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دوم شـهريورماه هـر سـال يـاد آور سـال ها تالش 
و مجاهدت در مسـير توسـعه، پيشـرفت و بالندگی 
نـــاوگانی اسـت کـه در دوره هـای مختلـف و بـا 
گذشـت 54 سـال در کـوران حـوادث و فـراز و 
نشـيب های گونــــاگون موجـب عـزت و افتخار 

و سـرافرازی ايـران اسـالمی بـوده اسـت. 
تحـوالت و حوادث بين المللـی مانند جنگ تجاری 
قدرت هـای بـزرگ در پهنـۀ دريــــاها و اعمـال 
تحريم هـای يک جانبـه و ظالمانه از سـوی اياالت 
متحـدۀ آمريـکا عليـه جمهـوری اسـالمی ايـران، 
شـيوع ويـروس کرونـا تأثيـر شـگرفی بـر اقتصاد 
ايـران و جهان و صنعت حمل و نقل دريايی داشـته 
و چالش هـای زيـادی بـرای فعاليـت  شـرکت های 
کشتيــــرانی و همچنيـن شـرکت کشتيــــرانی 

اسـت. کـرده  ايجـاد  ايـران  اسـالمی  جمهـوری 
عبـور موفقيت آميز کشـتيرانی جمهوری اسـالمی 
ايـران از ايـن مقاطـع حسـاس، مرهـون تالش و 
مجاهـدت و ايثار و فداکاری سـرمايه های انسـانی 
ارزشـمند، توانمنـد و متعهـدی اسـت کـه نقـش 
بـا پشـتکار و همـت  را  اصلـی خـود  اساسـی و 
ايـن  سـتاد  و  صـف  بخش هـای  در  مضاعـف 

مجموعـۀ بـزرگ بـه خوبـی ايفـاد می کننـد. 
اينجانـب ضمـن تقديـر و تشـکر از هميـاری و 
همدلـی کليـۀ همـکاران محتـرم گـروه، پنجـاه و 
چهارميـن سـالگرد تأسـيس کشـتيرانی جمهوری 
اسـالمی ايران را گرامی داشـته، سالمتی و توفيق 
روزافـــزون يکايـک عــــزيزان را از خـــداوند 

منان مسئلت می نمايم.

نيــم قرن تالش و مجـــاهدت 
برای توسعه، پيشرفت و بالندگی

]   مهندس محمدرضا  مدرس خیابانی  [      ]   نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران  [      
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یادداشت مدیرمسئول

فرصت هـای اقتصـادی دريايـی ايـران علی رغـم 
سرشـار  منابـع  و  اسـتراتژيکی  پتانسـيل های 
مواهـب الهـی طی يـک قرن اخيـر ناديـده گرفته 
شـده اسـت. ظرفيت هـای بالقـوه و بالفعلـی کـه 
عمـل  بـه  آنهـا  از  بهينـه ای  اسـتفادۀ  متأسـفانه 
نيامـده اسـت.حال بايد پرسـيد چـرا چنين فرصت 
و ظرفيت هـای بی شـمار و مغتنمـی در راهبردهای 
کالن شـأن و جايـگاه درخور خود را نيافته اسـت؟
از  کـه  دانسـت  مرکزگرايـی  در  بايـد  را  علـت 
اوايـل قـرن پيـش بـه عنـوان راهبـردی بـرای 
تأميـن امنيـت ملـی اجرايـی شـد و بـرای مدت ها 
علی رغـم منقضی شـدن تهديدهای زمـان تدوين 
و اجـرا، به صورتی نانوشـته در تمامـی برنامه های 
راهبـردی جـا خوش کرد. طی سـال های گذشـته 
سياسـت های کشـور در حـوزۀ دريـــايی مقطعی 
بـوده و متأسـفانه سيـــاست های کالنـی در ايـن 

خصـوص نداشـته ايم.
آسـيب های ايـن رويکـرد تـا آنجا پيـش رفت که 
حتـی برخـی صنايـع بـه اصطـالح آب بـر کـه به 
صورت اسـتاندارد می بايسـت در نزديکی سـواحل 
بنـا شـوند در بخش هـای کـم آب کشـور احـداث 
شـدند که تبعـات و هزينه های پيـدا و پنهان آن را 

امروز شـاهد هسـتيم.
اخيـر  دهـۀ  يـک  طـی  رونـد  ايـن  خوشـبختانه 
معکـوس شـده اسـت. مقـام معظـم رهبـری بـا 
محـور قـرار دادن سـواحل بکـر مکران کـه دارای 
مزيت هـای اقتصـادی و راهبردی بی بديل اسـت، 
توانمندی هـای  احيـاء  بـه  را  اجرايـی  مسـئوالن 
دريايـی کشـور موظـف فرمودنـد. تبلـور بخشـی 
از منويـات ايشـان در ايـن رابطـه را می تـوان در 
راه اندازی فاز نخسـت بندر شـهيد بهشـتی چابهار 
بـه ظرفيت هشـت ميليون تن مشـاهده کـرد. هر 
چنـد ايـن بندر تا دسـتيابی بـه افق نهايی ترسـيم 
شـده و بـرای آن، راهـی دراز در پيـش دارد با اين 
حال در همين گام نخسـت به بخشـی از معادالت 
حمل و نقلـی منطقـه بـدل شـده و اميـد مـی رود با 
در  بنـدر  ايـن  فازهـای جديـد،  در  پـروژه  ادامـۀ 
جايـگاه اثرگذارتريـن بنـدر منطقۀ اقيانـوس هند و 

حتـی خليج فـارس قـرار گيـرد.

بـه نظـر می رسـد با دسـتور مسـتقيم مقـام معظم 
رهبـری، پـس از مدت هـا "توسـعۀ دريامحـور" از 
حد شـعار خـارج شـده و در برنامه هـای دولتمردان 
بـرای توسـعۀ کشـور جايگاهـی درخـور می يابـد. 
توجـۀ ويـژۀ ايشـان بـه مقولۀ دريـا چراغـی را در 
دريانـوردی  و  دريـا  حـوزۀ  دسـت اندرکاران  دل 
روشـن نموده اسـت کـه عاقبـت شايسـتگی های 
دريـا برای در اختيـار گرفتن سـهمی قابل توجه در 

توليـد ناخالـص ملی ديده شـده اسـت.
بخـش دريايی کشـور طـی 4 دهۀ اخير بـه عنوان 
خـط مقـدم دفـاع اقتصـادی همـواره در جهـادی 
مسـتمر قـرار داشـته اسـت و حيـات صنعـت و 
شـديدترين  تحـت  را  مـردم  مايحتـاج  تأميـن 
فشـارهای دشـمن تضمين کـرده اسـت اما ضعف 
فرهنـگ دريايـی اين خدمـات بی بديـل را در پس 
پـرده باقی گذاشـته بـود. اما اکنون فرصتی دسـت 
داده اسـت کـه بخـش دريايـی کشـور بـه عرصه 
و عيـان وارد شـود. همکاری هـای بين المللـی در 
قالـب پيمان هـای منطقـه ای ماننـد شـانگهای بـا 
حمل و نقـل  بخـش  از  بهره گيـری  و  بهره منـدی 
ثمـر  بـه  و  می گيـرد  شـکل  توانمنـد  دريايـی 
می رسـند. در عين حال راهبردهايـی مانند "توليد، 
پشـتيبانی ها و مانـع زدايی هـا" کـه می توانـد در 
عمل و اجرا تحولی چشـمگير در توسـعۀ اقتصادی 
کشـور ايجـاد کنـد بـا بهره بـرداری حداکثـری از 
ثـروت کم نظيـر 5800 کيلومتر سـاحل در شـمال 
و جنـوب اسـت کـه بـه ثمـر می نشـيند. در همين 
فقرۀ اخير مشـکالت خشکسـالی در خوزسـتان نيز 
توجـه به دريـا و حمل و نقـل دريايی تا حـد زيادی 
ايـن ظرفيـت را دارد کـه عرصـه را بـرای غلبه بر 
معضـالت ايـن اسـتان فراهـم سـازد. چـه آنکه با 
بـرای  مهلتـی  دريـا می تـوان  از  آب  اسـتحصال 
احيـاء عرصه هـای آبی اين اسـتان ايجاد کـرد و با 
اسـتفاده همزمان از تجـارت و حمل و نقـل دريايی 
مقـارن ايجـاد اشـتغال بـه اقتصـاد ايـن بخـش از 

کشـور رونق بخشـيد.
بنابرايـن، دريـا فرصت و ظرفيتی اسـت که اکنون 
بايـد به عنـوان راه تنفس مجدد اقتصاد کشـور در 
رأس راهبردهای کالن توسعۀ اقتصادی قرار گيرد.

طلیعۀ دورانی نو در بخش دریایی کشور؛

رونق اقتصادی با تکيه بر بخش دریایی
 ميسر می شود

بـا عضويـت دائـم کشـورمان در پيمان شـانگهای 
فرصـت تـازه ای پيـش روی اقتصاد کشـور به ويژه 
در بخـش حمل و نقـل قـرار گرفتـه اسـت. پيمـان 
شـانگهای حدود 3 ميليارد نفر جمعيت کشـورهای 
عضـو را در گسـترۀ 60 ميليـون کيلومترمربعـی در 
بـر می گيـرد کـه ايـران می توانـد بـا توجـه بـه 
کريدورهـای شـمال-جنوب و شـرق بـه غـرب به 
عنـوان نقطـۀ کانونـی ترانزيتـی آن قـرار گيـرد. 
در ايـن ميـان بنـادر و کشـتيرانی کشـورمان در 
شـمال و جنـوب کشـور نقشـی حياتـی در جهـت 
تغذيـۀ ايـن کريدورهـا ايفـا خواهنـد کـرد. اين به 
معنـای پتانسـيلی چنـد ميليـارد دالری در بخـش 
حمل و نقـل کشـور اسـت کـه تکيـۀ اصلـی آن بر 

بخـش دريايـی خواهـد بود.
طبـق آمار سـازمان بنـادر و دريانـوردی، هم اکنون 
140 هـزار گواهينامـه دريانـوردی در کشـور صادر 
شـده و در اختيـار دريانـوردان اسـت. از اينکـه چه 
تعـداد از ايـن گواهی نامه هـا فعـال هسـتند آمـار 
دقيق در دسـترس نيسـت اما اين ارقام بيانگر اين 
واقعيـت اسـت که ظرفيت بـزرگ اشـتغال زايی در 
بخش کشـتيرانی کشـور وجـود دارد که در صورت 
آمادگی بسـترها با اسـتقبال مواجه خواهد شـد. به 
عبـارت بهتر اگر زمينۀ الزم فراهم شـود بسـياری 
از جوانـان ايرانـی از حضـور در مشـاغل دريايـی 
اسـتقبال خواهنـد کـرد و ايـن بخـش می توانـد 
بـار بزرگـی از تقاضای اشـتغال کشـور را به دوش 

 . بکشد
کشـتيرانی جمهـوری اسـالمی ايـران بـه عنـوان 
بزرگ تريـن نـاوگان تجـاری کـه قريـب بـه 150 
فرونـد شـناور در اختيـار دارد بـا جـذب اسـتخدام 
از  مصداقـی  ايرانـی  مجـرب  دريانـورد  صدهـا 
توانمنـدی ايرانيان در حوزۀ دريانـوردی بين المللی 
اسـت کـه می بايسـت بـه آن توجـۀ ويـژه شـود.

در پايـان بـه طـور قطعـی می تـوان گفت نـاوگان 
بزرگ کشـتيرانی کشـور و در رأس آن کشـتيرانی 
جمهـوری اسـالمی ايـران، تـوان اشـتغال زايی و 
درآمدزايـی بسـيار بااليـی دارد کـه حمايـت از آن 
می توانـد به شـکوفايی هر چه بيشـتر منجر  شـود.  

]   دکتر علی غیاثیان [      
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سخن سردبیر

هفتـۀ اول مهرمـاه هم زمـان بـا روزهـای پايانـی مـاه سـپتامبر در سراسـر دنيا مراسـمی بـه منظـور ارج نهادن بـه نقش و جايـگاه مهـم دريانـوردان در تجارت 
جهانـی و حمل ونقـل دريايـی برپـا می شـود. اين مراسـم در سـال گذشـته زير سـايۀ کرونـا در فضای مجـازی در اکثر کشـورهای سـاحلی دنيا برگزار شـد و از 

ايـن قشـر زحمت کـش و پُرتـالش کـه در اوج بحـران کرونـا بـا تمام تـوان جانفشـانی کردنـد، تجليـل و قدردانی به عمـل آمد.
سـازمان بين المللـی دريانـوردی در سـال 2021 بـا انتخاب شـعار " دريانوردان در کانون کشـتيرانی آينده" از طريـق کنفرانس مجـازی ارزش واالی دريانوردان 
را بـه تمـام جهانيـان يـادآور شـد. اسـت. در اين ارتباط سـازمان بنـادر و دريانوردی در هفتۀ سـوم مهرماه سـال جاری مراسـمی در تجليل از دريانـوردان برگزار 

کرد. 
در يـک نـگاه کلـی، اگـر فعاليـت دريانـوردان در دوران کرونـا و قبـل از آن مـورد تجزيـه و تحليـل قرار گيـرد بدون شـک کارنامۀ درخشـان و تالشـگرانۀ آنها 
از سـوی جامعـۀ دريايـی همچنـان مهـر تأييـد خواهـد خورد. چراکـه آنان ضمـن مواجهه با بحـران تغييـر خدمـه در دوران کرونا که تاکنـون ادامـه دارد، اجازه 

ندادنـد زنجيـرۀ تأميـن و لجسـتيک کاال بـا کوچک تريـن وقفه ای روبه رو شـود.
زمانـی کـه بحـران تغييـر خدمـه با شـيوع بيـش از حد ويـروس کرونا امـکان سـفر و جابه جايی دريانـوردان را با مشـکالتی مواجه سـاخت، سـازمان بين المللی 
دريانـوردی بـا انتخـاب شـعار " دريانـوردان نيـروی انسـانی کليـدی"  از همـۀ کشـورها و سـازمان های مردم نهاد خواسـت نهايت همـکاری را بـرای حل اين 
معضـل بـه عمـل آورنـد کـه در اين ارتباط سـازمان ملل نيـز پاپيش نهاده و دعـوت IMO را به عنوان دسـتور و ضرب االجـل برای تمام کشـورها اعالم کرد.
حـال پـس از گذشـت بيـش از 20 مـاه از بـروز شـيوع ويـروس منحـوس کرونا تـالش دريانـوردان همچنان بـرای جابه جايـی کاال و خدمـات مورد نيـاز مردم 

در اقصـی نقـاط، جهـان بدون درنـگ علی رغـم واکسـينه نشـدن در برخـی از کشـورها همچنـان ادامـه دارد و آنـان پای تعهـد به جامعـۀ جهانی ايسـتاده اند.
در ايـن ميـان دريانـوردان عزيـز ايرانـی نيـز ضمـن اينکـه در هميـن مـدت علی رغـم همه گيـری کوويـد-19 بـه مجموعـه تالش هـای جانفشـانانۀ خويـش 

افزوده انـد، بـا تحريم هـای ناجوانمردانـۀ اسـتکبار جهانـی نيـز دسـت و پنجـه نـرم می کننـد.
ضمـن خسـته نباشـيد بـه عزيـزان دريانـورد، از خداونـد متعـال بـرای آنـان و خانواده هـای گرامی شـان از صميـم قلب سـعادت، سـالمت و موفقيـت روزافزون 

خواستاريم.

دریانوردان در کانون کشتيرانی آینده

 ]  بهروز قهرمانی  [  
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پاسخ مدیران ارگان ها و دست اندرکاران صنعت دریایی به فراخوان پیام دریا؛

تحریم  و کرونا حریف
 حمل ونقل دریایی ایران نشد

درسـت 21 مـاه از زمـان بـروز و شـيوع ويـروس منحـوس کرونا می گـذرد. در اين مدت جهان آسـيب های ناشـی از گسـترش آن را در همۀ ابعـاد اقتصادی، 
اجتماعـی، فرهنگـی و ... تحمـل کـرده و بـا تمـام تـوان بـه مقابلـه با آن برخاسـته اسـت حال پس از گذشـت ايـن همه مدت می تـوان گفت کـه اين بالی 

ناگهانـی کـه جهـان را درگيـر خـود کـرده رو به کاهش گذاشـته و اميدواری نسـبت بـه غلبه بر آن روز به روز بيشـتر می شـود.
در ايـن ميـان اگرچـه صنعـت حمل و نقـل دريايـی نيـز از آثـار و عواقـب زيان بـار آن تأثيـر پذيرفته اسـت امـا تمام تـوان خودش را بـرای جلوگيـری از قطع 
شـدن زنجيـرۀ تأميـن لجسـتيک بـه کار گرفـت و اجـازه نداد وقفـه ای در حمل کاالهـای اساسـی، تجهزات پزشـکی و کاالهای مـورد نياز مـردم در جهان 

و ايـران ايجاد شـود.
فرامـوش نکنيـم حمل ونقـل به ويـژه حمل ونقـل دريايـی ايـران اسـالمی عـالوه بـر اينکـه بـا ويـروس کرونـا بـه شـدت درگيـر شـد بلکـه بـا تحريم های 
ناجوانمردانـۀ اسـتکبار جهانـی نيـز سال هاسـت کـه دسـت و پنجـه نـرم می کنـد امـا علی رغـم تمامـی محدوديت های اعمال شـده از سـوی دنيـای غرب، 

همچنـان بـه مقاومـت خـود در عرصـۀ آب هـای بين المللـی ادامـه می دهـد و بـه اعتقـاد کارشناسـان پيـروز هـر دو ميـدان به شـمار می رود.
در ايـن راسـتا نبايـد از جانفشـانی ها و تـالش و جديـت مديـران و کارکنـان دريايـی و خشـکی نـاوگان ملـی غافـل ماند چـرا که بـا مديريت هوشـمندانه و 

مدبرانـه توانسـتند از عهـدۀ  مقاومـت در دو جبهـه بـه خوبی برآمـده و تحسـين جهانيـان را برانگيزند.
بـا ايـن توصيـف در ايـن شـماره با طرح سـؤال زير، سـراغ مديران ارشـد ارگان های دريايی، کارشناسـان و دسـت اندرکاران صنايـع دريايی رفتيـم تا در اين 

زمينـه اظهـار نظـر کننـد. با تشـکر از تمامی آنان پاسـخ های رسـيده  از نظرتـان می گذرد:

  فعالیـت حمل و نقـل دریایـی ایـران و جهـان اگرچـه تحت تأثیـر کرونا قـرار گرفـت اما توانسـت با مدیریت شـرایط 
بحـران تـا حـد زیـادی بـر آن غلبـه کرده و بـه فعالیت هـای عادی خـود ادامـه دهـد. در این میـان حمل و نقـل دریایی 
کشـور بـا چالش هـای مضاعف تحریم هـای ناجوانمردانه نیز مواجه شـد امـا اجازه نـداد وقفه ای در صـادرات و واردات 
کاال صـورت گیـرد. بـا ایـن توصیـف جنابعالـی فعالیت هـای حمل و نقـل دریایـی کشـور را در چنیـن شـرایطی چگونه 

می کنید؟ ارزیابـی 
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درياهـا تنهـا گسـتره ای از کـرۀ خاکـی هسـتند کـه 
انسـان ها قـادر بـه محـدود و محصـور کـردن آن 
نيسـتند و اسـتفادۀ مشـاع از منابـع و منافـع درياهـا 
از ديربـاز به عنوان يکی از خواسـته های کشـورهای 
دريايـی مطـرح  اسـت. از زمانـی کـه انسـان ها بـه 
منابـع و منافـع موجـود در درياهـا و نقـش تجـارت 
تـالش  بردنـد،  پـی  کشـورها  توسـعۀ  در  دريايـی 
کشـورهای دريايـی برای توسـعۀ نـاوگان تجاری به 
طـور فزاينـده ای افزايـش يافـت. خصوصـًا ايـن که 
حمل و نقـل دريايـی در مقايسـه بـا سـاير شـيوه های 
حمل و نقـل، از نظـر حجـم بـاالی ترابـری، ايمنـی 
باالتـر و هزينه هـای کمتـر، توانسـت گـوی رقابـت 
را از سـاير شـيوه های حمل و نقـل بربايـد. بدين گونه 
درياهـا به عنـوان پـل ارتباطی فرهنگـی، اقتصادی، 
نظامـی و شـاهراه اصلـی توسـعۀ مبـادالت تجـاری 

بيـن کشـورها ايفـای نقـش کردند.
بـه مـوازات رشـد فزاينـدۀ حجـم مبـادالت دريايی، 
آرمـان وجـود درياهـا و اقيانوس های امـن و ايمن به 
عنـوان يک خواسـتۀ مهـم جامعۀ دريايی در انديشـۀ 
صنعـت  دسـت اندرکاران  و  دريايـی  کشـورهای 
حمل و نقـل مطـرح گرديـد. در ايـن ميـان نـاوگان 
نظامـی بـه عنـوان يکـی از ارکان قـدرت دريايـی 
هر کشـور، متولـی اعمـال حاکميت ملی و حراسـت 
از آب هـای حاکميتـی و خطـوط مواصالتـی دريايی 
کشـور متبـوع و تأميـن امنيت کشـتی های تجاری و 
بـه طورکلـی متولی برقـراری نظم و امنيـت در پهنۀ 

درياهـا قلمـداد می شـوند.
در هميـن راسـتا نيـروی دريايـی ارتـش جمهـوری 
اسـالمی ايـران بـا بهره گيـری از نـاوگان منسـجم 
و نيـروی انسـانی مجـرب، کارآزمـوده و پرتـالش، 
همـواره بـه عنـوان يکـی از ارکان قـدرت دريايـی 
کشـور و يکی از بازوهای توسعۀ دريامحور جمهوری 
اسـالمی ايـران نقـش بی بديلـی در سـيادت دريايی 
کشـور در منطقـه و آب هـای بين المللـی ايفـا نموده 
اسـت. در مقطع زمانی هشـت سـال جنـگ تحميلی 
کـه چرخـۀ صـادرات و واردات کشـور بـا تهديدهای 
بـا اسـکورت  نيـروی دريايـی  زيـادی مواجـه بـود 
کاروان هـای کشـتی های نفتکـش و تجـاری نقـش 
آن  در  نمـود.  ايفـا  کشـور  اقتصـاد  در  ارزنـده ای 
برهـۀ حسـاس ورود کاالهـای اساسـی و مايحتـاج 

فرآورده هـای  و  نفـت  صـادرات  تـداوم  و  کشـور 
نفتـی کـه عمـده درآمـد کشـور محسـوب می شـد، 
از  اولويت هـای اصلـی مقاومـت در جنـگ تحميلـی 
بـود.  دشـمنان  ناجوانمردانـه  يـورش  بـا  مقابلـه  و 
دشـمن قصـد داشـت بـا قطـع صـادرات و واردات 
کشـور ضربـۀ مهلکی بـر پيکـرۀ اقتصاد کشـور وارد 
نمايـد. خوشـبختانه دريـادالن نيـروی دريايی ارتش 
بـا تـالش مجاهدانـه و اسـکورت شـناورها از محل 
اسـکله های داخلـی تـا مبـادی خروجی کشـور اجازه 
دريايـی کشـور  و صـادرات  واردات  ندادنـد چرخـۀ 

حتـی بـرای يـک روز قطـع گـردد.
نيـروی  نيـز  تاکنـون  تحميلـی  جنـگ  پايـان  از 
دريايـی بـا حضـور مسـتمر و مقتدرانـه در عرصـۀ 
درياهـا و آب هـای حاکميتـی بـا برقـراری نظـم و 
امنيـت دريايـی کـه بسـتر ضـروری و الزم بـرای 
توسـعۀ تجـارت دريايـی می باشـد نقـش مؤثـری در 
توسـعۀ اقتصـاد دريايـی کشـور ايفـا نمـوده اسـت. 
در دهه هـای اخيـر کـه صنعـت حمل و نقـل دريايـی 
بـا شـيوع پديـدۀ شـوم دزدان دريايـی در مسـيرها و 
آبراه هـای راهبـردی از تنگـۀ بـاب المنـدب مواجـه 

اهتمام ناوگان ملی برای حفظ پویایی 
چرخۀ اقتصاد دریایی

بـوده اسـت، نيـروی دريايـی بـا اعـزام ناوگروه های 
متعـدد بـه طور مسـتمر و شـبانه روزی به حراسـت و 
حفاظـت از منافـع تجاری کشـور در درياهـا و تأمين 
امنيـت خطـوط مواصالتـی دريايـی اقدام نمـوده که 
عملکـرد موفـق ايـن نيـرو عـالوه بـر ايجـاد قـوت 
قلـب و اطمينـان خاطر دريانوردان، تحسـين و تقدير 
بين المللـی  سـازمان  ازجملـه  بين المللـی  جوامـع 

دريانـوردی را نيـز در پـی داشـته اسـت.
بی رويـه  افزايـش  پـی  در  نيـز  اخيـر  سـال های 
آن  ايـادی  و  آمريـکا  ناجوانمردانـۀ  تحريم هـای 
عليـه نـاوگان تجـاری و نفتکش جمهوری اسـالمی 
ايـران، نيـروی دريايـی در کنـار مأموريـت محـوری 
خـود، اسـکورت و حمايـت و حفاظـت فيزيکـی از 
کشـتی های تجـاری و نفتکـش از محـل آب هـای 
حاکميتـی تـا خليـج عـدن و متعاقبًا از خليـج عدن تا 
کانـال سـوئز و بالعکـس همچنين سـاير مسـيرهای 
گرديـده  عهـده دار  خوبـی  بـه  را  دريايـی  پرخطـر 
اسـت. به گونـه ای کـه تاکنـون تعـداد 2107 فرونـد 
کشـتی متعلـق بـه جمهـوری اسـالمی ايـران کـه 
از مبـدأ بنـادر کشـور بـه مقصـد سـاير کشـورها يـا 

]  امیردریادار شهرام ایرانی [      ]  فرماندۀ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران [      
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نـگاه مجلـس و کميسـيون عمـران بـه ناوگان ملی 
و بخـش خصوصـی داخلـی اين اسـت کـه عملکرد 
بخـش حمل ونقـل دريايـی کشـور در دوران تحريم 
مثبـت اسـت و بايـد نسـبت به خطـوط کشـتيرانی 

خارجـی در اولويـت قـرار گيرند.
کمـال علی پـور خنکـداری در گفت وگو بـا خبرنگار 
مـا بـا اشـاره بـه عملکـرد ناوگان ملـی حمل ونقـل 
دريايـی کشـور در زمينـۀ حمـل کاال هـای اساسـی 
در دوران تحريـم اظهار داشـت: اعضای کميسـيون 
عمـران مجلـس شـورای اسـالمی از زمـان شـروع 
بنـادر  از  مرتبـه  چنديـن  تاکنـون  خـود  فعاليـت 
شـمالی و جنوبـی کشـور بازديـد داشـته اند و ضمن 
بررسـی تمامی کاسـتی های موجود در بنادر کشـور 
گوشـزد  دولـت  بـه  را  الزم  نـکات  و  راهکار هـا 

کرده اند.
وی افـزود: حمل ونقل دريايی در کميسـيون عمران 
مجلـس شـورای اسـالمی از اهميـت بسـيار بااليی 
برخـوردار اسـت و پـس از بررسـی های انجام شـده 
در خصـوص امکانـات و تجهيـزات، بودجـۀ 1400 
کاهـش مشـکالت  راسـتای  در  نيـز  بخـش  ايـن 
حمل ونقـل دريايـی، تسـريع سـرعت تخليـۀ بـار و 

جلوگيـری از 
دموراژ در بنادر شمالی و جنوبی ترميم شد.

