــران هرچنــد 
شــمار آمــده اســت ولــی از حیــث حقــوق، وظایــف و 
گونــه ای  ــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد بــه  مســئولیت ها ب
حمل ونقــل  بــر  کــم  حا ضوابــط  مجموعــه  در  کــه 
کارگــزاری  فعالیــت   1370 مصــوب  کاال  بین المللــی 
و  اســت  شــده  تعریــف  کریــری  فعالیــت  از  جــدا 
شــرکت های  فعالیــت  و  تأســیس  آیین نامــۀ  در 
بیــن   1377 مصــوب  کاال  بین المللــی  حمل ونقــل 
ــده  ــک ش ــه تفکی ــل ب ــل قائ ــل و غیراصی ــزار اصی کارگ
گانه ای  اســت و از حیــث مســئولیت آثار و احــکام جدا
گفــت  را بــر آنهــا بــار نمــوده اســت پــس نتیجتــًا بایــد 
کارگــزار غیراصیــل نــه تنهــا مشــمول احــکام و آثــار  کــه 
کارگــزار اصیــل  کریــر در حقــوق داخــل نمی شــود بلکــه 
کریــری متفــاوت و از دامنــۀ شــمول  غیرکریــری بــا 

متفاوتــی برخــوردار اســت.

نتیجه گیری
بــــــــــــا توجــه بــه مطـــــــــالب فــوق و واقعیــــــــت های 
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گرفتـه  کـه سـال »رونـق تولیـد« نـام  کشـور بـا چالش هـای متعـدد داخلـی و خارجـی مواجـه اسـت و متأسـفانه در سـالی  امـروزه حمایـت از تولیـد داخلـی در 
خ  هیـچ تالشـی در جهـت رفـع موانـع تولیـد از سـوی مسـئوالن امـر صـورت نگرفتـه اسـت. امـروزه تأمیـن نقدینگـی، چالش هـای نظـام بانکـی، باال بـودن نر
که متأسـفانه هیچ اراده ای برای حـل آنها وجود ندارد. بـه عبارتی تولید ملی  سـود تسـهیالت، حـق بیمـه و مالیـات از مشـکالت اصلـی تولیدکننـدگان اسـت 

گریزان هسـتند. کـه سـرمایه گذاران از حرکـت بـه سـمت آن  بـه انـدازه ای بـا مشـکل مواجـه اسـت 
کاهـش تـورم و  کاال، همـکاری بیشـتر سیسـتم بانکـی،  کیفیـت، مبـارزه بـا قاچـاق  کارشناسـان بـرای ایجـاد فرصت هـای شـغلی، بایـد تولیـد بـا  گفتـه  بـه 
گیـرد. گسـترش فرهنـگ تولیـد ملـی مـورد توجـه قـرار  حمایـت از منافـع مـردم، تأمیـن مـواد اولیـه، دانـش و فنـاوری، افزایـش بهـره وری تولیـد همچنیـن 

کنند. کارشناسان رفته ایم تا از مشکالت بخش تولید رازگشایی  با این مقدمه به سراغ چند تن از نمایندگان مجلس، دست اندرکاران و 

اباتـــری  دلخـــوش  ســـیدکاظم 
اقتصـــادی  کمیسیـــــــــون  عضـــو 
لـــزوم  بـــر  کیـــد  تأ بـــا  مجلـــس 
داخلـــی  تولیدکننـــده  از  حمایـــت 
کیفیـــت  نیـــز اظهـــار مـــی دارد: بایـــد 
کنـــد و بـــرای  محصـــوالت تولیـــد داخـــل افزایـــش پیـــدا 
ـــد منابـــع الزم در اختیـــار تولیدکننـــده  ایـــن منظـــور بای
گیـــرد. همچنیـــن بایـــد بازارهـــای رقابتـــی بیـــن  قـــرار 
ــا جامعـــه بین الملـــل افزایـــش  تولیدکننـــده داخلـــی بـ
کـــه تولیدکننـــده داخلـــی  گونـــه ای  کنـــد بـــه  پیـــدا 
وارد  جهانـــی  بازارهـــای  تولیدکننـــدگان  بـــا  بتوانـــد 

رقابـــت شـــود.
کار بایـــد  وی تصریـــح می کنـــد: بـــرای تحقـــق ایـــن 
دولـــت و مجلـــس حمایت هـــای الزم را از تولیدکننـــده 
ــم  ــی هـ ــه بخش خصوصـ ــن اینکـ ــد ضمـ ــام دهنـ انجـ
ـــر فعالیـــت خـــود داشـــته باشـــد. کافـــی ب ـــد نظـــارت  بای

اســـت  تـــازه کار  کشـــور  متأســـفانه بخش خصوصـــی 
و هنـــوز نیازمندی هـــای خـــود را مشـــخص نکـــرده 
کیفیـــت تولیـــدات خـــود را  اســـت. ایـــن بخـــش بایـــد 

افزایـــش دهـــد.

کمــــــــــالی پـــور نماینـــده  یحیـــی 
و  عنبرآبـــاد  و  جیرفـــت  مـــردم 
کمیســـیون قضایـــی  نائب رئیـــس 
مجلـــس شـــورای اســـامی ضمـــن 
پایـــش  انجـــام  لـــزوم  بیـــان 
عمومـــی از میـــزان ســـرانه مصـــرف مـــردم، می گویـــد: 
کارآفریـــن هســـتند شناســـایی  کـــه  کســـانی  بایـــد تمـــام 
کمـــک بـــه جامعـــه هـــدف،  ـــرای  شـــوند و در نهایـــت ب

از آنهـــا بهـــره بـــرد.
وی می افزایـــد: دولـــت بایـــد بـــا یـــک راهـــکار علمـــی 
کارآفرینـــان  و  داخلـــی  تولیدکننـــدگان  عملـــی  و 

ســـمت  بـــه  تولیدکننـــدگان  تـــا  کنـــد  حمایـــت  را 
کننـــد. کیفی ســـازی محصـــوالت تولیـــدی حرکـــت 

را  ارز  و  کاال  قاچـــاق  از  جلوگیـــری  دیگـــر  ســـوی  از 
داخلـــی  تولیدکننـــدگان  بـــه  کمـــک  بزرگ تریـــن 
کـــرده و اظهـــار مـــی دارد: مـــا از نظـــر قوانیـــن  بیـــان 
متأســـفانه  امـــا  نداریـــم  مشـــکلی  هیـــچ  مقـــررات  و 
اینکـــه  یـــا  و  نمی شـــود  اجـــرا  قوانیـــن  از  بســـیاری 
ناقـــص اجـــرا می شـــود. مشـــکل، ضعـــف مدیریـــت و 

اســـت. رانت خـــواری  از  ناشـــی  نابســـامانی های 

عدنــــــــــان مـــــــــــوسی پور رئیـــس 
صـــادرات  توســـعه  کمیســـیون 
اتـــاق ایـــران در رابطـــه بـــا تولیـــد و 
کاالی ایرانـــی می گویـــد:  صـــادرات 
تولیـــدی  جامعـــه  از  بخشـــی 
تمایلـــی را بـــرای حضـــور در بخـــش صـــادرات نشـــان 
کـــه  نمی دهنـــد. بـــه شـــکل عـــام، تولیدکنندگانـــی 
کنـــون صـــادرات انجـــام نداده انـــد آشـــنایی خاصـــی  تا
اقتصـــاد  بـــرای  صـــادرات  بخـــش  مزیت هـــای  بـــا 
ــه  کـ ــی  ــد. در حالـ ــود ندارنـ ــاص خـ ــگاه خـ ــور و بنـ کشـ
بســـیاری  مزیت هـــای  صـــادرات  بخـــش  بـــه  ورود 

دارد. تولیدکننـــدگان  بـــرای 
وی بـــا بیـــان لـــزوم آشـــنایی بنگاه هـــای تولیـــدی 
ــع  ــذب منابـ ــد: جـ ــی می افزایـ ــای صادراتـ ــا مزیت هـ بـ
کشـــور، بـــاال رفتـــن اعتبـــار  ج از  ارزان مالـــی از خـــار
بـــرای جـــذب  نـــزد بانک هـــا  اقتصـــادی در  بنـــگاه 
مشـــوق های  برخـــی  از  اســـتفاده  و  تســـهیات 

مزایاســـت. ایـــن  از جملـــه  صادراتـــی 
کمیســـیون توســـعه صـــادرات اتـــاق ایـــران  رئیـــس 
ادامـــه می دهـــد: بخشـــی از تولیدکننـــدگان ایرانـــی 
بـــا صـــادرات آشـــنا هســـتند امـــا در ایـــن بخـــش بـــا 
کاالی  کیفیـــت و رقابتـــی بـــودن  دو چالـــش جـــدی 

کاالی  ع خریـــد  ایرانـــی روبـــه رو می باشـــند. موضـــو
بی کیفیـــت در تمـــام دنیـــا بـــه اتمـــام رســـیده اســـت. 
بـــا قیمـــت پاییـــن  امـــروز مشـــتری حاضـــر نیســـت 
بـــا  بنابرایـــن  کنـــد.  خریـــداری  بی کیفیـــت  کاالی 
کیفیـــت، می تـــوان بـــه بازارهـــای جهانـــی  توجـــه بـــه 
گهانـــی را  کـــرد. وی اتخـــاذ تصمیمـــات نا ورود پیـــدا 
ــد. ــان می کنـ ــی بیـ ــای ایرانـ کاالهـ ــادرات  ــکل صـ مشـ

رئیـــس  الهـــــــــــــوتی  محمـــــــــــد 
ایـــران  صـــادرات  کنفدراســـیون 
یـــادآور می شـــود میـــزان تولیـــد بـــر 
می توانـــد  درخواســـت،  اســـاس 
ــد  کنـ ــدا  ــا افزایـــش پیـ کاهـــش و یـ
گـــر تولیدکننـــده ای خـــود را بـــه بازارهـــای داخلـــی  و ا
کیفیـــت و هـــم از  کنـــد قطعـــًا هـــم از نظـــر  محـــدود 
ـــا مشـــکات جـــدی مواجـــه  ـــازار ب ـــدگاری در ب نظـــر مان
نگاه هـــای  دلیـــل  بـــه  کشـــور  در  امـــروز  می شـــود. 
تولیدکننـــدگان  گذشـــته،  دهه هـــای  درون گـــرای 
ــن  ــه همیـ ــتند بـ ــی هسـ ــای داخلـ ــه بازارهـ ــدود بـ محـ
شکســـته  ســـادگی  بـــه  بـــازار  رکـــود  قفـــل  دلیـــل 
بازارهـــای  در  حضـــور  امـــکان  زیـــرا  نمی شـــود 

اســـت. نشـــده  برنامه ریـــزی  صادراتـــی 

بهنـــام پارســـایی نماینـــده شـــیراز 
کمیســـیون  و عضـــو هیئت رئیســـه 
اصـــل 90 معتقـــد اســـت:  دولـــت 
بســـته های  ارائـــه  بـــا  بایـــد 
ــاص  ــای خـ ــویقی و معافیت هـ تشـ
کاالهایـــی  کنـــد تـــا در تولیـــد  کمـــک  بـــه تولیدکننـــده 
کار  کـــه توانمنـــد هســـتیم تمـــام تـــاش خـــود را بـــه 
بانکـــی  بایـــد تســـهیات  گیریـــم. بنابرایـــن دولـــت 
امـــا  قـــرار دهـــد  را در اختیـــار تولیدکننـــده  مناســـب 

واكاوی مشکالت توليد ملی در گفت وگو با نمايندگان مجلس و كارشناسان؛

تولید چگونه به رونق می رسد؟
 ] نرگس احساندار  [  
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کشـــور اســـت  کشـــوری تولیـــد ناخالـــص ملـــی آن  هـــر 
کشـــوری  کـــه تولیـــد ناخالـــص ملـــی  بنابرایـــن زمانـــی 
هـــم  کشـــور  پـــول  قـــدرت  می کنـــد  پیـــدا  افزایـــش 
گاه تولیـــد ناخالـــص ملـــی  افزایـــش می یابـــد و هـــر 
کشـــور ضعیـــف  کاهـــش یایـــد قـــدرت پـــول  کشـــور 
می شـــود. بنابرایـــن بـــرای اینکـــه تولیـــد ناخالـــص 
کلیـــه نهادهـــای  کنـــد بایـــد  کشـــور افزایـــش پیـــدا  ملـــی 
ـــی  ـــای نظارت کمیـــت، مـــردم و نهاده ـــد حا کشـــور مانن
کیفیـــت  کاالی بـــا  دســـت در دســـت هـــم دهنـــد تـــا 

کشـــور تولیـــد شـــود. خـــوب در 

کارآمد، حلقه مفقوده تولید مدیریت نا

علیرضـــا مناقبـــی رئیـــس مجمـــع 
نقـــص  کشـــور،  واردات  عالـــی 
برنامه ریـــزی و مدیریـــت را حلقـــه 
ملـــی  تولیـــد  در  اصلـــی  مفقـــوده 
مـــی دارد:  اظهـــار  و  کـــرده  بیـــان 
نیســـت  قانونـــی  واردات  اســـیر  امـــروز  تولیدکننـــده 
در  تجـــارت  مدیریت هاســـت.  ســـوء  اســـیر  بلکـــه 
ــات  ــادرات و خدمـ ــد، واردات، صـ ــد بخـــش تولیـ چنـ
مهندســـی خاصـــه می شـــود بنابرایـــن چـــه دلیلـــی 
کـــه بگوییـــم چـــون قـــرار اســـت تولیـــد  وجـــود دارد 
ملـــی خـــوب داشـــته باشـــیم بایـــد جلـــوی بخـــش 

گرفتـــه شـــود. دیگـــر تجـــارت 
انبـــوه  تولیـــد  امـــروز  می افزایـــد:  ادامـــه  در  وی 
را  شـــده  تمـــام  قیمـــت  و  ســـربار  هزینـــه  می توانـــد 
فاقـــد  مـــا  کارخانه هـــای  کثـــر  ا امـــا  دهـــد  کاهـــش 
ــر اینکـــه  ماشـــین آالت بـــه روز هســـتند. نکتـــه مهم تـ
کـــه بـــرای تولیـــد تخصیـــص یافتـــه واقعـــًا  آیـــا پولـــی 
وارد بخـــش تولیـــد می شـــود؟ آیـــا می تـــوان صرفـــًا 
گـــر ایـــن  گونـــه  تولیـــدات صادرات محـــور انجـــام داد؟ ا
کشـــوری نیـــاز بـــه واردات نداشـــت. آیـــا  کـــه هیـــچ  بـــود 

اصـــواًل چنیـــن امـــری امکان پذیـــر اســـت؟
کافـــی در  کـــه تولیـــد  وی در ادامـــه می گویـــد: زمانـــی 
جامعـــه وجـــود نداشـــته باشـــد واردات بـــه صـــورت 
ــه  ــد بـ ــه تولیـ کـ ــی  ــا زمانـ ــود امـ ــام می شـ ــی انجـ قانونـ
کفایـــت وجـــود نداشـــته باشـــد و واردات هـــم  حـــد 
انجـــام نشـــود قاچاقچـــی عرصـــه ورود را مناســـب 
بـــه  را  مـــردم  کار  بایـــد  بنابرایـــن دولـــت  می بینـــد. 