عضـو کميسـيون عمران مجلس شـورای اسـالمی 
بـا بيـان اينکـه عملکرد نـاوگان حمل ونقـل دريايی 
در دوران تحريـم مثبـت اسـت، يادآور شـد: به رغم 
شـرايط سـخت تحريـم، حمـل کاال بـا ناوگان ملی 
دريايـی بـه خوبی انجام شـده اسـت. البتـه ايراداتی 

عضو کمیسیون عمران مجلس:

عملکرد ناوگان ملی دریایی
 در دوران تحریم مثبت است

بالعکـس قصـد تـردد داشـته اند را مـورد اسـکورت 
و حمايـت قـرار داده اسـت. همچنيـن بـا اسـتقرار 
پشـتيبان  روی شـناورهای  بـر  گروه هـای محافـظ 
در مناطـق پرخطـر دريايـی حداکثـر تـالش خـود 
را در جهـت تأميـن امنيـت دريايـی و تـداوم چرخـۀ 
تجـارت دريايـی و جلوگيـری از قطـع صـادرات و 
واردات کاالهـا و مـواد نفتـی بـه عمل آورده اسـت. 
در ايـن راسـتا تاکنـون حـدود 2630 فرونـد کشـتی 
محافـظ  گروه هـای  حمايـت  و  محافظـت  مـورد 
نيـروی دريايـی در نقـاط مختلـف پرخطـر دريايـی 
قرارگرفته انـد. به طـور کلـی می تـوان گفـت تاکنون 
بالـغ بـر 4800 فرونـد کشـتی حامـل مـواد نفتـی و 
کاالهـای تجـاری بـه مقصد يـا از مبدأ بنادر کشـور 
دريـادالن  و  نـاوگان  حمايـت  و  اسـکورت  مـورد 
نيـروی دريايـی راهبـردی ارتـش قرار گرفته اسـت. 
رشـادت های دريـادالن نيـروی دريايـی در حراسـت 
از منافـع ملـی در درياهـا تاکنـون منجر بـه بيش از 
256 مـورد درگيـری ناوگروه هـا و گروه های محافظ 
بـا دزدان دريايـی و تروريسـت های دريايـی گرديده 

. ست ا
نـاوگان نفتکش و تجاری کشـور به عنـوان بازوهای 
توسـعۀ تجـارت دريايی و بنادر به عنـوان دروازه های 
اقتصـادی کشـور از ارکان اصلـی و کليـدی قـدرت 

دريايـی کشـور محسـوب می گردنـد کـه در دوران 
و  دشـمنان  اصلـی  اهـداف  از  تحريم هـا  سـخت 
معانـدان جمهـوری اسـالمی ايـران بوده انـد. بـا اين 
حـال اتخـاذ تدابير و سياسـت های مناسـب و تالش 
و همـت مضاعـف و جهادی دسـت اندرکاران صنعت 
بـار  توانسـت  زيـادی  حـد  تـا  دريايـی  حمل و نقـل 
فشـارها و تحريم هـای بين المللـی را خنثـی نموده و 
از بحران هـای اقتصادی در کشـور جلوگيـری نمايد. 
در کنـار راهبردهـا، تدابيـر و تالش هـای سـازمان ها 
و ارگان هـای دريايـی کشـور در حفـظ پويايی چرخۀ 
در  نيـز  دريايـی  نيـروی  کشـور،  دريايـی  اقتصـاد 
راسـتای اعمـال سياسـت های بازدارندگـی دريايی و 
سـيادت دريايـی با برگـزاری رزمايش های مشـترک 
بـا هم پيمانـان نظامی و سـفر اخيـر ناوگـروه نيروی 
دريايـی بـه بنـدر سـنت پترزبـورگ از طريـق کانال 
و  بـزرگ  گام  توانسـت  اطلـس  اقيانـوس  و  سـوئز 
جمهـوری  توانمنـدی  اثبـات  در  اطمينان بخشـی 
اسـالمی ايـران در دفـاع و صيانـت از منافـع حياتی 

خـود در درياهـا و اقيانوس هـا بـردارد.
متأسـفانه عـالوه بـر شـرايط سـنگين تحريمـی در 
تمامـی  کرونـا  ويـروس  شـيوع  اخيـر،  سـال های 
مبـادالت و معـادالت تجـاری دنيـا و صنايع مختلف 
خصوصـًا صنعـت حمل و نقـل دريايـی را بـا چالـش 

جـدی مواجـه سـاخته اسـت. حمل و نقـل دريايی که 
عامـل کليـدی در تجارت جهانی محسـوب می شـود 
متأثـر از اين چالش، شـاهد تغييرات انقباضی شـديد 
در سـاختار بـوده کـه منجـر بـه بحـران اساسـی در 
بخش هـای دريايـی خصوصـًا بنـادر گرديـده اسـت. 
بـا ايـن حـال شـيوع ويـروس کرونا نـه تنهـا صنايع 
و نـاوگان تجـاری دنيـا را بـا چالـش جـدی مواجـه 
سـاخته اسـت بلکه از سـال گذشـته تاکنـون چندين 
شـناور نظامـی نيروهـای دريايـی آمريـکا، فرانسـه 
قـرار  ويـروس  ايـن  حملـه  مـورد  نيـز  انگليـس  و 
گرفته انـد کـه از آن جملـه می تـوان بـه نـاو شـارل 
دوگل فرانسـه و ناوهـای سـن ديـه گـو و فيليپيـن 
سـی و نـاو هواپيمابـر روزولـت آمريـکا اشـاره کـرد 
کـه شـيوع ويـروس کرونـا در تمامـی کارکنـان اين 
شـناورها منجـر بـه قرنطينـۀ کامـل ناوهـا و توقـف 
فعاليت هـای عملياتـی آنهـا گرديـد. بـا ايـن حـال 
خوشـبختانه نـاوگان نيروی دريايـی ارتش جمهوری 
کامـل  رعايـت  بـا  و  هوشـيارانه  ايـران  اسـالمی 
و  پيشـگيرانه  اقدامـات  و  بهداشـتی  پروتکل هـای 
مقابلـه ای، مانـع از شـيوع و فراگيری ويـروس کرونا 
در شـناورهای نظامـی و توقـف فعاليت های عملياتی 
آنهـا گرديـده اسـت کـه از ايـن نظـر خداونـد متعال 

را شـاکر هسـتيم.

هـم کـه مشـاهده شـد، بـه ايـن خاطـر اسـت کـه 
عـده ای بـرای نفـع شـخصی و سـودجويی، کاال ها 
را ديـر بـه کشـور رسـاندند کـه نمی شـود بـه پـای 

نوشت. کشـتيرانی 
علی پـور خنکـداری بـا تأکيد بـر ضـرورت کمک و 
حمايـت دولـت از ناوگان ملـی کشـتيرانی و بخـش 
خصوصـی تصريـح کـرد: برجـام هـم کاری بـرای 
نـاوگان کشـتيرانی داخلـی انجـام نداده اسـت. پس 
مـا بايـد بـه ناوگان ملـی و شـرکت های خصوصـی 
چـه در زمـان سـختی ها و چـه در شـرايط عـادی 
توجـه داشـته باشـيم. وی خاطرنشـان کـرد: نـگاه 
و  ناوگان ملـی  بـه  عمـران  کميسـيون  و  مجلـس 
بخـش خصوصـی داخلی اين اسـت که بايد نسـبت 

بـه خطـوط خارجـی در اولويـت قـرار گيرند.

شهریور و مهر 1400شماره  262 8



9

بوده ايـم  چنانچـه در طـی 20 مـاه گذشـته شـاهد 
فعاليـت حمل و نقـل دريايـی به طـور عميق و وسـيعی 
تحت تأثيـر شـرايط سـخت کرونا قـرار گرفـت و اين 
تأثيـرات بـرای کشـور ما کـه در تحريـم قـرار دارد از 
زوايـای ديگری نيز قابل بررسـی اسـت، بـرای اينکه 
ابعـاد موضـوع بـه روشـنی قابـل بررسـی باشـد بايد 
ببينيـم در حالت عادی حمل و نقل با چه ريسـک هايی 
ريسـک ها  ايـن  کرونـا  بـروز  از  بعـد  و  روبه روسـت 
چطـور تحت تأثير قـرار گرفتند. بيمـاری کروناويروس 
)COVID-19( يـک بحران بهداشـتی و اقتصادی 
جهانـی را بـا پيامدهای گسـترده ای بـرای حمل و نقل 
و تجـارت به وجـود آورد. محدوديت های اعمال شـده 
در واکنـش بـه همه گيـری باعـث اختـالل در بنـادر، 
کشـتيرانی و زنجيره هـای تأمين شـده اسـت. صنايع 
مختلـف در طول زنجيـرۀ تأمين بـا چالش هايی مانند 
کمبـود مـواد اوليه، مسـائل مربوط به زمان سـربازی، 
کاهـش  بندرهـا،  بسته شـدن  اقيانـوس،  کشـتيرانی 
سـاعات کار در بنـادر، تجهيـزات و کمبـود نيروی کار 
و همچنيـن کاهـش ظرفيـت در بخش هـای مختلف 

حمل و نقـل مواجه شـدند. 
اهميـت  بـر  نشـريه  تمامـی مخاطبيـن  بدون شـک 
حمل و نقـل دريايـی واقـف هسـتند، حمل و نقلـی کـه 
اتصـال تمامـی حلقه هـای  زنجيرۀ تأميـن بين المللی 
وابسـتگی  همچنيـن  دارد.  بسـتگی  آن  وجـود  بـه 
متقابـل اقتصـاد جهانی با کشـتيرانی امروزه بر کسـی 
پوشـيده نيسـت، در ايـران حـدود 90 درصـد وزنـی 
تجـارت بين المللـی از طريـق دريـا انجـام می شـود 
درحالی کـه متوسـط جهانـی حـدود 80 درصد اسـت. 
ايـن وابسـتگی تجـارت بين المللـی به حمـل دريايی 
در عيـن اينکـه می توانـد مزايـای بسـياری  همـراه 
داشـته باشـد اّمـا در زمـان مواجهـه با تهديـدی نظير 
کرونـا می توانـد تأثيـرات منفـی عميقـی بر مـراودات 
تجـاری کشـورها از جمله ايران داشـته باشـد. امروزه 
حمل و نقـل دريايـی بـه دليـل نقـش برجسـته ای که 
در شـبکه ها و زنجيره هـای تأميـن ايفـا می کنـد در 
فعاليت هـای  و  تجـارت  می توانـد  تهديـد  صـورت 
اقتصـادی جهـان را بـه طـور قابل توجهـی تضعيـف 
کنـد. پـر واضح اسـت که کشـورهای در حال توسـعه 
در خطـر بيشـتری قـرار می گيرنـد. اقتصادهايی مانند 
کشـور مـا کـه بـه شـدت وابسـته بـه حمل و نقـل 

آسـيب پذيرتر  عـادی  حالـت  در  هسـتند  دريايـی 
خواهنـد شـد، امـا در سـايه تحريم هـای شـديدی که 
قرارداشـت ايـن تأثيـر کمتـر بـه چشـم آمد يا شـايد 
تفکيک آن به سـادگی ميسـر نبود. دسترسـی بـه بازار 
جهانـی، حفـظ يکپارچگی زنجيـرۀ حمل و نقل دريايی 
يـک ضـرورت توسـعۀ پايـدار اسـت. طبـق اطالعات 
جدول داده سـتاندۀ کشـور سـهم اقتصاد دريا از توليد 
ناخالـص داخلـی 3.9 درصد، سـهم از اشـتغال کشـور 
3.1 درصـد و سـهم بيش از يـک درصدی حمل و نقل 
دريايـی از توليـد ناخالـص داخلی کشـور مطابـق آمار 
بانـک مرکـزی نشـان دهندۀ نقـش بـارز اقتصـاد دريا 
و حمل و نقـل دريايـی از اقتصـاد کشـور اسـت. ناگفته 
نماند ضريب اشـتغال زايی مسـتقيم و غيرمسـتقيم در 
بخـش حمل و نقـل دريايـی در کشـور بـه ازای يـک 
ميليـارد ريـال سـرمايه گذاری بـه قيمت جاری سـال 
98 )مرکـز پژوهش هـای مجلـس( برابـر 2.57 بـوده 
اسـت که نشـان دهندۀ اهميت اين بخش در اشـتغال 

کشـور می باشـد.

خسارت های برآورد نشده
پـر واضـح اسـت کـه کاالهـای در حـال  جابه جايی، 
حمـل و يـا انبـار شـدن، در معـرض انـواع مختلفی از 
تنگناهـا و ريسـک ها قـرار می گيرند.کاالهای در حين 
حمـل ممکـن اسـت شـامل دارايی هـای جـاری يک 
شـرکت يـا کارخانه توليـدی، دارايی های ثابـت يا هر 
دارايـی ديگـری باشـد کـه اگـر در حيـن حمل و نقـل 
آسـيب ببينـد يـا از بيـن بـرود، يا بـه موقع به دسـت 
مالـی شـرکت  باعـث ضـرر  نهايتـاً  نرسـد  ذی نفـع 
می شـود. بـرای پوشـش هـر يـک از ايـن ريسـک ها 
در حيـن حمـل پوشـش های مختلف بيمـه ای در نظر 
گرفتـه می شـود امـا حـدود 20 مـاه قبـل جهـان بـا 
پديـده ای مواجـه شـد که بسـيار ناشـناخته و بـه تبع 
اثـرات آن بـر زندگی بشـر از جملـه فعاليت های حمل 
به گونـه ای کـه می توانيـم  بـود،  ناشـناخته تر  بسـيار 
بگوييـم ظهـور ويـروس کرونـا تمامـی ابعـاد زندگی 
بشـری را چنـان تحت تأثيـر عميـق قـرارداد که حتی 
کلمـۀ غافلگيـری نمی توانـد از عهـدۀ بـرآورد عمـق 
خسـارت ها برآيـد. در حالی کـه به هيچ وجـه نمی تـوان 
بـه طـور دقيق گفـت که خسـارت اقتصادی ناشـی از 
همه گيـری جهانـی ويـروس کرونا چقـدر خواهد بود، 

اقتصاددانـان توافـق دارند که تأثيرات منفی شـديدی 
گذاشـت.  خواهـد  و  گذاشـته  جهانـی  اقتصـاد  بـر 
برآوردهـای اوليـه حاکـی از آن بـود کـه در صـورت 
تبديـل شـدن ايـن ويروس بـه يک بيمـاری همه گير 
جهانـی، اکثر اقتصادهای بزرگ حداقـل 2.9 درصد از 
توليـد ناخالص داخلـی خود را در طول سـال 2020 از 
دسـت خواهنـد داد. ايـن پيش بينی در حـال حاضر به 
از دسـت دادن توليـد ناخالـص داخلـی 4.5 درصد بالغ 
می گـردد. بـرای پيش بينـی ايـن عدد، توليـد ناخالص 
داخلـی جهـان در سـال 2019 حـدود 87.55 تريليون 
دالر بـرآورد شـده اسـت - بـه اين معنی کـه کاهش 
4.5 درصـدی در رشـد اقتصـادی منجـر به از دسـت 
دادن تقريبـاً 3.94 تريليـون دالر در توليـد ناخالـص 

داخلـی جهان می شـود.

آسیب پــــذیری متفــــاوت بخش هـای 
حمل ونقل از کرونا

در کشـورهای در حـال توسـعه، حضـور در بازارهـای 
صـادرات جهانـی يـک ضـرورت به شـمار مـی رود و 
اجبـاراً می بايسـت در تمامـی مراحل از توليـد تا نقطۀ 
به گونـه ای  هزينه هـا  خارجـی،  کشـور  در  مصـرف 
کاهـش يابـد تـا کاالی صادراتـی آنهـا در قيـاس بـا 
آسـيب پذيری  باشـد.  رقابت پذيـر  کشـورها  ديگـر 
در بخش هـای حمل و نقـل کانتينـری، فلـه، جنـرال 
کارگـو، تانکـر و خـواه عمليـات حمل و نقـل داخلـی 
سـطح  منطقـه،  اسـاس  بـر  بين المللـی.  يـا  اسـت 
توسـعه و وضعيـت آمادگـی قبلـی در برابـر شـوک ها 
و اختـالالت متفاوت هسـتند. کشـورهايی که سـهم 
بااليی از مشـارکت زنجيـرۀ ارزش جهانی رو به جلو و 
رو بـه عقب زنجيرۀ تأمين را دارنـد در برابر اختالالت 
زنجيـرۀ تأمين آسـيب پذيرتر هسـتند. کشـورهايی که 
سـهم نسـبتاً باالتـری در مشـارکت زنجيـرۀ ارزش 
عقب مانـده دارنـد، احتمااًل آسـيب پذيرترين کشـورها 
هسـتند. درعين حـال هرگونـه تأثير منفی نامتناسـب 
بـر اقتصادهـای آسـيب پذير مانند کشـورهای در حال 
توسـعۀ محصـور در خشـکی و کم توسـعه يافته ترين 
کشـورهايی کـه در آن چالش های تدارکات و توسـعه 
از قبـل قابل توجـه اسـت، می توانـد بـرای رؤياهـای 

توسـعۀ پايـدار آنهـا مضر باشـد.
امـا بـروز بيمـاری کروناويـروس )کوويـد -19( بـه 

 ]  دکتر خسرو سرایی [        ] کارشناس ارشد اقتصاد حمل ونقل [       
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عنـوان يک بحران بهداشـتی شـديد، اقتصـاد جهانی 
را در دامنـۀ وسـيع تری بـا بحـران مواجـه کـرد کـه 
پيامدهای آن سـبب شـد حمل و نقل و تجارت دريايی 
بـا محدوديت هايـی روبـه رو شـود. ايـن محدوديت ها 
بـه نوبۀ خود سـبب اختـالل در کار بنـادر، حمل و نقل 
خشـکی و زنجيره هـای تأميـن شـد. صنايـع مختلف 
در طـول ايـن مـدت بـا چالش هايـی روبـه رو بودنـد، 
زنجيـرۀ تأميـن آنهـا بـا کمبـود مـواد اوليـه روبـه رو 
به موقـع  انجـام  عـدم  جملـه  از  مسـائلی  شـدند، 
تعهـدات، يکسـر بار شـدن سـفرهای تجـاری ای که 
قبـل از آن دو سـر بـار بودنـد، بسـته شـدن برخـی از 
بنادر،کاهـش سـاعات کار در بنـادر، کمبـود تجهيزات 
و کمبـود نيـروی کار، همچنين عـدم تکميل ظرفيت 
کاميون هـا و واگن هـا در حمـل زمينـی، سـبب ايجاد 
موانـع در حرکـت روان تجـارت و تضعيـف عمليـات 

زنجيـرۀ تأمين شـد.  
در حـدود 20 مـاه گذشـته تاکنـون هنـوز تأثيـرات 
بلندمـدت شـيوع کوويـد-19 بـر صنعـت حمل و نقل 
دريايـی و بنـادر و همچنيـن صنايـع توليـدی به طـور 
کامـل مشـخص نشـده اسـت، در بخـش حمل و نقل 
دريايـی کانتينـر، فله، جنـرال کارگو و  تانکـر تأثيرات 
متفاوتـی تجربـه شـده اسـت کـه بسـته بـه سـطح 
توسـعه يافتگی اين شـاخه های مختلف حمـل دريايی 
در منطقـه يـا کشـوری خـاص متفـاوت هسـتند. از 
سـوی ديگر شـوک و اختالل هـای ناشـی از کرونا بر 
کشـورها و شـرکت هايی بيشـترين تأثير را داشـته اند 
کـه سـهم بااليـی از زنجيـرۀ ارزش جهانـی را دارند. 

لزوم مستندسازی رویدادهای کرونا
آنچـه در مقــــايسه بـا کشورهــــای ديگـر شـايد 
نقطه ضعـف مـا محسـوب شـود و متأسـفانه نـه فقط 
در بخـش حمـل دريايـی، بلکـه کـم و بيـش در بقيۀ 
فعاليت ها نيز ديده می شـود عدم مستندسـازی  اسـت، 
وقتـی پديـده ای بـه دقت مسـتند نشـود نمی تـوان از 
آن بـرای آينـده درس گرفـت. مشـخصاً می بايسـت 
ظرفيـت کشـورمان بـرای پيش بينی و عملکـرد بهتر 
در مواجهـه بـا چنين اختالالتـی بهبود يابـد. بنابراين 
بهتريـن کار درحال حاضر شناسـايی چگونگی و نحوۀ 
تأثيرگـذاری  کوويـد-19 بـر زنجيرۀ تأميـن و بخش 
حمـل دريايـی و بنـادر و نهايتـاً نحوۀ مقابله کشـور با 

اين بحـران می باشـد. 
همه گيـری کوويـد -19  بـا سـرعتی بی سـابقه بـر 
جريـان تجارت جهانـی تأثير گذاشـت. آنکتاد تخمين 
می زنـد کـه تجـارت جهانـی کاال در سـه ماهـۀ اول 
سـال 2020 پنج درصـد کاهش يافته اسـت. عملکرد 
تجـارت جهانـی نابرابر بـوده به طوری که  شـديدترين 
رکـود نسـبت بـه سـال گذشـته  در مـاه آوريـل در 
خاورميانـه رخ داد، کـه کاهـش تجـاری تـا 40 درصد 
را بـه ثبـت رسـاند. در طـول همه گيـری، دسترسـی 
بـه کاالهـای اساسـی و اقالم پزشـکی تا حـد زيادی 
بـا مشـکل تأمين شـده اسـت، با ايـن وجـود زنجيرۀ 

تأميـن دريايـی توانسـت به سـرعت خود را با شـرايط 
جديـد سـازگار کند. 

در ايـران نسـبت به اقتصادهـای بزرگ تـر از عملکرد 
بهتـری برخـوردار بوده ايـم، شـايد يکـی از داليـل، 
آن بـوده اسـت کـه بـه دليـل تحريم هـا سـاز و کار 
اقتصـادی مـا راه هـای تـازه ای بـرای بقـاء در تجارت 
بين الملـل پيـدا کـرد، مثـاًل شـاهد بوده ايم صـادرات 
غيـر نفتـی رکوردهـای تازه ای ثبـت کـرد و خصوصًا 
در بنادر رشـد کاالهـای صادراتی به طور چشـم گيری 
افزايـش يافـت و بـا بـروز کرونـا کاهـش صـادرات 
ممکـن اسـت نشـان دهندۀ کاهـش تقاضـا در مقصد 
بـوده باشـد. کاهـش واردات نيـز می توانـد ناشـی از 
تقاضـای سرکوب شـده و عوامل ديگر ماننـد تغييرات 

نـرخ ارز، انتقـال ارز و برخـی مـوارد ديگر باشـد. 

ایرانـی  بحـران تغییـر خدمـه در نـاوگان 
نداشـت جایـی 

در اوج همه گيـری کرونـا بيش از 400 هـزار دريانورد 
در کشـتی ها ورای تعهـدات قـــراردادی خـــود بـه 
خدمـت ادامـه دادنـد و بـه نوعـی در کشتـــی ها گير 
افتادنـد. ايـن رقم بـرای کشـتی های ايرانـی گزارش 
نشـده اسـت امـا  آنچـه واضـح اسـت اين کـه ضمن 
اينکـه تأثيراتـی را بـر کشـتيرانی ايـران داشـته امـا 
زمـان کمتری برای مشـکالت صرف شـد. گنجاندن 
معيارهـای جديد سـالمت روانی و رفـاه دريانوردان در 
آيين نامـۀ رفتاری مالکان کشـتی با دريانوردان سـبب 
جلوگيـری از ضايـع شـدن حقوق آنها می شـود. کرونا 
در عيـن اينکـه مضـرات بسـيار زيـادی بـرای جوامع 
بشـری از هـر لحـاظ داشـت امـا درس هـای بسـيار 
خوبـی هـم بـرای صنايـع مختلـف از جملـه صنعـت 
کشـتيرانی داشـته اسـت که از جمله آنهـا می توان به 
تهديـد معيارهـای جديـدی در منشـور اخالقـی رفتار 
بـا دريانوردان اشـاره داشـت کـه کارفرمايـان را مقيد 
می سـازد ايـن اسـتانداردهای جديد را به چک ليسـت 
رفتـار خود بـا دريانـوردان اضافـه کنند. ناگفتـه نماند 
ايـن اسـتانداردهای جديـد از طرف صنعـت به گرمی 

مورد استقبال واقع شده است.
کشـتيرانی  خطـوط  از  تعـدادی  تحريـم  دوران  در 
تـردد بـه بنـادر ايـران را به بعـد از تحريم هـا موکول 
کردنـد و ايـن کشـتيرانی جمهـوری اسـالمی ايـران 
و ديگـر شـرکت های کشـتيرانی ايرانـی بودنـد کـه 
بـار تحميـل شـده از سـوی تحريم هـا را بـه دوش 
کشـيدند. عـالوه بـر شـرايطی کـه تحت تأثيـر کرونا 
بـر کشـتيرانی ها تحميل شـد، کشـتيرانی های ايرانی 
از جملـه کشـتيرانی جمهـوری اسـالمی ايـران تحت 
شـديدترين تحريم هـا قـرار داشـتند امـا بـا مالحظـۀ 
آمـار تجـارت دريايـی کشـور مشـخص می شـود اين 
شـرکت کشـتيرانی که در دوران تحريم قهرمان ملی 
محسـوب گرديـد، تحـت شـرايط کرونا افتخـاری به 
افتخـارات خـود افـزود که برای کشـور مايـۀ مباهات 

است.

عالوه بر شـرایطی که تحت تأثیر 
کرونـا بـر کشـتیرانی ها تحمیـل 
ایرانـی  کشتیرانــــی های  شـد، 
جمهـوری  کشـتیرانی  جملـه  از 
اسـالمی ایـران تحت شـدیدترین 
امـا بـا  تحریم هـا قـرار داشـتند 
دریایـی  تجـارت  آمـار  مالحظـۀ 
ایـن  می شـود  مشـخص  کشـور 
شـرکت کشـتیرانی کـه در دوران 
ملـی محسـوب  قهرمـان  تحریـم 
کرونـا  شـرایط  تحـت  گردیـد، 
افتخاری به افتخـارات خود افزود 
کـه بـرای کشـور مایـۀ مباهـات  

اسـت.
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نقش بی بدیل ناوگان ملی
 در دوران تحریم

 ]  منصور آرامی [      ]   نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس  [      

جمهـوری  کشـتيرانی  نـاوگان  راهبـردی  نقـش 
اسـالمی ايـران در دوران تحريـم و لـزوم حمايت از 
آن امـروزه بـر کسـی پوشـيده نيسـت. ايـن موضوع 
در مجلس شـورای اسـالمی با حضور کارشناسـان و 
مديـران مربوطه بررسـی می شـود تا بـه عنوان يکی 
از بندهـای بخـش اقتصـاد دريامحـور سياسـت های 

کلـی نظـام قـرار گيرد.
اگـر  بـه مجلـس،  واصلـه  گزارش هـای  براسـاس   
کمبـودی بابـت کاالهـای اساسـی در داخـل کشـور 
احسـاس شـد، به خاطر کـم کاری کشـتيرانی داخلی 
نبـود، بلکـه مشـکل در گمـرک، بانـک مرکـزی و 

مديريـت بنـادر بوده اسـت.
بـه طـور کلـی در شـرايط بحرانـی و تحريـم، ايـن 

و  ايـران  اسـالمی  جمهـوری  کشـتيرانی  نـاوگان 
کشـتيرانی داخلـی اسـت کـه مشـکالت کشـور را 
جمهـوری  کشـتيرانی  می کنـد.  برطـرف  يک تنـه 
و  سـنگين  تحريم هـای  علی رغـم  ايـران  اسـالمی 
بی سـابقه از سـوی دولـت وقـت آمريـکا و ترامـپ، 
کمـاکان بـا تـالش مديـران و دريانـوردان خـود در 
حمل ونقـل کاالهای اساسـی کشـور نقـش بی بديلی 
را ايفـا می کنـد. بنابرايـن، نه تنها بايد نـاوگان داخلی 
در دوران تحريـم مـورد حمايـت ويـژه قـرار گيـرد 
بلکـه بايـد در ايـام پسـاتحريم و شـرايط عـادی نيز 

در اولويـت باشـد.
در خصوص حمايت از کشـتيرانی جمهوری اسـالمی 
ايـران بـه عنـوان ناوگان ملی، کمبـود قانـون نداريم 

بلکـه در زمينۀ اجـرای قانون مشـکل وجود دارد.
از  دولـت  حمايـت  لـزوم  بـر  تأکيـد  بـا  اينـک 
ناوگان ملـی و صنايـع وابسـته بـه آن بـه عنوان يک 
اصـل بدون شـک بـا تقويـت صنعـت دريايی شـاهد 
رشـد اشـتغال زايی، توسـعۀ مناطـق دريايـی و رشـد 

توليـد ناخالـص ملـی خواهيـم بـود.
بدين ترتيـب ظرفيت مطلـوب ناوگان ملی، شـناورها، 
متخصصـان، ملوانـان و حتـی وجود فّنـاوری دريايی 
مطلـوب در کشـور بـا حمايت از ظرفيت هـای داخلی 
می توانيـم شـاهد ارتقـاء جايـگاه دريايـی کشـور در 

سـطح جهانی باشـيم.
 

گشایش بزرگ برای حمل ونقل دریایی
 در صورت رفع تحریم ها

اقتصـاد »دريامحـور« و حمل و نقـل دريايـی؛ امـری 
حياتـی برای پويايـی اقتصاد ايران اسـت و در صورت 
رفـع تحريم هـا، گشـايش بزرگـی بـرای حمل و نقـل 

دريايـی کشـور اتفـاق می افتد.
کشـور مـا از ظرفيـت بااليـی در حـوزۀ حمل ونقـل 
دريايـی برخـوردار اسـت به گونـه ای که در شـمال از 
طريـق دريـای خزر بـا چندين کشـور در ارتبـاط بوده 
و در جنـوب نيـز به آب های آزاد جهان دسترسـی دارد 
کـه ايـن دو ظرفيت بالقـوه ای را در حمل ونقل دريايی 
ايـران بـه وجـود آورده اسـت و بايـد به نحـو مطلـوب 
در راسـتای پويايـی اقتصـاد ايـران مـورد بهره برداری 

قـرار گيرد.
 خوشـبختانه در حـوزۀ دريايـی فعاليت های مناسـبی 
صـورت گرفته اسـت امـا نيازمند اقدامـات جدی تری 
هسـتيم کـه همـکاری همه جانبه و تعامل دسـتگاه ها 

 ] علی جدی  [      ] عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی  [      

در صـورت  و  می طلبـد  را  مختلـف  سـازمان های  و 
شـاهد  می تـوان  ايـران  دريايـی  حمل ونقـل  رونـق 

پويايـی اقتصـاد کشـور بود.
بـه طور کلـی ايران از ظرفيت دريايی و بندری بسـيار 
بااليـی برخـوردار اسـت و بايد بتوانيـم در بخش های 
مرتبـط مختلـف اعـم از صنايـع دريايـی، کشـتيرانی، 

کشتی سـازی و... فعاليـت کنيم.
مسـلماً اعمال تحريم هـا، محدوديت هـای مختلفی را 
در اقتصـاد ايران به وجـود آورده که حمل ونقل دريايی 
نيـز از آن مسـتثنی نيسـت، همچنيـن بـا برداشـتن 
تحريم ها شـاهد بازگشـت خطـوط کشـتيرانی بزرگ 
بـه دايـرۀ حمل ونقـل دريايـی کشـور خواهيـم بـود.
دريـا ايـن امـکان را بـرای کشـور فراهـم می کند که 
هزينـۀ صـادرات را کاهـش دهد و از طريـق درياهای 
آزاد صرفـۀ اقتصـادی مناسـبی ايجـاد خواهد شـد، در 

عين حـال از ايـن امـکان برخوردار هسـتيم که کاالی 
خـود را بـه نقاط مختلـف دنيا صـادر کنيم.

بـاالی  پتانسـيل  دريـــــامحور  اقتصـاد  رونـق  بـا 
باتوجـه  اشـتغال زايی را بـه همـراه خواهـد داشـت، 
دريامحـور، شـاهد  اقتصـاد  در  فعاليت هـا  تنـوع  بـه 
ايجـاد اشـتغال در بخش هـای مختلـف خواهيـم بود 
کـه يـک مسـألۀ مهـم و حياتـی در بخـش معيشـت 

خانوارهاست.
در پـــايان، حمل ونقـل دريــــــايی يـک سياسـت 
اسـتراتژيک اسـت که می تواند بسـياری از کشورها را 
به ايران وابسـته کند، با اسـتفاده از ايـن ظرفيت ويژۀ 
اقتصـادی عالوه بـر اينکه می توانيم منافـع اقتصادی 
خـود را تأمين کنيـم، اين امکان وجـود دارد که منافع 
اقتصـادی ديگر کشـورها از طريـق حمل ونقل دريايی 

ايران تأمين شـود.

پرونده ویژه
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وفـور اقالم متنـوع کاالهـا اعم 
از غذایـی، بهداشـتی، دارویـی، 
صنعتـــی و... در همه جــــای 
کشور نشـــــان از عملکـــرد 
حیاتـی  صنعـت  ایـن  مطلـوب 
دارد کـه توانسـت بـار دیگر از 
آزمونـــــی بـــزرگ، سربلند 
بیـرون بیایـد و افتخـاری دیگر 

 . فریند بیا

جامعۀ دریایی و بندری، پيروز 
در دو بحران تحریم و کرونا

 ]  علی داود ترکمان  [      ]   مدیرعامل و عضو هیئت مدیرۀ شرکت تایدواتر خاورمیانه  [      

فائـق آمـدن بر احساسـات و هيجانات ناشـی از کرونا، 
اوليـن قـدم مفيـد و مؤثـر در مديريـت بحران اسـت. 
همـکاران مـا در بخش هـای مختلف علی رغـم وجود 
تهديـدی جـدی به نـام ويـروس کرونا، اين سـنگر را 
خالی نگذاشـتند و فداکارانـه در عرصۀ جهاد اقتصادی 
کشـور جان فشـانی کردنـد. ثمـرۀ ايـن فداکاری هـا، 
فعـال مانـدن بنـادر و پويايـی اقتصـادی بـود. در اين 
ميـان، اقدامـات تأمينـی در حوزۀ بهداشـت، سـالمت، 
آمـوزش و همچنيـن انتشـار واقعيات با هـدف غلبه بر 
شـايعات از ديگـر اقدامـات مفيـدی بـود کـه صـورت 

گرفـت و مؤثـر واقع شـد. 
در ماه هـای نخسـت شـيوع ويـروس کرونـا، خبرهای 
نگران کننـده و انتشـار کليپ هايـی از گرفتاری جمعی 
و گروهـی مسـافران و خدمـۀ شـناورها، زمينـۀ بـروز 
تـرس و نگرانـی را افزايـش داد و عمـاًل شـاهد افـت 
عملکـرد بوديـم. ايـن يـک بحران بـه معنـای واقعی 
بـود کـه تاکنـون نيـز شـرايط مشـابه آن را تجربـه 
نکـرده بوديـم و به هميـن دليل، کنار آمدن با شـرايط 
جديـد نيـاز بـه اندکـی زمان داشـت. بـا اين حـال، از 
همـان دورۀ آغـاز همه گيـری ايـن ويـروس منحوس، 
اقدامـات پيشـگيرانه بـرای حفـظ سـالمت همـکاران 

و فعـاالن دريايـی و بنـدری و ارتقـاء روحيـۀ آنـان از 
سـوی اين مجموعه در دسـتور کار قرار گرفت. شـايد 
انجـام يک تسـت کرونا يا توزيع بسـته های سـالمت 
و يـا حتـی گرفتـن دمـای بـدن همـکاران سـاده بـه 
نظـر برسـد، امـا می تواند زمينـۀ ايجاد آرامـش فکری 
و روانـی را در قـدم اول ايجـاد کنـد کـه حائـز اهميت 
اسـت. نکتـه اينجاسـت کـه در مواجهـه بـا بحرانـی 
ماننـد کرونـا از اقدامات بسـيار سـاده و پيش پاافتاده تا 
اقـدام بـرای تأمين واکسـن فعاالن ايـن عرصه که به 
معنـای واقعـی در جبهـۀ اقتصـادی در حـال مبارزه اند 

می توانـد ثمربخـش باشـد.
بحـران ديگـری کـه متأسـفانه بـه جامعـۀ دريايـی و 
تحريم هـای  بحـث  شـد،  تحميـل  کشـور  بنـدری 
ظالمانـه بـود. تحريم هايـی کـه در قدم نخسـت، بنادر 
ايـران را هـدف قـرار داد و قصدش ويرانـی اقتصادی 
کشـور بـود. در عيـن حال، در شـرايط تحريـم مردانی 
قـد علم کرده و کشـتی های خـود را به خاطر شـرايط 
کشـور عزيزمـان ايران در معـرض قرار دادنـد و اجازه 
ندادنـد کمبـود در زمينـۀ مـواد غذايـی و تجهيـزات 
بهداشـتی ايجاد شـود و خاطری را مکدر سـازد. مردان 
دريـا و دريـادل در طـول دوران شـيوع ويـروس کرونا 

بـه وظايف شـان بـه خوبی عمـل کردند، اما متأسـفانه 
مفسـده ها و دالالن و ويژه خـواران اجـازه ندادند اقالم 
مطابـق بـا نيـاز بـه دسـت مصرف کننـدگان برسـد. با 
ايـن حـال، اعتقـادم اين اسـت کـه زنجيـرۀ دريايی و 
بنـدری در دوران شـيوع کرونـا فراتـر از انتظـار عمل 
کردنـد و توانسـتند هم زمـان بـر دو بحـران تحريـم و 

شـيوع ويـروس کرونا غلبـه کنند. 
وفـور اقـالم متنـوع کاالها اعـم از غذايی، بهداشـتی، 
نشـان  کشـور  همه جـای  در  و...  صنعتـی  دارويـی، 
دارد کـه  ايـن صنعـت حياتـی  از عملکـرد مطلـوب 
توانسـت بـار ديگـر از آزمونـی بـزرگ، سـربلند بيرون 
بيايـد و افتخـاری ديگـر بيافرينـد. اما آنچـه همچنان 
آزاردهنـده اسـت اينکـه علی رغـم وفـور انـواع کاالها 
در بنـادر، عـدم تـوان دولـت قبلـی در توزيع مناسـب، 
موجـب ايجـاد فضـای چندنرخـی بـرای کاالها شـد. 
اميدواريـم کـه در دولـت جديـد، ضعف هـای موجـود 
نيـز بـه حداقـل برسـد تـا در نهايـت، همـۀ مـردم 
عزتمنـد ايـران ثمرۀ جهـاد اقتصادی ای را کـه از بنادر 

و درياهـا آغـاز می شـود بچشـند.  

پرونده ویژه
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صنعـت حمل ونقـل و صنايـع دريايـی هم زمـان بـا 
شـيوع ويـروس منحـوس کرونا با همـکاری و تالش 
مديـران و کارکنـان خـود توانسـت رويکـردی نويـن 
مبتنـی بـر ارائـۀ خدمـات هرچـه مطلوب تـر اتخـاذ 
نمايد و کارنامۀ درخشـانی را در دوران کرونا و تحريم 

بـه ثبت برسـاند.       
ايـن ميـان شـرکت توسـعۀ خدمـات دريايـی و  در 
بنـدری بتـاء به  عنـوان اپراتور پايانـۀ کانتينری مجتمع 
بنـدری شـهيد رجايـی در پرتـو بهره گيـری از تجارب 
راهبـردی مديـران و همکاران پر تالش خود توانسـته 
اسـت در حـوزۀ خدمـات بنـدری از جملـه تخليـه و 
بارگيـری، عمليـات کانتينـری، بارشـماری و باربندی 

بـه فعاليت خـود تداوم بخشـد.
مديريـت و کارکنان شـرکت بتـاء در روزها و شـرايط 
سـخت شـيوع ويـروس منحـوس کرونـا و همچنين 
کشـور  مشـترک  اهـداف  بـه  دسـتيابی  جهـت  در 
همـواره  ظالمانـه،  تحريم هـای  سـخت  شـرايط  در 
به عنـوان عضـوی از صنعـت حمل و نقـل دريايـی و 
بنـدری کشـور، بـا ثبـت عمليـات بيـش از 500 هزار 
TEU کانتينـر از ابتـدای سـال تاکنـون در باالترين 
سـطح کيفـی از نظـر هزينه، زمـان و اسـتفاده از تمام 

ظرفيت هـا، بـه مشـتريان سـرويس ارائـه داده و نيل 
بـه ايـن اهداف را پشـتوانۀ تعالی و رونق کسـب و کار 

خود دانسـته اسـت.
بـا  شـرکت  ايـن   19 کوويـد-  بيمـاری  شـيوع  بـا 
برنامه ريـزی همه جانبـه تـالش نموده اسـت  تأثيرات 
سـوء ايـن اتفـاق را تـا حـد ممکـن خنثـی نمايـد که 
در ايـن ميـان بـه منظـور حمايـت از کارکنان توسـط 
و  انجمـن کشـتيرانی  و  ايـران  پايانـه داران  انجمـن 
وزارت  از  الزم  پيگيری هـای  بـا  وابسـته،  خدمـات 
در  کارکنـان  واکسيناسـيون  درمـان،  و  بهداشـت 
سـريع ترين زمـان انجـام شـد. البتـه بـا توجـه بـه 
ضـرورت ارائـۀ خدمـات بـه صـورت 24 سـاعته بـا 
از برنامـه ای مشـخص حضـور پرسـنل  بهره گيـری 

شـد. شـيفت بندی  مناسـبی  به صـورت 
ضمـن اينکـه مديريـت بتـا بـا اهـداء تشـويقی های 
مکـرر بـه کارکنـان فعـال بـا راندمـان کاری بـاال و 
برگـزاری دوره هـای آموزشـی عملياتی و فنی، سـعی 
در افزايـش بهـره وری خدمـات بنـدری خـود داشـته 

ست. ا
در اين راسـتا از طريق پل هـای ارتباطی و تکنولوژی، 
سـعی و تـالش کافـی به عمل آمـد تا کليـۀ نيازهای 

بهره گيری از تجارب راهبردی مدیران 
و همکاران در دوران کرونا

مشـتريان برطرف شـود کـه از جملۀ آنهـا می توان به 
راه انـدازی سـامانۀ "ارائـۀ خدمـات آنالين لجسـتيک 
به روزرسـانی  نزديـک،  آينـده ای  در  مشـتريان"  بـه 
و تغييـر نرم افـزار CTS بـه کنسـول پـالس بـرای 
در  محولـه  امـورات  بـه  پرسـنل  بهتـر  دسترسـی 
ترمينال هـا، سـاختمان اداری و سـالن خدمـات بندر و 
اسـتفاده از موبايل هـای اندرويد به  جـای هندهلدهای 
صنعتـی بـرای ثبـت عمليـات کشـتی ها اشـاره کرد. 
ضمـن اينکـه بـا نرم افزارهای جديدی که اشـاره شـد 
تمامـی امـور خدماتی مـا از جمله مديريـت تجهيزات 
و نيـروی انسـانی تـا مديريت زمـان در بحـث تخليه 
و بارگيـری کانتينـر و اسـتقرار در مارشـالينگ يـارد و 
در نهايـت توزيـع در محوطه هـا قابـل برنامه ريـزی و 

رهگيـری دقيـق خواهـد بود.
همچنيـن امسـال در حـوزۀ HSE همـۀ تالش هـا 
به گونـه ای رقـم خـورد تـا ايـن شـرکت امسـال از 
سـوی مديـرکل کار، تعـاون و رفـاه اجتماعی اسـتان 
هرمـزگان به عنـوان شـرکت برتـر در "حـوزۀ ايمنی، 
بهداشـت و محيـط زيسـت" در سـال 1400 برگزيده 

. د شو

] مهندس مهدی قائم مقامی [      ] مدیرعامل شرکت توسعۀ خدمات دریایی و بندری بتاء [      

صنایـع  و  حمل ونقـل  صنعـت 
دریــــایی هم زمـان بـا شـیوع 
ویـروس منحـوس کرونــــا با 
همکــــاری و تالش مدیــــران 
توانسـت  خـود  کارکنــــان  و 
رویکـردی نوین مبتنی بـر ارائۀ 
خدمات هرچـه مطلوب تـر اتخاذ 
نماید و کارنامۀ درخشـانی را در 
دوران کرونـا و تحریـم بـه ثبت 

ند.        برسا

پرونده ویژه
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هسـتيم  آن  درگيـر  حاضـر  حـال  در  کـه  شـرايطی   
قبـل  مدت هـا  از  نيسـت،  کرونـا  شـرايط  فقـط 
تحريم هـای ناجوانمردانـه ای عليـه کشـورمان شـکل 
گرفتـه و همچنـان ادامـه دارد. بـا تمـام ايـن تفاسـير 
و مشـکالتی کـه در ايـن زمينـه چـه از نظـر کرونـا و 
چـه تحريـم وجـود دارد، خوشـبختانه تـا انـدازۀ زيادی 
توانسـتيم حضورمـان را در نـاوگان دريايـی بين المللـی 
حفـظ کنيـم، امـا در نظـر داشـته باشـيم کـه حضـور 
جدی تـر  بايـد  بين الملـل  درعرصـۀ  دريايـی  نـاوگان 
علی رغـم  مـدت  ايـن  در  خوشـبختانه  کـه  باشـد 
تمامـی مشـکالت و محدوديت هـا چنيـن بوده اسـت.

بـا پشـت سرگذاشـتن بحـران کرونـا در حـال حاضـر 
وضعيـت مناسـب تر اسـت امـا در سـال 2020 در اوج 
کرونـا شـرايط متفـاوت بـود بـه گونـه ای کـه کاالی 
ارسـالی بـه کشـور چيـن بـه علـت محدوديت هـای 

بنـدری ناشـی از کرونـا و موضوع تحريم دچار مشـکل 
شـد و متأسـفانه کشـتی حامـل مـواد غذايـی اجـازه 
پهلوگيـری نيافـت ضمـن اينکه نـه تنها ميـزان دموراژ 
بـه شـدت بـاال رفـت بلکـه مـواد غذايـی نيـز از بيـن 
رفـت. علی رغـم ايـن مـوارد نـاوگان دريايی کشـور به 

خوبـی از عهـدۀ وظايـف محولـه برآمـده اسـت.
بـا تالش هـای انجـام گرفتـه وضعيـت در حـال حاضر 
بـه مراتـب بهتـر اسـت و نـاوگان دريايـی کشـور بـا 
اتخـاذ تدابيـر الزم و رايزنی هـا وضعيـت بسـيار خوبـی 
دارد امـا موضوعـی کـه در حال حاضر صاحبـان کاال با 
آن مواجـه هسـتند افزايش شـديد نرخ حمل در سـطح 

می باشـد. بين الملـل 
ايـن کار بدون شـک قيمـت تمـام شـدۀ کاال را بـاال 
می بـرد بـه هميـن جهـت بـه نظـر می رسـد حضـور 

فعال تـر نـاوگان دريايـی و همچنيـن سـاز و کارهـای 
بنـدری را بيـش از پيـش شـاهد باشـيم.

اگـر کشـتی های نـاوگان نيـاز بـه تعميـر اساسـی يـا 
طرح هـای جديـد بيمـه ای داشـته باشـند بايـد مـورد 
توجـه قـرار گيـرد تـا در عرصـۀ رقابـت جهانـی مثـل 

هميشـه موفـق عمـل کنيـم.
در پايـان مجـدداً تأکيد می کنم مديران نـاوگان دريايی 
کشـور که در دوران کرونا و تحريم کارنامۀ مناسـبی از 
خـود بر جای گذاشـتند بايد همـواره در انديشـۀ حضور 
در آب هـای بين الملـل تـوأم با رقابت باشـند و برای آن 
هم برنامه های مشـخص و مسـلم تری داشـته باشند و 

در يـک کالم رقابت سـرلوحۀ فعاليت ها باشـد. 
 

 ] دکتر سیده فاطمه مقیمی [      ] عضو هیئت رئیسۀ اتاق بازرگانی تهران  [      

حضور ناوگان ملی در عرصه جهانی 
علی رغم تحریم و کرونا حفظ شد

شـروع کرونـا باعـث توقـف همه چيـز شـد. واحدهای 
توليـدی بـه محـاق رفتنـد، حجـم تجـارت جهانـی 
کاهـش پيـدا کـرد، بخش هـای مختلـف حمل ونقـل 
به ويـژه حمل و نقـل دريايـی دچـار چالش هـای متعدد 
شـدند اّما بـا آغاز سـال 2021 ميـالدی به خصوص از 
سـه ماه پيـش شـرايط بـه مراتب بهتـر شـد. در نتيجۀ 
تحـوالت رخ داده، جهـان از فـاز کرونـا خـارج شـد و 
عرضـۀ محصـوالت توليدی باعث تراکم کاال شـد که 
ايـن کار بـه کاهـش کانتينـر دامـن زد. در ايـن ميان 
مشـتريانی کـه نسـبت بـه سـفارش مـواد اوليـه اقدام 
دارنـد سـريع تر سـفارش های  بودنـد تصميـم  کـرده 
خـود را بـه مقصد برسـانند کـه همين کار بـه افزايش 

نـرخ حمل و نقـل کانتينـر منجر شـد.
بـرای مثـال هزينـۀ جابه جايـی يـک جعبـه کانتينر 40 
فـوت کاالی خطرنـاک که حـدود پنج مـاه پيش 3000 

سير صعودی قيمت ها 
با کنترل ویروس کرونا در جهان

 ]   مسعود دانشمند  [      ]   رئیس هیئت مدیرۀ کانون شرکت های حمل ونقل بین الملی  [      

تـا 4000 دالر بود حاال به بيش از 15000 دالر رسـيده 
اسـت ضمـن اينکـه پيـدا کـردن جعبه هـای کانتينری 
معضـل  يـک  بـه  حال حاضـر  در  کشـتی  و  خالـی 
تبديـل شـده اسـت. نـرخ اجـارۀ کشـتی های کانتينری 
بـا ظرفيـت حـدود 7 يـا 8 هـزار TEU بـرای مـدت 
پنج سـال روزانه به 70 هزار دالر رسـيده اسـت در حالی 
کـه چهـار يـا پنج ماه قبل بيشـتر از 25 هـزار دالر نبود.

بدون شـک در آينـده نيـز شـاهد تراکـم کاال بـرای 
بـه  چينی هـا  ديگـر  سـوی  از  بـود.  خواهيـم  حمـل 
عنـوان سـازندۀ کانتينـر نـرخ ايـن جعبـۀ جادويـی را 
50 درصـد افزايـش داده انـد کـه آن هـم بـه دليـل 
تقاضـای افزايـش قيمـت مـواد اوليه اسـت. در مسـير 
چيـن بـه خليج فـارس نيـز بـا افزايـش نرخ حمـل بار 
مواجـه هسـتيم بـه گونـه ای کـه نـرخ 700 تـا 800 
دالر هم اکنـون بـه بيـش از  2500 دالر بـاال رفتـه 

اسـت. خشک سـالی شـرايط اقليمـی و لـزوم حمـل 
نهاده هـای دامـی و محصـوالت کشـاورزی نيـز بـه 
افزايـش قيمـت حمـل بـار دامـن زده اسـت چراکـه 
در برخـی از نقـاط خاورميانـه کـه دچـار خشک سـالی 
شـده، نيـاز بـه واردات غـالت و سـاير محصـوالت 
کشـاورزی احسـاس می شـود در نتيجـه تقاضـا باعث 
افزايـش نـرخ اجـارۀ کشـتی می شـود بـه طـوری که 
نـرخ حمـل بار کشـتی فله بـر 50 هـزار تنی کـه قباًل 
12 تـا 14 هـزار دالر بـود ايـن روزهـا بـه 25 هـزار 
دالر افزايـش يافتـه اسـت. بـا ايـن توصيـف بعـد از 
سـکون بـازار ناشـی از همه گيـری کرونـا از يک سـو، 
کنتـرل اين ويـروس و واکسيناسـيون جهانی، همگان 
شـاهديم کـه مرگ وميرها کـم شـده و کارخانجات از 
قرنطينـه خـارج شـده اند و بديـن ترتيـب پيش بينـی 
می شـود نرخ هـا بـاز هم سـير صعودی داشـته باشـد.

پرونده ویژه
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صنعــت حمل و نقـــل دريايــی، به عنــوان يکــی 
اقتصادی تريـــن  و  ايمن تريـــن  ســـريع ترين،  از 
روش حمل ونقـــل، همـــواره در جهـــان مـــورد 
توجــۀ ويـــژه قــرار داشــته اســت. بيــش از 85 
درصـــد صــادرات و واردات و 100 درصــد حمــل 
تجهيــزات ســنگين از طريــق نـــاوگان دريايــی  
انجــام می پذيــرد کـــه ايــن، نشــانگر اهميــت 
ايـــن صنعـــت در اقتصــاد جهانـــی اســت. بــا 
شـــيوع بيماری کوويـــد- 19، ارتبـــاط تجــاری 
جنوبــی  کشــورهای  بـــا  ايـــران  شـــناورهای 
خليـج فــارس بــه حالــت تعليــق درآمــد، امـا بـا 
و   بهداشـــتی  جديـــد  شـــيوه نامه های  اجـــرای 
ابـالغ شــرايط جديــد همچـون الـزام اخـذ گواهـی 
بهداشــتی از سـوی مالــکان لنج هــا و شـناورهای 
محلــی، حمل مـواد خشــک و جلوگيری از مرطوب 
بودن محـل نگهــداری محموله هــا، ايــن ارتبــاط 

تجـــاری دوبـاره از ســر گرفتـه شـد.
 دو بُعـد مهـم را درخصـوص تأثيـر اپيدمـی کوويـد- 
19 بـر روی حمل ونقـل دريايـی در سـطح بين الملل، 
می تـوان بيـان داشـت. اول اينکه، گسـترش ويروس 
کرونـا سـبب  تغيير در تجـارت جهانـی و تقاضا برای 
خدمات کشـتيرانی شـده اسـت کـه اين مسـئله تأثير 
مسـتقيم بـر روی حجـم تجـارت بنـدری و صنعـت 
کشـتيرانی می گذارد. از بُعد ديگر، درحالی که اسـتمرار 
فعاليـت بنـدری و تردد  کشـتی ها از اهميـت ويژه ای 
برخوردار اسـت امـا هم زمان اهميت حفظ سـالمت و 
جلوگيری از آلوده شـدن دريانـوردان، کارگران بندری 
و خدمـه بـه ويـروس کرونـا کمتـر از آن نيسـت. از 
سـوی ديگـر بـه دليـل تحريم هـا بسـياری از خطوط 
مسـتقيم  اعـزام  امـکان  کشـتيرانی  شـرکت های 
کشتی هايشـان بـه بنادر ايـران را ندارنـد و محموالت 
متعلـق به کشـورمان را در بنادر کشـورهای همسـايه 
تخليـه می کننـد و ايـن بارها بـه طور غيرمسـتقيم با 
کشـتی های تجـاری ديگـر يـا شـناورهای کوچـک 
و سـنتی وارد بنادرمـان می شـود. بنابرايـن بـا بـروز 
شـرايط کرونايـی، شـاهد افزايـش بيـکاری در بيـن 
لنـج داران و خدمـۀ اين گونـه شـناورها همزمـان بـا 
کاهـش واردات و صـادرات کاالهـا از طريـق بنـادر 
کوچـک هـم خواهيـم بـود که کاهـش فعاليـت بنادر 
محلـی و کارکنـان آنان را نيـز به دنبـال دارد. البته به 

گفتۀ کارشناسـان؛ هرمقـدار که از امـکان تردد لنج ها 
و شـناورهای کوچـک کاسـته شـود بـرای جابه جايی 
بنـادر کشـورهای همسـايه دچـار  از  ُخـرد  بارهـای 
مشـکل می شـويم، البتـه ممکـن اسـت تقاضـا برای 
حمـل بـار بـه سـمت کشـتی های تجـاری بزرگ تـر 
بـا اسـتفاده از کانتينـر سـوق  پيـدا کنـد. در اين ميان 
و  خوراکـی  مـواد  جابه جايـی  بابـت  نگرانی هايـی 
کاالهـای فاسدشـدنی وجـود دارد کـه ممکـن اسـت 
اينکـه  بـر  بارهـا عـالوه  ايـن  معطلـی  در صـورت 
خسـارت هايی بـه صاحـب بـار و سـفارش دهنده وارد 
می شـود، در بـازار هـم بـا کمبـود ايـن قبيـل کاالها 
مواجـه  شـويم. امـا طبـق گفتـۀ کارشناسـان، اکثـر 
محمـوالت فاسدشـدنی بـا کشـتی های کانتينـری و 
کانتينرهـای يخچالـی جابه جـا می شـوند که بـه رفع 

نگرانـی در ايـن مـورد کمـک می کنـد. 
يکـی ديگـر از نگرانی هـا، تأثيرات اعمـال محدوديت 
و ممنوعيـت تـردد شـناورهای ايرانـی به بنادر سـاير 
کشـورها بـرای حمـل کاالهـای اساسـی و همچنين 
احتمـال ورود کشـتی های چينـی يـا کشـتی هايی بـا 
خدمـۀ چينـی بـه بنـادر ايـران اسـت کـه کاالهايـی 
آلـوده از مبـدأ چيـن داشـته باشـند. بـا ايـن حـال 
کارشناسـان معتقدنـد بخـش عمـده ای از کاالهـای 
اساسـی بـه صـورت فلـه وارد ايـران می شـود کـه 
مبـادی آنها کشـور چين نيسـت و کشـتی های حامل 
آنهـا نيـز اغلـب از خدمـۀ چينـی اسـتفاده نمی کننـد. 
البتـه بايـد توجه داشـت که اين وضعيـت تنها تجارت 
دريايـی ايـران را تحت تأثيـر قـرار نـداده اسـت. طبق  
گزارش هـای رسـمی، حجم تجارت دريايـی در دنيا از 
دوم ژانويـه تـا 10 فوريه سـال جاری ميـالدی بين 2 
تـا 4 درصـد کاهش يافته کـه آن هم بـه دليل تقليل 
مـراودات تجـاری از طريـق بنـادر چينـی و کاهـش 

تـردد کشـتی ها در قارۀ آسـيا اسـت. 
روش هـای  و  سيـــاست ها  از  برخـی  بـه  ادامـه  در 
مديريتـی شـرکت های فعـــال در حـوزۀ حمل ونقـل 
دريايـی و کشـتيرانی در خصـوص مديريـت پاندمـی 

کرونـا اشـاره می شـود:
اقـدام سـريع و به موقع شـرکت های کشـتيرانی در - 

مواجهـه با بحـران کرونا؛  
تشـکيل تيم مديريت بحران و ابالغ دستورالعمل ها - 

و پروتکل های بهداشتی سختگيرانه؛

انجـام مانورهـای مبـارزه بـا بيماری و نحـوۀ مقابله - 
بـا افراد مشـکوک بـه بيمـاری کرونا؛

مـرور آييـن نامه هـا و وظايـف DPA در مبـارزۀ - 
بهتـر بـا ايــن بيمـــاری همه گيـر )تهيـۀ اقـالم 

بهداشـتی بـرای کارکنـان کشـتی(
رعايـت پروتکل هـا برای شـرکت هايی کـه خدمات - 

مـورد نيـاز نظيـر خدمات فنـی، تأمين سـوخت، آب 
آشـاميدنی، ملزومـات و مايحتاج مورد نياز کشـتی 

   را ارائه می دهند؛ 
کاهـش ترددهـای افراد روی کشـتی در حين انجام - 

عمليات تخليـه و بارگيری؛
همکـــاری بـا مسـئوالن بنــــادر در رعــــايت - 

   آيين نامه های ابالغی.