مـــردم بســـپارد.
اشـــاره  بـــا  کشـــور  واردات  عالـــی  مجمـــع  رئیـــس 
کشـــور  بـــه موفقیـــت صنعـــت شـــیرینی و شـــکات 
کار را بـــه  گـــر  در بازارهـــای جهانـــی می گویـــد: مـــا ا
گـــر  مـــردم بســـپاریم آنهـــا راه خـــود را پیـــدا می کننـــد. ا
ـــم هیـــچ  ـــوی واردات محصـــوالت مشـــابه را بگیری جل

تولیدکننـــده ای ســـراغ پویایـــی نمـــی رود.
کاالی  از  حمایـــت  اقتصـــادی،  کارشـــناس  یـــک 
اقشـــار جامعـــه و وظیفـــه  کلیـــه  را وظیفـــه  ایرانـــی 
دولـــت را اصـــاح زیرســـاخت ها، قوانیـــن، مقـــررات و 

سیدکاظم دلخوش اباتری: 
بیـــن  رقابتـــی  بــــــــــــــــازارهای  بایـــد 
ــه  ــا جامعـ ــی بــــــــ ــده داخلـ تولیدکننـ
ــه  ــد بـ ــدا کنـ ــش پیـ ــل افزایـ بین الملـ
گونـــه ای کـــه تولیدکننـــده داخلـــی 
بتوانـــد بـــا تولیدکننـــدگان بازارهـــای 

جهانـــی وارد رقابـــت شـــود.

یحیی کمالی پور :
دولـــت بایـــد بـــا یـــک راهـــکار علمـــی 
و عملـــــــــــی تولیدکننـــدگان داخلـــی 
ـــایت کنـــد  ـــان را حمــــــــ ینـــــــــ و کارآفر
ســـمت  بـــه  تــــــــــــولیدکنندگان  تـــا 
کیفی ســـازی محصـــوالت تولیـــدی 

حرکـــت کننـــد.

محمد الهوتی:
دلیـــل  بـــه  کشــــــــــور  در  وز  امـــــــــر
ون گـــــــرای دهه هـــای  نگاه هـــای در
گذشـــته، تولیدکننـــدگان محـــدود 
ــه  ــتند بـ ــی هسـ ــای داخلـــ ــه بازارهـ بـ
بـــازار  رکـــود  قفـــل  دلیـــل  همیـــن 
نمی شـــود  شکســـته  ســـادگی  بـــه 
زیـــرا امـــکان حضـــور در بازارهـــای 
صــــــــــــادراتی برنامه ریـــزی نشـــده 

است.

کنـــار ایـــن حمایت هـــا، تولیدکننـــده هـــم بایـــد بـــا  در 
کاالی خـــود تـــوان رقابـــت در بـــازار  کیفیـــت  افزایـــش 

را داشـــته باشـــد.

عضـــو  خادمـــی  ا...  هدایـــت   
مجلـــس  انـــرژی  کمیســـیون 
بیـــان  بـــا  نیـــز  اســـامی  شـــورای 
کیفیـــت  کـــه چنانچـــه  ایـــن نکتـــه 
کاالی  درصـــد   90 ایرانـــی  کاالی 
ـــد  ـــح می ده ـــی ترجی ـــر ایران ـــًا ه ـــد مطمئن ـــی باش خارج
می گویـــد:  کنـــد،  خریـــداری  داخلـــی  کاالی  کـــه 
قدیمـــی  کارخانه هـــای  از  بســـیاری  متأســـفانه 
کاالی  هنـــوز  تســـهیات،  از  اســـتفاده  علی رغـــم 
بی کیفیـــت تولیـــد می کننـــد بـــه همیـــن دلیـــل مـــردم 

ندارنـــد. آنهـــا  از  خریـــد  بـــرای  رغبتـــی 
و  مناســـب  زیرســـاخت  نبـــود  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
گیـــر اظهـــار  همچنیـــن وجـــود مقـــررات دســـت و پا
ــا بـــه عنـــوان  کنـــون دولـــت و بانک هـ مـــی دارد: هم ا
ح  مطـــر بخش خصوصـــی  برابـــر  در  رقیـــب  یـــک 
گاه ایـــن بخـــش  کـــه هـــر  هســـتند ایـــن در حالـــی اســـت 

کنـــد تولیـــد هـــم رونـــق می یابـــد. توســـعه پیـــدا 

اســـدا... عباســـی نماینـــده مـــردم 
مجلـــس  در  املـــش  و  رودســـر 
شـــورای اســـامی، اجـــرای قانـــون و 
کشـــور و نظـــام  کلـــی  سیاســـت های 
تولیـــد مهـــم دانســـته و  بـــرای  را 
کلـــی  سیاســـت های  رابطـــه  همیـــن  در  می گویـــد: 
حمایـــت  و  ملـــی  تولیـــد  سیاســـت های   ،44 اصـــل 
کار و ســـرمایه، سیاســـت های اقتصادمقاومتـــی،  از 
کار، قانـــون رفـــع  کســـب و  قانـــون بهبـــود مســـتمر 
کثـــر اســـتفاده از تولیـــد  موانـــع تولیـــد و قانـــون حدا

داخـــل وجـــود دارد.
جهـــت  در  تاش هـــا  کلیـــه  می دهـــد:  ادامـــه  وی   
تولیدکننـــده  تـــا  اســـت  داخـــل  تولیـــدات  تقویـــت 
داخلـــی  تولیـــد  افزایـــش  جهـــت  در  کافـــی  انگیـــزه 
کیفیـــت آن داشـــته باشـــد. البتـــه بایـــد فرهنـــگ  و 
کاالهـــای داخلـــی نیـــز در مـــردم نهادینـــه  اســـتفاده از 
کـــه ایـــن امـــر احتیـــاج بـــه عـــزم و اراده ملـــی  شـــود 
ــن  ــد در ایـ ــه بایـ ــردم همـ ــت و مـ دارد. مجلـــس، دولـ

خصـــوص دســـت بـــه دســـت هـــم دهنـــد.
زمینـــه  همیـــن  در  دانشـــگاه  اســـتاد  ارجمنـــدی 
کاال دو نـــگاه بایـــد مدنظـــر  می گویـــد: در انتخـــاب 
ــادی  ــده عـ ــه مصرف کننـ کـ ــی  ــگاه جزیـ ــرد نـ گیـ ــرار  قـ
ــور،  کشـ ــادی  کان اقتصـ ــگاه  ــه دارد و نـ ــه آن توجـ بـ
در  می شـــود  فـــروش  و  خریـــد  کـــه  کاالیـــی  یعنـــی 
ــد داشـــت. ــری خواهـ ــه تأثیـ ــور چـ کشـ ــی  ــاد ملـ اقتصـ

کـــه 98  کاالیـــی  کـــه آیـــا  ح ایـــن پرســـش  وی بـــا طـــر
ج وارد می شـــود واقعـــًا  درصـــد مـــواد اولیـــه آن از خـــار
ایرانـــی اســـت، ادامـــه می دهـــد: پشـــتوانه پـــول ملـــی 
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بهنام پارسایی: 
بانکـــی  تســـهیالت  بایـــد  دولـــت 
مناســـب را در اختیـــار تولیدکننـــده 
قـــرار دهـــد و تولیدکننـــده هـــم بایـــد بـــا 
افزایـــش کیفیـــت کاالی خـــود تـــوان 

بـــازار را داشـــته باشـــد. رقابـــت در 

هدایت ا... خادمی:
بـــــــانک ها  و  دولـــت  هم اکنــــــــــــون 
بـــه عنـــوان یـــک رقیـــب در بــــــــــــــرابر 
هســـتند  ح  مطـــر بخش خصوصـــی 
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه هـــر گاه ایـــن 
بخـــش توســـعه پیـــدا کنـــد تولیـــد هـــم 

می یابـــد. ونـــق  ر

بیـــان می کنـــد. کار  و  کســـب  بهبـــود فضـــای 
 وی می گویـــد: دولـــت بایـــد بـــا دیپلماســـی خارجـــی، 
زمینه هـــای الزم را بـــرای حضـــور تولیدکننـــدگان در 

کنـــد. بازارهـــای پیرامونـــی ایجـــاد 

عضـــو  حســن نــــــــــــــــژاد  محمـــد 
مجلـــس  اقتصــــــــادی  کمیســـیون 
نمـــــــــاینده  و  اســـامی  شـــــــــــورای 
کیـــد بـــر  مـــردم مرنـــد و جلفـــا، بـــا تأ
کـــه تولیدکننـــده بایـــد  ایـــن نکتـــه 
کنـــد، می گویـــد:  کیفیـــت بـــه مـــردم عرضـــه  کاالی بـــا 
کاالی  کـــه چـــون  کـــرد  نمی تـــوان مـــردم را مجبـــور 
کننـــد. مـــردم حـــق  ایرانـــی هســـت آن را خریـــداری 
الیـــق  کاالی  بایـــد  تولیدکننـــده  و  دارنـــد  انتخـــاب 

مـــردم ایـــران را ارائـــه دهـــد.
وی تصریـــح می کنـــد: مـــا هـــم بـــه عنـــوان قانون گـــذار 
کـــه  کنیـــم  کاری  کـــرده و  بایـــد از تولیدکننـــده حمایـــت 
کنـــد، بروکراســـی  کاهـــش پیـــدا  کاال  بهـــای تمـــام شـــده 
و قوانیـــن زائـــد را حـــذف و دیپلماســـی اقتصـــادی را 
کـــه در زمینـــه صـــادرات  کنیـــم  گونـــه ای تقویـــت  بـــه 
و تأمیـــن منابـــع مالـــی مشـــکلی وجـــود نداشـــته باشـــد.

صنایـــع  انجمـــن  دبیـــرکل  انصـــاری  حبیـــب ا... 
ـــاور در بیـــن  ـــد ایـــن ب ـــد: بای لوازم خانگـــی ایـــران می گوی
کـــه نیازهـــای خـــود را از  مـــردم ایـــران نهادینـــه شـــود 
تولیـــدات ملـــی تهیـــه کننـــد. زیـــرا توســـعه اقتصاد کشـــور 
فقـــط از طریـــق تولیـــدات صنعتـــی امکان پذیـــر اســـت.

صنایـــع  بـــرای  کـــه  صنایعـــی  می افزایـــد:  وی 
پایین دســـتی ارزش افـــزوده ایجـــاد می کننـــد بســـیار 
لوازم خانگـــی  کـــه صنعـــت  حائـــز اهمیـــت هســـتند 
نیـــز از جملـــه همیـــن صنایـــع اســـت. امـــروز دو محـــور 
»کیفیـــت و قیمـــت« در خصـــوص رقابـــت وجـــود دارد 
کـــه لوازم خانگـــی ایـــران در بیشـــتر مـــوارد ایـــن شـــرایط 
ـــی و  ـــد مل ـــگاه بای را دارا هســـتند. در چنیـــن شـــرایطی ن
در جهـــت اســـتفاده از لوازم خانگـــی ایرانـــی باشـــد.

از  یکـــی  امـــروز  اشـــتغال  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
تصریـــح  اســـت،  جامعـــه  اصلـــی  دغدغه هـــای 
می کنـــد: بـــا توجـــه مـــردم در خصـــوص اســـتفاده از 
کاالی ایرانـــی، تولیـــد افزایـــش پیـــدا می کنـــد و بـــا 

می شـــود. ایجـــاد  اشـــتغال  تولیـــد،  افزایـــش 
در  بایـــد  تولیدکننـــدگان  کلیـــه  وی  گفتـــه  بـــه 
رفـــع  و  مشـــتری ها  نظـــر  کســـب  بـــه  وقـــت  ع  اســـر
چنانچـــه  و  کننـــد  اقـــدام  خـــود  کاالهـــای  عیـــوب 
کنـــد اولیـــن ضربـــه  تولیدکننـــده ای در ایـــن امـــر تعلـــل 

اســـت. کـــرده  بـــه خـــود وارد  را 

نائـــب  شکرخــــــــــدایی  فرشـــید 
کیفیـــت ایـــران  رئیـــس مدیریـــت 
کاالی  مــــــــی گوید: نخـــــــریـــــــــــدن 
بی کیفیـــت مـــــــــوجب تشــــــــــویق 
کیفیـــت  بـــا  کاالی  تــــــــولیدکننده 

می کننـــد. ح  مطـــر خارجـــی  برندهـــای 
ایـــن رویکـــرد اصـــاح شـــود و  گـــر  ا وی می افزایـــد: 
ــا نـــام  ــار بـ ــا افتخـ کاالهـــای خـــود را بـ تولیدکننـــدگان 
ــده  ــل در مصرف کننـ ــد و در مقابـ کننـ ــه  ــی عرضـ ایرانـ
کاالی ایرانـــی ایجـــاد شـــود  کافـــی بـــه  نیـــز اعتمـــاد 
داخلـــی  کاالی  مصـــرف  و  تولیـــد  ســـطح  قاعدتـــًا 

می کنـــد. پیـــدا  افزایـــش 
کیفیـــت بســـیار  کارشـــناس دیگـــری بـــا اشـــاره بـــه 
بـــاالی برنـــج ایرانـــی می گویـــد: ســـاالنه حـــدود دو 
ــه از  کـ ــود  ــد می شـ ــور تولیـ کشـ ــج در  ــن برنـ ــارد تـ میلیـ
نظـــر عطـــر و طعـــم واقعـــًا عالـــی اســـت و حـــدود یـــک 
کشـــور می شـــود امـــا بـــرای  میلیـــون تـــن هـــم برنـــج وارد 
ـــود و  ـــل نش ـــا تبدی ـــه وی ـــمال ب ـــالیزارهای ش ـــه ش اینک
ـــر اســـت  شـــالیکارها زمین هـــای خـــود را نفروشـــند بهت
انجـــام  اقداماتـــی  بخش خصوصـــی  یـــا  و  دولـــت 
دهنـــد تـــا برنـــج کاران زمین هـــای خـــود را نفروشـــند.
کاال  ــر تولیـــد  کـــه از ســـال 61 در امـ یـــک تولیدکننـــده 
گاه  هـــر  مـــردم  فعالیـــت دارد می گویـــد: متأســـفانه 
خریـــداری  را  آن  می شـــوند  را  خارجـــی  کاالی  نـــام 
کاالی  کـــه در بســـیاری از مـــوارد  می کننـــد در صورتـــی 
ـــر اســـت. کیفیت ت ـــا  کاالی خارجـــی بســـیار ب ـــی از  ایران