]  یحیی ضیایی مهرجردی [      ]  دبیرکل اتحادیۀ مالکان کشتی ایران   [      

اثرات مثبت و منفی کـرونا
 بر تجارت دریایی

با شـــیوع بیماری کوویــد- 19، 
ارتبــاط تجـــاری شــناورهای 
ایــران بـــا کشـورهای جنوبـی 
حـــالــت  بــه  خلیــج فــارس 
تعلیــق درآمـد، امــا بـا اجــرای 
جدیـــد  شــیـــوه نــــامه های 
بهداشــتـــی و  ابـالغ شــرایط 
جــدیـــد همچــون الــزام اخـذ 
ســوی  از  بهداشــتی  گواهــی 
مالــکان لنج هــا و شــناورهای 
محلــی، حمـــل مــواد خشـک و 
جلوگیری از مرطوب بودن محــل 
نگهــداری محموله هــا، ارتبــاط 
تجــاری دوبــاره از سـر گرفتـه 

شـد.

پرونده ویژه
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شـرايط تحريـم ظالمانـه بـرای حمل و نقـل دريايـی 
از سـال های  نيسـت. همان طورکـه  واژه ای غريـب 
گذشـته تاکنـون کشـور بـا ايـن مسـئله دسـت بـه 
گريبـــان اسـت اّمـا طـــی ســـال های مختلـف 
حمل و نقـل دريايـی وقفه اي در صـــادرات و واردات 
بـه خود نديده اسـت البتـه همه گيری کرونـا و ادغام 
آن بـا تحريم هـا بحـران جديدی را بـرای حمل و نقل 
دريايـی بـه وجـود آورد کـه يکـي از آنهـا تأميـن 
نيـروي انسـاني ماهـر و کارآمد، بود که خود وابسـته 

بـه آموزش هـاي دريايـي اسـت و خروجـي آمـوزش 
بسـيار حائـز اهميت اسـت.

در اوايـل ايـن پاندمـی هيـچ اُفق روشـني به چشـم 
کاری  نظـر  بـه  آن  بـر  شـدن  چيـره  و  نمي خـورد 
سـخت و دشـوار بـه نظـر می رسـيد اما خوشـبختانه 
بـا مديريـت ايـن بحـران نيـز، در زمينـۀ آمـوزش 
دوره هـاي دريايـي بـا ترکيـب آمـوزش مجـازي و 
حضـوري بـه صـورت کـم تراکـم و رعايـت کامـل 
مـوارد بهداشـتي توانسـتيم اين چرخ عظيـم را نه به 

]  کاپیتان فرشاد حائری [      ]  مدیر عامل مؤسسۀ آموزشی کشتیرانی   [      

گذر امن از بحران کرونا و تحریم

سـرعت قبلـی، بلکـه بـه صـورت کامـاًل قابل قبـول 
بچرخانيـم. برگـزاری تمامـي دوره هـاي دريايـي در 
کليـۀ سـطوح و رده هـا بـا آمـار 100هزار نفرسـاعت 
در سـال 1399 و رشـد باالي 70 درصـد در چهارماه 
سـال 1400 آمـار قابل قبولـي اسـت کـه بـا تمرکـز 
در کيفيـت و اثربخشـي آن مي تـوان بـه طـور کامل 

گـذر از ايـن بحـران را متصـور شـد.

مقـابلۀ هم زمـان 
با چالش های کرونا و تحریم

 ] مهندس محمدرضا ظفری [      ]  مدیرعامل مؤسسۀ رده بندی آسیا  [      

همه گيـری کرونـا سـرعت حمل ونقـل دريايـی جهـان را تـا حـدودی بـا کندی 
مواجـه سـاخت. در ايـن ميان مديران کم تجربـه و افرادی که در اکثر کشـورهای 
جهـان تازه  وارد اين صنعت شـده بودند، متأسـفانه تحت تأثير شـديد اين ويروس 
منحـوس قـرار گرفتـه و چه بسـا زمين گيـر شـدند. در چنيـن شـرايطی فعـاالن 
صنعـت دريانـوردی کشـور عالوه   بـر چالش کرونـا بـا تحريم هـای ناجوانمردانه 
و ظالمانـۀ آمريـکا و غـرب نيـز مواجـه بـود اّمـا خوشـبختانه بـا سـربلندی ايـن 

چالش هـا را پشت سـر گذاشـتند.
همـگان بـه خوبـی اطـالع دارند اگـر صنعـت حمل ونقل دريايـی به خوبـی اداره 

نشـود می توانـد به پاشـنۀ آشـيلی بـرای اقتصاد کشـور تبديل شـود.
هم اکنـون صنعـت حمل و نقل دريايی کشـور دارای متخصصان متعهـد، توانمند و 

با دانشـی اسـت که می توانند راهبر بسـيار مناسـبی برای آن باشـند.
ايران سـال های متمادی اسـت کـه دارای بزرگ تريـن ناوگان دريايـی خاورميانه 
اسـت. ايـن تـداوم پيشـتازی نـاوگان ملـی مرهـون ديـدگاه مناسـب حاکميـت، 
مديـران و متخصصـان می باشـد کـه علی رغـم تمـام تحريم هـا و مشـکالت 
خـاص همه گيـری کرونـا و تحريم هـا توانسـت کشـتی های خـود را در ايمنـی 
کامـل بـه اقصـی نقـاط دنيا اعـزام و محموله هـای مورد نيـاز کشـور را وارد کند.

اميدواريـم ايـن اعتمـاد بـه نفس در پيکـرۀ اين صنعت پـا برجا بماند و احسـاس 
وابسـتگی هرگز برنگردد.   

همــه گیری کــــرونا سرعت حمل ونقل دریایی جهان 
را تـا حـدودی بـا کنـدی مواجه سـاخت. در ایـن میان 
مدیـران کم تجربـه و افـرادی کـه در اکثـر کشـورهای 
جهـان تـازه  وارد ایـن صنعت شـده بودند، متأسـفانه 
تحت تـــأثیر شـدید این ویروس منحوس قرار گرفته 
و چه بسـا زمین گیر شـدند. در چنین شـرایطی فعاالن 
صنعـت دریانوردی کشـور عالوه   بر چالـش کرونا با 
تحریم هـای ناجوانمردانـه و ظالمانـۀ آمریـکا و غرب 
نیـز مــــواجه بود اّما خوشـبختانه با سـربلندی این 

چالش ها را پشت سـر گذاشـتند.

پرونده ویژه
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ضربۀ کووید- 19 بر تجارت جهانی 
و فرصتی دوباره

 ]  علی غفوری  [      ]  روزنامه نگار  [      

  بشـر قرن هاسـت کـه در آثـار ادبـی و قصه هـای 
محلـی و فولکلورهـای خـود، بـه خلـق و تشـريح 
گمـان  و  کـرده  اقـدام  عظيم الجثـه  هيوالهايـی 
می کـرده چنيـن موجوداتـی بـا تسـلط بـر زميـن و 
درياهـا زندگـی را بر او سـخت خواهند کـرد. به واقع 
دو سـال قبل کمتر کسـی گمـان می بـرد موجوداتی 
بسـيار کوچک از خانـوادۀ ويروس هـای کوويد بتواند 
ضربـه ای در سـطح يـک جنـگ فراگيـر بـه انسـان 
وارد کنـد. نبـردی عظيـم کـه از ژاپـن در شـرق تـا 
آمريـکا در غـرب را درگيـر خود کنـد و در اين ارتباط 
ميليون هـا نفـر کشـته و يـا اسـير عواقب شـديد آن 
شـوند. امـا اين تنهـا ضربـۀ کوويد- 19 به بشـريت 
نبـود. ميلياردها دالر خسـارت به اقتصـاد جهان وارد 
شـد. صدهـا ميليون شـغل از بين رفـت و فقر و تورم 
بيـش از گذشـته چهـره کريه خـود را به انسـان های 

بی پنـاه نشـان داد.

تجـارت دریایی از ضربـات ویرانگر مصون 
نماند

طبيعتـاً بخـش تجـارت و به ويـژه تجـارت دريايـی 
هـم از ايـن ضربـات ويرانگـر مصـون نمانـد. گفتـه 
می شـود ضربـه به تجـارت دريايـی در سـال 2020 
ميـالدی طـی 80 سـال اخير بی سـابقه بـوده و تنها 
بـا جنگ هـای دريايـی بيـن انگليـس و آمريـکا از 
يک سـو و آلمان و ژاپن از سـوی ديگر قابل مقايسـه 
اسـت. جايـی کـه ميليون ها ُتـن ظرفيت کشـتی به 
دليـل جنـگ يا از بين رفتنـد و يا بالاسـتفاده ماندند.
آمارهـا نشـان می دهـد کـه پـس از دهه هـا رشـد 
تجـارت جهانـی، در سـال2020 مجمـوع تجـارت 
جهانـی8/9  درصـد و تجـارت کاال نيـز 20 درصـد 
همچنيـن  بـازار  در  عدم تعادل هـا  يافـت.  کاهـش 
بالعکس سـبب شـد تا نرخ هـای حمل و نقـل افزايش 
يابـد چراکـه کاالهـا از مقصـد شـرق بـه غـرب در 
حرکـت بودند اما از آن سـو بـاری نبود کـه به مقصد 
شـرق حرکـت کنـد. در واقـع مديريـت صحيـح و 
ضربتـی چيـن مقابـل کرونـا موجـب عدم وقفـه در 

توليـد و صـادرات شـد. 
براسـاس گزارش های منتشـر شـده از سـوی آنکتاد، 
پـس از کاهش شـديد حجم تجـارت دريايی جهانی 
در سـال 2020  کرونـا  دورۀ همه گيـری  اوايـل  در 
محدوديت هـای  تقاضـا،  و  عرضـه  در  بی ثباتـی  و 
زيـادی برای تـردد شـرکت های حمل و نقـل دريايی 
در سراسـر جهان ايجاد شـد که اختـالالت عمده ای 
در زنجيـرۀ تأمين و لجسـتيک وارد کـرد و اثرات آن 
هنـوز در بخـش تغيير خدمه و ايجـاد محدوديت ها و 

... بـه قـوت خود باقی اسـت.
بـا ايـن وصـف بـه   نظـر می رسـد در سـال 2021 
دريانـوردی  بخـش  بلنـد  خيـز  بـرای  همه چيـز 
آمـاده اسـت. از هم اکنـون توليـدات جهانـی دوبـاره 
در  تعـادل  ايجـاد  بـا  و  افزايـش هسـتند  حـال  در 
بـاز  دريانـوردی  سـودآوری  کاالهـا،  حمل و نقـل 
هـم بيشـتر می شـود. پيش بينـی می شـود در سـال 
2021 وضعيـت تجـارت دريايـی از سـال 2019 هم 
بهتـر شـود. در حالی کـه بـه دليـل کاهـش شـديد 
و  کـروز  کشـتی های  بخـش  دريايـی  گردشـگری 
همچنيـن کشـتی های حمل و نقـل خودرو بيشـترين 
آسـيب را از محـل همه گيـری کرونـا داشـتند. سـه 
بـازار بـزرگ حمل و نقـل دريايـی شـامل نفتکش ها، 
حمل و نقـل فلـه و کانتينـر بـه سـرعت توانسـتند بـا 
بهبـود عملکـرد و غلبـه بـر نقـاط ضعـف همچنيـن 
مقابلـه با کرونا، با سـرعت چشـمگيری پاسـخگوی 

باشـند. تقاضا 
رشـد  نشـان دهندۀ  همچنيـن  آنکتـاد  آمارهـای 
شـگفت آور حجـم جابه جايی کاالهاسـت که موجب 
رشـد دو تـا سـه رقمـی نرخ های حمل شـده اسـت. 
براسـاس بـرآورد آنکتاد، نـرخ حمل و نقـل از چين به 
آمريـکای جنوبی در سـال 2021 حدود 443 درصد و  
بين آسـيا و سـواحل شـرقی آمريکای شـمالی بيش 

از 63 درصـد افزايـش يافته اسـت.
رشـد 6/4 درصـدی تجـارت دريايـی در نيمـۀ اول 
سـال 2021 عمدتاً ناشـی از تقاضـا برای محصوالت 
کشـاورزی، زغال سـنگ، سـنگ آهن و سـاير فلزات 

بـود کـه سـبب شـد هزينـۀ حمل و نقـل ايـن قبيـل 
کاال هـا بيـش از 50 درصـد افزايـش يابـد. در ايـن 
راسـتا درآمـد روزانـۀ کشـتی های فله  بـر خشـک نيز 
در شـش ماهـۀ اول 2021 نسـبت بـه مدت مشـابه 
سـال 2020 بيـش از سـه برابـر افزايـش يافـت که 

باالتريـن ارزش در 10 سـال گذشـته اسـت.

افزایش هزینه های تولید و تجارت
ايـن اتفاقـات اگرچـه هزينه هـای توليد و تجـارت را 
افزايـش داده و حتمـاً تـورم هزينه هـا در بخش توليد 
و مصرف کننـده را در بـر دارد امـا طبيعتـاً فرصتـی 
بسـيار مناسـب برای بخش صنعت دريانوردی است. 
ايـن موضوع زمانی ارزش بيشـتری پيـدا می کند که 
پـی ببريـم توليـد کشـتی در سـال گذشـته کاهـش 
يافتـه و صاحبـان بار بايد سـعی کنند تا بـا هر رقمی 

کشـتيرانی ها را مجـاب بـه قبـول بار خـود کنند.
رونـق حمل و نقـل دريايـی همچنين برای ايـران نيز 
فرصتـی ويژه اسـت تـا با اسـتفاده از ظرفيت بسـيار 
بـزرگ حمل کشـتی های کانتينربـر، فله بر و نفتکش 
اسـتفاده مطلـوب کنـد. متأسـفانه  ايـن شـرايط  از 
ارزآوری ايـران از ايـن بخش به اندازۀ سـاير بخش ها 
نظيـر فلـزات اساسـی و مشـتقات نفتـی رشـد نکرد 
حـال آن که در سـال های نه چنـدان دور ارزآوری اين 
بخـش کمک بزرگی بـه درآمدهای غيرنفتی کشـور 
بـود. ايـران کشـوری با سـواحل بسـيار گسـترده در 
شـمال و جنـوب اسـت و مضافـاً آن کـه می توانـد 
دروازۀ ورود کاالهـای مورد نياز همسـايه های شـرق 
و شـمالی خود کـه به آب هـای آزاد راه ندارند باشـد. 
قرقيزسـتان،  افغانسـتان،  ازبکسـتان،  ترکمنسـتان، 
ارمنسـتان و حتـی آذربايجان همگـی می توانند برای 
کاالهای توليدشـده در شـرق، روی بندرهای جنوبی 
ايـران حسـاب کننـد. اميد آن کـه دولـت جديد بيش 
از گذشـته ايـن بخـش را جـدی گرفته و بـه اهميت 

راهبـردی آن پـی ببرد.

پرونده ویژه
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تحلیل آثار پاندمی کرونا بر لجستیک دریایی؛

بازی برد- برد صنعت کشتيرانی 
در دوران کرونا

حمل ونقـل دريايـی را می تـوان مقرون به صرفه تريـن 
نـوع حمل ونقـل نام گـذاری کرد. کسـر خيلـی بزرگی 
از کاالهـای تجـاری توسـط کشـتی های غول پيکـر 
البتـه  بيـن کشـورهای مختلـف جابه جـا می شـوند. 
بايـد گفـت کـه سـرعت حمـل کاال در اين سيسـتم 
پاييـن بـوده و بـرای حمـل بارهای بسـيار سـنگين و 
ارزان قيمت مناسـب می باشـد. در تجـارت بين المللی 
از ايـن روش اسـتفاده زيـادی می شـود، زيـرا انـواع 
محصـوالت ماننـد خـودرو، مـواد خوراکی، پوشـاک و 
سـاير کاالهـا را می تـوان در حجم هـای بـاال بـا اين 
روش و بـا هزينـۀ پاييـن حمـل کـرد. کشـور ايـران 
کيلومتـر خـط سـاحلی  از 3000  بيـش  داشـتن  بـا 
موقعيـت ويـژه ای در منطقـه و نيـز بـه لحـاظ ارتباط 
بـا آب هـای آزاد جهـان از اهميـت فوق العـاده ای در 
بخـش حمل ونقل دريايـی برخوردار اسـت. باتوجه به 
اينکـه حمل ونقـل دريايـی مقرون به صرفه تريـن نـوع 
حمل ونقـل در تجـارت بين المللـی اسـت، بهره گيری 
از ايـن نـوع حمل ونقـل در جابه جايـی کاالهـا بـرای 
هـر کشـور حائز اهميت اسـت. در حال حاضـر بيش از 
95 درصـد حمل ونقـل کاالهـا در تجـارت بين المللی 
بنـادر  بنابرايـن  می گيـرد.  صـورت  دريـا  طريـق  از 
اهميـت زيـادی در اقتصاد کشـورها داشـته و توسـعۀ 
زيرسـاخت های بنـدری و افزايـش تعداد بنـادر تجهيز 
شـده و دارای امکانـات جابه جايـی مـواد و فضاهـای 
مناسـب ذخيره سـازی جهت افزايش حجـم تجارت و 
بهره گيـری از حمل ونقـل ارزان بسـيار مهـم و حياتی 

می باشـد.
براسـاس ادعـای نهادهـای بين المللـی، طـی دو دهۀ 
اخيـر شـاهد همبسـتگی و وابسـتگی هرچـه بيشـتر 
اقتصـاد کشـورها بـه يکديگر در عرصۀ جهانی شـدن 
و براسـاس رشـد حمل ونقل هـای بين المللـی و رشـد 
تجـارت بين کشـورها بوده ايم. قدر مسـلم حمل ونقل 
محموله هـای تجـاری و بارهای کانتينـری از راه دريا 
کـه بيـش از 90 درصـد جابه جايـی کاال در عرصـۀ 
بين المللـی )بيـش از 80 درصـد از کل جابه جايی کاال 
شـامل  را  کشـوری(  داخـل  جابه جايی هـای  شـامل 
می شـود نقشـی بی بديـل در نظـام تجـارت جهانی و 

شـکوفايی اقتصادی دنيا داشـته اسـت. 

اهمیت لجستیک
اهميـت ايـن نـوع از جابه جايـی بـار کـه آن را بـا نام 
"لجسـتيک دريايی" می شناسـيم به خصـوص برای 

کشـورهايی ماننـد ايـران کـه در کنـار آب هـای آزاد 
واقـع شـده اند صدچنـدان می باشـد. به عنـوان نمونه، 
کشـور ژاپـن تقريبـاً کل تجـارت خارجی خـود 99/7 
درصـد و هنـگ کنـگ بيـش از 80 درصـد از تجارت 
خارجـی خـود را از طريـق دريـا و آب هـای آزاد انجام 
می دهـد؛ ضمـن اينکـه سـهم حمل ونقـل دريايی در 

تجـارت خارجـی ايـران بيـش از 90 درصد اسـت. 
همکاری هـای منطقـه ای و بين المللی بين کشـورها، 
افزايـش گوناگونـی و تنـوع در تأميـن منابع از سـوی 
توليدکننـدگان محصـوالت و گسـتردگی روزافـزون 
زنجير ه های تأمين در کشـورهای مختلف توسعه يافته 
اسـت. به عنـوان نمونـه، خيلی از شـرکت های بزرگ 
غربـی بخشـی از توليد اجـزای اصلی محصوالتشـان 
کرده انـد  برون سـپاری  چينـی  توليدکننـدگان  بـه  را 
از  بهره منـدی  بـرای  نيـز  چينـی  توليدکننـدگان  و 
نيـروی کار و منابـع ارزان، قسـمتی از توليـد خـود را 
در کشـورهای آفريقايـی انجـام می دهنـد. افزايـش 
مصـرف بـه دنبـال افزايـش جمعيـت، دسترسـی بـه 
بازارهـای جديـد از طريـق معاهده هـای تجـاری بين 
باتوجـه  چندوجهـی  حمل ونقـل  توسـعۀ  کشـورها، 
توسـعۀ  و  کانتينـری  جابه جايـی  فزاينـدۀ  رشـد  بـه 
حمل ونقـل  شـبکه های  تکنولوژيکـی  و  زيرسـاختی 
رشـد  عوامـل  مهم تريـن  از  می تـوان  را  دريايـی 

پرونده ویژه

لجسـتيک دريايـی طـی سـاليان اخير دانسـت.

افت تقاضای جهانی 
شـيوع ويـروس کرونـا موجب اُفـت تقاضـای جهانی 
بـرای حمـل دريايـی شـد کـه از کشـوری به کشـور 
ديگـر بيـن 20 تـا 30 درصـد ارزيابـی شـده اسـت. 
کشـتيرانی ها کـه 90 درصـد حمل ونقـل بين المللـی 
دنيـا را به عهده داشـتند و حتی قبل از بحـران کرونا، 
بسـيار تحت فشـار زيـان مزمـن و کاهـش نقدينگی 
بودنـد، در فشـارآثار اُفـت تقاضـا نيـز قرارگرفتند. تنها 
نکتـۀ مثبـت بـرای کشـتيرانی ها افت قيمت سـوخت 
بـه ميـزان 60 الـی 70 درصـد در شـروع نشـر کرونا 
بـود. با وجـود کاهش تقاضا، شـرکت های کشـتيرانی  

 ] مجتبی سلیمانی سدهی1    [          ]همــــایون اســدی2 [      
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توانسـتند بسـياری از کشـتی های خود را از سـرويس 
بيـرون بکشـند و در نتيجـه برخـالف بحـران 2008 
نه تنهـا کرايه هـای دريايـی سـقوط نکـرد، بلکه حتی 
کرايه هـای حمل بـه تدريج بـاال رفتند. کشـتيرانی ها 
تجربـۀ بحـران 2008 را داشـتند و مهـارت رويارويی 
بـا پديـدۀ سـقوط تقاضـا را يـاد گرفتـه بودنـد. تمهيد 
کشـتيرانی ها ايـن بـود کـه هـر سـفری از کشـتی را 
کـه مقـرر بـود بـا ظرفيت خالـی بااليـی انجام شـود 
از برنامـۀ سـفر حـذف کردنـد. تعدادی از کشـتی های 
کردنـد.  خـارج  دور  از  و  درياگيـر  را  خـود  اجـاره ای 
برنامه هـای سـفر کشـتی ها را تـا حـد امـکان در هم 
ادغـام کردنـد تـا کشـتی ها بـا سـر زدن بـه تعـداد 
بيشـتری بنـدر، به صـورت ُپر حرکت کننـد. همۀ اين 
تمهيـدات موجب شـد که نه تنهـا در اثر افـول تقاضا، 
کرايه هـای حمـل دريايی پاييـن نيايد بلکـه به خاطر 
کاهـش ظرفيـت، کرايه هـای دريايـی به تدريـج و به 
خصـوص بـا رفـع آثـار مقطعی ويـروس کرونـا رو به 
صعـود گذاشـت! هم اينـک نيـز يـک کمبـود ظرفيت 
کشـتی و کانتينـر در همـۀ بنادر کشـورهای صادراتی 
آسـيای جنـوب شـرقی و آسـيای شـمالی بـه چشـم 
می خـورد. در حالی کـه تقاضا نسـبت بـه همين فصل 

از سـال قبـل، حـدود سـه درصد کمتر شـده اسـت.
بـا ايـن تمهيد کشـتيرانی ها و البته باتوجـه به کاهش 
کلـی تقاضـا و عدم قطعيت هـای بـازار، نرخ سـفارش 
سـن  و  آمـد  پاييـن  جهـان  در  جديـد  کشـتی های 
ميانگين بازنشسـتگی کشـتی ها )زمان اسـقاط کردن 
کشـتی ها( حـدود يک سـال و نيم کم شـد و به حدود 

21 سـال رسيد. 

رقابت شدید در سپهر کشتیرانی
سـال ها رقــــابت شـديد در سـپهر کشتيـــــرانی، 
ورشکسـتگی های پياپـی، ادغام هـای پياپـی تاريخی 
بيـن رقبـای سـابق )ماننـد ورشکسـتگی کشـتيرانی 

بـزرگ هانجيـن کـره(، لغـو کنفرانس هـای دريايـی 
اروپـا،  اتحاديـه  و  ناظرآمريـکا  نهادهـای  سـوی  از 
همه و همـه بـه جمع شـدن عمدۀ کشـتيرانی ها در 11 
شـرکت بزرگ منتج شـد کـه اين شـرکت ها، درعين 
رقابـت کامـل با هـم، توانسـتند از نظر تقسـيم کردن 
ظرفيت کشـتی ها بين خود به سـه اتحاد بزرگ دست 
يابنـد تـا هزينـۀ تمـام شـدۀ سـرويس آنها کم شـود. 
بزرگ ترشـدن تدريجـی کشـتی ها ظـرف 40 سـال 
ازTEU 500 بـه 21 تا 24 هزار TEU نقش بسـيار 
بااليی درکاهش هزينه ها داشـت و مسـلماً کشـتی به 
ايـن عظمت را تنها يـک کشـتيرانی نمی تواند ُپرکند. 
ايـن اسـت کـه مثـاًل اگـر در سـال1360 کرايـۀ يک 
کانتينـر 20 فـوت از بنـادر ايتاليا به ايـران 1200 دالر 
بـود قبـل از دوران کرونـا پـس از گذشـت 40 سـال، 
ايـن کرايـه هنـوز همين مقدار بـود. اما بعدها شـرايط 
متفـاوت شـد و اين معجـزۀ تکنولـوژی، برنامه ريزی، 

و عصـر فّناوری اطالعات اسـت. 
کشـتيرانی ها ظرف 10 سـال گذشـته مـدام با تالطم 
در بـازار و افت وخيـز کرايه هـای حمل روبـه رو بوده اند 
کـه عالمت خوبی برای ادامۀ سـرمايه گذاری نيسـت. 
برخـی ناظـران اظهارنظر کرده اند طی ايـن مدت اين 
صنعـت بسـيار حياتـی بـرای تجـارت جهانـی، حدود 
100 ميليـارد دالر ارزش خـود را از دسـت داده اسـت. 
زيان دهـی مسـتمر، عالمـت خوبی بـرای اين صنعت 
نيسـت. باالخـره ايـن زيان دهـی بايـد جايـی متوقف 
شـود وگرنـه زنجيره هـای تأميـن متوقف خواهد شـد 
و جهـان ناچـار می شـود بـه مراتـب زيـان بيشـتری 
را تحمـل کنـد. کمـا اينکـه کاهـش ظرفيـت عرضه 
توسـط کشـتيرانی ها در فـردای نشـر کرونـا موجـب 
تأخيـر در رسـاندن کاال بـه مقصـد و گـران شـدن 
زنجيره هـای تأميـن شـد. ازجهـت نقدينگی نيـز اين 
صنعـت دچـار تنگـی نفس های مزمن شـده اسـت. 