سخن آخر
ـــد  ـــه فقـــط بای کـــه ن ـــوزادی اســـت  تولیـــد ملـــی ماننـــد ن
از ســـوی دولـــت حمایـــت شـــود بلکـــه بایـــد مـــورد 
طـــور  همـــان   گیـــرد.  قـــرار  جامعـــه  آحـــاد  حمایـــت 
کـــودک  کـــه پـــدر و مـــادر در ســـال های اولیـــه تولـــد 
بـــا  تدریـــج  بـــه  و  او دارنـــد  از  حمایـــت همه جانبـــه 
و  می شـــود  کمتـــر  حمایت هـــا  ایـــن  کـــودک  رشـــد 
شـــکل هوشـــمندانه و مؤثرتـــری بـــه خـــود می گیـــرد 
ــا فرزنـــد آرام آرام روی پـــای خـــود  و تـــاش می کنـــد تـ
بایســـتد. دولت هـــا در سراســـر دنیـــا چنیـــن سیاســـتی 
کار  بـــه  خـــود  نوپـــای  تولیدکننـــدگان  بـــرای  را 
کـــه تـــاش می کنـــد تولیدکننـــده  می برنـــد. حمایتـــی 
توانمنـــد شـــده و در نهایـــت روی پـــای خـــود بایســـتد. 
کار از صنایـــع خـــود  دولت هـــای بســـیاری بـــا ایـــن 
کرده انـــد بـــرای مثـــال شـــرکت تویوتـــا 25  حمایـــت 
ســـال زیـــان ده بـــود و در نهایـــت دولـــت ژاپـــن مجبـــور 
کنـــد امـــا امـــروز تویوتـــا  شـــد ایـــن شـــرکت را دولتـــی 
جـــزو برتریـــن خودروســـازان جهـــان اســـت. یـــا شـــرکت 
نوکیـــا در فنانـــد 17 ســـال از حمایت هـــای دولتـــی 
برخـــوردار بـــود تـــا توانســـت بـــه ســـودآوری برســـد. 
مهـــم  دولـــت  کـــه حمایت هـــای  طـــور  امـــا همـــان  
اســـت نقـــش تولیدکننـــده هـــم مهـــم اســـت. چنانچـــه 
کودکـــی بـــا وجـــود همـــه حمایت هـــا تـــاش نکنـــد، 
گـــر در یـــک  نمی توانـــد روی پـــای خـــود بایســـتد. ا
تولیدکننـــده ویژگی هـــای دوری از تنبلـــی، وجـــدان 
هدف گـــذاری  و  مهـــارت  و  دانـــش  کســـب  کاری، 
درســـت وجـــود نداشـــته باشـــد بـــا وجـــود حمایت هـــای 

دولتـــی هـــم بـــه جایـــی نمی رســـد.

کیفیـــت  ـــا  کاالی ب می شـــود و مـــردم بـــه ســـمت خریـــد 
ــال تولیـــد  ــر حـ ــه هـ ــا بـ ــوند. امـ ــتر ترغیـــب می شـ بیشـ
کاال را  کیفیـــت، هزینـــه دارد و قیمـــت تمـــام شـــده  ـــا  ب

می دهـــد. افزایـــش 
اینکـــه  بیـــان  بـــا  اقتصـــادی  کارشـــناس  یـــک 
کیفیـــت، دغدغـــه اصلـــی مـــردم اســـت می گویـــد: در 
کاالی  بســـیاری از مواقـــع مـــردم بـــه ایـــن دلیـــل از 
ذهنیـــت  ایـــن  چـــون  نمی کننـــد  اســـتفاده  ایرانـــی 
کاالی  کاالی ایرانـــی  کـــه  در آنهـــا بـــه وجـــود آمـــده 
کـــه ممکـــن اســـت  کیفیتـــی نیســـت. در حالـــی  بـــا 
بـــا  بســـیار  کاالهـــای  مـــا  بخش هـــا  از  برخـــی  در 
داشـــته  کشـــورها  ســـایر  بـــه  نســـبت  کیفیت تـــری 
ــاد  ــا چـــون شـــناخت وجـــود نـــدارد و اعتمـ باشـــیم امـ
هـــم وجـــود  رغبـــت  متأســـفانه  نشـــده  ایجـــاد  الزم 
کاالهـــای خـــود را بـــا  نـــدارد و تولیدکننـــدگان ایرانـــی 
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عنــوان  بــا  دارد  وجــود  سیاســت  علــم  در  مفهومــی 
ــه فرصــت. حــال شــاید ایــن ســؤال  ــد ب تبدیــل تهدی
ارتبــاط ســیل و سیاســت و  کــه وجــه  پیــش بیایــد 

باشــد؟! می توانــد  چیــزی  چــه  گردشــگری 
کلیــد پاســخ بــه این ســؤال اســت. در  واژه ژئوتوریســم 
ــش  ــگری دان گردش ــت:  گف ــد  ــم بای ــف ژئوتوریس تعری
میان رشــته ای  تلفیــق  از  کــه  اســت   محــوری ای 
گردشــگری بــا حفــظ و تفســیر جاذبه هــای  صنعــت 
طبیعــت بی جــان  همــراه بــا مســائل فرهنگــی آن بــه 

وجــود آمــده اســت.
گــر بــای  ســیل بدشــگون  بــرای توضیــح بیشــتر، ا
اخیــر را بــه عنــوان آنچــه تهدیــد در سیاســت قلمــداد 
بــه  آن  تبدیــل  پــی  در  و  کنیــم  نزدیــک  می شــود، 
ژئوتوریســم  از  مناســب تر  واژه ای  باشــیم،  فرصــت 
کشــوری ماننــد ایــران  گرچــه در  نخواهیــم یافــت. 
گردشــگری بــه عنوان یک صنعت به رســمیت  هنــوز 
فــراوان  پتانســیل های  امــا  اســت  نشــده  شــناخته 
ع زمین شــناختی  طبیعــی و آنچــه بعــد از ســیل در تنــو
جهــت  محرکــی  عنصــر  می توانــد  افتــاد،  اتفــاق 
گردشــگر باشــد. تشــویق و ترغیــب و حتــی ایجــاد 

ــرای  ــه ب ک ــم  ــد بدانی ع بای ــو ــر موض ــن بهت ــرای تبیی ب
توســط  دگرگونــی  زمین شــناختی،  ع  تنــو تشــکیل 
فرایندهــای بیرونــی و درونــی الزم اســت و طبیعــت 
ــادی در  ــی و ب ــایش آب ــط فرس ــم توس ــورت دائ ــه ص ب
حــال دگرگونــی اســت، فرســایش آبــی از مهم تریــن 

زمیــن  ســطح  در  فرســایش  عمــل  محرک هــای 
اســت، بــارش، پیشــروی و پســروی آب دریاچه هــا 
عوامــل  ایــن  جملــۀ  از  زیرزمینــی  آب  ســفره های  و 
کــه جلوه هــای رنگارنگــی را نمایــان می ســازد.  اســت 
بــه  اخیــر  بارش هــای  گرچــه  هــم  مــا  کشــور  در 
بی خانمانــی بســیاری منجــر شــد، امــا نتایــج مثبتــی 
هــم داشــته اســت، ســیاب ها بــرای آبخیــزداری و 
مفیــد  زیرزمینــی  آب هــای  تغذیــه  و  آبخــوان داری 
واقــع شــده اســت. از نظــر اقلیــم و محیط زیســت آثــار 
منابــع  تغذیــه  )دز(،  کامــل جنــگل  آبیــاری  مثبــت 
آبگیــری  رودخانه هــا،  آب  مجــاور  زیرزمینــی  آب 
تاالب هــای بامــدژ و میانگــران در خوزســتان، ورود 
و  هورالعظیــم  تاالب هــای  بــه  آب  عظیــم  حجــم 
شــادگان و مثــال ملموس تــر آن، افزایــش حجــم آب 
دریاچــه ارومیــه بــه ســه میلیــارد و 500 میلیــون متــر 
ــر مکعــب بیشــتر  ــه یــک میلیــون و 500 مت ک مکعــب 
گردشــگران  گذشــته اســت، بعــد از ســال ها،  از ســال 
کــرده اســت. از نمونه هــای  بســیاری را راهــی آنجــا 
ــد  ــی مانن ــدید اقلیم ــای ش ــن رویداده ع همی ــو آن وق
کــه توجــه بــه روندهــای اقلیمــی را جلــب  ســیل اســت 
کــه در نتیجــۀ آن، هــدف ژئوتوریســم هــم  می کنــد 
بررســی  زمین شناســی،  پدیده هــای  شــناخت  کــه 
طبیعــت  از  لــذت  و  پدیده هــا  ایــن  ع  وقــو علــل 

می شــود. محقــق  اســت،  بی جــان 
بــه  کــه  آنجاســت  ماجــرا  شــیرین  و  تلــخ  طنــز  امــا 
کــه متأســفانه از مناطــق  طــور مثــال اســتان لرســتان 
اســتان های  از  یکــی  بــود،  ســیل  قربانــی  اصلــی 
ح در حــوزه زمین شناســی و در واقــع پایتخــت  مطــر
کــه در ایــن  کنیــد  ژئوتوریســم ایــران اســت. تصــور 
نــام  بــه  جهــان  لغــزش  زمیــن  بزرگ تریــن  اســتان 
ــل  ــال قب ــزار س ــت 11 ه ــا قدم ــیمره ب ــزش س ــن لغ زمی
کــه  خ داده اســت. مطمئــن هســتم تعــداد افــرادی  ر
ــده  ــه نگارن ــب )از جمل ــن مطل ــدن ای ــل از خوان ــا قب ت
بوده انــد  گاه  آ آن  از  مطالــب(  جمــع آوری  حیــن  در 
کــه در زمــره شــمارش  متأســفانه آن  قــدر قلیــل اســت 
نمی آیــد. حــال پایتخــت ژئوتوریســم یعنــی اســتان 
کــه بایــد شــناخته  گرچــه متأســفانه آنچنــان  لرســتان 
گــر از فضــای رســانه ای ایجــاد شــده  نشــده اســت امــا ا
توأمــان  شــهروندان  کنجــکاوی  حــس  همــراه  بــه 
کارشناســان ایــن حــوزه  بهــره بگیریــم و بــا حضــور 
ع ســیل بــرای  از تغییــرات زمین شناســی بعــد از وقــو
اهــداف  از  یکــی  بــه  فقــط  بگوییــم  افکارعمومــی 
شــرایطی  بلکــه  کرده ایــم  پیــدا  دســت  ژئوتوریســم 

کــه مشــمول ایــن  کــه هم وطنانــی  ایجــاد می کنیــم 
گردشــگران،  حضــور  بــا  شــده اند  ســخت  شــرایط 
کارشــان را شــاهد شــوند. بــا تعامــل  کســب و  رونــق 
کمــک  ایــن دو طــرف راه را بــرای بهبــود شــرایط و 
بــه یــک طــرف و دانــش و آشــنایی بــا ایــن شــاخه 
کرده ایــم بــه  از توریســم بــرای طــرف دیگــر همــوار 
گشــت وگذارهای مرســوم در  ــا از  عــاوه بســیاری از م
ســفر خســته شــده ایم و بــه دنبــال شــاخۀ جدیــدی 
گردشــگری هســتیم، ژئوتوریســم می توانــد یکــی  از 
ســیاحت،  بــر  عــاوه  کــه  باشــد  شــاخه ها  ایــن  از 
بی شــباهت بــه یــک ســفر علمــی نیســت و بــاز هــم 
بــه قــول سیاســیون یــک معاملــه بــرد- بــرد اســت. 
ــا پدیده هــای طبیعــی، هــم موجــب  آشــنایی افــراد ب
لــذت آنهــا می شــود و هــم شــناخت ایــن پدیده هــا را 
بــرای حفــظ و نگهــداری از آنهــا هموارتــر می کنــد و 
ــدار مبتنــی  ــوان توســعه پای ــا عن ــه ب ک در واقــع آنچــه 
پایــداری  بوم شــناختی،  پایــداری  اصــل  ســه  بــر 
اقتصــادی  پایــداری  و  فرهنگــی   - اجتماعــی 

می یابــد. بیشــتری  تحقــق  امــکان  می شناســیم، 
بــا  توســعه  بــودن  ســازگار  بوم شــناختی"  "پایــداری 
ع  تنــو حفــظ فرایندهــای اساســی زیســت محیطی، 
گونه هــای زیســتی را تضمیــن می کنــد. "پایــداری  و 
اجتماعــی- فرهنگــی" ســازگاری توســعه بــا فرهنگ و 
ارزش هــای مردمــی و هویــت جامعــه را مــورد بررســی 
قــرار می  دهــد و "پایــداری اقتصــادی"، امکان توســعه 
کارآمــد اقتصــادی را بــه تحقــق نزدیــک می کنــد و 
از عوامــل ویــژۀ توســعه  گردشــگری  از  ایــن شــاخه 
بــه  ژئوتوریســم  اســت.  ســطح  ســه  ایــن  در  پایــدار 
گردشــگری پایــدار  عنــوان یکــی از زیرمجموعه هــای 
جامــع  برنامه ریــزی ای  و  اســتوار  فراینــدی  بــا  گــر  ا
گیــرد و از نقــش اساســی نظــارت  مــورد توجــه قــرار 
در پایــداری آن غفلــت نشــود، دارای بازخوردهــای 
مثبــت و متنوعــی در ســطح منطقــه ای، ملــی و حتــی 
گــر همــان معضــات  بین المللــی خواهــد بــود. البتــه ا
زیرســاخت ها،  ضعــف  ســوء مدیریت،  همیشــگی 
و  مناســب  خدمــات  نبــود  برنامه ریــزی،  عــدم 
مــدون،  و  منظــم  ســاماندهی  شــده،  برنامه ریــزی 
جاده هــا،  هندســی  اصــاح  و  بازســازی  در  تأخیــر 
کارشناســان متخصــص و دریافــت  عــدم دعــوت از 
نظــر آنــان جهــت ِاعمــال، ضعــف در بســیج نیروهــا 
و نبــود تجهیــزات مثــل ســنگی در جلــوی پایمــان مــا 
را بــه زمیــن خــوردن مجبــور نســازد مــا بــه امیــد ادامــه 

می دهیــم.

نيم نکاه
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نيم نگاه

 ] سيدعباس حسينی  [   

قابلیت های دیجیتال
کار  کســب و  شــرکت های موفــق در ایــن عرصــه در 
خــود از طریــق فنــاوری تمرکــز می کننــد، نــه صرفــًا 
ــر خــود فنــاوری. مدیــران اجرایــی ایــن شــرکت ها،  ب
متحــول  را  خــود  شــرکت های  عملکــرد  نحــوه 
ع  نــو ســه  از  اســتفاده  بــا  تحــول  ایــن  ســاخته اند. 
فرایندهــای  مشــتریان،  تجربــه  قابلیــت دیجیتــال 

شــده  حاصــل  کار  و  کســب  مدل هــای  و  عملیاتــی 
اســت.