برگرديـم بـه بررسـی آثـار ويـروس کرونـا: در مـاه 
را  خـود  دامنـۀ  کرونـا  ويـروس  کـه  مـارس 2020 
کشـتی هايی  از  غيـر  می کـرد،  وسـيع تر  روز بـه روز 
کـه کشـتيرانی ها کاًل در لنگرگاه هـای بنـادر متوقـف 
کردنـد مابقـی کشـتی ها بـا ظرفيت هـای خالـی در 
حرکـت بودنـد بـه طوری کـه در سـايت های خبـری 
گزارش شـده اسـت، در مسير بين دو سـوی اقيانوس 
آرام يعنی يک سـو قارۀ اقيانوسـيه و آسـيا و ديگر سو 
دو کشـور شـمالی کانـادا و آمريـکا  شـاهد 25 درصد 
ظرفيـت خالی بوديم، بين اروپا وآسـيا اين نسـبت 30 
درصـد بـود و ظرفيـت کشـتی ها گاهی تـا 59 درصد 
در مسـير اقيانـوس آرام بين آسـيا و آمريکای مرکزی 
و جنوبـی، خالـی بـود. اثر درياگير شـدن کشـتی های 
فـراوان افزايـش بيـن 8 تـا 14 روز بـه زمـان مـورد 
نيـاز بـرای رسـيدن يـک کاال اعـم از کاالی واسـطه 
توليـد يـا محصـول تمـام شـده از مبـدأ تـا دسـت 
مصرف کننـده اسـت. بازترجمان اين افزايـش، نياز به 
افزايـش موجـودی و ذخيـرۀ احتياطی و دورانی اسـت 
کـه نهايتاً بـه افزايش قيمـت کاالهـا می انجامد. اين 
روزهـا، البتـه، بـا ادامـۀ سياسـت لغـو کـردن برنامـۀ  

"لجسـتیک دریایی"  اهمیـت 
بـرای کشـــــورهایی ماننـد 
آب هـای  کنـار  در  کـه  ایـران 
آزاد واقـع شـده اند صدچندان 

می باشـد. 

دستــــرسی بـه بــازارهای 
جدیـد از طریـق معاهده هـای 
تجاری بین کشـورها، توسعۀ 
حمل ونقل چندوجهـی باتوجه 
بـه رشـد فزاینـدۀ جابه جایی 
تـــوسعـــۀ  و  کانتینـــری 
تکنولوژیکـی  و  زیرسـاختی 
شـبکه های حمل ونقـل دریایی 
را می تـوان از مهـــم تـــرین 
عوامل رشـد لجستیک دریایی 

طـی سـالیان اخیر دانسـت.
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کشـتی های از پيـش تعيين شـده و کاهـش عرضه از 
سـوی کشـتيرانی ها، کشتی ها در مسـير اقيانوس آرام 

بـا ظرفيـت کاماًل پـر در حـال تردد هسـتند.  

مدل سازی ریاضی صنعت کشتیرانی
اثـر ديگـر سـناريوی اخيـر ايـن بـود که مدل سـازی 
بی نظيـر رياضـی کشـتيرانی ها بـرای ارسـال کانتينر 
خالـی خـود بـه جايـی کـه بـدان نيـاز هسـت بهـم 
خـورد. بـه طوری کـه تـا قبـل از بحـران بـا وجـود 
عـدم موازنۀ شـديد بين صـادرات و واردات کشـورها، 
نسـبت کانتينرهـای خالـی داخل کشـتی ها بين 12 تا 
20 درصـد بـود. ايـن مدل سـازی بی نظيـر بـه خاطر 
قابليـت پيش بينـی عـدم تـوازن مسـيرهای تجـاری 
دريايـی بـود. يعنـی ما می توانسـتيم پيش بينـی کنيم 
کـه اگـر کشـتی هايی کـه از آسـيای دور يـا جنـوب 
 90 می آينـد  خليج فـارس  منطقـۀ  بـه  آسـيا  شـرق 
درصـد ُپر هسـتند و اگـر بخواهيم هميـن کانتينرها را 
در مسـير برگشـت به همين حوزه يعنی آسـيای دور و 
جنوب شـرق بفرسـتيم، بيش از 50 درصد کانتينرهای 
داخـل کشـتی ها بايـد خالـی تـردد کننـد. پـس بهتر 
اسـت ايـن کانتينرهـا را به منطقـۀ جغرافيايی ديگری 
بفرسـتيم. بـه هرحـال اين نسـبت ها قابـل پيش بينی 
بـود. با شـروع نشـر کرونـا ايـن قابليـت پيش بينی از 
بين رفـت. برنامه ريـزان کشـتيرانی ها بايـد بدانند که 
در کـدام يـک از بنـادر دنيـا ظـرف چهار هفتـۀ آينده 
نيـاز بـه چـه تعـداد کانتينـر خواهنـد داشـت ولـی در 
شـروع و خيـزش پاندمی کرونـا، افق اين دانسـتن به 
8 تـا 12 هفتـه افزايـش پيدا کرد و دانسـتن اين مدت 
ديگـر دردی دوا نمی کنـد. بنابرايـن پيش بينـی عماًل 
غيرممکـن و تبديـل بـه مهارتـی مبتنی بـر حدس و 

گمـان تجربـی شـده بود. 
بـا اتمـام دوران قرنطينـۀ خانگـی، بـه خصـوص در 
چيـن کـه کارخانـۀ اصلـی تمام جهـان اسـت و بدتر 
شـدن رويارويـی کالمـی دو دولـت آمريـکا و چين و 
در نتيجـه شـائبۀ وخامـت اوضـاع بازرگانـی و شـروع 
مجـدد جنـگ تجـاری بيـن ايـن دو کشـور، اين بـار 

نشـان  کرونـا  دوران  برآینـد 
بنابر سیـــــاست های  می دهـد 
درستــــی کـه شـــــرکت های 
کشتیــــرانی در مــــواجهه بـا 
دوران پاندمــــی کرونـا اتخـاذ 
اسـت  مشـخص  آنچـه  کردنـد، 
برنـدگان بـازی کرونـا، الاقل در 
کوتاه مـدت، کشـتیرانی ها بودند

کشتیرانــــی ها ظرف 10 سـال 
در  تالطـم  بـا  مــــدام  گذشـته 
بـازار و افت وخیز کــــرایه های 
کـه  بوده انـد  روبـه رو  حمــــل 
عالمـت خوبــــی برای ادامـــۀ 

سرمـــایه گذاری نیست. 

کاالی  انبـوه  خريدهـای  بـه  آمريکايـی  خريـداران 
واسـطه و تمام شـده از چيـن مبـادرت ورزيدنـد بـه 
طوری کـه ظرفيـت کليـۀ کشـتی های بارگيری شـده 
از چيـن و آسـيای جنـوب شـرقی و کـره بـه مقصـد 
سـواحل غـرب و شـرق آمريـکای شـمالی کامـاًل ُپر 
شـد و حتـی موجـودی کانتينرهـای 40 فـوت هم رو 
بـه کاهـش نهـاد و کرايه هـای حمـل بـه حداقـل دو 

برابـر يک سـال قبـل بالـغ شـد.
از طرفـی، باتوجـه بـه تمايـل بسـياری از صنايـع بـه 
حرکـت موسـوم به "بازگشـت به موطن" به واسـطۀ 
پاندمـی کرونا، صنعـت حمل ونقل کانتينری در سـال 
2020 نيـز به شـدت آسـيب ديد. اين اسـت کـه روند 
ميانگيـن  سـن  گرفـت.  سـرعت  کشـتی ها  اسـقاط 
کشـتی ها بـه همين خاطر کمتر شـد و قيمت کشـتی 
بـازار  حال حاضـر  در  رفـت.  پاييـن  هـم  دسـت دوم 
کوتاه مـدت کانتينـر آسـيب ديـده اسـت ولـی باتوجه 
بـه تغييرات محتمـل در تجـارت جهانی، زيـان وارده 
بـه صنعت حمل ونقـل کانتينـری را نمی شـود به اين 
زودی تخميـن زد. بـه هـر حـال صنعـت حمل ونقـل 
کانتينـری يکی از آسـيب پذيرترين قسـمت های بازار 

در دوران کرونـا بـود. 
برآينـد دوران کرونا نشـان می دهد بنابر سياسـت های 
درسـتی کـه شـرکت های کشـتيرانی در مواجهـه بـا 
دوران پاندمـی کرونـا اتخـاذ کردنـد، آنچه مشـخص 
اسـت برنـدگان بـازی کرونـا، الاقـل در کوتاه مـدت، 
ريلـی،  شـرکت های  الغيـر.  و  بودنـد  کشـتيرانی ها 
جـاده ای، بنـادر )بـه جـز بنـادر چيـن( شـرکت های 
هواپيمايـی، همگـی جزو بازندگان بـزرگ اين پاندمی 
محسـوب می شـوند. اگرچـه در شـش ماهـۀ اخيـر 
شـرايط کامـاًل متفاوت شـده اسـت زيـرا بسـياری از 

کشـورها توانسـتند بـر پانادمـی کرونـا غلبـه کنند.

1- مدیرعامـل مدیریـت زنجیرۀ تأمیـن آمادگران
 2-نـــویسنـــده، پژوهشگر و فعـــال حـوزۀ 

حمل ونقل و لجستیک  
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حمل و نقل دریایی از بحران کرونا 
جان سالم به در برد

تعـداد  اگرچـه   1AGCS گـزارش  مؤسسـۀ براسـاس 
کشـتی های بزرگ در سـال 2020 به طور کم سابقه ای در 
بنـادر به حالت  انفعالـی درآمد و تعداد زيادی سـفرهای 
دريايـی چـه تجـاری و چـه مسـافری لغو شـد. اما به 
مـرور زمـان بخش دريايی توانسـت از ايـن بحران به 
خوبـی عبـور کنـد و از ايـن مهلکـه جان سـالم به در 
بـرد. آنچـه عملکـرد حمل ونقـل دريايـی را در دوران 
کرونـا برجسـته کـرده و کفـۀ تـرازو را بـه آن سـوق 
 داده آن اسـت کـه اجـازه نداد هيچ وقفه ای در ارسـال 
کاالهـای ضـروری در هيـچ نقطـه ای از جهـان بـه 

وجـود آيد.
براسـاس گزارش هـای دريافتی توسـط اين مؤسسـه، 
محدوديت هـای مسـافرتی و مـرزی در سـال 2020 
باعث شـد تا بسـياری از سـفرهای دريايـی، تجاری و 
مسـافری در همـۀ بخش هـای حمل ونقـل بـه حالت 
تعليـق درآيـد و کمبـود پـرواز بيـن کشـورها سـبب 
شـد تـا بسـياری از خدمـه نتواننـد در سـال 2020 
بـه خانه هـای خـود بازگردنـد و مجبـور بـه اقامت در 
کشـتی شـدند. اما ايـن موضـوع نبايد دليلی باشـد بر 
اينکـه اين همـه تـالش و جديـت  عوامـل حمل ونقل 

ناديـده بگيريم. را 
بيـش  سـال 2020   در  می دهـد  نشـان  ارزيابی هـا 
از 25 درصـد خدمـۀ کشـتی ها در حالـت عـادی بـه 
نيم ميليـون  حداقـل  کـه  حالـی  در  می بردنـد  سـر 
دريانـورد تحت تأثيـر کرونـا قـرار گرفتنـد امـا ميـزان 
ابتـال دريانـوردان بـه کرونـا بـا اقدامـات بهداشـتی 
بـه شـدت مهـار شـد. اگرچـه ايـن مشـکل همچنان 
هـزار   200 بـرای  تاکنـون   2021 سـال  ابتـدای  از 
دريانـورد همچنـان باقـی مانـده اسـت. بـا ايـن حال 
گزارش هـای IMO نشـان می دهـد کـه هم اکنـون 

 صنعـت حمل و نقـل دریایـی از زمان بروز شـیوع کرونا به شـدت تحت تأثیـر قرار گرفت امـا به مرور زمان توانسـت بـا انعطاف پذیری 
باالیـی کـه از خود نشـان داد ضمن بهبود تجارت و روبه رو شـدن بـا بحران تغییر خدمه از پیامدها و آسـیب های زیـادی جلوگیری کند.

هـزار   60 حـدود  در  دريانـورد  يک ميليـون  روزانـه 
کشـتی بـزرگ بـاری در سراسـر جهـان کار می کنند 
بخـش  مجريـان  بـرای   موفقيـت  يـک  ايـن  کـه 
حمل ونقـل دريايی محسـوب می شـود. ناگفتـه نماند 
اخيـراً از سـوی مؤسسـات تحقيقاتـی و سـازمان های 
مـردم نهـاد اعالم شـده خوشـبختانه بحـران و تغيير 
خدمـه تـا حدود زيـادی فروکش کرده اسـت و از بين 
200 هـزار خدمـۀ کشـتی فقـط 18 هزار نفر مشـکل 

جابه جايـی دارنـد.
 ايـن گـزارش حاکـی اسـت: بحـران کوويـد- 19 
نگرانی هـای جـدی بـرای رفـاه، ايمنـی و مقـررات 
مربـوط به فعاليـت دريانوردان ايجاد کرد. اما سـازمان 
بين المللـی دريانـوردی و سـازمان های مردم نهـاد و 
بشردوسـت و مالـکان کشـتی نهايـت تالش خـود را 
بـرای جلوگيـری از خسـتگی خدمه و خطای انسـانی 

بـه کار بردند. 
ناخـدا نيتيـن چوپـرا، مشـاور ارشـد خطـرات دريايی در 
AGCS در ايـن ارتبـاط می گويـد: تغييـر بـه موقـع 
دريايـی  حمل و نقـل  ايمنـی  عمليـات  بـرای  خدمـه 
  IMOحياتـی اسـت و شـاهد بوديـم سـازمان ملـل و
و  بنـدری  کارکنـان  و  نهـاد  مـردم  سـازمان های  و 
فرماندهـان کشـتی ها تمامـی تـالش خـود را بـه کار 
بردنـد تـا دريانـوردان ضمـن غلبه بـر اسـترس روحی، 
سـالمت روان خـود را بـه دسـت آورنـد، اگرچـه هنـوز 
هـم برخـی خدمـه نتوانسـتند بـه زندگـی  عـادی خود 
برگردنـد و يـا بـه کشـتی ها مراجعـه کننـد. مسـلمًا 
تدابيـری از سـوی سـازمانIMO  و جامعـۀ دريايـی 
بـرای آن پيش بينـی خواهد شـد. البته براسـاس نظريۀ 
و کنوانسـيون کار   )ILO( بين المللـی کار سـازمان 

دريايـی )MLC( دريانـوردان نبايد بيـش از 11ماه در 
دريـا خدمـت کننـد و بايد امکان دسترسـی بـه خدمات 
درمانـی خشـکی را حتماً داشـته باشـند. اما بسـياری از 
دريانـوردان در سـال 2020 بيش از 11ماه در کشـتی ها 
بودنـد کـه آن هـم ناشـی از بحرانـی بـود کـه کوويد- 
19 بـرای حمل و نقـل دريايـی به بـار آورد. خوشـبختانه 
اسـت. زيـادی حـل شـده  حـدود  تـا  مشـکل  ايـن 
وی در ادامـه يـادآور شـد: ايـراد کلـی آن اسـت کـه 
جامعـۀ دريايـی خـود را بـرای مقابلـه بـا بحران هايی 
نظيـر کرونـا آمـاده نکرده بـود و بايد آمـوزش با نحوۀ 
مقابلـه بـا چنيـن بحران هايـی در دسـتور کار قـرار 

گيرد.
در ايـن ارتبـاط IMO و اتـاق بين المللی کشـتيرانی 
ICS بـا تشـکيل يـک تيم مقابلـه با بحـران، ضمن 
تأکيـد بر واکسيناسـيون از سـوی سـازمان بهداشـت 
جهانـی عنـوان کـرد: دريانـوردان بايـد بـه عنـوان 

نيـروی کليـدی قلمداد شـوند.
و  از 450 شـرکت کشـتيرانی  بيـش  در حال حاضـر 
سـازمان های مردم نهـاد بـا امضـای بيانيـۀ " نپتـون" 
بـرای بهزيسـتی دريانـوردان و تغيير خدمـه همکاری 

می کنند.
ورود  شـرط  پـس  ايـن  از  گفـت:  پـــايان  در  وی 
واکسيناسـيون  کشـتی ها،  و  بنـادر  بـه  دريانـوردان 
عنوان شـده اسـت. اگرچـه واکسيناسـيون دريانوردان 
يـک طـرح الزامـی و ضـروری اسـت امـا سـازمان
بايـد در مـورد  بهداشـت جهانـی حتمـاً  IMO و 

اجباری بودن آن تصميم گيری کنند.
1-Allianz Global Corporate & Specialty       :پی نوشت

گزارش: شبکه اطالع رسانی مانا

پرونده ویژه
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حمل و نقـل  بـر   COVID-19 تأثيـرات  پيرامـون 
گوناگونـی  بررسـی های  بنـدری،  عمليـات  و  دريايـی 
انجام گرفته و گزارش های زيادی منتشـر شـده اسـت. 
تأثيـرات آن بـر روی حـوزۀ زنجيـرۀ تأميـن دريايـی و 
مسـائل پنهـان مربـوط بـه آن کـه به طور غيرمسـتقيم 
بـر روی صنعـت کشـتيرانی تأثير گذاشـته اسـت کمتر 
بررسـی و عنوان شـده اسـت، به عنوان مثال مشکالت 
تأمين قطعات يدکی، مشـکالت تأمين نيرو، مشـکالت 
تأميـن ملزومات و مواد غذايی کمتر ديده شـده  اسـت.
تاکنـون   2020 سـال  از  می دانيـم  کـه  همان طـور 
بـر  بی سـابقه ای  به طـور    19- کوويـد  همه گيـری 
سـرعت و ميـزان تجـارت جهانـی تأثيـر گذاشـته و در 
طـول ايـن مـدت  دسترسـی بـه بسـياری از کاالهای 
اساسـی و اقـالم پزشـکی به دليـل مشـکالت به وجود 
آمـده در حمل و نقـل، بـا مشـکل مواجـه شـده اسـت. 
البتـه ايـن نارسـايی ها تـا حـد زيـادی بـا توانمنـدی و 
پتانسـيل بالقوۀ زنجيرۀ تأمين دريايی پوشـش داده شـد 

و جبـران گرديـد .
آنچـه از آمـار و ارقـام برمی آيـد همچنيـن بـا توجـه به 
گـزارش بانـک جهانی به نظر می رسـد تجارت سـاالنۀ 
کاال در سـال ميالدی گذشـته تقريباً 20 درصد کاهش 
داشـته ايـن بديـن معنـی اسـت کـه انقبـاض تجـاری 
ناشـی از کوويـد-19 عميق تر و مؤثرتـر از بحران مالی 

در سـال های  2009-2008  بـوده اسـت.
بـه  نسـبت  جهانـی  تجـارت  واکنش هـای  البتـه 
همه گيـری کوويـد-19 در نقاط مختلف دنيا طی سـال 
2020 متفـاوت بـوده اسـت به طوری کـه شـديدترين 
رکـود سـاالنه در آوريـل و در خاورميانـه رخ داده اسـت 
کـه تـا 40 درصـد کاهش تجـارت را ثبت کرده اسـت. 

همچنيـن پـس از اعـالم همه گيـری توسـط سـازمان 
مـارس 2020،   اواسـط   )WHO( جهانـی  بهداشـت 
تجـارت در جنـوب صحـرای آفريقـا، آمريـکای التين، 
کارائيـب، شـمال آفريقـا، آمريـکای شـمالی و اتحاديۀ 
اروپـا 27 درصـد سـقوط کرد. ايـن کاهـش در تجارت 
شـرق آسـيا و اقيانـوس آرام کمتـر بـوده به طـوری که 
صـادرات در سـه ماهـۀ اول 2020 حـدود  هفت درصد 
و در آوريـل فقـط  چهـار درصـد کاهـش يافته اسـت.

ايـن همه گيـری  پيامدهـای طوالنی مـدت  از طرفـی 
در صنعـت  اختـالل  بـه  صـورت  تـدارکات  روی  بـر 
حمل و نقـل کانتينـر، تأخير در تحويـل ملزومات حياتی، 
از جملـه کاهـش عرضـۀ آب و دارو و لوازم بهداشـتی و 

... همچنـان ادامه داشـت.
 عـدم تعـادل بيـن عرضـه و تقاضـا باعـث ازدحـام در 
بنـادر ايـاالت متحـده و اروپا و کمبـود تجهيزات تخليه 
و بارگيـری و کشـتی ها در بنـادر مورد نيـاز مانند چين، 
مالـزی، هنـد و بخش هايـی از اروپـا گرديد کـه بر کل 

زنجيـرۀ تأميـن تأثير منفی گذاشـت.
اختالل در زنجیرۀ تأمین

زمـان  افزايـش  باعـث  تأميـن  زنجيـرۀ  در  اختـالل 
حمل و نقـل از بنـدر مبـدأ بـه مقصد گشـت. بـه عنوان 
مثال، سـفر يک کشـتی از شـمال اروپا تا جنوب آسـيا 
در دورۀ همه گيـری کرونـا چيـزی حـدود 60 روز طول 
می کشـيد کـه 50 درصـد بيشـتر از مدت سـفر در دورۀ 
معمولـی اسـت. ايـن تأخيـر را می تـوان به شـلوغی در 
بسـياری از بنـادر جهـان نسـبت داد کـه بارگيـری و 
تخليـه کانتينرهـا را بـه ميـزان قابل توجهـی بـه تأخير 

انداخت.
از طرفـی افزايـش تجـارت الکترونيـک تقاضـا بـرای 

تأثيرات  مضاعف کووید-19 
بر چالش های تدارکات در زنجيرۀ تأمين

]  جمال آخوندزادگان [      ]  کارشناس کشتیرانی حافظ دریا  [      

عرضـۀ  درحالی کـه  داد  افزايـش  را  کانتينـر  ظرفيـت 
لجسـتيک  و  بـود  ثابـت  جهانـی  بـازار  در  کانتينـر 
نمی توانسـت ايـن تقاضـا را بـرآورده کنـد. کانتينرهـا 
تخليـه و مجـدد بارگيـری نمی شـدند تـا بـه سـرعت 
بـه نقـاط مبـدأ بازگردانده شـوند. ايـن مـوارد علی رغم 
افزايـش توليـد کانتينرهـای جديـد منجـر بـه کمبـود 

می شـود. کانتينـر 
ظواهـر امـر نشـان می دهـد کـه اثـرات بحـران کوويد 
-19 همچنـان يـک نگرانی تداو م دار اسـت. زيرا برخی 
دولت هـا، سـازمان های دريايـی و ذی نفعان بـرای ارائۀ 
واکسـن و داروهـای درمانـی بـرای افـراد مبتـال و در 

معـرض  با مشـکل مواجه هسـتند.
خسارت پنهان

هنـگام وقوع باليـای طبيعـی عمدتاً پيامدهـای فوری 
) Global-value  آن بـرای زنجيرۀ ارزش جهانـی

)chains بـه خوبـی ثبـت شـده اسـت، درحالی کـه 
اطالعـات کمـی در مـورد تأثيـرات بلندمـدت و پنهان 

آن در دسـت اسـت.
از ايـن رو پيامدهـای بلندمـدت و پنهانـی کـه توسـط 
کوويـد -19 در سـال قبـل به وجـوده آمـده اسـت را 
می تـوان از زاويـه ای ديگر نيـز بيان کرد. در اين راسـتا 
نحـوۀ تأثير و اختـالل ويروس کرونـا در تأمين قطعات 

يدکـی کشـتی ها مـورد بررسـی قـرار می گيرد.
همان طور کـه می دانيـم هزينه هـای مربـوط بـه تأمين 
قطعـات يدکـی بـرای کشـتی، بخـش قابل توجهـی از 
کل هزينه هـای حمل و نقـل دريايـی را در برمی گيـرد 
کـه می توانـد بـا توجه بـه شـرايط سياسـی و اقتصادی  
ناپايـدار جهانـی، بـه يـک عامـل مهـم بـرای رونـد 
بهينه سـازی هزينه هـای يـک شـرکت کشـتيرانی در 

نظـر گرفته شـود.
بـا نگاهی بـه کل هزينه هـای يک شـرکت حمل و نقل 
دريايـی و بـا توجه به افزايش هزينۀ کشـتی های فعال، 
بـه نظر می رسـد کـه يک زنجيـرۀ تأمين کارآمـد برای 
تأميـن قطعـات يدکـی، بـه عنصـری مهـم در جهـت 
حفـظ فعاليت های عملياتی کشـتی تبديل شـده اسـت.
،)UNCTAD  2019( الزم بـه ذکر اسـت که بنـا بـه گـزارش

ميـزان رشـد سـاالنه در تجـارت دريايـی جهـان برای 
پيــش بينی  درصــد   34 حـدود   2019-2024 دورۀ 
تأميـن  زنجيـرۀ  مديريـت  بنابرايـن  اسـت  گرديـده 
بـا  درگيـر،  عوامـل  همـۀ  بيـن  هماهنگـی  ايجـاد  و 
هزينه هـا  بهينه سـازی  و  سـود  حداکثرسـازی  هـدف 
شـد. خواهـد  گذشـته  از  مهم تـر  بسـيار  آينـده  در 
مديريـت ايـن امـر بـه دليـل پيچيدگـی و منحصـر به 
 فـرد بـودن محيـط عملياتی کشـتی، کـه در آن قابليت 

پرونده ویژه
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اطمينـان و ايمنـی از اهميـت ويـژه ای برخوردار اسـت 
بسـيار دشـوار و حسـاس است.

هنـگام تعييـن ميـزان ملزومـات مـورد نيـاز کشـتی 
و همچنيـن خريـد و نگهـداری قطعـات در هـر دوره، 
شـاخص هايی همچـون حداقـل هزينـه در بودجه های 
نظـر  در  را  اطمينـان  قابليـت  و  زمـان  متغيـر  کلـی، 
می تـوان  داده ای  منابـع  کمـک  بـا  البتـه  می گيرنـد. 
ميـزان تخصيـص هزينه هـا را بـرای تأميـن ملزومـات 

و قطعـات تخميـن زده و بـرآورد کـرد. 
 سيسـتم نگهداری و تعميرات پيشگيرانه، سيستم تعمير 
و نگهـداری برنامه ريـزی شـده )PMS( نمونه هايی از 
منابـع داده هسـتند کـه می توان بـه کمک آنهـا ميزان 
بهينـۀ قطعـات يدکـی الزم را پيش بينی کـرد. مثاًل در 
ايـن منابـع قطعاتـی کـه به طـور دوره ای و در فواصـل 
زمانـی می بايسـت جايگزيـن و توسـط دسـتورالعمل 
سـازنده تعييـن و برنامه ريـزی شـوند، در نظـر گرفتـه 

شـده است.
از ديگـر منابـع اطالعـات کـه در رونـد تهيـه و تأميـن 
قطعـات مـورد نيـاز مؤثـر هسـتند : کتابچـه، راهنمای 
شـرکت  قوانيـن  و  سياسـت ها  کشـتی،  تجهيـزات 
مالـک کشـتی، الزامـات مؤسسـۀ طبقه بنـدی کشـتی 
و همچنيـن الزامـات دولـت پرچـم کشـتی را می تـوان 

برد. نـام 
هـدف کلی مديريت موجـودی ) انبارداری( در کشـتی، 
ارائـۀ سـطح مطلـوب تقاضـا بـا حداقـل هزينه اسـت، 
اصلـی کـه بـا مديريـت قطعـات يدکـی در کشـتی ها 

ارتبـاط تنگاتنگـی دارد.
طبـق الزامـات برنامه ريـزی نگهـداری کـه در فصـل 
10 کـد مديريـت ايمنـی بين المللی )کـد ISM ( مقرر 
شـده، شـرکت حمل و نقـل موظـف اسـت راحت تريـن 
 )PMS( سيسـتم تعمير و نگهداری برنامه ريزی شـده
همچنيـن راهکارهـای مؤثر نگهـداری را جهت برآورده 
و  ايمنـی  افزايـش  اطمينـان،  قابليـت  اصـول  شـدن 

کارآيـی عملياتـی کشـتی بـه کار گيرد.
بـرای اينکـه فشـارهای موجـود در محيط ومشـکالت 
مضاعـف همه گيـری در طـول فراينـد ملمـوس و قابل 
فهـم گـردد ابتـدا می بايسـت طـول مسـير فراينـد را 

بررسـی و مـرور کرد.
هنگامی کـه يـک کشـتی بـا ميليون ها ُتن بـار در طول 
سـفر بـه هر دليلـی نياز بـه يک قطعـه پيـدا می کند و 
آن قطعه يدکی در ليسـت انبار کشـتی موجود نيسـت، 
مهنـدس ارشـد کشـتی درخواسـت قطعـۀ جايگزيـن 

مناسـب را بـه دفتر خشـکی اعـالم می کند.
ايـن درخواسـت پـس از دريافـت و تأييـد در بخـش 
فنـی، توسـط بخش تـدارکات پردازش شـده و سـپس 
سـفارش خريـد بـه شـبکۀ تأمين کنندۀ قطعـات يدکی 
يـا تأمين کننـدگان انحصـاری منطقـه ای کـه معمـواًل 

درخواسـت را اسـتعالم می کننـد فرسـتاده می شـود.
مديريـت فنـی مربوطـه می توانـد براسـاس مـواردی 
همچـون سياسـت شـرکت، ميـزان اضطـراری بـودن 
درخواسـت، ميـزان در دسـترس بودن قطعـه، وضعيت 
مالـی شـرکت و يـا داليل ديگـر، از بين انـواع مختلف 
قطعـات يدکـی موجـود در بازار يکـی را انتخـاب کند.
تـــأميـــن کنندگان، پس از پـــردازش درخـــواست، 
پيشـنهادی را در قالب جواب اسـتعالم بـرای قطعات و 
ملزومـات درخواسـتی همـراه بـا قيمت، زمـان تحويل 
و کيفيت هـای متفـاوت  ارائـه می دهنـد. تأمين کننـدۀ 
منتخـب می بايسـت مـوارد سـفارش داده شـده را بـه 

موقـع در محل مشـخصی به کشـتی تحويـل دهد، که 
در بسـياری از مـوارد محـل تحويل بندر بعدی کشـتی 

خواهـد بود.
انتخـاب روش حمل و نقـل مناسـب و نحـوۀ تحويـل 
قطعـات يدکـی بـه شـرايط متعـددی بسـتگی دارد که 
در آن مـواردی همچـون هزينـۀ حمـل، زمـان تحويل 
و کل مسـافت بـه بنـدر بعـدی مدنظـر قـرار می گيـرد 
و در نهايـت يکـی از سـه روش خدمـات حمل و نقـل 
دريايی، خدمات  ارسـال سـريع  هوايی، خدمات ارسـال 
و تحويـل تلفيقـی مـورد اسـتفاده  قرار خواهـد گرفت. 
معمـواًل خدمـات تحويـل فـوری بـه مـواردی ماننـد 
و  دارويـی  غذايـی-  مـواد  روان کننـده،   روغن هـای 
قطعـات حسـاس کشـتی ها مربـوط می شـود، در واقـع 
ميـزان فوريـت تحويـل يـک درخواسـت  در درجۀ اول 
بـه وضعيـت اضطـراری کشـتی و اينکـه آيـا می توانـد 
ايمنـی کشـتی و خدمـه را بـه خطـر بينـدازد يـا خيـر 

دارد. بسـتگی 
در صنعـت کشـتيرانی، عملکـرد بـی عيـب و نقـص 
ماشـين آالت در کشـتی ها بسـيار حياتی و حائز اهميت  
اسـت،  از ايـن رو ايجـاد سيسـتم تعميـر و نگهـداری 
کارآمـد و همچنيـن ايجاد  فرايندهای شـفاف و سـريع 
خريـد و سـفارش قطعـات يدکی،  به جهـت جلوگيری 
از خرابی هـای طوالنی مـدت تجهيزات و پيشـگيری از 
اختـالل در سيسـتم خدمـات حمل و نقـل بسـيار  مورد 

می باشـد.  مالکان  توجـه 
امـروزه يکـی از چالش هـای مالـکان و شـرکت های 
و  فشـارها  افزايـش  وجـود  بـا  کشـتی  مديريـت 
حفـظ  جهانـی،  تجـارت  در  موجـود  دشـواری های 
جايـگاه خـود و باقـی ماندن در ايـن بازار رقابتی اسـت 
از ايـن رو همـواره بـا کاهـش هزينه هـای خود،  سـعی 
بـر دسـتيابی بـه ايـن امـر را دارنـد، بـه عنـوان مثـال 
رسـيده اند  نتيجـه  ايـن  بـه  سال هاسـت  شـرکت ها 
کـه می بايسـت موجـودی کشـتی ها را به طـور مؤثـر 
مديريـت کننـد و بتوانند ميزان بهينـۀ موجودی قطعات 

يدکـی الزم بـرای هـر کشـتی را بـه دسـت آورنـد. 
از آنجايی کـه برنامه ريـزی و فراينـد تأميـن و انبارداری 
لـوازم يدکـی کشـتی بر اسـاس مـدت برنامۀ سـفر آن 
و پيش بينـی الزامـات انجـام می پذيـرد همـواره کاری  
اسـت کـه به دليل شـرايط پويايـی که کشـتی در طول 

سـفر با آن روبه روسـت، نسـبتاً پيچيده و چالش برانگيز 
است. 

اکنـون همه گيـری کرونـا مزيـد بـر علـت گرديـده و 
بـا تمـام کاسـتی ها، مشـکالت تأخيـر در جابه جايـی، 
کمبـود نيروی انسـانی،  کنـدی چرخۀ تأميـن قطعات، 
محدوديت هـای تحريمـی بـرای تأمين کننـدگان، همه 
و همـه بـا هم شـرايطی را بـه  وجود آورده اند تا کشـتی 
بـه سـختی بتوانـد قطعـات يدکی خـود را تأميـن کند. 
فـارغ از بحـث همه گيـری کوويد -19 مـروری اجمالی 
در مـورد بهينه سـازی هزينه هـای حمل و نقـل و سـاير 
فرايندهـای مربـوط بـه مديريـت قطعـات در زنجيـرۀ 
تأميـن کشـتی نشـان می دهـد کـه دفاتـر تحقيـق و 
توسـعه در شـرکت ها  توجـۀ کافـی بـه ايـن موضـوع 
افزايـش  بـه  توجـه  بـا  امـروزه  چراکـه  نداشـته اند. 
هزينه هـا در نتيجـۀ اقدامـات اخيـر زيسـت محيطـی 
بـه عنـوانIMO 2020، تـالش برای تأميـن الزامات 
کاهـش آلودگـی هـوا و اجـرای کنوانسـيون مديريـت 
آب تـوازن، بيشـترين توجـه و تمرکـز شـرکت ها به آن 

سـمت و سـو بـوده اسـت.
پژوهشـگران بـر ايـن باورنـد کـه اغلـب شـرکت های 
کشـتيرانی در طول دوران همه گيـری، دچار اختالالتی 
امـا  شـده اند  يدکـی  قطعـات  و  ملزومـات  تأميـن  در 
بـا روش هـای مختلفـی خـود را تطبيـق  توانسـته اند 
شـرکت های  کـه  می دهـد  نشـان  گزارش هـا  دهنـد. 
مختلـف تالش هـای بسـياری بـرای بهبود شـرايط در 
حيـن و پـس از فراگيـری انجـام داده انـد و همچنيـن 

تغييـرات بيشـتری نيـز مـورد نياز اسـت.
از شـرايط   بـا توجـه بـه تجربيـات بـه دسـت آمـده 
کرونايـی، در آينـده بـرای تأميـن انتظـارات و بهبـود 
خدمات از نظر سـرعت و کيفيت، تغييرات اسـتراتژيکی 
درحمل و نقـل و زنجيـرۀ تأميـن صورت خواهـد گرفت. 
برمبنـای تحقيقـات و بررسـی های بـه عمـل آمـده، 
متفـاوت  پيـش رو در شـرکت های مختلـف  تغييـرات 
بـوده و بديـن صـورت خواهد بود که سـرمايه گذاری در 
فّنـاوری )67 درصد(، سـرمايه گذاری بـر روی کارکنان 
دارايی هـا  همچـون  مـواردی  مديريـت  درصـد(،   33(
)26 درصـد(، خريدهـا )13 درصـد( و تمرکـز برسـاير 

می شـود. بـرآورد  درصـد(   12( جنبه هـا 

شماره 262 23شهریور و مهر 1400



24

چنـدی پیش طـی گزارشـی که بـا موضوع 
در  دریانـوردی  و  بنـادر  سـازمان  عملکـرد 
سـال 1۳99 ارائـه دادید به جـذب 10 هزار 
میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری داخلی برای 
توسـعۀ بنـادر اشـاره کردیـد. در این بـاره 

می دهید. توضیـح  بیشـتر 
ايـن رقـم سـرمايه گذاری از طريـق بخـش خصوصی 
جـذب شـده اسـت کـه قرارداد هـای آنهـا عمدتـًا در 
قالـب BOT و تعـدادی نيـز BOO منعقـد شـده 
آن  از  هـدف  کـه  سـوختی  مخـازن  احـداث  اسـت. 
توسـعۀ ترانزيـت مـواد نفتـی اسـت، مخـازن روغـن، 
سـيلو های نگهـداری غـالت کـه آنهـا نيـز در جهـت 
ايـران  طريـق  از  غـالت  ترانزيـت  ظرفيـت  توسـعۀ 
احـداث شـده اند از جملـه پروژه هايـی هسـتند کـه بـا 
همکاری و مشـارکت بخش خصوصی در بنادر کشـور 
بـه بهره بـرداری رسـيده اند و يـا در حال اجرا هسـتند. 
همچنيـن در راسـتای الحـاق واحد هـای توليـدی بـه 
 ،MDFبنـادر چند پروژۀ توليـدی در زمينۀ توليد چوب
فـوالد، خـوراک دام و طيـور و... در ايـن بنـادر کليـد 
خورده انـد کـه بـه زودی بـه بهره بـرداری می رسـند.
یکـی از نکاتی کـه در رابطه با توسـعۀ بنادر 
بار هـا بـه آن اشـاره شـده اسـت افزایـش 
توان ترانزیتی کشـور اسـت. ایـن پروژه ها 
چقـدر در ایـن زمینـه مؤثـر خواهنـد بـود؟
بـه طور مثال احـداث سـيلو های غالت جديـد عمدتاً در 
ايـن راسـتا قـرار دارد. با توجه به نيـاز روزافزون جهانی به 
مـواد غذايـی، اين سـيلو ها می تواند بـه نياز هـای وارداتی 
و صادراتی داخلی و همچنين نياز کشـور های همسـايه را 

به صورت همزمان پاسـخگو  اشـد.

یکـی از پروژه هـای راهبـردی کـه در سـال 
جـاری افتتـاح شـد، بخـش نخسـت فـاز 

سـوم بندر شـهیدرجایی بـود. در این رابطه 
می دهیـد؟ توضیـح 

بلـه. بـا افتتـاح ايـن فـاز بنـدر شـهيد رجايـی توانايی 
پهلوگيـری کشـتی های تـا 18 هـزار و TEU 500 را 
پيـدا کرده اسـت. با احـداث کامل اين پـروژه ظرفيت 
 TEU کانتينـری بندر شـهيد رجايی تا هشـت ميليون
کانتينـر افزايـش خواهـد يافـت کـه اين ظرفيـت نيز 
فراوانـی جهـت  ترانشـيپی  و  ترانزيتـی  کارکرد هـای 

توسـعۀ همکاری هـای منطقـه ای خواهد داشـت.

و  بنـدری  تجهیـزات  تأمیـن  بخـش  در 
خدمـات مربوط به آن نیز ظاهــراً سـرمایۀ 

بخش خصوصی را جذب کرده اید؟
بلـه. بـا توجه بـه محدوديت هايـی کـه تحريم ها برای 
همکاری هـای بين المللـی مـا ايجـاد کرده انـد تـالش 
توليـدی  و  سـرمايه گذاری  از ظرفيت هـای  کرده ايـم 
داخلـی هر چـه بيشـتر اسـتفاده کنيم بـه همين علت 
در بُعـد تجهيزاتـی نيـز بـا کمـک بخـش خصوصی و 
توليدکننـدگان داخلـی در کنار برخی تسـهيالت مالی 
کـه سـازمان بنـادر در ايـن رابطـه تعيين کرده اسـت 
تـوان داخلـی را فعـال کرديم. از جمله طی يک سـال 
اخيـر 80 قـرارداد در حـوزۀ سـاخت انـواع شـناور ها با 
توليدکننـدگان داخلـی منعقـد شـده اسـت. تجهيـزات 
بنـدری مـورد نيـاز بنـادر ماننـد مکنده هـای غـالت 
کـه هم اکنـون در بنـدر امـام خمينـی فعال هسـتند با 
اسـتفاده از تـوان داخلـی توليـد شـده اند. در رابطـه بـا 
ديگـر تجهيـزات نيز بـه آرامـی در حال توسـعۀ توليد 

هسـتيم. داخل 

بنـدر چابهـار، بنـدری راهبردی اسـت. طی 
سـال های اخیـر بسـیار تـالش شــده کـه 
ایـن بندر هـر روز توسعـــه یافته تر شـود. 

هم اکنون این بنـــدر در چــه شـــرایطی 
است؟

در حـال حاضـر ايـن بنـدر در محـدودۀ منطقـۀ آزاد 
تجـاری قـرار گرفتـه و از تسـهيالت و امکانـات آن 
بهره منـد شـده اسـت. سـازمان بنـادر و دريانـوردی با 
بهره گيـری از منابـع داخلی بيش از يـک ميليون دالر 
بـرای سـاخت زيرسـاخت ها و اسـکله های کانتينـری 
و عمومـی و همچنيـن اليروبـی و احـداث ترمينـال 
کانتينـر آن هزينـه کـرده اسـت. ايـن در کنـار احداث 
ترمينـال خـاص يخچالـی و انبار های سرپوشـيده اين 
بنـدر اسـت. تجهيزات الزم نيـز از قبل تهيـه و تأمين 
شـده اسـت و اکنون شـاهد جذب ترافيک مناسـبی به 
ايـن بنـدر هسـتيم. همچنيـن مشـارکت کننده هندی 
از جملـه  را  تعهـد خـود  مـورد  تجهيـزات  از  برخـی 
جرثقيل هـای موبايـل سـاحلی 80 و 140 ُتنـی را در 
ايـن بنـدر نصب کـرده اسـت. البته بـا توجه بـه تعهد 
85 ميليـون دالری هندی هـا تجهيـزات بيشـتری نيز 

از سـوی آنهـا در بنـدر نصـب خواهد شـد.

سـازمان  راهبـردی  برنامه هـای  دیگـر  از 
بنـادر و دریانوردی توسـعۀ سـواحل مکران 
اسـت. در همیـن رابطـه مقـرر شـد بنـدر 
جدیـدی در سـواحل جاسـک احداث شـود. 

ایـن پـروژه در چـه وضعیتـی اسـت؟
اجـرا  دولـت  کالن  سـرمايه گذاری  بـا  پـروژه  ايـن 
خواهـد شـد. فعاًل محدودۀ آن به وسـعت هـزار هکتار 
تعييـن شـده و کار هـای مطالعاتـی نيز در حـال انجام 
بـا شـرکت ملـی نفـت  نيـز  اسـت. هماهنگی هايـی 
ايـران صـورت گرفتـه اسـت. البتـه قصـد دولـت اين 
اسـت کـه در اين پـروژه سـرمايۀ داخلـی و خارجی را 
نيـز جذب کنـد چه آنکه احـداث بندر جاسـک تحولی 

مهـم ايجـاد خواهـد کرد.

معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی:

تحریم ما را بيشتر متوجه ظرفيت های 
سرمایه گذاری داخلی کرد

مدیـران سـازمان بنـادر و دریانـوردی اعالم کردند: طی سـال جاری علی رغم فشـار تحریم هـا و موانعی که بر سـر راه سـرمایه گذاری های 
خارجـی در بنـادر کشـور وجـود دارد، موفـق شـده اند رقم 10 هـزار میلیارد تومـان که حدوداً معـادل ۴00 میلیـون دالر می شـود را از طریق 
سـرمایه گذاری داخلـی بـرای توسـعۀ بنـادر و خدمات بنـدری جذب کننـد. با توجه بـه پروژه هـای راهبردی بزرگی کـه ایـران در بنادر خود 
در شـمال و جنـوب در دسـت احـداث دارد، جـذب ایـن رقم بـه معنای تـداوم اجـرای پروژه ها با وجـود تحریم هاسـت. این پروژه هـا بعضاً 
ماننـد بندرچابهـار یـا بندرجاسـک در جنوب همچنین توسـعۀ روزافـزون بندر امیرآباد، اثـرات منطقه ای و حتـی جهانی دارنـد و می توانند در 
زمـان بهره بـرداری معـادالت تجـاری را دسـتخوش تحـول کننـد. بر این اسـاس و برای بررسـی بیشـتر این پروژه هـا بر آن شـدیم که با 
فرهـاد منتصرکوهسـاری معـاون امور بندری و اقتصادی سـازمان بنادر و دریانوردی گفت وگویی داشـته باشـیم که ماحصـل آن را می خوانید.

پرونده ویژه
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فعالیت شبانه روزی بنادر کشور در دوران کرونا؛

تردد کشتی ها یک روز
 هم متوقف نشد

] ایرج  منصوری  [      ] روزنـامه نگــار  [      

بزرگ تريـن  جهـان  دريايـی  حمل و نقـل  صنعـت 
از  بيـش  بين المللـی در جهـان اسـت کـه  صنعـت 
2/5 ميليـون نفـر در آن مشـغول بـه کار هسـتند. 
آن  تأثيرگـذاری  دليـل  بـه  دريايـی  حمل و نقـل 
بـر قيمـت تمـام شـدۀ حمـل کاال، در کشـورهای 
توسـعه يافته و در حـال توسـعه جايـگاه بااليـی دارد 
و بـا توجـه بـه فضای کامـاًل رقابتی موجـود در ميان 
صاحبـان صنايـع و مـواد اوليـه، نقشـی حياتـی يافته 

است.
امـروزه بسـياری از تجـار و بازرگانان مهم و مشـهور 
از سيسـتم  کاالهـای خـود  جابه جايـی  بـرای  دنيـا 
مزايـای  و  می کننـد  اسـتفاده  دريايـی  حمل و نقـل 
در  کـه  باالسـت  حـدی  بـه  دريايـی  حمل ونقـل 
حال حاضـر بخـش اعظمـی از حمل ونقـل دنيـا بـه 

صورت دريايی انجام می  شود.
بيمـاری  شـيوع  و  آمريـکا  تحريم هـای  علی رغـم 
کرونـا، ورود و خـروج کشـتی های بـاری بـه بنـادر 
تجـاری کشـور حتـی يـک روز هـم متوقـف نشـده 
و همچنـان فعاليـت بنادر کشـور ادامه داشـته اسـت.
انجـام  بـار و  نفـر بـرای حمـل  سـاالنه ميليون هـا 
سـفرهای دريايـی از امکانـات حمل و نقـل دريايی در 
شـمال و جنوب کشـور اسـتفاده می کننـد. جابه جايی 
بيـش از 150 ميليـون ُتـن بـار نيز نشـان می دهد که 
تحريم هـا و کرونـا فعاليت هـای حمل و نقـل دريايی و 

بنـادر تجـاری کشـور را متوقف نکرده اسـت.
هرچنـد از اواخر سـال 1398 با شـيوع بيمـاری کرونا 
بنـادر  در  بيمـاری  ايـن  از  ناشـی  محدوديت هـای 
جهـان و کشـورهای مختلـف دنيـا خـود را بيشـتر 
نشـان داد، امـا در چنيـن شـرايطی فعـاالن عرصـۀ 
بنـدری و حمل ونقـل دريايـی اجـازه ندادنـد وضعيت 

ايمـن در بنـادر بـه خطـر بيافتـد.
همـگان شـاهد بودنـد تجـارت دريايـی جهـان بـا 
چالـش بـزرگ شـيوع ويـروس کرونـا مواجـه شـد 
کارکنـان  و  ايرانـی  دريانـوردان  خوشـبختانه  ولـی 
بنـدری هيـچ وقت اجـازه ندادنـد چرخـۀ فعاليت های 
اقتصـادی در بنـادر تجـاری کشـور متوقـف شـود. 
در شـرايطی کـه شـيوع بيمـاری کرونـا بسـياری از 
کشـورهای جهـان را هدف قرار داده اسـت. سـازمان 

بنـادر و دريانوردی بـا رعايت پروتکل های بهداشـتی 
بـه صورت شـبانه روزی بنـادر تجاری کشـور را فعال 
نگـه  داشـته اسـت تـا وقفـه ای در عمليـات تخليه و 

بارگيـری کاال در بنـادر کشـور اتفـاق نيافتد.
با وجـود اينکه تحريم های دامنۀ فعاليت کشـتی های 
نفتـی و تجـاری جمهـوری اسـالمی ايران به سـطح 
آب هـای بين المللی در سرتاسـر جهان گسـترش پيدا 
کـرده و بـا وجـود محدوديت هـای ناشـی از شـيوع 
کرونـا، تجـارت دريايـی کشـور در شـرايط ايمـن و 

مطمئـن انجام می شـود.
در ايـن راسـتا بنـادر تجـاری به عنـوان حلقۀ واسـط 
واردات و صـادرات کاال در بيـن کشـورهای جهان از 

اهميت زيـادی برخودار اسـت.
هم اکنـون ظرفيـت تخليـه و بارگيـری بنـادر کشـور 
بـه بيـش از 280 ميليون ُتـن افزايش يافته اسـت به 
طوری که سـال گذشـته بيـش از 130 ميليـون ُتن و 
در سـال 1398 بيـش از 150 ميليون ُتن کاال از بنادر 

تخليه و بارگيری شـده اسـت.
براسـاس آمـار سـازمان بنـادر و دريانوردی، در سـال 
1397 بيـش از 137 ميليـون ُتـن، در سـال 1396 
بيـش از 156 ميليـون ُتن، سـال 1395 بيش از 145 
ميليـون ُتن، سـال 1394 بيـش از 132 ميليون تن و 
در سـال 1393 بيـش از 146 ميليـون ُتن بـار از بنادر 

کشـور تخليه و بارگيری شـده  اسـت.
آمارهـا نشـان می دهـد تـا روز 31 مردادمـاه سـال 
جـاری 57 ميليـون و 190 هـزار ُتـن کاال از بنـادر 
کشـور تخليـه و بارگيـری شـده اسـت در حالـی کـه 
سـال گذشـته در اين مـدت ميزان تخليـه و بارگيری 
از بنادر کشـور 51 ميليون و 73 هزار ُتن بوده اسـت. 
از سـوی ديگـر در تاريخ سـوم شـهريورماه جاری نيز 
اخبـار مربـوط بـه صف کشـتی های حامـل کاالهای 
اساسـی در بنـادر منتشـر شـد. در اين ارتبـاط معاون 
امـور بندری سـازمان بنـادر و دريانـوردی اعالم کرد 
24 کشـتی حامـل کاالهـای اساسـی در حـال تخليه 
در بنـادر می باشـند و 25 کشـتی نيـز در لنگـرگاه در 

نوبـت تخليه قـرار دارند.
بـه گفتـۀ فرهـاد منتصر کوهسـاری حجـم کاالهای 
24 فرونـد کشـتی بـه 458 هـزار ُتـن بالـغ می گردد. 

وی در ادامـه افـزود: در بنـدر اميرآبـاد 301 هـزار ُتن 
و در بنـدر نوشـهر نيـز 168 هـزار ُتـن کاال تخليـه 

است. شـده 
همان گونه که اشـاره شـد روند توسـعه و فعاليت های 
عمرانـی در بنـادر کشـور با وجـود تحريم ها و شـيوع 
بيمـاری کرونـا، متوقـف نشـده اسـت و گزارش هـا 
و  سـرمايه گذاری  جـذب  رونـد  تـداوم  از  حکايـت 
اجـرای طرح هـای توسـعه ای در بنـادر کشـور دارد.

در چند سـال گذشـته بـا برنامه ريـزی سـازمان بنادر 
و دريانـوردی، طرح هـای توسـعه ای در بنـادر شـهيد 
رجايـی و چابهـار ادامه داشـته و هيچ پـروژه و کارگاه 
بنـدری به دليل فشـار تحريـم و يا موضـوع کوويد- 

19 تعطيل نشـده است.
سـازمان بنادر و دريانـوردی با وجـود محدوديت های 
و  ايجـاد  بـرای  مالـی  منابـع  کمبـود  و  کرونايـی 
توسـعۀ زيرسـاخت های مـورد نيـاز بندری نسـبت به 
تکميـل پروژه هـای نيمه تمـام و اجـرای طرح هـای 
سـرمايه گذاری در صنعـت حمل  و نقـل دريايی کشـور 
طـی دو سـال اخيـر اهتمام ويـژه ای داشـته و اجرای 
طرح هـای زيربنايـی و پروژه هـای مهـم و اساسـی 
در بنـادر از جملـه بنـدر شـهيد رجايـی بـه عنـوان 
بزرگ تريـن بنـدر تجـاری کشـور ادامـه پيـدا کـرده 

است.
پـروژۀ تأميـن و بهره بـرداری از تجهيـزات فـاز دوم 
طـرح توسـعه و آغـاز عمليـات اجرايـی فاز سـه بندر 
شـهيد رجايـی بـا هـدف افزايـش ظرفيـت اسـمی 
تخليـه و بارگيـری ايـن بنـدر از شـش بـه هشـت 
ميليـون TEU کانتينـر شـامل پروژه هـای »احداث 
سـه پسـت اسـکله به طول 1400 متـر« و »اليروبی 
حوضچۀ شـمارۀ سـه به حجـم تقريبی چهـار ميليون 
بنـدر  نفتـی  اسـکله های  »توسـعۀ   ،» مکعـب  متـر 
شـهيد رجايـی به تعداد سـه پسـت« و »افتتـاح طرح 
نوسـازی خطـوط دو و هفـت ريلـی مجتمـع بنـدری 
شـهيد رجايـی بـه طـول 3/6 کيلومتـر« از مهم ترين 
رجايـی  شـهيد  بنـدر  در  زيرسـاختی  طرح هـای 

می شـود. محسـوب 
هم زمـان بـا اجـرای فـاز سـه توسـعه در ايـن بنـدر، 
ظرفيـت کانتينـری بنـدر شـهيد رجايـی بـه هشـت 

پرونده ویژه
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دبیـر کل انجمـن کشـتیرانی و خدمـات 
ایران:  وابسـتۀ 

از  انســــان  مانـــدن  مصـون 
تهدیــــدهای ویـــروس کرونا 
در بنــــادر کشـــور و مصون 
مانـدن نیـروی انسـانی شـاغل 
در ایـن بخـش ناشـی از تـالش 
هوشـمندانۀ ســـازمان بنادر و 
دریانوردی و انجمن کشـتیرانی 
و خدمـات وابسـتۀ ایـران بـرای 
حفـظ جان افراد اسـت تا شـیوع 
و  بنـدری  بخـش  در  ویـروس 
دریایی کشـور به حداقل برسـد.

صنعـت دريايـی داخـل و صنايع پيرامـون آن را فعال 
می کنـد.