تجربیات مشتریان	 
انتقــال تجربیــات جــذاب بــه مشــتریان هــم بــرای 
می کنــد  ایجــاد  ارزش  شــرکت ها  بــرای  هــم  و  آنهــا 
می کنــد.  وفادارتــر  شــرکت ها  بــه  نســبت  را  آنهــا  و 

تجربیــات  بــه  پرداختــن  بــا  زیــادی  شــرکت های 
آنهــا  رفتــار  و  عملکــرد  بــه  توجــه  مشــتریان، 
ارتبــاط  توانســته اند تفاوت هــای قابــل توجهــی در 
کننــد.  کــردن برنــد خــود ایجــاد  بــا آنهــا و متحــول 
ک Burberry از جملــه ایــن مــوارد اســت.  برنــد پوشــا
ایــن شــرکت بــا تحــول در بازاریابــی و ارتقــاء آن بــه 
بازاریابــی دیجیتــال توانســت بــه رتبــه اول برندهــای 

تحول ديجيتالی چيست؟

تقویت قابلیت های رهبری فناوری

تـر از عوامـل دیگری همچـون تغییرات ترکیـب جمعیتی، جهانی شـدن و بحران های  امـروزه نقـش فنـاوری اطالعـات در پیشـرفت شـرکت ها بـه مراتـب باال
ج فقـط منحصر به  ج فنـاوری اطالعـات در دهـه گذشـته باعـث رشـد قابل توجـه بسـیاری از شـرکت ها شـده اسـت. این مو مالـی اسـت. شـتاب فزاینـده مـو
شـرکت های حـوزه فنـاوری، سـرگرمی یـا رسـانه نیسـت. پدیده هایـی از قبیـل "رسـانه های اجتماعی"،"رایانـش موبایلـی"، "رایانـش ابـری" و "کالن داده" 

نقـش بسـزایی در فعالیـت و ارتباطـات شـرکت های موفـق امـروزی ایفـا می کننـد.
کـه از فنـاوری دیجیتـال بـرای افزایـش قابـل مالحظـه سـود، بهـره وری و عملکردشـان اسـتفاده می کننـد. پیشـرفت آنهـا فقـط  آنهـا شـرکت هایی هسـتند 
کـه توانسـته اند بـه شـرکت های برتـر دیجیتالـی  کـه چگونـه تغییـرات را راهبـری می کننـد. بـه نحـوی  منـوط بـه سـرمایه گذاری نیسـت، بلکـه در ایـن اسـت 

تبدیـل شـوند. ایـن شـرکت ها در دو ُبعـد اساسـی "قابلیت هـای دیجیتـال" و" قابلیت هـای رهبـری" بـر دیگـر شـرکت ها برتـری پیـدا می کننـد.
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مــد دارای هــوش دیجیتــال نائــل شــود و بــرای پنــج 
ســال متوالــی در لیســت یکــی از بهتریــن برندهــای 

گیــرد. جهانــی قــرار 
کنــار یکپارچه ســازی سیســتم ها  ایــن موفقیت هــا در 
ارتبــاط  می افتــد.  اتفــاق  عملیــات  شفاف ســازی  و 
کانال هــای  دائــم و نزدیــک بــا مشــتریان از طریــق 
وب ســـــــــــایت ها،  همـــــــــــانند  ارتبـــــــــاطی  مختلــف 
بایــد  برنامه هــای موبایــل  کانال هــای دیجیتــال و 
برقــرار باشــد. پــس از آن تحلیــل داده هاســت. بــه 
منظــور بهینه ســازی دیــدگاه حاصــل از تعامــات بــا 
مشــتری، الزم اســت رفتــار و بازخوردهــای آنهــا مــورد 
ــز و تمایــل  گیــرد. اینکــه تمرک ــرار  ــه و تحلیــل ق تجزی
مشــتریان در مناطــق مختلــف چگونــه اســت و از چــه 
ع رفتــاری اســتقبال بیشــتری می شــود و رضایــت  نــو
آنهــا در قبــال خدمــات شــرکت چگونــه بهبــود یافتــه 
اســت. بنابرایــن در تعامــل بــا مشــتری بایــد بــه ایــن 
کــرد. اول درک صحیح از رفتار مشــتری  مــوارد توجــه 
ــا ســرویس های مختلــف شــرکت، دوم  در مواجهــه ب
اســتفاده از فناوری هــای دیجیتــال بــرای افزایــش 
ســوم  مشــتریان،  تجربیــات  دریافــت  و  تعامــل 
کســب شــده از رفتــار و تجربیــات  تحلیــل داده هــای 
مشــتریان و چهــارم تلفیــق داده هــای دیجیتــال بــا 
تجربیــات فیزیکــی و بهبــود تجربــه مشــتری اســت.

فرایندهای عملیاتی	 
کافــی  توجــه بــه رفتــار مشــتریان بــرای ایجــاد تحــول 
نیســت و بایــد بــه درون ســازمان نیــز توجــه ویــژه ای 
همــــــاهنگ ســــــازی  و  ادغــام  اســت  الزم  داشــت. 
صــورت  صحیحــی  روش  بــه  داده هــا  و  فرایندهــا 
بیندیشــیم چگونــه  بایــد  کار  ایــن  بــرای  کــه  گیــرد 
کســب  اطاعــات،  فنــاوری  کمــک  بــا  می توانیــم 
واســطه  بــه  کنیــم.  مدیریــت  بهتــر  را  خــود  کار  و 
کــه  اســت  ایــن تغییــرات در فرایندهــای عملیاتــی 
قــرار  شــرکت ها  روی  پیــش  جدیــدی  فرصت هــای 

گرفــت. خواهــد 
فرصت هــای  و  مزایــا  عملیــات،  کــردن  دیجیتالــی 
ایــن  از  بســیاری  گرچــه  ا دارد.  پــی  در  فراوانــی 
و  برون ســازمانی  دیــد  از  اســت  ممکــن  تاش هــا 
چــون  امــا  بمانــد  پنهــان  مشــتریان  خصــوص  بــه 
قــرار  مدیــران  اختیــار  در  مناســبی  داده هــای 
اتخــاذ  مناســب تری  تصمیم هــای  می دهــد، 
کــه قبــًا قابــل حــل نبــود،  خواهــد شــد. مشــکاتی 
از  اســتفاده  بــا  و  بــود  رفــع خواهنــد  قابــل  راحت تــر 
کار، بهبــود عملکــرد  گــردش  فناوری هــای مدیریــت 
ارتقــاء  آمــد.  خواهــد  دســت  بــه  انســانی  نیــروی 
کارکنــان و در نتیجــه ســازمان، از دیگــر نتایــج  دانــش 
حاصــل از عملیــات دیجیتالــی اســت. پــس اولیــن 
داخلــی  فرایندهــای  دیجیتــال  بهینه ســازی  گام، 
مهــم،  گام  ایــن  اساســی  وجــه  دو  بــود.  خواهــد 
استانداردســازی روش هــای اجرایی و توانمندســازی 
کــه بــدون دیجیتالــی  کارکنــان اســت. موضوعاتــی 
کنــار  از روش هــای ســنتی در  اســتفاده  بــا  و  شــدن 
هــم قــرار نمی گیرنــد. در نتیجــه دیجیتالــی شــدن 
کــه می تــوان بــه بازطراحــی و بازبینــی  فرایندهاســت 
ایجــاد  بــرای  فرصــت  ایــن  از  تــا  پرداخــت  آنهــا 
و  زمان بــر  مــوارد  حــذف  کنــار  در  الزم  کنترل هــای 
زنجیره هــای  بیــن  اتصــال  کــرد.  اقــدام  هزینــه ای 
کــه بــه صــورت بادرنــگ ایجــاد می شــوند،  تأمیــن 
نــوآوری و تحــول فراهــم می ســازد  بــرای  زمینــه را 
نقــاط  لحظــه،  هــر  در  می داننــد  مدیــران  کــه  چــرا 
کجــا هســتند و تصمیم گیــری  بحرانــی و مشــکل زا 

افتــاد. اتفــاق خواهــد  و منطقــی  بســیار ســریع 

کار	  کسب و  مدل های 
نتایــج حاصــل از تجربیــات مشــتریان و دیجیتالــی 
کــردن فرایندهــا، ارزش بســیاری را می توانــد بــرای 
ســازمان بــه همــراه داشــته باشــد. بــا اســتفاده از ایــن 
از  را  کار  و  کســب  مدل هــای  می تــوان  موضوعــات 
کــرد حتــی می تــوان بــه ارائــه مدل هــای  نــو ایجــاد 
پرداخــت.  صنعــت  آن  در  جدیــد  کار  و  کســب 
کســب  جایگزینــی محصــوالت و خدمــات و ایجــاد 
بازســازی  از  حاصــل  نتایــج  از  جدیــد  کارهــای  و 

اســت. کار  و  کســب  مدل هــای 

یان،  مشــتر بــا  چندگانــه  تعامــالت   
یافتــی از آنهــا،  تحلیــل داده هــای در
حتــی  و  رفتــــــــــارشان  و  نیازمنــدی 
ایجـــــــــــاد تغییــر در زنـــــــــدگی و کار، 
چشــم انداز  تــــــــــــدوین  در  می توانــد 

دیجیتــال بســیار مؤثــر باشــد.

پرداختــن  بــا  یــادی  ز شــرکت های 
بــه  یان، توجــه  بیــات مشــتر بــه تجر
توانســته اند  آنهــا  رفتــار  و  عملکــرد 
تفاوت هــای قابــل توجهــی در ارتبــاط 
بــا آنهــا و متحــول کــردن برنــد خــود 

کننــد ایجــاد 

"رســانه های  قبیــل  از  پدیده هایــی 
ــوبایلی"،  ــانش مــــــ اجتماعی"،"رایــــــــ
"رایانش ابـری" و "کالن داده" نقش 
ارتباطــات  و  فعالیــت  در  بســزایی 
وزی ایفــا  شــرکت های موفــق امــــــــر

می کننــد.
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می توانیــم  چگونــه  بیندیشــیم  بایــد 
ــب  ــات، کس ــاوری اطالع ــک فن ــا کم ب

یــت کنیــم. و کار خــود را بهتــر مدیر

 

بیــــــــــــات  تجر از  حاصــل  نتـــــــــایج 
کــــــردن  دیجیتـــــــــــالی  و  یان  مشــتر
را  بسیــــــــــــاری  زش  ار فـــــــــــرایندها، 
می توانــد بــرای ســازمان بــه همــراه 

باشــد. داشــته 

دســتمزد  کارکنــان  از  بســیاری 
می گیرنــد تــا کار کننــد نه اینکــه تغییر 
ایجــاد کننــد. تغییــــــــــرات همیشــه از 
بــه  آغــاز می شــود.  رأس شـــــــــرکت 
تحــول  کــه  تغییــــــــــــراتی  خصــوص 

در پــی داشــته باشــند.

رهبری دیجیتال
ــال  ــرای حرکــت و ســرمایه گذاری در تحــول دیجیت ب
الزم اســت همه افراد ســازمان در این مســیر مشــترک 
گیرنــد بنابرایــن ضــرورت رهبــری ســازمان در  قــرار 
جهــت ایــن حرکــت بســیار حیاتــی اســت و ترســیم 
مناســب،  ســازمانی  مدل هــای  ایجــاد  چشــم انداز، 
بــا  ارتبــاط  ایجــاد  و  کارکنــان  هدایــت  و  مشــارکت 
کمــک می کنــد تــا  فنــاوری اطاعــات، بــه ســازمان 
کنــد و آن  مســیر دیجیتالــی شــدن خــود را شناســایی 

را بپیمایــد.

ایجاد چشم انداز دیجیتال
کننــد  کار  کارکنــان دســتمزد می گیرنــد تــا  بســیاری از 
همیشــه  تغییــرات  کننــد.  ایجــاد  تغییــر  اینکــه  نــه 
خصــوص  بــه  می شــود.  آغــاز  شــرکت  رأس  از 
کــه تحــول در پــی داشــته باشــند. هدایــت  تغییراتــی 
ارشــد  مدیــران  عهــده  از  فقــط  بــزرگ  تحــول  یــک 
ایجــاد  بــه  موفــق  شــرکت های  بنابرایــن  برمی آیــد 
رشــد  بــا  متناســب  تحول آفریــن  چشــم اندازی 
تکنولــوژی می پردازنــد. در ایجــاد ایــن چشــم انداز 

می گیــرد: قــرار  توجــه  مــورد  رویکــرد  ســه 
- بازطراحی تجربیات مشتریان؛

- بازطراحی فرایندها؛
کســب  - ترکیــب هــر دو بــرای بازطراحــی مدل هــای 

کار. و 
تعامــات چندگانــه بــا مشــتریان، تحلیــل داده هــای 
حتــی  و  رفتارشــان  و  نیازمنــدی  آنهــا،  از  دریافتــی 
کار، می توانــد در تدویــن  ایجــاد تغییــر در زندگــی و 
چشــم انداز دیجیتــال بســیار مؤثــر باشــد. از ســوی 
ســازمان  فرایندهــای  کــردن  دیجیتالــی  دیگــر 
و  صنعــت  در  عملیــات  تغییــر  بــه  منجــر  می توانــد 
از  ع  نــو دو  هــر  ترکیــب  شــود.  مشــتریان  حتــی  یــا 
کســب  مدل هــای  بازآفرینــی  بــرای  چشــم اندازها، 
گســترش دهــد و یــا  کار، می توانــد مــدل فعلــی را  و 
حتــی بســیار متمایــز شــود. در تدویــن چشــم انداز، 
یــا تهاجمــی باشــد.  رویکردهــا می توانــد تدافعــی و 
انتخــاب  شــرکت هایی  توســط  تدافعــی  رویکــرد 
ماننــد  تهدیدنــد  معــرض  در  اغلــب  کــه  می شــود 
کــه بــه ســرعت در حــال تغییــر هســتند. این  صنایعــی 
شــرکت ها در مواجهــه بــا یــک بحــران، چشــم اندازی 
ســریع  تغییــرات  بتوانــد  کــه  می کننــد  تدویــن  را 
توســط  امــا  تهاجمــی  رویکــرد  کنــد.  هدایــت  را 
در  چنــدان  کــه  می شــود  اســتفاده  شــرکت هایی 
بحــران قــرار نمی گیرنــد. چشــم انداز آنهــا بیشــتر بــر 
کار متمرکــز اســت. روی فرصت هــای بالقــوه کســب و 

ابتــدا  تحول گرایانــه  چشــم اندازی  تدویــن  بــرای 
از  و  شــوند  شناســایی  راهبــردی  دارایی هــای  بایــد 
کمیــاب، غیرقابــل  کــه ارزشــمند،  بیــن آنهــا مــواردی 
مشــخص  هســتند،  جایگزیــن  غیرقابــل  و  تقلیــد 
شــوند. ســپس بایــد آرمان هایــی در آن تعریــف شــوند 

دیجیتــال  آرمان هــای  ایــن  باشــند.  تحول گــرا  کــه 
"تحــول"  و  "توســعه"  "جایگزینــی"،  دســته  ســه  در 
اســت  " عبــارت  " جایگزینــی  واقــع  دارنــد. در  قــرار 
جایگزینــی  بــرای  کــه  جدیــدی  فناوری هــای  از: 
فعالیت هــای جــاری انتخــاب می شــوند، "توســعه" 
یــک  قابلیــت  و  کارایــی  بهبــود  از:   اســت  عبــارت 
ــا فراینــد بــدون ایجــاد تغییــرات اساســی  محصــول ی
و "تحــول": تعریــف مجــدد یــک فراینــد یــا محصــول 

از طریــق فنــاوری اســت.