تالش دریانوردان ایرانی در دو جبهه
در مـدت يک سـال و نيم گذشـته، دريانـوردان ايرانی 
سـرافرازانه بـه پايـداری جريـان تجـارت و اقتصـاد 
جهانـی توجـۀ جـدی داشـته اند و در حالـی کـه اکثر 
فعاليت هـای اقتصـادی و اجتماعـی به منظـور احتراز 
از شـيوع و ابتـالی بيمـاری کرونـا به حالـت تعطيل 
و يـا نيمه تعطيـل در آمدنـد، حمل و نقـل دريايـی و 
به تبـع آن دريانـوردان، بـرای اينکـه تجـارت جهانی 
و  نـرود  فـرو  بحرانی تـر  و  عميق تـر  خـواب  بـه 
مايحتـاج ميلياردها انسـان در سراسـر جهـان با وقفه 
مواجـه نشـود، لحظـه ای کار و تالش خـود را متوقف 
نکرده انـد و دريانـوردان ايرانـی نيـز در ايـن زمينـه 

تالش هـای خـود را مضاعـف کردنـد.
شـده،  کرونـا  بيمـاری  درگيـر  دنيـا  کـه  حالـی  در 
جبهـۀ  دو  خط مقـدم  در  کشـورمان  دريانـوردان 
متفـاوت مشـغول مجاهـدت و فـداکاری هسـتند بـه 
طـوری کـه در جبهـۀ اول هماننـد ديگـر دريانوردان 
جهـان بـرای جلوگيـری از وقفـه در جريـان تجـارت 
جهانـی، بـا چالـش ويروس کرونـا مواجه شـدند و در 
جبهـۀ دوم در مقابلـه بـا تحريم هـای ناجوانمردانـۀ 

آمريـکا مشـغول کار و تـالش بيشـتری هسـتند. 
فعاليـت  دامنـۀ  ايرانـی  دريانـوردان  حال حاضـر  در 
را بـه سـطح  نفتـی و تجـاری کشـور  کشـتی های 
در سرتاسـر جهـان گسـترش  بين المللـی  آب هـای 
داده انـد و بـه رغـم محدوديت هـای ناشـی از تحريم 
و شـيوع کرونـا، تجـارت دريايـی کشـور در شـرايط 

مناسـبی قـرار دارد. 

فعالیت شبانه روزی بنادر
در دوران کرونـا سـازمان بنـادر و دريانـوردی تصميم 
پيامدهـای  تماشـاچی  اينکـه  جـای  بـه  گرفـت 

ميليـون TEU افزايـش خواهـد يافـت و بـا 1400 
غول پيکـر  کشـتی های  بزرگ تريـن  اسـکله  متـر 
کانتينـری جهـان می تواننـد در ايـن بنـدر پهلو گيری 

. کنند
در هميـن مـدت در بنـدر چابهـار نيـز پـروژۀ تأميـن 
تجهيـزات فازهـای مختلف طرح توسـعۀ بندر شـهيد 

بهشـتی عملياتی شـده است.
جرثقيـل  دسـتگاه  چنديـن  همچنيـن  امسـال 
وارد  هندی هـا  همـکاری  بـا  سـاحلی  متحـرک 
سـازمان  برنامـۀ  امـا  اسـت،  شـده  بندرچابهـار 
بنـادر و دريانـوردی بـر آن اسـت کـه بـا تأکيـد بـر 
تجهيـزات  تأميـن  بـرای  داخـل  توليـد  از  اسـتفاده 
دريايـی و بنـدری از صنايـع داخلـی تـالش کنـد.

راه اندازی پروژه های جدید
اواخـر تيرمـاه سـال جـاری مديرعامل سـابق سـازمان 
بنـادر و دريانـوردی از افتتـاح و بهره بـرداری 16 پـروژۀ 
دريايـی و بنـدری به ارزش سـه هـزار ميليـارد تومان با 
دسـتور رئيس جمهوری سـابق خبر داد و گفت: با وجود 
تحريم هـای ناجوانمردانه و شـيوع کرونـا، ورود و خروج 
کشـتی ها بـه بنـادر مـا يـک روز هـم متوقـف نشـد.
»محمـد راسـتاد« بـا اشـاره بـه اينکـه هم اکنـون 
اسـتفاده  دنبـال  بـه  کانتينـری  کشـتيرانی  نـاوگان 
از کشـتی های بـزرگ اسـت و بنـادری در گردونـۀ 
کشـتی های کانتينـری قـرار می گيرنـد کـه قابليـت 
پذيـرش ايـن کشـتی های بـزرگ را داشـته باشـند، 
افـزود: 31 هکتـار پس کرانـه در اسـکلۀ بندرشـهيد 
رجايـی ايجاد شـده و امکان پهلوگيری کشـتی تا 18 
هـزار و TEU 400 ظرفيـت در اين بندر وجود دارد.

راسـتاد بـا اعـالم ايـن مطلب کـه اعمـاق کانال های 
ورودی بنـادر افزايش يافته اسـت، افزود: سـه پسـت 
اسـکلۀ نفتی بـرای پهلودهی کشـتی های نفتکش در 
بنـدر شـهيد رجايی به بهره برداری رسـيده اسـت که 
ايـن موجب تسـهيل در صادرات نفتی کشـور خواهد 

شد.
مديرعامـل سـابق سـازمان بنـادر و دريانـوردی بـا 
اشـاره بـه جـذب سـرمايۀ خصوصـی در بنـادر گفت: 
 BOT جـذب سـرمايۀ بخـش خصوصـی در قالـب
انجـام می شـود کـه 340 قـرارداد اسـت و 32 هـزار 
هـزار   17 همچنيـن،  دارد.  مسـتقيم  اشـتغال  نفـر 
ميليـارد تومـان جـذب سـرمايۀ خصوصـی اسـت که 

70 درصـد آن تحقـق يافتـه اسـت.
راسـتاد از ديگـر پروژه های آمـاده افتتـاح را انبارهای 
چندمنظـورۀ کاال در بنـدر امـام خمينـی عنـوان کرد 
و گفـت: بنـادر نبايـد صرفاً محـل تخليـه و بارگيری 
باشـد بلکـه بايد فعاليت ارزش افـزوده ای در مجاورت 

باشيم. داشـته  بنادر 
مديرعامل سـابق سـازمان بنادر و دريانوردی از ديگر 
اقدامـات اين سـازمان را سـفارش سـاخت 83 فروند 
نـاوگان خدماتـی مـورد نياز سـازمان بنادر بـه صنايع 
دريايـی داخلـی برشـمرد و اعـالم کـرد: اين پـروژه، 

شهریور و مهر 1400شماره  262 26



27

باشـد،  کرونـا  ويـروس  از شـيوع  ناشـی  اقتصـادی 
بـا تدويـن پروتکل هـای بهداشـتی و رعايـت آنهـا 
همـواره در ايـن 18 مـاه تالش کرده بـا  فعاليت های 
شـبانه روزی کارکنان در بنادر و در سـتادهای مرکزی 
فعاليت هـای بنـدر و دريايـی کشـور پايـداری خود را 

همچنـان حفـظ کند.
بـه منظـور مقابله با ايـن بيماری منحـوس در جهان 
تمهيـدات  و  اقدامـات  کشـور  بـه  آن  گسـترش  و 
ضـروری از سـوی سـازمان بنـادر و دريانـوردی بـه 
منظـور مقابلـه بـا شـيوع ويـروس کرونـا در دسـتور 
کار قـرار گرفـت و در نهايــت ايـن سـازمان با رصد 
چيـن،  کشـور  در  کرونـا  ويـروس  شـيوع  وضعيـت 
از شـــيوع  پيشـــگيری  زمينـۀ  در  اقدامـات خـود 
احتمالـی ويـروس کرونـــا در کشـــور را از ابتـدای 
بهمن ماه ســال 1398 در دســتور کار قــرار داد که 
بـــه دو بخـش اقدامات ســـتاد مرکـزی و اقدامات 

بنـادر تقســـيم بندی شـد و تـدوام يافـت.
موضـوع بســـيار مهـم ديگری که طـــی اين برهۀ 
زمانـی حسـاس و خطيـر اقتصـادی از سـوی بنـادر 
کشـور مدنظر قـــرار گرفـت، فعاليت شـــبانه روزی 
در بخـش  به ويـژه  و  بارگيـری  و  تخليـه  در حـوزۀ 
کاالهـای اساسـی به منظـور تأمين مايحتـاج زندگی 
مـردم بـود تـا بـا رعايـت پروتکل هـای بهداشـتی، 
چرخـۀ اقتصادی کشـور از حرکت باز نايسـتد و خللی 

در وضعيـت معيشـتی مـردم ايجاد نشـود.
معـاون امـور بنـدری و اقتصـادی ســـازمان بنـادر 
و دريانـوردی بـا اشـــاره بـــه اينکـه نظارت هـای 
بهداشـتی و قرنطينـه ای کشـتی ها و لنگرگاه هـا در 

بنـادر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت، تأکيـد کـرد: 
تاکنـون کاالهايـی کـه ناقل ويـروس کرونا باشـــد 

از مسـير بنـادر بـه کشـور وارد نشـده اسـت.
»فرهـاد منتصر کوهسـاری« در مـورد وضعيت بنادر 
کشـور در دوران  شـيوع ويروس کرونا و تدابير اتخاذ 
شـده در مواجهه با اين پديده از سـوی سـازمان بنادر 
و دريانـوردی گفـت: بنادر کشـــور در دوران شـيوع 
ويـروس کرونـا شـرايط خاصـی را تجربـه کرده انـد 
صـورت  بـه  کشـور  پايانه هـای  و  بنـادر  تمـام  و 
24 ســـاعته نســـبت بـه ارائـۀ خدمـات تخليـه و 
بارگيـــری انـواع کاالهـای تجـاری اقـدام کرده اند. 
وی افزود: به منظور حفظ شـــرايط بهداشــتی بنادر 
و جلوگيـری از شـيوع بيشـتر بيماری، کاهـش تعداد 
کارکنـان حاضر در عمليات بندری و دريايی مشـروط 
بـه عـدم ايجـاد اختـالل در وظايـف، مسـئوليت ها و 
عمليـات دريايـی و بنـدری مدنظـر قـرار گرفـت و 
انجـام عمليـات تب ســـنجی کارکنـان، راننـــدگان 
خودروهـا و کاميون هـا، کارکنـــان خدمـات دريايی 
و بنـدری بيشـتر شـد، امـا بـا توجـه بـه اينکـه تمام 
کاالهای وارده به کشـــور از مبادی بندری توســـط 
نهادهـای نظارتـی ماننـد سـازمان ملـی اسـتاندارد، 
سـازمان دامپزشـکی، سـازمان حفـظ نباتـات کشـور 
می شـــوند،  کنتـرل  و  بازرسـی  بخش هـا  سـاير  و 
عـالوه بر حضور نمايندۀ سـازمان بنادر، کارشـــناس 
بهداشـــت بـه گـروه اضافه شـد و عمدتـاً کنترل ها، 
در  کشـتی ها  قرنطينـۀ  و  بهداشـــتی  نظارت هـای 

لنگرگاه هـای بنـادر مـورد توجـه قـرار گرفت.
همچنيـن باتوجـــه به ماهيت فعاليت های بنـــدری 

و دريايـی و ضـرورت مراجعـۀ ذی نفعـان متعـدد بـه 
اداری  اماکـن  همچنيـن  و  بنـدری  محوطه هـای 
مرتبـط، عـالوه بـر انجـام پايـش و سـنجش دمـای 
مراجعـان، بازنگـری در فرايندهـای عمليـات بنـدری 
سـازمان بنـادر متناسـب بـا شـرايط بهداشـتی تمـام 

اماکـن عملياتـی مدنظـر قـرار گرفته اسـت.
به طـور کلـی هم اکنون کارشناسـان بهداشـتی تمام 
کاالهـای  و  اسـکله ها  پايانه هـا،  بنـادر،  ســـطوح 
غيرفلـه وارده بـه بنـادر کشـور را بـه طـور مرتـب 
تجـاری  بنـادر  طريـق  از  تـا  می کننـد  ضدعفونـی 

مشـکلی بـرای مـردم بـه وجـود نيايـد.

رعایت پروتکل های بهداشتی
»چنگيـز جوادپـــور  مسـئول هماهنگـی مقابلـه بـا 
کرونـا در سـازمان بنـادر و دريانـوردی می گويـد: بـا 
شـيوع بيمـاری کرونـا بـرای مقابلـه بـا ايـن بيماری 
تدويـــن و تنظيـم پروتکل هـای بهداشـتی چـه از 
طريـق وزارت بهداشـت و چـه از سـوی ســـازمان 
بنـادر در مورد شـــناورها، پايانه های بنـدری، اراضی 
پسـکرانه ها و ســـاير بخش هـای بنـادر تجـاری در 
دسـتور کار قـرار گرفـت  تـا بـا کم تريـن آسـيب در 

ايـن زمينـه مواجه شـويم. 
وی افـزود: به هميـن منظور فرايند مقابلـه با بيماری 
کرونـا در بنـادر بـار ديگـر مـورد بررسـی و بازنگری 
قـرار گرفـت، تا هرگونـه احتمـال درگيـری کارکنان 
بنـادر و پرسـنل شـــناورها بـا ويـروس کرونـا بـه 
حداقـل برسـد و کنتـرل ايـن بيماری بيشـتر شـود.

وی گفـت: در ايـن شـرايط فراينـد ورود کشـتی بـه 
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کشـور تغييـر پيـدا کـرد. ابتـدا قرنطينـۀ انسـانی و 
نباتـی روی شـــناورها مدنظـر قرار گرفـت و پس از 
آن زمانـی که نسـبت به سـالمت کارکنـان و کاالها 
اطمينـان کامـل حاصل شـد، پهلودهی کشـتی ها در 

کنـار اسـکله ها انجام شـد.
مسـئول هماهنگـی مقابله بـا کرونا در سـازمان بنادر 
و دريانـوردی در ادامـه بيـان کـرد: عـالوه بـر ايـن 
تمهيداتـی بـرای تب ســـنجی، ضدعفونـی کـردن 
شـــناورها، ترمينال هـای مسـافری، انبارهـا و سـاير 
اماکـــن بنـدری در دســـتور کار قـرار گرفـــت تا 
بتوانيـم به بهترين شـکل شـرايط را بـرای جلوگيری 

از شـيوع هرچـه بيشـتر ويـروس کنتـرل کنيـم.
جـواد پـور افـزود: تجربــۀ چندماهـۀ مقابلـه بـا اين 
ويـروس منحـوس نشـــان داد اگـر منطقـه ای بـه 
شـــيوع ايـن ويروس دچار شـــود بايـد اوج ابتال را 
پشــت ســـر بگذارد. در اسـتان های شـمالی گيالن، 
مازنـدران و گلسـتان کـه بنـادر مـا در اين اسـتان ها 
واقـع هسـتند هرچنـد در ابتـــدای امر درگيـر کرونا 
شـــده بودنـد امـا هم اکنون شـــرايط بهتـری دارند 
و طبيعتـاً بنـادر کشـور و مجموعۀ ســـازمان بنادر و 
دريانـوردی نيـز مسـتثنی از کل جامعه نيسـتند و اگر 
اســـتانی کـه بنـدر در آن واقع اسـت دچار شـــيوع 
ويـروس شـــود تمـام منطقـه با ايـن مقولـه درگير 

خواهد شـد.
وی اظهارداشـت: نگرانـی مـا در حال حاضـر مربـوط 
بـه کنتـرل شـرايط اســـت. بايـد بدانيـد کـه بنـادر 
کشـور 24 ساعته در حال فعاليت هســـتند و اقتصاد 
ايـران عـالوه بـر کرونـا بـا تحريـم مواجه اســـت. 
زمانـی که کاالهای اساسـی به کشـور وارد می شـود 
بايـد هرچه سـريع تر تخليـه شـوند و در حال حاضر تا 
جايـی که امکان دارد بنادر کشـور را بايـد ايزوله نگه 

داريـم تـا درگير شـيوع ويـروس کرونا نشـوند.

بازنگری در فرایندها
بازنگـری در فرايندهـای عمليـات دريايـی سـازمان 
بنـادر متناسـب بـا شـرايط بهداشـتی موجـود، ابـالغ 
راهنمايـی عمليـات دريايـی بـرای مالـکان، راهبران 
شـناورها در زمـان شـيوع بيمـاری کرونـا در تمـام 
بنـادر کشـور و ابـالغ و اجـرای طـرح فاصله گـذاری 
مهم تريـن  از  کشـور  تجـاری  بنـادر  در  هوشـمند 
اقدامات سـازمان بنـادر و دريانـوردی در زمينۀ مقابله 

بـا بيمـاری کروناسـت.
بـا هماهنگـی  بهداشـتی  اقـالم  واردات  در  تسـريع 
ارگان هـای ذی ربـط و تعاونی لنـج داران و ابالغ طرح 
کاهـش زنجيـرۀ انتقـال بيمـاری کرونا به تمـام بنادر 
تجاری کشـور از مهم تريـن طرح های سـازمان بنادر 
بـرای مقابلـه بـا بيماری کرونـا در اين بخش اسـت.
انتظـار جامعـۀ دريانـوردی کشـور ايـن اسـت کـه با 
دارد  امـکان  کـه  جايـی  تـا  مناسـب  برنامه ريـزی 
بنـادر کشـور ايزولـه نگه داری شـوند تا درگير شـيوع 

ويـروس کرونـا نشـوند.

فعالیت 22 بندر شمال و جنوب در دوران کرونا
از زمانـی کـه کرونـا بـه يـک اپيدمی مهم در کشـور 
تبديل شـد و بسـياری از فعاليت هـای اقتصادی دچار 
اختـالل شـدند فعاليت هـای دريايی و بندری کشـور 
و عمليات هـای تخليـه و بارگيـری، ورود و خـروج به 
بنـادر  در  فعاليـت  بنـدری و هرگونـه  محوطه هـای 

کشـور تعطيل نشـده است.
آمادگـی عملياتـی بـرای مقابلـه و مواجهه بـا هر نوع 
بحرانـی کـــه می توانـد يـک تهديد پيرامونـی تلقی 
شـــود در بخـش دريايی و بندری کشـور وجود دارد 
و مديريـت صحيـح اين مهم از سـوی سـازمان بنادر 
و دريانـوردی در ايـن زمينـه نشـان داد کـه بـه رغم 
چالـش و مشـکالت جـدی می تـوان فعاليت هـا را به 

گونـه ای مطلـوب پيـش برد .
و  انجمـن کشـتيرانی  دبيـر کل  ايـن خصـوص  در 
خدمات وابسـتۀ ايران با اشـــاره به اينکه آمادگـــی 
عملياتـی بسـيار بااليـی بـرای مقابلـه بـا هـر نـوع 
بحرانـی در بخـش دريايـی و بنـدری کشـــور وجود 
دارد، گفـت: مديريت صحيح از سـوی سـازمان بنادر 
و دريانـوردی نشـان داد کـه علی رغـــم چالش های 
ايـن  در  را  فعاليت هـا  می تـوان  موجـــود،  فـراوان 

زمينـه بـه گونـه ای مطلـوب پيـش برد.
مســـعود پل مـه معتقد اسـت کـه مقابله با شـــيوع 
ويروس کرونا در حوزۀ بنـــدری و دريايی و نحـــوۀ 
مقابلـه بـا کوويد -19 در بخـــش بنـدری و دريايی 
کشـــور بايـد طـوری برنامه ريـزی شـود کـه تمـام 
فعـاالن عرصـۀ دريايـی و بنـدری از اين بيمـاری در 

بمانند. امـان 
دبيـر کل انجمـن کشـتيرانی و خدمات وابسـتۀ ايران 
افـزود: مصـون ماندن انسـان از تهديدهـای ويروس 
کرونا در بنادر کشـور و مصون ماندن نيروی انسـانی 
شـاغل در ايـن بخـش ناشـی از تـالش هوشـمندانۀ 
ســـازمان بنـادر و دريانـوردی و انجمـن کشـتيرانی 
بـرای حفـظ جـان افراد اسـت تا شـيوع ويـروس در 

بخـش بنـدری و دريايی کشـور بـه حداقل برسـد.
در حالـی کـه در اوايـل شـيوع بيمـاری کرونـا تمـام 
فعاليت هـای اقتصـادی در کشـــور دچـار اختـالل 
شـــده بـود و عمليـات بنـدری و دريايی نيز شـرايط 
کـه  بوديـم  شـاهد  می کـرد،  تجربـه  را  مشـابهی 
بسـياری از کشـورهای همسـايه نظيـر قطـر، امارات 
و کويـت مجـوز تـردد کشـتی ها را بـه بنـادر محدود 
کردنـد و حتـی برخی کشـورها نيز اجـازۀ صدور کاال 
را از کشـور خـود ندادنـد تـا ذخايـر مـورد نيـاز آنها با 

خطـر مواجه نشـود. 
در مجمـوع می تـوان گفت کـه با آغاز بيمـاری کرونا 
شـاهد مختل شـدن فعاليت ها در حوزۀ صـــادرات و 
واردات کاال بوديـم، امـا فعاليت هـای بنـدری مختل 
نشـــد و صرفـاً در يک بـازۀ زمانی چنـدروزه واردات 
کاال بـه کشـور بـه شـدت تحت تأثير قـرار گرفت، اما 
مجـدداً رونـد مطلـوب فعاليت هـای بندری آغاز شـد 

و تاکنـون نيـز اين روند ادامه داشـته اسـت.

در حالـی که دنیـا درگیر بیماری 
دریـــــانوردان  شده،  کـــرونا 
کشـورمان در خط مقـدم دو جبهۀ 
متفـــاوت مشـغول مجاهـدت و 

هسـتند فداکاری 

 مسـئول هماهنگـی مقابله بـا کرونا در 
ســــازمان بنــادر و دریانوردی:

بـا شـیوع بیمـاری کرونـا برای 
مقابلـه با ایـن بیماری تدویـــن 
و تنظیـم پروتکل های بهداشـتی 
بهداشـت  وزارت  طریـق  از  چـه 
ســـازمان  ســــوی  از  چـه  و 
بنادر  ودریــــانوردی در مورد 
شـــناورها، پایانه هـای بندری، 
ســـایر  و  پسـکرانه ها  اراضـی 
بخش هــــای بنـادر تجـاری در 
دسـتور کار قـرار گرفـت  تـا بـا 
کم تریـن آسـیب در ایـن زمینـه 

مواجـه شـویم. 
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بـه مناسـبت فرارسـيدن روز جهانـی دريانـوردی به منظـور تجليـل از دريا دالن 
عرصـۀ دريـا پيامی از سـوی مهنـدس مدرس خيابانـی نائب رئيـس هيئت مديره 
و مديرعامـل کشـتيرانی جمهـوری اسـالمی ايـران منتشـر شـد کـه از نظرتـان 

می گـذرد.
هشـتم مهرمـاه روز جهانـی دريانـوردی فرصتی اسـت تـا يک بار ديگـر بر نقش 
راهبـردی و جايـگاه مهـم و اساسـی صنعـت کشـتيرانی و حمل و نقـل دريايی در 
پيشـبرد و توسـعۀ اقتصـاد ملی صحـه بگذاريـم و از تالش و مجاهـدت کارکنان 

پرتـالش و خـدوم اين صنعـت قدردانـی نماييم.
واقعيـت ايـن اسـت کـه صنعـت کشـتيرانی سـهم عمـده و بسـزايی در اقتصـاد 
جهانـی دارد و اقتصـاد کشـور عزيـز مـا نيـز به ويـژه پـس از اعمـال تحريم های 
ظالمانـه بيـش از پيـش بـه ظرفيت هـای حمل ونقـل دريايـی کشـور تکيـه دارد.
بی شـک کشـتيرانی جمهوری اسـالمی ايران و کارکنان و دريانـوردان زحمتکش 

آن در دريـا و خشـکی نيز سـرمايۀ اصلی ايـن ظرفيت راهبردی ملی هسـتند.
شکسـتن هيمنـۀ اسـتکبار جهانی با صـدور محمولۀ سـوخت مورد نياز به کشـور 
تحـت تحريـم ونزوئـال يکـی از دسـتاوردهای نـاوگان ملـی در دوران دشـوار اما 
سراسـر افتخـار و مقاومـت بـود کـه مورد عنايـت ويژۀ مقـام معظم رهبـری قرار 

گرفت.
بنابرايـن روز جهانـی دريانـوردی باتوجـه به اهميـت دو چندان نقـش حمل و نقل 
دريايـی در دوران هـای سـخت تحريم و بحران ناشـی از شـرايط انتشـار ويروس 
کرونـا در جهـان، جايـگاه رفيع تـالش دريانوردان غيـور ايرانی و فعـاالن عرصۀ 

دريايـی را بـه شـکلی مضاعف يادآور می شـود.
اينجانـب روز جهانـی دريانـوردی را به خانـوادۀ بزرگ گروه کشـتيرانی جمهوری 
اسـالمی ايـران تبريـک عـرض نمـوده، توفيـق روزافـزون تمامـی اعضـای اين 

خانـوادۀ بـزرگ را از خداونـد متعال خواسـتارم.

 
اميـر دريـادار »حبيب اهلل سـياری« معـاون هماهنگ کننده ارتـش جمهوری 
اسـالمی ايـران بـا صـدور پيامـی فرارسـيدن روز جهانـی دريانـوردی را بـه 
مهنـدس محمدرضـا مـدرس خيابانی مديرعامـل گروه کشـتيرانی جمهوری 

اسـالمی ايـران و کارکنـان اين شـرکت تبريـک گفت.
در متن اين پيام  آمده است:

روز جهانـی دريانـوردی فرصـت مغتنمـی اسـت بـرای تجليـل و قدردانـی 
از زحمـات کليـۀ قهرمانـان خسـتگی ناپذير و غيورمـردان عرصـۀ دريـا و 
دريانـوردی کـه بـا تـالش و همتـی سـتودنی، بـی هيـچ تـرس و هراسـی 
و بـا سـالح تـوکل بر خداونـد، توفنـده همچـون بـاد پهنه هـای اقيانوس ها 
و امـواج دريا هـا را در هـم می شـکافند تـا بـا حرکـت بـه سـوی افق هـای 
روشـن، فعاليـت صنعـت حمل و نقل دريايی کشـور عزيزمان حرکتی مسـتمر 

باشد. داشـته 
ضمن عرض تسـليت و تعزيت به مناسـبت ايام اربعين حسـينی و ماه صفر، 
فرارسـيدن روز جهانـی دريانـوردی را بـا گراميداشـت ياد و خاطرۀ شـهدای 
گرانقـدر عرصـۀ دريانوردی، محضـر جنابعالی و جامعۀ بزرگ دريايی کشـور 
تبريـک و تهنيـت عـرض نمـوده و سـربلندی و عـزت تمامی دريانـوردان و 
توفيـق روزافـزون جنابعالـی را در طريـق واليـت و خدمتگـذاری بـه نظـام 
مقـدس جمهـوری اسـالمی ايـران در ظـل توجهـات حضـرت ولـی عصـر 
)عـج( و تحـت زعامـت و رهبـری حکيمانـه مقـام معظـم رهبـری حضرت 

امـام خامنـه ای )مدظله العالـی( مسـئلت می نمايـم.

پیام مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
به مناسبت روز جهانی دریانوردی؛

نقش راهبردی صنعت 
کشتيرانی و جایگاه 
رفيع فعاالن دریایی

پیام معاون هماهنگ کنندۀ ارتش جمهوری 
اسالمی ایران به مناسبت روز جهانی دریانوردی؛

تجليل از قهرمانان 
خستگی ناپذیر 

غيورمردان عرصه دریا

حمل و نقل دریایی
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گـروه  مديرعامـل  و  مديـره  هيئـت  رئيـس  نائـب 
در  گفـت:  ايـران  اسـالمی  جمهـوری  کشـتيرانی 
سـال توليـد، پشـتيبانی ها و مانع زدايی هـا در جهت 
اجـرای فراميـن مقـام معظـم رهبـری تمـام تالش 
خـود را در مجموعـه کشـتيرانی جمهوری اسـالمی 
ايـران بـرای پشـتيبانی از توليـد بـه کار برده ايـم.