مشارکت سازمان
ایجــاد یــک تحــول بــزرگ انجام پذیــر نیســت مگــر 
ایجــاد  در  موفقیــت  ســازمان.  همــه  مشــارکت  بــا 
کــه  کیفیــت افــرادی دارد  تحــول، رابطــه مســتقیم بــا 
پشــت آن تغییــر قــرار دارنــد. جلــب مشــارکت افــراد 
بــرای ایجــاد تحــول وظیفــه رهبــری ســازمان اســت. 
لحظــه ای  مشــارکت  می توانــد  دیجیتــال  فنــاوری 
ــا،  کانال ه ــا،  گ ه ــاورد. وبا ــه همــراه بی ــان را ب کارکن
بــرای  رهبــران  بــه  ویدئوهــای دیجیتــال  و  توئیتــر 
کمــک می کنــد در  ایجــاد ارتبــاط بــا ســازمان خــود 
گردهمایی هــا قــادر  کــه ایمیل هــای انبــوه و  حالــی 
بــه انجــام آن نیســتند. جلــب مشــارکت ســازمان را 
می تــوان بــا جمــع ســپاری ســهولت بخشــید. ابتــدا 
مناســبی  ارتبــاط  ســازمان  بــا  رهبــران  بیــن  بایــد 
دیجیتــال  فناوری هــای  از  می تــوان  شــود.  برقــرار 
بــرای ایجــاد اتصــال سراســری در ســازمان اســتفاده 
کــه همــه افــراد بتواننــد نظــر خــود را  کــرد بــه نحــوی 
کننــد. دوم، رهبــران بایــد  کــرده و همــکاری  بیــان 
گفتگوهــای بــاز فرصــت را بــرای همــه  بــا تشــویق 
افــراد بــه منظــور ایفــای نقــش در پیشــبرد چشــم انداز 
راه حل هــا  خلــق  بــرای  ســوم،  و  ســازند  فراهــم 
کننــد. ایــن روش بســیار مناســب تر از  جمع ســپاری 
کــه ابتــدا راه حل هــا طراحــی شــوند و ســپس  آن اســت 

بــرای تأییــد آنهــا تــاش شــود.

حکمرانی تحول
بســیج  بایــد  ســازمان  همــه  تحــول،  ایجــاد  بــرای 
کار بــردن روش هــای جزیــره ای بــرای  شــوند و از بــه 
بــه  تــا منابــع ســازمان  تحقــق آن خــودداری شــود 
کمــک می کنــد تــا  هــدر نــرود. حکمرانــی دیجیتــال 
درســت  مســیر  در  شــده  برنامه ریــزی  فعالیت هــای 
کنــده در سراســر ســازمان  انجــام شــوند و نیروهــای پرا
ایجــاد  ایــن جهــت،  گام در  اولیــن  را همســو  کنــد. 
ســاختار ســازمانی بــرای خدمــات دیجیتــال اســت. 
کلیــدی ســازماندهی  ایــن واحــد پیرامــون ســه اصــل 

می شــود:
و  فرایندهــا  سیســتم ها،  استانداردســازی   -

؛ ت عــا طا ا
- اتوماســیون در جهــت حــذف فعالیت هــای فاقــد 

ارزش افــزوده؛
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از  اســتفاده  بــا  تصمیم گیــری  بــه  شــتاب دهی   -
بادرنــگ. اطاعــات 

رهبــری  و  ســازمانی  ســاختار  ایجــاد  بــر  عــاوه 
نیــز در سراســر ســازمان  کاری  دیجیتــال، فرهنــگ 
ــا و  ــه داده ه ــد. شــفافیت در ارائ کن ــدا  ــاء پی ــد ارتق بای
اطاعــات می توانــد در ایــن امــر بســیار مؤثــر باشــد. 
تحلیل هــای  بــا  دیجیتــال  حکمرانــی  و  ســاختار 
ارزیابــی  کلیــدی،  شــاخص های  روی  بــر  مختلــف 
عنــوان  بــه  و  دارنــد  ســازمان  عملکــرد  از  بهتــری 
در  را  افــراد  حرکــت  کــه  می کننــد  عمــل  ریل هایــی 

می کننــد. هدایــت  درســت  مســیر 
در ایجــاد ســاختار و حکمرانــی دیجیتــال ســه ســاز 
گیرنــد: "کمیته هــا"،  کار اصلــی بایــد مدنظــر قــرار  و 
دیجیتــال  "واحدهــای  و  رهبــری"  "نقش هــای 

مشــترک”.
باشــند  ســازمان  کمیته هــای  می تواننــد  کمیته هــا 
کــه وظیفــه تصمیم گیــری در خصــوص سیاســت ها و 
اولویت هــای پروژه هــا را بــر عهــده دارنــد. همچنیــن 
کــه  داد  تشــکیل  نــوآوری  کمیته هــای  می تــوان 
بــر  را  نــوآوری  ایجــاد  بــر  سیاســت گذاری و نظــارت 
پیــش روی  چالش هــای  و  داشــت  خواهنــد  عهــده 

آنهــا را شناســایی و برطــرف می کننــد.
اســت  رهبــران  بــر عهــده  هدایــت همــه مجموعــه 
ارشــد  مدیــران  دارنــد.  قــرار  کمیته هــا  از  فراتــر  کــه 
در  دیجیتــال  تحــول  هدایــت  وظیفــه  دیجیتــال 
دیجیتــال،  رهبــران  دارنــد.  عهــده  بــر  را  ســازمان 
چشــم انداز واحــد دیجیتــال را تدویــن و فعالیت هــا 
در  بازنگــری  فراینــد  بــه  می کننــد،  هماهنــگ  را 
گاه منابــع  کمــک می کننــد و  محصــوالت و خدمــات 

می ســازند. فراهــم  نیــز  را  نیــاز  مــورد 

بــه  ســنتی  شــرکت های  از  آســان تر  بســیار  قادرنــد 
ــد.  ــازی آن بپردازن ــل داده و شخصی س ــام تحلی انج
بــر آن، چابکــی و در عیــن حــال اثربخشــی  عــاوه 
در  کــه  یکپارچگــی ای  بــر  عــاوه  و  دارنــد  باالیــی 
کمــک  رهبــران  بــه  می کننــد،  ایجــاد  اطاعــات 
انحرافــات  کلیــدی،  عملیــات  در  تــا  می کننــد 

کننــد. کنتــرل  را  ناخواســته 

دستورالعمل تحول دیجیتال
بــه  کــه در بخش هــای قبلــی نســبت  بــا شــناختی 
کنــون می تــوان  تحــول دیجیتــال بــه دســت آمــد ا
کــرد و در  نقطــه شــروع حرکــت و نقشــه راه را ترســیم 

گام برداشــت. ایــن مســیر 
گاهــی  چارچوب بنــدی چالــش دیجیتــال: بــه ایجــاد آ
دیجیتــال  تهدیدهــای  و  فرصت هــا  بــه  نســبت 
غ  بلــو بپردازیــد. نقطــه شــروع خــود را شناســایی و 
را  چشــم اندازی  کنیــد.  ارزیابــی  را  خــود  دیجیتــال 
کــه تیــم ارشــد  ایجــاد و اطمینــان حاصــل نماییــد 

شــما حــول محــور آن هم جهــت شــده اســت.
ســرمایه گذاری متمرکــز: چشــم انداز خــود را بــه یــک 
نقشــه راه عملیاتــی تبدیــل و ســاختارهای حکمرانــی 
کنیــد و ســپس بــه تأمیــن  را بیــن بخش هــا ایجــاد 

ــی بــرای تحــول بپردازیــد. مال
را  شــفافی  پیام هــای  کنــون  ا ســازمان:  بســیج 
نیــاز  مــورد  تغییــرات  و  خــود  خواســته های  دربــاره 
کنیــد. ضرب آهنــگ تحــول را  بــه ســازمان منتقــل 
کارکنــان را جلــب نماییــد.  کــرده و مشــارکت  تعییــن 
کــرده و تکامــل  را پایه گــذاری  رفتارهــای جدیــدی 
ــد. کنی ــاز  ــه آغ ــی نوآوران ــت فرهنگ ــازمان را در جه س

کمیته هــا و هدایــت  پــس از اتخــاذ تصمیــم توســط 
توســط رهبــران دیجیتــال، الزم اســت واحدهایــی 
پیاده ســازی  را  آنهــا  هســتند  تخصــص  دارای  کــه 
کنــده  پرا ســازمان  سراســر  در  واحدهــا  ایــن  کننــد. 
کمیته هــا و رهبــران نمی تواننــد بــه  کــه  هســتند چــرا 
ــدرت  ــا ق ــد. آنه ــا برآین کاره ــام  ــده انج ــی از عه تنهای
قــوی  هم افزایــی  و  دارنــد  ســازمان  در  بیشــتری 
ــا  ــتانداردها و قابلیت ه ــا، اس ــاخت، ابزاره ــن زیرس بی

می کننــد. ایجــاد 

ایجاد قابلیت های رهبری فناوری
حکمرانــی  ســاختار  چشــم انداز،  ایجــاد  بــر  عــاوه 
کارکنــان، عنصــر مهــم دیگــری  و جلــب مشــارکت 
کــرد، ایجــاد  کــه در رهبــری فنــاوری بایــد جســتجو 
کســب  ارتبــاط قــوی بیــن رهبــران فنــاوری و رهبــران 
اطاعــات  فنــاوری  رهبــری  واقــع  در  اســت.  کار  و 
بخشــی از رهبــری فنــاوری اســت و نــه همــه آن. در 
کار  کســب و  واقــع ارتبــاط قــوی فنــاوری اطاعــات بــا 

دارد. اهمیــت 
بیــن واحدهــای  ایجــاد مهارت هــای دیجیتــال در 
کار از دیگــر عوامــل ایجــاد تحول در ســازمان  کســب و 
کــه وظیفــه رهبــران فنــاوری اســت. داشــتن  اســت 
مهارت هــای دیجیتــال مناســب، یــک منبــع مهــم 
کلیــدی تحــول  مزیــت رقابتــی و یــک توانمندســاز 
کــه ایــن مهــارت را  دیجیتــال اســت. شــرکت هایی 
ســریع تر ایجــاد می کننــد، از دیگــران پیشــی خواهنــد 

گرفــت.
یکــی از مهم تریــن چالش هــای رهبــری دیجیتــال 
ایجــاد یــک زیرســاخت قدرتمنــد دیجیتــال اســت. 
کــه دارای چنیــن زیرســاختی هســتند  شــرکت هایی 
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نيم نگاه

خ بیـکاری در ایـن  کاخ سـفید را در سـال 2018 بـه دونالـد ترامـپ تحویـل مـی داد، موفـق شـده بـود نـر ک  اوبامـا، رئیس جمهـوری سـابق آمریـکا،  وقتـی بـارا
کاهـش دهـد. تولیـد  ج بـوش بـه اتمـام رسـیده بـود از رقـم 9 درصـد بـه چهـار درصـد  کـه دورۀ ریاسـت  جمهـوری جـور کشـور را از سـال 2010 یعنـی زمانـی 
خ را از منفـی دو درصـد در سـال 2010 بـه تقریبـًا مثبـت سـه درصـد در سـال 2018  ناخالـص داخلـی نیـز در دورۀ اوبامـا همیـن وضعیـت را داشـت؛ او ایـن نـر
کـه هیچ شـباهتی بـه اوباما نداشـت. آنها می خواسـتند (قدرت  گرفتنـد بـه کسـی رأی بدهنـد  رسـانده بـود. بـا وجـود ایـن دسـتاوردها، مـردم آمریـکا تصمیـم 
کنونی مشـغول  کنون وجود داشـته  اسـت، به تمسـخر دسـتاوردهای  کـه تا کـه از فـرط بی اعتقـادی بـه سـاختار موجـود و همـۀ آنچـه  در اختیـار کسـی باشـد 
اسـت.) بـرای مـردم آمریـکا سـاختار موجـود حتـی در وضـع بهبودیافتـۀ آن، فاقـد ظرفیت هـای الزم بـرای اعتنـا و اسـتمرار بـود. آنهـا از ایـن وضـع موجـود 

خسـته و بـه دنبـال صـدای جدیـدی بودنـد. آیـا مـردم اروپـا هـم بـه همیـن موضـوع رسـیده اند؟

اروپا؛ آیا تغییری درراه است؟
کتــاب  در  آلمانــی  مشــهور  فیلســوف  آرنــت،  هانــا 
جنبش هــای  کــه  می نویســد  »توتالیتاریســم« 
در  اروپــا  کشــورهای  ســایر  و  آلمــان  در  توتالیتــری 
بگیرنــد  یــاد  بودنــد  توانســته  میــادی   1330 دهــۀ 
را  پارلمانــی  کــه چگونــه می تواننــد دموکراســی های 
کــه بــا وجــود در اقلیــت بــودن و  دســت بیندازنــد چــرا 
صرفــًا بــه  واســطۀ انســجام درونــی، از خاموشــی مــردم 
می شــدند.  انتخابــات  پیــروز  و  می کردنــد  اســتفاده 
کثریــت مــردم، دو رمــز  حفــظ انســجام و خاموشــی ا
اصلــی جنبش هــای توتالیتــری و البتــه راســت افراطی 
کنــون بــوده اســت امــا انتخابــات پارلمانی  از گذشــته تا

کامــًا مخالــف ایــن رویــه بــود. در حالــی   اخیــر در اروپــا 
کــه بــرای نخســتین بــار از ســال 1994 بــه این ســو، 
شــمار مشــارکت کنندگان در انتخابــات پارلمانــی اروپــا 
کــرد، راســت گرایان افراطــی موفــق  از 50 درصــد عبــور 
کرســی های خــود را در ایــن پارلمــان از  ــزان  شــدند می
20 بــه 25 درصــد برســانند. ایــن بــه ایــن معناســت 
پــای  کــه همــواره یــک  کــه احــزاب ســنتی در اروپــا 
کمتــری  ثابــت قــدرت در ایــن قــاره هســتند، ســهم 
کــه  گذشــته در پارلمــان و ســپس در شــورا  بــه نســبت 
بــازوی اجرایــی اتحادیــه اروپاســت، خواهنــد داشــت. 
دلیــل رویگردانــی مــردم از احــزاب ســنتی و چرخــش 
خ  نــر چیســت؟  اروپــا  در  افراطــی  راســت   به ســوی 

بیــکاری در قــارۀ ســبز سال به ســال پاییــن می آیــد. 
کشــورها  ایــن  از  برخــی  در  داخلــی  ناخالــص  تولیــد 
بــدون تغییــر، در برخــی دیگــر بــا افزایــش و در بعضــی 
کاهــش رو بــه رو اســت. حتــی ضریــب جینــی  دیگــر بــا 
به طورکلــی در  اســت  نمایانگــر فاصلــۀ طبقاتــی  کــه 
کشــورهای ایــن  کثــر  ــا و بــه  طــور خــاص در ا قــارۀ اروپ
کلــی،  افــق  در  بنابرایــن  دارد.  کاهــش  بــه  رو  قــاره 
قابل توجهــی  ســقوط  چنــدان  اقتصــادی  اوضــاع 
کــه بتواند تغییر ذائقۀ سیاســی مــردم را  نداشــته اســت 
توجیــه کنــد. یــک عامــل امــا شــاید بتواند ایــن تغییر را 
توضیــح دهــد: بی اعتمــادی عمومــی بــه ســاختارهای 
کــه هــم  تغییــر در  موجــود. ایــن همــان چیــزی اســت 

گزارشی از نتايج انتخابات اخير در قارۀ سبز؛

درس هایی برای پارلمان اروپا
 ]  سيامک كريمی  [  



شماره 255 75تیر و مرداد  1398

بــرای بخــش بزرگــی از مــردم قــارۀ ســبز بــه دســت 
فراموشــی ســپرده نشــده اســت. پــس بی دلیــل نیســت 
کنــار پیــروزی احــزاب راســت افراطــی  کــه دقیقــًا در 
کــه خواســتار خــروج از اتحادیــه اروپــا و تضعیــف ایــن 
کــه همیــن  اتحادیــه هســتند، احــزاب دیگــری نیــز، 
کار قــرار داده انــد، بــا شکســت  شــعارها را در دســتور 

شــده اند.  مواجــه 
حــزب پودمــوس در اســپانیا، حــزب پنــج ســتاره در 
سرســخت  مخالفــان  از  یونــان  در  ســیریزا  و  ایتالیــا 
آنهــا  امــا همگــی  بــه شــمار می آینــد  اروپــا  اتحادیــه 
بــا شکســت در انتخابــات روبــه رو بودنــد. حقیقــت 
کــه احــزاب دســت راســتی دقیقــًا در همــان  آن اســت 
کــه چنــد مــدت قبــل نیــز در  کشــورهایی پیــروز شــدند 
ــد.  گرفتــه بودن ــات را جشــن  آنجــا پیــروزی در انتخاب
امــواج  واقــع  در  اســت.  مهمــی  بســیار  نکتــۀ  ایــن 
کشــور  چنــد  از  هنــوز  افراطــی  راســت  و  دگرخواهــی 
ــالوینی،  ــو س ــا متئ ــه اســت. در ایتالی ــرا نرفت ــر ف پیش ت
را  آرا  لیــگ، 34 درصــد  راســتی  رهبــر حــزب دســت 
پیروزی هــای  ادامــۀ  در  پیــروزی  ایــن  کــرد.  کســب 
قبلــی ایــن حــزب بــود. در بریتانیــا حــزب تــازه تأســیس 
اتحادیــه  از  بریتانیــا  خــروج  خواســتار  کــه  برگزیــت، 
رتبــۀ  در  آرا  درصــد   31 بــا  کــه  حالــی  در  اروپاســت، 
ایــن  رهبــر  فــاراژ  نایجــل  کــه  گرفــت  قــرار  نخســت 
ــا حــزب دیگــری  حــزب چهــار ســال پیــش از آن نیــز ب
بنابرایــن  بــود.  آورده  دســت  بــه  را  آرا  درصــد   27
گذشــته افزایــش  پیــروزی اخیــر او چنــدان بــه نســبت 
پیــروزی  نیــز  مجارســتان  در  اســت.  نکــرده  پیــدا 
کــه  بــزرگ راســت افراطــی در حالــی بــه دســت آمــد 
حــزب فیدیــز، پیش تــر نیــز در انتخابــات پارلمانــی 

بــود.  بــه پیــروزی رســیده  مجارســتان 
نــدای  کــه  احزابــی  بــه ســوی  آرا  از  گســیل بخشــی 
ســاختاری جدیــد را ســر می دهنــد و ســپس توزیــع آرای 
کــه بیشــترین اختــاف را  ایــن عــده در میــان احزابــی 
کــه ایــن عــده از  بــا یکدیگــر دارنــد، نشــان می دهــد 
کــه چــه چیــزی را نمی خواهنــد  مــردم اروپــا می داننــد 
کنونــی  کــه بــه جــای ســاختار  امــا دقیقــًا نمی داننــد 
بایــد چــه چیــزی را ســراغ بگیرنــد. امــا ایــن همــۀ مــردم 
گروه دیگر خود را همچنان به ســاختارها و  نیســتند و 
دســتاوردهای اتحادیــه اروپــا وفــادار نشــان می دهنــد. 
ایــن نتایــج، بــدون هیــچ اغراقــی، نمایانگــر واقعیــت 
کســتری قــاره اروپــا و مردمــان ایــن قــاره اســت.  خا
گفتــه شــود در  ــر  گ ــود ا گزافــی نخواهــد ب پــس ســخن 
کم  حــال  حاضــر نوعــی گنگــی سیاســی بــر ایــن قــاره حا
ــه  ک ــت  ــان نیس کتم ــل  ــال قاب ــر ح ــه ه ــت. ب ــده اس ش
گــر ســاختارهای اتحادیــه بــا نوعــی اصاحــات روبه رو  ا
گنگــی حــال حاضــر مــردم  کــه  نشــوند، بعیــد نیســت 
ــا آنهــا را بــه ســوی خاموشــی ســوق دهــد، همــان  اروپ
کــه آرنــت، آن را رمــز پیــروزی توتالیتاریســم و  چیــزی 

راســت افراطــی می دانــد. 

بــــــه  عمـــــومـــــــی  بـــــی اعتمــــــــادی 
ــاختارهای موجــود. ایــن همــان  سـ
در  تغییــر  هــم   کــه  اســت  چیــزی 
وپــا  ار در  تغییـــــــــــر  هــم   و  یــکا  آمر
در  دهــــــــد  توضیــح  می توانــد  را 
و  مؤلــــــــفه ها  صــورت،  ایــن  غیــر 
استـــــــــــانداردهای عــــــــادی عمومًا 
ــی مــردم از  ویگردانـــــ تــوان توجیــه ر
احــزاب ســنتی کــه ســاختار موجــود 

نمایندگــی  را  وپــا  ار در  سیاســی 
می کنند، ندارد.

آمریــکا و هــم  تغییــر در اروپــا را می توانــد توضیــح دهــد 
اســتانداردهای  و  مؤلفه هــا  صــورت،  ایــن  غیــر  در 
از  مــردم  رویگردانــی  توجیــه  تــوان  عمومــًا  عــادی 
کــه ســاختار موجــود سیاســی در اروپــا را  احــزاب ســنتی 
کــه اوضــاع  نمایندگــی می کننــد، نــدارد. درســت اســت 
گســترده  اقتصــادی در اروپــا نــه  تنهــا رو بــه ضعــف 
نرفتــه بلکــه بــا بهبودهــای نســبی مواجه شــده اســت، 
کــه آزادی هــای قابــل  توجــه سیاســی و  درســت اســت 
اجتماعــی در اروپــا دیــده می شــود امــا ایــن دقیقــًا همــۀ 
کــه اروپایی هــا بــه دنبــال آن  آن چیــزی نبــوده اســت 
بوده انــد؛ آنهــا دنبــال ســاختارهای جدیــدی هســتند و 
کــه نویــد دنیایــی جدیــد  بــه همیــن دلیــل بــه آنهایــی 
می دهنــد،  را  اروپــا(  اتحادیــۀ  فروپاشــی  )همچــون 
کنــون وجــود  میــل پیــدا می کننــد. آنهــا بــا دنیایــی کــه ا
گــذار از آن  دارد، احســاس راحتــی نمی کننــد و بــرای 

ــه دنبــال راهــکاری هســتند. ب

راست افراطی، راهکار مردم اروپا؟
کــه از انتخابــات اخیــر  کثــر تحلیل هــا و تفســیرهایی  ا
توجــه  قابــل  افزایــش  بــر  شــد  ارائــه  اروپــا  پارلمــان 
کیــد دارنــد. امــا ایــن، همــۀ  آرای راســت افراطــی تأ
ماجــرای انتخابــات در اروپــا نبــود. روایــت و تفســیر 
کــه عمومــًا  ُکنــه ایــن ماجــرا نهفتــه اســت  اصلــی در 
جریان هــای  بــا  قیــاس  در  کــه  جریان هایــی  همــۀ 
گفتــن دارنــد، بــا  ســنتی در اروپــا حــرف جدیــدی بــرای 
اقبــال عمومــی مواجــه شــدند. ایــن موضــوع نشــانگر 
کــه راســت افراطــی، یگانــه راهــکار از منظــر  آن اســت 
کــه  اســت  آن  مبیــن  حتــی  و  نیســت  اروپــا  مــردم 
اروپایی هــا در قیــاس بــا آمریکایی هــا بــا افــق بازتــری 
کــه در  تحلیــل می کننــد و رأی می دهنــد. در حالــی  
آمریــکا، دونالــد ترامــپ، بــه عنــوان یک  راســت شــدیدًا 
افراطــی، توفیــق برتــری در انتخابــات را یافــت امــا در 
اروپــا اوضــاع بــه همیــن شــکل پیــش نرفــت. آرای 
راســت افراطــی در اروپــا فقــط پنــج درصــد بــه نســبت 
احزابــی  میــان  در  اســت.  داشــته  افزایــش  گذشــته 
آرا روبــه رو بوده انــد، دره هــای عمیقــی  بــا رشــد  کــه 
مشــترک  رشــتۀ  تنهــا  دارد.  وجــود  اختاف نظــر  از 
رؤیایــی  تحقــق  بــرای  تــاش  احــزاب،  ایــن  میــان 
جدیدتــر اســت. بــه همیــن دلیــل در حالــی  کــه اساســًا 
راســت افراطــی برنامــۀ قابــل اشــاره ای بــرای حفــظ 
احزابــی  جملــه  از  ســبزها  امــا  نــدارد  محیط زیســت 
کــه بــا رشــد قابــل  توجــه آرا رو بــه رو شــده اند. در  بودنــد 
نتیجــه، نبایــد در پیــروزی راســت افراطــی اغــراق کرد. 
بی اعتمــادی  افزایــش  اســت،  قابل ذکــر  کــه  آنچــه 
عمومــی نســبت بــه ســاختارهای اتحادیــه اروپاســت.

»اتحادیه« همچنان نفس می کشد
تحلیــل نتایــج انتخابــات اخیــر در اروپا کامــل نخواهد 
گــر بــه تــداوم برتــری هــر چنــد ضعیــف شــدۀ  شــد ا
ــا در پارلمــان اشــاره نشــود. نتایــج  احــزاب ســنتی اروپ

 751 مجمــوع  از  کــه  می دهــد  نشــان  انتخابــات 
مســیحی  دموکــرات  بلــوک  اروپــا،  پارلمــان  کرســی 
کرســی در  کاســیک ترین احــزاب اروپایــی بــا 180  از 
رتبــۀ نخســت قــرار دارد. ائتــاف سوسیالیســت ها و 
کرســی و ائتــاف دموکرات هــا و  دموکرات هــا بــا 146 
کرســی در رتبــۀ دوم قــرار دارنــد. ایــن  لیبرال هــا بــا 109 
ســه بلــوک بــزرگ در پارلمــان همچنــان می تواننــد بــا 
ــا  کرســی های شــورای اروپ کثــر  گیــر، ا یــک ائتــاف فرا
ــان زمامــداری  ــد و همچن ــه خــود اختصــاص دهن را ب
ــداوم بخشــند. ایــن موضــوع نشــان  ــاره را ت در ایــن ق
کــه علی رغــم رشــد امــواج نارضایتــی در میــان  می دهــد 
ســاختارهای  و  اتحادیــه  اروپایــی،  مختلــف  اقشــار 
ســنتی آن همچنــان بــرای بخــش دیگــری از مــردم 
کــه شــمار آنهــا قابــل توجــه اســت، مهــم محســوب 

می شــود. 
گســتردۀ  در واقــع برخــاف تبلیغــات و ســر و صداهــای 
احــزاب مخالــف اتحادیــه اروپــا، بقــای ایــن اتحادیــه 
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مدت هــا  کــه  اروپــا  اتحادیــۀ  از  انگلیــس  خــروج 
کــرده بــود،  افکارعمومــی جهــان را بــه خــود مشــغول 
بــار دیگــر بــا انتخــاب نخســت وزیــر جدیــد و اعــام 
میــادی   2019 کتبــر  ا   31 در  خــروج  تاریــخ  دقیــق 
کــه مســلمًا پس لرزه هــای  وارد مرحلــۀ جدیــدی شــد 

زیــادی را بــه همــراه خواهــد داشــت.
کــه  صورتــی  در  کارشناســان  پیش بینــی  براســاس   
انگلیــس بــدون دســتیابی بــه توافــق از اتحادیــۀ اروپــا 
گریبــان ایــن  ج شــود رشــد منفــی دو درصــدی  خــار

گرفــت. کشــور را خواهــد 
ــی  ــی تحقیقات ــۀ دولت ــه مؤسس ک ــی  ــاس مطالعات براس
کاهــش  کاهــش ســرمایه گذاری،  بریتانیــا انجــام داده 

خ برابــری پونــد در برابــر  کاهــش نــر ارزش دارایی هــا، 
ســایر ارزهــای معتبــر و پاییــن آمــدن مبــادالت تجــاری 
بویــژه در بخــش دریا، تنها بخشــی از مشــکاتی اســت 
کــه انگلیــس را پــس از خــروج از اتحادیــۀ اروپــا تهدیــد 

می کنــد.
کــرد ه بودنــد تــا  کارشناســان پیش بینــی   پیــش از ایــن 
پایــان ســال 2020 رشــد دو درصــدی در انتظــار بریتانیا 
ــه  ــد ن ــی می گوین ــان در شــرایط فعل ــا آن ــود ام خواهــد ب
یافــت  نخواهــد  تحقــق  پیش بینی هــا  ایــن  تنهــا 
بلکــه خــروج بــدون توافــق از برگزیــت بــه معنــی بــر 
گونــه ای  هــم خــوردن ارزیابی هــای قبلــی اســت بــه 
کاهــش چهــار درصــدی رشــد  کــرد  کــه می تــوان ادعــا 

اقتصــادی را شــاهد خواهیــم بــود.
» اســتیون بارکلــی« وزیــر برگزیــت انگلیــس چنــدی 
ــر  کتب ــا 31 ا ــور ت کش ــن  ــه ای ک ــرد  ک ــام  ــمًا اع ــش رس پی
ج خواهــد شــد. در  ــا خــار ســال جــاری از اتحادیــۀ اروپ
ــر  ــس دفت ــوت »رئی ــرت چ ــری »راب ــن موضع گی ــی ای پ
کلــی از شــرایط  مســئولیت بودجــه ای بریتانیــا تصویــر 
گفــت:   اقتصــادی برگزیــت بــدون توافــق ارائــه داده و 
کاهــش ســرمایه گذاری  ایــن اقــدام بــه بی اعتمــادی و 
و حتــی کاهــش مبــادالت حمل ونقــل بــا اتحادیــۀ اروپا 
منجــر می شــود در نتیجــه ایــن وضعیــت مجموعــۀ 

کــرد. گرفتــار رکــود خواهــد  اقتصــادی بریتانیــا را 
گــزارش دفتــر مســئولیت بودجــه ای  از ســوی دیگــر در 

تأثير خروج انگليس از اتحاديۀ اروپا بر حمل ونقل دريايی چيست؟

کاهش رشد اقتصادی و رکود تجاری
 ]  مترجم: بهاره قهرمانی  [  
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ــا را بررســی  ــۀ اروپ ــا از اتحادی ــرات خــروج بریتانی ــه اث ک
ــا  ــۀ اروپ ــرده و معتقــد اســت مســلمًا خــروج از اتحادی ک
کشــتیرانی تأثیــر بســیاری  گســتردۀ  ــر روی خدمــات  ب
کوتاه مــدت نمی تــوان  کــه در  خواهــد داشــت هرچنــد 
ــر  ــد منتظ ــا بای ــت ام ــدت آن نشس کوتاه م ــی  ــه  ارزیاب ب
دریایــی  حمل ونقــل  حوادثــی  چــه  دیــد  و  مانــد 

انگلیــس را بــه مخاطــره خواهــد انداخــت.
امــا »نیــک بــراون« مدیــر بخــش دریایــی فراســاحل 
ــری دارد: »دوران  ــدگاه دیگــــــ ــر دی ــویدز رجیستـــــــ لـــــــ
دریایــی  حمل ونقــل  بخــش  انتظــار  در  ناپایــداری 
انگلیــس خواهــد بــود امــا اعتقــاد مــا بــر ایــن اســت 
کــه تأثیــر چشــمگیری روی لویــدز رجســیتر نخواهــد 
کــه شــرایط خوبــی بــرای مقابلــه بــا هــر  داشــت چــرا 

کرده ایــم.« پیش بینــی  را  تغییــرات  نــوع 
و تحلیگــران  کارشناســان  از  برخــی  ایــن وصــف  بــا 
اعتقــاد دارنــد خــروج بریتانیــا از اتحادیــۀ اروپــا تأثیــر 
کشــورهای اروپایــی و هم پیمانــان  زیــادی بــر اقتصــاد 
مقصــد  انگلیــس  زیــرا  گذاشــت  خواهــد  انگلیــس 
کشــورهای اروپایــی اســت. در  صادراتــی بســیاری از 
کــه  کاالی انگلیــس  ایــن راســتا انجمــن بین المللــی 
ــه شــمار  کشــور ب کاال در ایــن  نماینــدۀ صادرکننــدگان 
کار  کــرد تمــام تــاش خــود را بــه  مــی رود اخیــرًا اعــام 
صادراتــی  کاالهــای  حمل ونقــل  تــا  بســت  خواهــد 
وارداتــی در فراینــد پیچیــدۀ برگزیــت تحــت تأثیــر قــرار 

نگیــرد.
  »ORIENT OVERSEAS CONTAINER« ســخنگوی
کــه  کــرد  نیــز می گویــد  بایــد منتظــر مانــد و مشــاهده 
ــر  ــی تأثی ــل دریای ــر حمل ونق ــزان ب ــه می ــا چ ــت ت برگزی
کفــۀ  گذاشــت. امــا مســلمًا  ــا منفــی خواهــد  مثبــت و ی
گرایــش خواهــد  تــرازو بــه ســمت شــاخص های منفــی 

ــت. داش
 2019 ســال  دریــا،  اقتصــاد  تحلیلگــران  باالخــره 
میــادی را ســالی پــر تنــش بــرای حمل ونقــل دریایــی 
اعــام می کننــد زیــرا هم زمــان بــا ایــن تغییــرات بخــش 
حمل ونقــل دریایــی قــرار اســت خــود را بــرای اجــرای 
کنــد. همچنیــن جنــگ تجــاری  ــون 2020 آمــاده  قان
آمریــکا و چیــن بــا تغییــر و تحــوالت زیــادی در صنعــت 
کشــتیرانی همــراه بــوده اســت و باالخــره خــروج بریتانیا 
از اتحادیــۀ اروپــا باتکلیفــی را در حــوزۀ حمل ونقــل 
کــه بــه آشــفتگی بیــش از  کــرده اســت  دریایــی ایجــاد 
حــد در بیــن فعــاالن حــوزۀ دریایــی دامــن زده و نگرانی 
ــا از  ــان،  ارزیابی ه ــت. در پای ــرده اس ک ــدید  ــان را تش آن
قلمــداد  مثبــت  کارشناســان خیلــی  دیــد  از  برگزیــت 

نمی شــود.

منبع:
- Maritime-executive.com
- Worldmaritimenews.com
- Marineinsight.com

 کارشناســان خطــوط کشــتیرانی 
خطــوط  و  یک ســو  از  وپــــــــایی  ار
ســوی  از  انگلیســی  کشتیـــــــرانی 
بــا  ویــی  ویار ر بــرای  را  خــود  دیگــر 
افــــــــزایش  و  تجــــــــاری   رکــود  یــک 
کــه  می کننــد  آمــــــــاده  قیمت هـــــــا 
اتحادیــۀ  کل  بــر  موضــوع  همیــن 
وپــا نیــز صــدق می کنــد چــرا کــه  ار
آنهــا نیــز نمی تواننــد نگرانــی خــود را 

کننــد. پنهــان  ویــداد  ر ایــن  از 

یریتانیــا آمــده اســت: »خــروج بــدون توافــق بــه معنــی 
20 میلیــارد پونــد اســتقراض دولتــی از بودجــۀ ســال 
آینــده  میــادی اســت و نتیجــه آن افزایــش کل بدهی 

بــه میــزان 12 درصــد تــا ســال2026 میــادی اســت.
ایــن میــان اصــرار »بوریــس جانســون« نخســت  در 
وزیــر جدیــد انگلیــس بــه اجــرای برگزیــت بــدون توجــه 
بــه چنیــن پیامدهــای منفــی بحث برانگیــز اســت وی 
گفتــه اســت: » تأخیــر در خــروج از اتحادیــۀ اروپا شــأن و 
کــرده و بایــد بــا خــروج از  منزلــت انگلیــس را خدشــه دار 
اتحادیــه، اعتمــاد را به دموکراســی بریتانیــا برگرداند.«

ج  انگلیــــــس از اتحـــــادیۀ اروپـــــــا بــــر  تــــــأثیر خــــــرو
حمل ونقل دریایی

بــدون شــک صنعــت حمل ونقــل دریایــی انگلیــس 
ــا  ــۀ اروپ ــور از اتحادی کش ــن  ــروج ای ــر خ ــت تأثی ــز تح نی
کارشناســانی  گرفــت. ایــن پیش بینــی  قــرار خواهــد 
حمل ونقــل  صنعــت  حــوزۀ  در  ســال ها  کــه  اســت 
بــه  و  کــرده  رصــد  را  دریایــی  حمل ونقــل  تحــوالت 

پرداخته انــد.  آن  ارزیابــی 
بــه گفتــۀ این کارشناســان خطوط کشــتیرانی اروپایی 

کشــتیرانی انگلیســی از ســوی  از یک ســو و خطــوط 
دیگــر خــود را بــرای رویارویــی بــا یــک رکــود تجــاری  و 
کــه همیــن موضــوع  افزایــش قیمت هــا آمــاده می کننــد 
کــه آنهــا  بــرکل اتحادیــۀ اروپــا نیــز صــدق می کنــد چــرا 
نیــز نمی تواننــد نگرانــی خــود را از ایــن رویــداد پنهــان 

کنند.
دارنــد  اذعــان  دریایــی  حمل ونقــل  تحلیلگــران 
انگلیــس بــرای خــروج از اتحادیــه بایــد بــه توافق های 
بــا  صــورت  ایــن  غیــر  در  باشــد  پای بنــد  تجــاری 
مشــکات زیــــــــــادی در زمینــۀ حمـــــــل ونقل دریـــــایی 

مواجه خواهد شد.
کشــتیرانی انگلیــس  »گای پاتــن« مدیرعامــل اتــاق 
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چالش های آموزش نیروی انسانی دریایی
] عبدالمجيد فتوحی [  

آمـوزش  بـرای  یافته انـد  توسـعه  دریانـوردی  صنعـت  زمینـه  در  کـه  کشـورهایی  امـروزه  دارد.  بشـر  تاریـخ  در  ریشـه  دریایـی  نیروی انسـانی  آمـوزش 
کننـد. آنـان از  کشورشـان بهره بـرداری  خ صنعـت دریانـوردی  گردانـدن چـر نیروی انسـانی سـرمایه گذاری می کننـد تـا از پتانسـیل بـه وجـود آمـده بـرای 

ایـن سیاسـت بـه عنـوان سـرفصل تمـام فعالیت هـای دریایـی بـرای دسـت یافتـن بـه توسـعه یـاد می کننـد.

کــه در صنعــت  مســلمًا بــرای مقابلــه بــا چالش هایــی 
حمل ونقــل بــه خصــوص حمل ونقــل دریایــی وجــود 
دارد همچنیــن بــرای بــه دســت آوردن جایگاهــی رفیــع 
در دنیــا بایــد بــه آمــوزش نیروی انســانی بهای بیشــتری 
کــه در ایــن بخــش وجــود  داد زیــرا بــدون رفــع ابهاماتــی 
دارد دســت یافتــن بــه اهــداف مــورد نظــر میســر و مقــدور 
نیســت. بنابرایــن بــا ســرمایه گذاری های مناســب در 
ــارات  ــات و اعتب ــا امکان ــی ب ــز آموزش ک ــاد مرا ــت ایج جه
بلندمــدت  دوره هــای  برگــزاری  و  ســو  یــک  از  کافــی 
بــر اســاس اســتانداردهای مصــوب ســازمان جهانــی 
مؤسســات  آموزشــی  سیســتم  اصــاح  و  دریانــوردی 
آمــوزش دریایــی از ســوی دیگــر می تــوان بــه ایــن مهــم 

ــت. ــت یاف دس
کــه عنــوان شــد امــروزه شــاهد  صرف نظــر از مــواردی 
حمل ونقــل  صنعــت  در  روزافــزون  پیشــرفت های 
ــی متأســفانه بخــش آمــوزش دریایــی  دنیــا هســتیم ول
کــه وجــود  کشــورمان بــه لحــاظ عــدم هماهنگی هایــی 
دارد از مشــکاتی رنــج می بــرد. طبیعــی اســت در چنیــن 
وضعیتی می توان با کالبدشــکافی مشــکات موجود در 
کــز آمــوزش دریایی، تشــکیل کمیته های تخصصی  مرا

و دریافــت نظــرات و پیشــنهادات درصــدد از بیــن بــردن 
چالش هــای موجــود در بخــش آمــوزش نیروی انســانی 

برآمــد.
بــه راهکارهــا و  برگــزاری همایش هایــی می تــوان  بــا 
کــه از ســوی افــراد خبــره و صاحب نظــر  توصیه هایــی 
ارائــه می شــود، دســت یافــت و در جهــت حــل مشــکات 
ــا ایــن توصیــف  کــرد. ب و چالش هــای آموزشــی حرکــت 
کــه باعــث لنگــی چــرخ  بــه یــک ســری از مشــکات 

آمــوزش نیروی انســانی شــده، اشــاره می کنــم.
کــز آمــوزش دریایــی در سراســر کشــور )خصوصــی  1- مرا
آموزشــی  طرح هــای  یکسان ســازی  بــرای  دولتــی(  و 
تخصصــی بــا توجــه بــه اســتانداردهای موجــود بــا هــم 

هماهنــگ نیســتند.
2- مؤسســات آموزشــی بــرای اســتفاده از مــاده 9 قانــون 

نظام وظیفــه بعضــًا بــا مشــکاتی مواجه هســتند.
بــا  اســتاد  جــذب  بــرای  دریایــی  آموزشــی  کــز  مرا  -3

هســتند. روبــه رو  محدودیت هایــی 
رشــته  ایــن  بــرای  کافــی  تحقیقاتــی  بودجــه   -4

نمی یابــد. اختصــاص 
ــرای  5- فقــدان وســایل کمک آموزشــی در کشــتی ها ب

دانشــجویان از یــک ســو و نداشــتن امکانــات مشــابه از 
کــز آموزشــی و ... مشــکات  قبیــل شبیه ســازها در مرا

کــز را دوچنــدان می کنــد. مرا
عــاوه بــر آنچــه ذکــر شــده، ایــن رشــته تحصیلــی از 
کــز  جایــگاه الزم در میــان رشــته های تحصیلــی در مرا
نیســت.  برخــوردار  دولتــی  دانشــگاه های  و  آموزشــی 
همیــن امــر باعــث شــده تا شــرکت های کشــتیرانی برای 
کــه بــه ایــن  جــذب و تربیــت دانشــجو در مؤسســاتی 
منظــور تأســیس کرده انــد اقــدام کننــد کــه همیــن اقــدام 
باعــث ناهماهنگــی در آمــوزش نیروی انســانی دریایــی 

ــت. ــده اس ش
کــز آموزشــی سراســر  در نتیجــه پیشــنهاد می شــود مرا
گیرنــد تــا بتواننــد  کشــور زیــر چتــر حمایتــی واحــدی قــرار 
از تجــارب و توانمندی هــای یکدیگــر در جهــت رفــع 
چالش هــای موجــود و ایجــاد بســتر الزم بــرای پیشــبرد 

کننــد. کشــور بهره بــرداری  اهــداف اقتصــادی 
فرامــوش نکنیــم آمــوزش نــه تنهــا هزینــه نیســت بلکــه 
ســرمایه گذاری اســت کــه در آینــده بــه صــورت مضاعــف 

بــه ســوددهی خواهــد نشســت.

نيم نگاه



رویدادها

کار و تالش مضاعف
 الزمۀ دوران تحریم



کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران: گروه   مدیرعامل جدید 

کنونی باید تالش مضاعف داشته باشند مدیران در شرایط حساس 

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران: وزیر صمت در بازدید از غرفه 

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در خط مقدم جبهه است

مهنــدس محمدرضــا مــدرس خیابانی مدیرعامــل جدید گروه کشــتیرانی جمهوری 
اســامی ایــران بــا اعــام ایــن مطلــب در جلســۀ معارفــه از مدیران مجموعه خواســت 

در جهــت تحقــق اهــداف اســتراتژیک همکاری و مســاعدت کنند.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا وی که در جلســۀ معارفه مورخ 6 مــرداد ماه در جمع مدیران 
گــروه کشــتیرانی ســخن می گفــت، ضمــن تکریــم و قدردانــی از  مجموعــۀ شســتا و 
گــروه کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران پــس از پیــروزی  خدمــات مدیــران عامــل 

کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران در   گفــت:  وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
کنونــی وظیفــه ســنگینی بــر عهــده دارد و در خــط مقــدم جبهــه اســت. شــرایط 

بــه گــزارش خبرنــگار پیام دریــا، رضــا رحمانــی در بازدید از غرفه کشــتیرانی جمهوری 
اســامی ایــران در نخســتین نمایشــگاه فرصت هــای ســاخت داخــل و رونــق تولیــد 
کنونــی وظیفــه  کیــد بــر اینکــه کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران در شــرایط  بــا تأ
ســنگینی بــر عهــده دارد، تصریــح کــرد: ایــن مجموعــه در خــط مقــدم جبهــه اســت و 

بایــد بــه زحمــات تمــام دســت اندرکاران آن خــدا قــوت گفــت.
وی با بیان اینکه کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران نخســتین نمونه در نوع خود 
در خاورمیانه اســت به رتبه ســیزدهم آن در جهان اشــاره کرد و گفت: خوشــبختانه 
کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران  ایــن مجموعــه در  بــا مدیریــت مدیرعامــل 

وضعیــت مطلــوب قــرار دارد.
وزیــر صمــت همــکاری کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران را در ســفارش ســاخت 
انــواع شــناور بــه صنایــع داخلــی را ســتود و افــزود: امیدواریــم ایــن همکاری هــا در 

بخــش تعمیــرات نیــز بــه همیــن صــورت توســعه یابــد.
رحمانــی در رابطــه بــا مســئله اجــرای قانــون ســوخت کم ســولفور در ســال 2020 نیــز 
کیــد بــر اینکــه وزارت صمت پیگیر تولید این نوع ســوخت در کشــور اســت،  ضمــن تأ
کــه وزارت نفــت در ایــن زمینــه صــورت داده اســت  ــا اقداماتــی  ــرد: ب ک خاطرنشــان 

کــرد: ایــن مدیــران در مقاطــع حســاس  شــکوهمند انقــاب اســامی، اظهــار 
گــروه  عهــده دار وظایــف خطیــری بوده انــد. و بــا اشــاره بــه مأموریــت مهــم 
کــرد: در دوره جدیــد رعایــت  کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران، خاطرنشــان 
منافــع تمــام ذی نفعــان بــر افزایــش حقــوق مالکانــه صاحبــان ســهام، دولــت، 
کارکنــان و اجــرای دقیــق اصــول حاکمیتــی شــرکتی مــورد  تأمین کننــدگان، 

کیــد خواهــد بــود. پیگیــری و تأ
کشــتیرانی جمهــوری  گــروه  کشــتیرانی در ادامــه، اولویــت  مدیرعامــل جدیــد 
گام هــای بلنــد پیــش رو در  کارکنــان بــه  کلیــۀ مدیــران و  اســامی ایــران را توجــه 
ــۀ  ــن از هم ــت م ــزود: درخواس ــت و اف ــتراتژیک دانس ــداف اس ــق اه ــت تحق جه
کنونــی در حــوزۀ کاری خــود تــاش  کــه در شــرایط حســاس  مدیــران ایــن اســت 

مضاعــف داشــته باشــند.
وی الزمــۀ ایــن تــاش مضاعــف را همــکاری، همدلی و هم افزایی هر چه بیشــتر 
در مســیر فعالیت ها اعام کرد و گفت: امیدوارم با اســتعانت از خداوند متعال و 
ائمــه اطهــار ســام ا... علیهم، فرجام بســیار خوبــی را در آینده بــرای ناوگان ملی 

در  پهنۀ بین المللی ترســیم کنیم.
در ایــن جلســه بــا حکــم محمــد رضوانی فــر مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گذاری 
تأمیــن اجتماعــی )شســتا(، کاپیتــان فرشــاد شــهباز به عنــوان نماینده شســتا در 

هیئــت مدیــرۀ کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران معرفــی شــد.

ان شــاا... تــا پیــش از آغــاز ســال 2020 ســوخت کم ســولفور در داخــل تولیــد و بــه 
دســت نــاوگان کشــتیرانی کشــور خواهــد رســید.

شــایان ذکــر اســت، نخســتین نمایشــگاه فرصت هــای ســاخت داخــل و رونــق 
بــه مــدت چهــار روز در محــل نمایشــگاه  تولیــد در روزهــای پایانــی تیرمــاه 

بین المللــی تهــران برگــزار شــد.

تیر و مرداد  1398 شماره  255 80
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کشتیرانی در دیدار صمیمانه با دریانوردان: مدیرعامل جدید 

کشتیرانی قرار دارند گروه  دریانوردان در صف اول و خط مقدم 

کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران  نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل 
ــری  کانتین ــۀ  ــد از مجموع ــن بازدی ــاس، ضم ــه بندرعب ــود ب ــفر کاری خ ــن س در اولی
کشــتی پرشــیا هرمــز و ســایت  کشــتیرانی جنــوب خــط ایــران، شــرکت تعمیــرات 
سوخت رســانی، بــا دریانــوردان حاضــر در یکــی از کشــتی های نــاوگان نیــز دیــدار کــرد. 
بــه گــزارش خبرنــگار پیــام دریا، مهندس محمدرضا مدرس خیابانــی در اولیــن روز از 
ســفر خــود بــه بندرعبــاس در تاریــخ 22 مرداد مــاه از مجموعه کانتینری جنوب خط 
ایــران، شــرکت کشــتی ســازی پرشــیا هرمــز و ســایت سوخت رســانی شــرکت خدمــات 

دریایی و مهندســی کشــتیرانی قشــم بازدید به عمل آورد.
در این بازدید جمعی از مدیران و کارکنان گروه کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران 

ایشــان را همراهی کردند.
مدیرعامــل کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران در بازدیــد از کشــتیرانی جنوب خط 
ــه از مدیــران،  ــن مجموع ــرد ای ــی عملک ــات تفصیل ــت توضیح ــن دریاف ــران ضم ای
کانتینــر،  از محوطه هــای ترمینــال لجســتیک صادراتــی، محوطــه شستشــوی 

کانتینــری A19 ،A18  و A9 بازدیــد میدانــی انجــام داد. محوطه هــای 
گــروه کشــتیرانی در ادامــه ایــن ســفر از امکانــات و ظرفیت هــای ســایت  مقــام ارشــد 
سوخت رســانی شــرکت خدمــات دریایــی و مهندســی کشــتیرانی در بندرعبــاس نیــز 

گرفــت. کــرد و از نزدیــک در جریــان فعالیت هــای ایــن ســایت قــرار  بازدیــد 
کشــتی های نــاوگان در اســکله، طــی  در ادامــه، وی بــا حضــور در عرشــۀ یکــی از 
کــرد. دیــداری صمیمانــه بــا دریانــوردان، از 5 نفــر از آنــان بــا اهــدای لــوح، تقدیــر 

مهنــدس مــدرس خیابانــی نیــز طــی ســخنانی بــا ابــراز خرســندی از اینکــه دیــدار بــا 
دریانــوردان بــا ایــام مبــارک عیــد قربــان و عیــد غدیــر هم زمــان شــده اســت، تصریــح 
گــروه کشــتیرانی جمهــوری اســامی  کــرد: دریانــوردان در صــف اول و خــط مقــدم 

ــروه را هدایــت می کننــد. گ ــد و اصــل دارایی هــای ایــن  ــرار دارن ــران ق ای
گفــت: بــا  کرده انــد،  کــه تحریم هــای ظالمانــه ایجــاد  وی بــا اشــاره مشــکاتی 

گــروه کشــتیرانی ایــن مشــکات را از ســر  تــاش مضاعــف تمامــی دســت انــدرکاران 
می گذرانیــم و بــه روزهــای اوج خــود برمی گردیــم.

مدیرعامــل کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران تــاش و همــت در ایــن مجموعــه را 
محــدود بــه یــک بخــش ندانســت و خاطــر نشــان کــرد: کارکنــان ســتاد  و دریانــوردان 
کامــًا مؤثــر و هــم جهــت در حــال تــاش بــرای ارتقــاء ایــن مجموعــۀ بــزرگ  بــه طــور  

هستند.
مهنــدس مــدرس خیابانــی الزمــه دســتیابی بــه ایــن رونق مضاعــف را نزدیک شــدن 
ارتبــاط صــف و ســتاد دانســت و افــزود: باید ضمــن در نظر گرفتن منافع ملی و منافع 

طوالنــی مــدت گــروه، رضایــت مطلوب کارکنان دریایی و خشــکی را کســب کنیم.
کید بــر اینکه خود را نســبت به  مدیرعامــل کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران بــا تأ
دغدغه هــای دریانــوردان مســئول می دانــم، گفــت: قطعــًا مدیــران گــروه کشــتیرانی 

رفــع ایــن مســائل را در اولویــت کاری خــود قــرار می دهنــد.
کیــد بر اینکــه وعده هایی که از ســوی مدیران  وی در پایــان اظهــارات خــود ضمــن تأ
کــرد: بایــد شــرایطی فراهــم  اعــام مــی شــود بایــد واقعــی و عملیاتــی باشــد، تصریــح 
ــن  ــود در ای ــور خ ــه حض ــران ب ــامی ای ــوری اس ــتیرانی جمه ــان کش کارکن ــه  ک ــم  کنی

مجموعــه هــر چــه بیشــتر افتخــار کننــد.
کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران پــس از ایــن دیــدار، بــا حضــور  مدیرعامــل 
کشــتیرانی قشــم ضمــن بازدیــد از ایــن  در شــرکت خدمــات دریایــی و مهندســی 

کارکنــان ایــن شــرکت بــه تبــادل نظــر پرداخــت. مجموعــه، بــا مدیــران و 
در ادامــۀ بازدید هــای مدیرعامــل گــروه کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران، وی در 
محــل شــرکت تعمیرات کشــتی پرشــیا هرمــز حضــور یافــت و  از امکانــات و تجهیزات  

ایــن شــرکت بازدیــد کــرد.
در این بازدید نیز که با حضور مدیران و کارکنان پرشیا هرمز صورت گرفت، مهندس 
گرفــت. مــدرس خیابانــی در جریــان آخریــن اقدامــات و تحــوالت ایــن شــرکت قــرار 
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مدیر جدید روابط عمومی کشتیرانی منصوب شد

وزارت نفت متولی تولید سوخت کم سولفور است

مدیــرکل حفاظــت و ایمنــی دریایــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی گفــت: چگونگــی 
ــار وزارت نفــت اســت. تولیــد ســوخت کم ســولفور در اختی

علیرضــا خجســته در گفت وگــو بــا خبرنــگار پیام دریــا در رابطــه بــا تولیــد ســوخت 
ــوردی تمــام  ــادر و دریان ــر اینکــه ســازمان بن کیــد ب ــا تأ کم ســولفور در داخــل کشــور ب
کنون چگونگی  اقدامــات الزم را در ایــن زمینــه انجــام داده اســت، خاطرنشــان کرد: ا

تولیــد ســوخت کم ســولفور داخلــی تنهــا در یــد اختیــار وزارت نفــت اســت.
کــه بیــن تمــام دســتگاه های ذی ربــط در رابطــه  وی بــا اشــاره بــه آخریــن جلســه ای 
کــه  کــرد: در ایــن جلســه  بــا تولیــد ســوخت کم ســولفور برگــزار شــده اســت، تصریــح 
ــی و  ــوان فن ــتفاده از ت ــد اس ــی مانن ــل وظایف ــوخت در داخ ــوع س ــن ن ــد ای ــرای تولی ب
علمــی پژوهشــگاه وزارت نفــت در جهــت تولیــد ســوخت کم ســولفور بــا روش ترکیــب 

ســوخت ها بــر عهــدۀ وزارت نفــت گذاشــته شــد.
گیــری از قابلیت هــا و امکانــات در  خجســته مأموریــت دیگــر وزارت نفــت را بهــره 
ایــران در پاالیشــگاه های  اختیــار شــرکت پاالیــش و پخــش فراورده هــای نفتــی 
کــرد و افــزود: در حــال حاضــر  مختلــف کشــور بــرای تولیــد ســوخت کم ســولفور اعــام 
کــه آیــا طــی پنــج مــاه باقــی  دوســتان در وزارت نفــت بایــد پاســخگوی کشــور باشــند 
ــون ســوخت  ــرای اجــرای قان ــوردی ب ــی دریان ــه مهلــت ســازمان بیــن الملل ــده ب مان

ــا خیــر؟ کم ســولفور، تولیــد ایــن ســوخت را بــه مرحلــۀ تولیــد می رســانند ی
مدیــرکل حفاظــت و ایمنــی دریایــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی در پاســخ بــه ایــن 
کــه ارزیابــی ایــن ســازمان از احتمــال تحقــق تولیــد ایــن ســوخت در داخــل  ســوال 
کــه اقدامــات  کشــورچگونه اســت، گفــت: ســازمان بنــادر و دریانــوردی مدت هاســت 
ــا دســتگاه های  ــی خــود را در ایــن زمینــه انجــام داده و جلســات متعــددی را ب عمل
ذی ربــط برگــزار کــرده اســت بنابرایــن امیــدوار هســتیم کــه تولیــد ایــن نوع ســوخت تا 

بــا حکــم مدیرعامــل کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران، دکتــر رضــا براتــی بــه 
عنــوان مدیــر جدیــد روابط عمومــی منصــوب شــد.

زمــان مقررعملیاتــی شــود. 
به گفته خجســته، پژوهشــگاه وزارت نفت طرحی عملیاتی در این رابطه دارد 

کــه در صــورت تأمیــن مالــی بــه ثمر می رســد.
ــه  ــت ب ــزی وزارت نف ــر برنامه ری گ ــد ا ــر می رس ــه نظ ــرد: ب ک ــد  کی ــان تأ وی در پای
ــولفور از  ــوخت کم س ــه س ــی ب ــاز داخل ــی از نی ــل بخش ــود حداق ــام ش ــی انج خوب

طریــق تولیــد داخــل تأمیــن خواهــد شــد.

گــزارش خبرنــگار پیام دریــا، بــا حکــم مهنــدس محمدرضــا مــدرس خیابانــی  بــه 
مدیرعامــل کشــتیرانی جمهوری اســامی ایــران، دکتر رضا براتــی به عنوان مدیر 

جدیــد روابط عمومــی گــروه کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران منصــوب شــد.
رضا براتی دارای مدرک دکتری تخصصی در رشــتۀ روابط بین الملل از دانشــگاه 
تهــران اســت و عــاوه بــر تدریــس در دانشــگاه، ســابقۀ مدیــر کلــی روابط عمومی و 
امــور بین الملــل در ســازمان های ثبــت احــوال، آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور و 
همچنین عضویت در هیئت مدیرۀ شرکت کشتیرانی پتروشیمی پارس، رئیس 
هیئت مدیرۀ شــرکت خدمات دریایی و مهندســی کشــتیرانی قشــم، مدیرعامل 
گــروه  شــرکت کشــتیرانی ایــران و مصــر و مدیریــت دفتــر برنامه ریــزی راهبــردی 
کارنامــه فعالیــت حرفــه ای خــود دارد. کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران را در 
الزم بــه ذکــر اســت، پیــش از ایــن محمدرضــا دماونــدی ایــن ســمت را برعهــده 

داشــت.
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