به گـزارش خبرنگار مـا، محمدرضـا مدرس خيابانی 
کـه در مراسـم گراميداشـت روز جهانـی دريانوردی 
سـخن می گفـت بـا بيـان اينکـه در سـال توليـد، 
اجـرای  جهـت  در  مانع زدايی هـا  و  پشـتيبانی ها 
فراميـن مقـام معظـم رهبـری تمـام تالش خـود را 
در مجموعـۀ کشـتيرانی جمهـوری اسـالمی ايـران 
کار  بـه  توليـد  از  پشـتيبانی  فراينـد  حفـظ  بـرای 
برده ايـم، تصريـح کـرد: نـاوگان ملـی کشـتيرانی 
بـا  کـه  دارد  تقاضـا  ايـران  اسـالمی  جمهـوری 
توجـه بـه توانمندی هـای ايـن نـاوگان، پشـتيبانی 
لجسـتيکی از توليـد کشـور بـا دسـت های توانـای 

دريانـوردان ايرانـی صـورت گيـرد. 
بـه  ايرانـی  نفتکش هـای  اعـزام  يـادآوری  بـا  وی 
ونزوئال در سـال گذشـته، افـزود: در سـال 99، پنج 
فرونـد نفتکـش ذيـل فشـار تحريمـی و تهديدهای 
دشـمنان بـه ونزوئـال اعـزام شـدند کـه دو فروند از 
آنهـا متعلق به کشـتيرانی جمهوری اسـالمی ايران 
بـود کـه پيـام ُپرمهـر رهبـر معظـم انقـالب را در 
پـی داشـت و ايـن به بـرگ زرينـی در تاريـخ حوزۀ 

دريايـی کشـور بدل شـد.
کشـتيرانی  اينکـه  اعـالم  بـا  خيابانـی  مـدرس 
جمهـوری اسـالمی ايـران بـا 54 سـال سـابقه و 
سـرمايۀ 2156 ميليـارد تومانـی و دارايـی به ارزش 
32 هـزار ميليـادر تومـان، 144 فرونـد شـناور فعال 
در اختيـار دارد، خاطـر نشـان کـرد: ايـن مجموعـه 
بيـش از 6500 نفر پرسـنل در اسـتخدام خـود دارد 
کـه ارزشـمندترين دارايـی آن محسـوب می شـوند.
وی بـا بيـان اينکـه کشـتيرانی جمهـوری اسـالمی 
ايـران هـم اکنـون 167 هـزار جعبـه کانتينـر بـه 
ظرفيـت 245 هـزار  TEU در اختيـار دارد، افـزود: 
ايـن دارايی هـا هم زمان با اسـتفاده در دريا در بخش 
حمل و نقـل ترکيبـی نيز مورد اسـتفاده هسـتند و در 
کنـار 131 واگـن مخـزن دار و 408 واگـن لبه کوتاه 
در حـال خدمت رسـانی بـه صاحبان کاال می باشـند.
ايـران  مديرعامـل کشـتيرانی جمهـوری اسـالمی 
سـال 1400 را سـالی موفـق بـرای مجموعۀ تحت 

مديريـت خـود ارزيابـی کـرد و گفت: در پنـج ماهۀ 
نخسـت سـال جـاری 43 درصـد رشـد در عمليـات 
حمل ونقـل دريايی را نسـبت به مدت مشـابه سـال 
قبـل تجربـه کرديـم کـه حاصـل آن درآمـد 421 

ميليـون دالری بـرای شـرکت بود.
وی سـهم کشـتيرانی جمهوری اسـالمی ايـران در 
حمـل و نقل و لجسـتيک کشـور را 21 درصد اعالم 
کـرد و ادامـه داد: تمـام ايـن دسـتاوردها در زمانـی 
اتفـاق افتـاده کـه کشـتيرانی جمهـوری اسـالمی 
ايـران تحـت شـديدترين تحريم های ظالمانـه قرار 

است. داشـته 
کشـتيرانی  اينکـه  بـه  اشـاره  بـا  مدرس خيابانـی 
از سـال 2008 تحـت  ايـران  جمهـوری اسـالمی 
تحريـم قـرار دارد و در سـال 2018 تشـديد شـده  
اسـت، تصريـح کـرد: از سـال 2018 بـه ايـن سـو 
تـوأم بـا تحريـم، حمالت تروريسـتی و سـايبری را 
نيـز تجربـه کرديم که در نـوع خود کم نظير اسـت. 
هم اکنـون نيـز شـناوری که سـال قبل مـورد حمله 
تروريسـتی قـرار گرفـت بـه تازگـی تعميـرات خود 
را بـه اتمـام رسـانده و بـه زودی به نـاوگان ملحق 

شـد. خواهد 
وی بـا يادآوری اينکه طی ايـن مدت تأمين قطعات 
نيـز بـه دشـواری صـورت گرفتـه اسـت، گفـت: با 
ايـن حـال بخش اعظم تعميرات شـناورها طی سـه 
سـال اخيـر در يـارد تعميراتـی متعلق به کشـتيرانی 
اسـت. شـده  انجـام  ايـران  اسـالمی  جمهـوری 

نائـب رئيـس هئيـت مديـرۀ کشـتيرانی جمهـوری 
اسـالمی ايـران، اشـاره ای نيز به موضـوع راهبردی 
تأميـن سـوخت کم سـولفور داشـت و در ايـن بـاره 
خاطر نشـان کرد: خوشـبختانه بـا کمـک پااليشـگاه 
شـازند اراک و سـازمان بنادر و دريانوردی 80 درصد 
از سـوخت مـورد نيـاز نـاوگان را در سـال گذشـته 
در داخـل تأميـن کرديـم و پيش بينـی ما اين اسـت 
کـه امسـال تا 95 درصد از سـوخت مـورد نياز را در 

داخـل تأميـن نماييم.
اينکـه  وجـود  بـا  داد:  ادامـه  رابطـه  ايـن  در  وی 
نسـبت به تأمين سـوخت از دسـت اندرکاران بسـيار 
سپاسـگزاريم، اما قيمت سـوخت داخلی بـا توجه به 
مسـئلۀ ماليـات بـر ارزش افـزوده و نيـز دور بـودن 
سـوخت  بـه  نسـبت  جنوبـی  بنـادر  از  پااليشـگاه 
خارجـی گران تـر اسـت کـه تقاضـا داريـم در ايـن 
زمينـه توجهـی ويژه صـورت گيرد و ايـن قيمت به 

نـرخ جهانـی نزديک شـود.
مـدرس خيابانـی در ادامۀ اظهارات خـود به موضوع 
محدوديت هـای بانکـی ناشـی از تحريم اشـاره کرد 
و گفـت: مـا از بانک هـای خارجی انتظـاری نداريم، 
امـا متأسـفانه برخی از بانک هـای داخلی نيـز بعضًا 
دسترسـی بـه منابـع مـا را محـدود می کننـد کـه 
بـا توجـه بـه مأموريـت ملـی کشـتيرانی جمهوری 
اسـالمی ايـران انتظـار داريم بـا حمايت مسـئوالن 
مربوطـه بـه ويـژه در سـازمان بنـادر و دريانـوردی 

ايـن مشـکالت رفع شـوند.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در مراسم روز جهانی دریانوردی؛

ناوگان ملی در حمایت از توليد داخل
 پيشرو است

حمل و نقل دریایی
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رتبۀ باالی نــاوگان تحت پرچم کشـور در 
جهان

درايـن مراسـم مديرعامـل سـابق سـازمان بنـادر و 
دريانـوردی از واگـذاری سـاماندهی جزايـر از سـوی 
شـورای عالـی امنيت ملـی به اين سـازمان خبـر داد.
بـه گـزارش خبرنـگار مـا؛ محمـد راسـتاد در مراسـم 
بـه  اشـاره  بـا  گراميداشـت روز جهانـی دريانـوردی 
تأکيـد آيـت ا... رئيسـی رياسـت محترم جمهـور مبنی 
بـر توسـعۀ اقتصاد دريامحـور گفت: ما از نظـر ناوگان 
مالکيـت تحـت پرچـم جـزء کشـورهای رتبه هـای 
باالی جهان هسـتيم که شـرکت ملـی نفتکش ايران 
در ميـان رتبه های اول تا پنجم و شـرکت کشـتيرانی 
جمهـوری اسـالمی ايـران رتبـه چهاردهم دنياسـت. 
وی افـزود: ظرفيـت بنـادر مـا 260 ميليون تن اسـت 
کـه 150 ميليـون تن آن مورد اسـتفاده قـرار می گيرد 

و ظرفيـت خالـی قابل توجهـی داريم. 
مدير عامل سـابق سـازمان بنـادر و دريانـوردی ادامه 
داد: اسـتقالل کشـور بايـد بـه گونـه ای رشـد يابـد و 
از  تـا  شـود  رفـع  ظالمانـه  تحريم هـای  هم زمـان 

ظرفيـت بنـادر اسـتفاده کنيـم. 
و  واردات  بـر  عـالوه  بايـد  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
صـادرات کاالهـای خودمـان بـه جـذب بـار سـاير 
و  کشـتيرانی  شـرکت های  بپردازيـم.  نيـز  کشـورها 
نفتکـش قبـاًل ايـن کار را می کردنـد اما بـا تحريم ها 

جـذب بـار خارجـی متوقـف مانـده اسـت 
راسـتاد تصريـح کرد: بـا ظرفيت خالی بنادر کشـور به 
دنبـال اين هسـتيم کـه کاالهـای ترانزيتـی را جذب 
کنيـم و بنـادر کانتينـری کشـور بـه بنـادر ترانشـيپی 
تبديـل شـوند. در حـال حاضر پهلوگيری کشـتی های 
کانتينـری در بنـادر مـا خصوصاً بندرعباس منع شـده 
برداشـته شـود ظرفيـت  اگـر تحريم هـا  اسـت کـه 

تبديـل شـدن به هـاب ترانشـيبی منطقـه را داريم 
صنايـع  بخـش  در  کـرد:  تأکيـد  راه  وزيـر  معـاون 
دريايـی و توليـد شـناور در داخـل به فاينانـس داخلی 
نيـاز داريـم در حـال حاضـر اگـر مديـران کشـتيرانی 
جمهـوری اسـالمی ايران و شـرکت ملـی نفتکش به 
شـرکت های کشتی سـازی بـزرگ دنيا برونـد تنها 10 
درصـد هزينـه را پرداخـت می کننـد و مابقـی توسـط 

سـازنده تأميـن می شـود. مـا هـم بايـد با حمايـت از 
ايـن شـرکت ها فاينانـس داخلـی را بـرای سـفارش 

سـاخت کشـتی راه انـدازی کنيم. 
در حمل و نقـل  آتـی  دهـۀ  دو  نيازهـای  گفـت:  وی 
دريايـی بـه کشتی سـازی های داخلـی اعـم از بخش 
خصوصـی و شـرکت های وابسـته بـه وزارت دفـاع و 
سـپاه ارائـه شـده اسـت و از نظـر کيفيـت و مديريت 
و سـرعت در توليـد از اين شـرکت ها راضی هسـتيم. 
راسـتاد از عزم سـازمان بنادر بـرای جايگزينی ناوگان 
ايرانـی بـا نـاوگان خارجـی فراسـاحل بـرای سـاخت 
تجهيـزات در ايـن بخـش خبـر داد و گفـت: مـا هـم 
در ايـن سـازمان از تسـهيالت وجوه اداره شـده برای 

انجـام ايـن عـزم حمايـت می کنيم 
ايـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه برنامه ريـزی بـرای 
نوسـازی ناوگان منطقه ای و سـنتی گفـت: اميدواريم 
محدوديت هـای  و  ظالمانـه  تحريم هـای  رفـع  بـا 

تحميلـی شـاهد رشـد صنايـع دريايـی باشـيم.  
مديـر عامل سـابق سـازمان بنادر و دريانـوردی گفت: 
در بخـش جزايـر سـال ها اختالفاتـی ميـان نهادهای 
مسـئول در سـازماندهی جزاير وجود داشـت امـا اخيراً 
در کارگروه سـاماندهی مرزهای شورای امنيت کشور، 
اجـرای طـرح سـاماندهی 35 جزيره به سـازمان بنادر 

محمد راستاد:
بـه  بایـد  کشـور  اسـتقالل 
گـــــونه ای رشــــد یابـد 
تحریـــــم های  هم زمـان  و 
از  تـا  شـود  رفـع  ظالمانـه 
ظرفیت بنادر اسـتفاده کنیم. 
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و دريانـوردی واگذار شـد کـه اين سـازمان موظف به 
تهيـۀ برنامـۀ عملـی بـرای سـاماندهی ايـن جزيره ها 

اعـم از نظامی، نفتی، تجاری و گردشـگری شـد.

تـــداوم رشد صنعت حمل ونقل دریــایی 
کشور

معـاون امـور دريايـی سـازمان بنـادر و دريانـوردی 
از تـالش ايـن سـازمان بـرای دور زدن و مقابلـه بـا 

داد تحريم هـا خبـر 
جليـل اسـالمی که در همــــايش گراميداشـت روز 
بيـان  بـا  می گفـت  سـخن  دريانـوردی  جهــــانی 
اينکـه در دو سـال اخيـر شـرايط کرونـا و تحريم هـا 
مهمتريـن مشـکالت صنعـت دريايـی بـود گفـت: 
نقـش حمل و نقـل دريايـی در اقتصاد کشـورها نقش 
80 تـا 90 درصـدی اسـت و در سـال های گذشـته 
شـد  باعـث  کشـور  دريايـی  مجموعه هـای  همـت 
لحظـه ای مسـير رشـد صنعـت حمل و نقـل دريايـی 
کشـور متوقـف نشـده و راه اقتصاد و تجارت کشـور 

هميشـه گشـوده باقـی بماند 
وی افـزود: اميدواريـم بـا رفـع تحريم هـا، شـرايط 
اقتصـاد کشـور مطلوب تـر شـود. سـازمان بنـادر و 
دريانـوردی در راسـتای کمـک بـه فعاليـت بخـش 
دريايـی کشـور اقدامـات گسـترده ای انجـام داد کـه 
بخشـی از آن دور زدن تحريم هـا، بخشـی مقابلـه 
بـا تحريم هـا و بخشـی هم احقـاق حقوق ايـران در 

نهادهـای بين المللـی دريايـی بـوده اسـت. 
معـاون امـور دريايـی سـازمان بنـادر و دريانـوردی 
ادامـه داد: در بحـث کرونا شـرايط بـرای دريانوردان 
رعايـت  و  جمعـی  همـت  بـا  کـه  شـد  سـخت تر 
پروتکل هـا و رعايت شـرايط کشـتی ها، ايـن بحران 
را پشـت سـر گذاشـتيم.  روند کاهش کرونا، شـرايط 
بـرای دريانـوردان راحت تـر کـرده اسـت. همـۀ  را 
85 هـزار دريانـوردی کـه شـرايط واکسيناسـيون را 

داشـته اند توانسـتند واکسـن را دريافـت کننـد. 
برنامه هـای  همـۀ  کـه  حالـی  در  افـزود:  اسـالمی 
و  بنـادر  سـازمان  آموزشـی  اقدامـات  و  حاکميتـی 
دريانـوردی انجـام شـد حملـۀ سـايبری داشـتيم اما 

کنـد.  سـخت تر  را  کار  نتوانسـت 
عضـو هيئـت عامـل سـازمان بنـادر و دريانـوردی 
جهانـی  سـازمان  سـفيد  ليسـت  در  ايـران  گفـت: 
دريانـوردی قرار داشـت و همۀ مدارک صـادره مورد 
تأييـد اين سـازمان قـرار گرفت. 50 هزار سـند در 6 
ماهـۀ 1400 در بخش هـای مختلف آموزشـی صادر 
شـد و در اختيـار دريانـوردان قـرار گرفـت تـا بتوانند 

بـه کسـب و کار ادامـه دهند. 
بـه گفتـۀ اسـالمی 110 نفـر از دانـش آموختـگان 
صنايـع دريايـی بـرای کارآمـوزی بـه شـرکت های 

کشـتيرانی اعـزام شـدند 
وی خاطرنشـان کـرد: 13.5 ميليـون جی تی ظرفيت 

حمل و نقـل دريايی تجاری ما اسـت. 
بـه گفتـۀ اسـالمی امسـال شـرايط خوبـی در حـوزۀ 
آلودگـی دريايـی نداشـتيم و 28 عمليـات امـداد و 

نجـات آلودگـی دريـا را انجـام داديـم.

تقدیـر از دریاییـان نمونۀ گروه کشـتیرای 
جمهـوری اسـالمی ایران

در مراسـم جشـن روز جهانی دريانـوردی از درياييان 
نمونـۀ گـروه کشـتيرانی جمهـوری اسـالمی ايـران 

تقدير شد.
بـه گـزارش خبرنگار ، در مراسـم جشـن روز جهانی 
دريانـوردی کـه در تاريـخ 20 مهرمـاه جـاری بـه 
ميزبانـی سـازمان بنـادر و دريانـوردی و بـا حضـور 
معـاون هماهنگ کننـدۀ ارتـش جمهـوری اسـالمی 
ايران، مديرعامل سـابق سـازمان بنادر و دريانوردی، 
مديـر عامـل کشـتيرانی جمهـوری اسـالمی ايـران، 
مديرعامـل شـرکت ملـی نفتکـش ايـران و مديـران 
ارگان هـا و شـرکت های دريايـی کشـور برگزار شـد، 
درياييـان نمونۀ گروه کشـتيرانی جمهوری اسـالمی 

ايـران مـورد تقديـر قـرار گرفتند.
از  مراسـم  ايـن  در  اسـت:  حاکـی  گـزارش  ايـن 
سـرمهندس مسـيب آقاجانی به عنوان پيش کسـوت 
نمونـۀ دريايـی، کاپيتـان منصـور زارعـی بـه عنوان 
مديـر نمونـۀ دريايـی، کاپيتـان حسـين شـوندی بـه 
عبدالرحيـم  ملـوان  و  نمونـۀ  پيش کسـوت  عنـوان 
هـالل بحـر بـه عنـوان ايثارگـر نمونۀ دريايـی گروه 

کشـتيرانی تقديـر شـد.
شـايان ذکر اسـت در بخـش ديگری از اين مراسـم، 
مديرعامـل  عنـوان  بـه  سـجده  مجيـد  کاپيتـان  از 
نمونـۀ شـرکت  کشـتيرانی حافـظ دريای آريـا تقدير 

بـه عمـل آمد.

سـازمان  دریایـی  امـور  معـاون 
دریانـوردی:  و  بنـادر 

سـازمان بنادر و دریانوردی 
در راسـتای کمـک به فعالیت 
کشـور  دریــــایی  بخـش 
انجـام  اقدامـات گسـترده ای 
دور  آن  از  بخشـی  کـه  داد 
زدن تحریـــــم ها، بخشـی 
مقابله با تحریم ها و بخشـی 
هـم احقـاق حقـوق ایـران در 
نهادهـای بین المللـی دریایی 

بوده اسـت. 
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مجمع عمومی ساالنۀ کشتيرانی جمهوری اسالمی ايران 
به سال مالی منتهی به 31 خردادماه 1400 سهام داران 

حقيقی و حقوقی در تاريخ 17 مهرماه 1400 برگزار شد.
رئيس هيئت مديره و مديرعامل  نائب  اين مراسم  در 
گروه کشتيرانی جمهوری اسالمی ايران گفت: عمليات 
حمل و نقل کشتيرانی جمهوری اسالمی ايران نسبت به 

سال گذشته 43 درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرنگار ما؛ مهندس محمدرضا مدرس خيابانی 
با بيان اينکه در سال 1399 علی رغم فشار تحريم های 
ظالمانه، دو فروند شناور های تانکر به نام های پتونيا و 
کالول برای صدور سوخت به ونزوئال ذيل فشار سنگين 
و تهديد های دشمنان اعزام شدند که حاصل اين اقدام، 
پيام ُپرمهر و محبت رهبر معظم انقالب به دريانوردان و 
کارکنان کشتيرانی جمهوری اسالمی بود که مايۀ افتخار 
و برگ زرينی در تاريخ کشتيرانی جمهوری اسالمی ايران 

بدل شد.
وی با اشاره به اينکه گروه کشتيرانی جمهوری اسالمی 
ايران در شرايط دشوار جنگ اقتصادی وظيفۀ پشتيبانی 
از نظام توليدی کشور را بر عهده دارد، افزود: با توجه 
به نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری 
به عنوان سال توليد، پشتيبانی و مانع زدايی ها، تالش 
مجموعۀ دست اندرکاران کشتيرانی جمهوری اسالمی 
ايران معطوف به ادای هر چه بهتر وظيفۀ پشتيبانی از 

اقتصاد کشور است.
اينکه  بيان  با  خود  اظهارات  ادامۀ  در  خيابانی  مدرس 
سابقۀ  سال   54 ايران  اسالمی  جمهوری  کشتيرانی 
درخشان در صنعت کشتيرانی بين المللی را داراست، خاطر 
نشان کرد: اين شرکت هم اکنون رتبۀ چهاردهم را در 
بخش حمل و نقل کانتينری در ميان شرکت های بزرگ 
حمل و نقل دريايی جهان در اختيار دارد اين در حالی است 
که فعاليت های عملياتی خود را ذيل محدود کننده ترين 

تحريم های تاريخ به سرانجام می رساند.
ثبتی کشتيرانی جمهوری  اينکه سرمايۀ  اعالم  با  وی 
ايران طبق مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده  اسالمی 
در  و  يافته  افزايش  تومان  ميليارد  به 2156  سال 99 
عملکرد  تشريح  در  است  رسيده  ثبت  به  جاری  سال 
گروه کشتيرانی طی سال مالی منتهی به 31 خرداد سال 
1400، گفت: سال گذشته به واسطۀ اثرات شيوع کرونا بر 
اقتصاد جهانی و به تبع آن حمل و نقل دريايی بين المللی 
به صورت عمومی و تحريم ها به صورت اختصاصی دچار 
کاهش عملکرد شديم که خوشبختانه طی سال جاری 

اين مسأله مرتفع شد.

مديرعامــل کشتيـــرانی جمهـــوری اسالمی ايران 
محدوديت های تحريمی را عاملی دست و پاگير برای 
فعاليت مجموعۀ تحت مديريت خود ارزيابی کرد و ادامه 
داد: تحريم ها تأمين قطعات مصرفی شناور ها را برای ما 
دشوار ساخته است همچنين هزينه های بيمه ای را به 

شدت افزايش داده است.
وی با بيان اينکه يکی از مشکالتی که تحريم می توانست 
برای ما ايجاد کند در تأمين سوخت کم سولفور بود، افزود: 
موفق  مربوطه  دست اندرکاران  همت  با  و  خوشبختانه 
شديم تا 80 درصد از نياز ناوگان به سوخت کم سولفور را 
با کمک پااليشگاه شازند اراک مرتفع سازيم که اميدواريم 
طی سال جاری اين مقدار را به 95 درصد افزايش دهيم.

جمهوری  کشتيرانی  گروه  مديره  هيئت  رئيس  نائب 
اسالمی ايران با تأکيد بر اينکه محدوديت در مبادالت 
بانکی يکی از اثرات تحريم است به معضل تحريمی مهم 
ديگری اشاره کرد که طی سال 99 گريبانگير کشتيرانی 

جمهوری اسالمی ايران شد.
با  ايران  مديرعامل گروه کشتيرانی جمهوری اسالمی 
تأکيد بر اينکه عمليات حمل و نقلی کشتيرانی طی سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد افزايش 
اين  داد: درآمد حمل و نقلی سال 99  ادامه  يافته است، 
شرکت حدود 563.4 ميليون دالر بود، اما طی پنج ماهه 
درآمد  ايران  اسالمی  جمهوری  کشتيرانی  جاری  سال 
ناشی از حمل و نقل خارجی به حدود 431 ميليون دالر 
رسيده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

100 درصدی را نشان می دهد.

مجمع عمومی ساالنۀ کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران برگزار شد؛

رشد 43 درصدی عملکرد ناوگان ملی
 در 5 ماهۀ اول سال 1400

مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  نائب   
گروه کشتیـــرانی جمهوری اسالمی ایران:

نام گذاری سال جاری  به  با توجه   
از سوی مقــــام معظم رهبری به 
عنوان ســال تولید، پشتیبــانی و 
مانع زدایـــی ها، تالش مجمـــوعۀ 
دست اندرکاران کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران معطوف به ادای هر 
چه بهتر وظیفۀ پشتیبانی از اقتصاد 

کشور است.
 

حمل و نقل دریایی
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تسهيالت  به  اشاره  با  نيز  مالی  تأمين  حوزۀ  در  وی 
ارزی دريافتی اين شرکت برای خريد دارايی ها، خاطر 
نشان کرد: طی سال مالی گذشته موفق شديم با وجود 
محدوديت هايی که به آنها اشاره شد مبلغ 175 ميليون 
دالر از تسهيالت دريافتی را بازپرداخت کنيم که اميدواريم 
اين روند تداوم يابد در کنار اين بازپرداخت صورت گرفته 
مبلغ 747 ميليون دالر از تسهيالت دريافتی در سنوات 

گذشته مجدداً استمهال شده است.
جمهوری  کشتيرانی  گروه  مديرۀ  هيئت  رئيس  نائب 
اسالمی ايران با تأکيد بر اينکه اين گروه عموم ملزومات 
در حال  تأمين می کند، گفت:  داخل کشور  در  را  خود 
حاضر از سوخت که پيش تر به آن اشاره شد گرفته تا 
رنگ، روغن، مواد شيميايی و ... را از داخل و از سوی 

توليدکنندگان داخلی تأمين می کنيم.
وی با اشاره به فعاليت مجدد مؤسسۀ آموزشی کشتيرانی 
جمهوری اسالمی ايران طی يک سال و نيم اخير، افزود: 
در بخش نيروی انسانی نيز نگاه ما به داخل است به 
شکلی که در حال حاضر 100 درصد کارکنان دريايی و 

خشکی کشتيرانی ايرانی هستند.
مديرعامل گروه کشتيرانی جمهوری اسالمی ايران در 
ادامۀ اظهاراتش به وضعيت ناوگان کشتيرانی اشاره و 
خاطر نشان کرد: کشتيرانی جمهوری اسالمی ايران 150 
شناور فعال در اختيار دارد که 32 فروند از آنها فله بر، 30 
فروند کانتينری، 22 فروند حمل کاال های عمومی، 18 
فروند فراساحل، خدماتی و مسافری، دو فروند رو-رو و 
سه فروند بارج هستند که ظرفيت آنها برابر با 5.3 ميليون 

تن و 175 هزار TEU کانتينر است.

وی به همکاری با شرکت ايزوايکو برای توليد شناور اشاره 
کرد و گفت: طبق توافقات صورت گرفته اين شرکت دو 
فروند شناور فله بر را برای کشتيرانی جمهوری اسالمی 
ايران خواهد ساخت اين در کنار توافقنامۀ ساخت سه 
فروند شناوری است که شرکت صدرا ساخت آنها را برای 

کشتيرانی دريای خزر عهده دار خواهد شد.
مدرس خيابانی در پايان به افتخارات کسب شده از سوی 
گروه کشتيرانی جمهوری اسالمی ايران طی سال 99 
پرداخت و گفت: در حالی که مديرعامل و برخی ديگر از 
مديران ارشد گروه کشتيرانی جمهوری اسالمی ايران از 
سوی دولت متخاصم ترامپ در سال 99 تحريم شدند، اما 
اين گروه موفق شد در ميان صد شرکت برتر ايران رتبه 
خود را ارتقاء بخشد و از رتبه سی و يکمين شرکت برتر 

ايران به سکوی 26 صعود نمايد.
شايان ذکر است در پايان مجمع عمومی عادی ساليانه 
مالی  ايران، صورت های  اسالمی  جمهوری  کشتيرانی 
شرکت اصلی و تلفيقی سال مالی منتهی به 1400/3/31 
شرکت کشتيرانی جمهوری اسالمی ايران به تصويب 

رسيد.
همچنين، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1401/3/31 
انتخاب گرديد، ضمنا روزنامۀ اطالعات به عنوان روزنامۀ 
رسمی انتخاب و با رعايت مادۀ 90 اصالحی قسمتی از 
قانون تجارت مقرر شد 73 ريال سود به ازاء هر سهم و در 
مجموع معادل يک ميليون و 573 هزار  و 880 ريال بين 

سهام داران تقسيم شود.

مهندس مدرس خیابانی:
ایران  اسالمی  کشتیرانی جمهوری 
1۵0 شناور فعال در اختیار دارد که 
فروند  فله بر، ۳0  آنها  از  فروند   ۳2
کانتینری، 22 فروند حمــل کاال های 
عمومـــی، 1۸ فـــروند فراساحل، 
خدماتی و مسافری، دو فروند رو- رو

 و سه فروند بارج هستند که ظرفیت 
آنها برابر با ۵,۳ میلیون تن و 1۷۵ 

هزار TEU کانتینر است.
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پنـج دهۀ پيـش، بنادر و پايانه های آبی کشـور شـاهد 
تـردد سـنگين نـاوگان خارجـی بـه دليل فقـدان يک 
نـاوگان ملـی بـود. در همين راسـتا بـه دليـل ناتوانی 
در پذيـرش بنـادر کشـور در آن روزهـا، کشـتی های 
ورودی بعضـاً ماه هـا درلنگرگاه هـا پهلـو می گرفتنـد. 
ايـن کار باعـث شـد تأسـيس يـک کشـتيرانی ملـی 
به نـام کشـتيرانی آريـا بـه فکـر متوليـان وقـت ادارۀ 
کشـور خطورکنـد. در ايـن راسـتا  روز 12 مردادمـاه 
نماينـدگان  حضـور  بـا  نشسـتی  در   1346 سـال 
بانک هـای ملـی، صادرات، توسـعۀ صنعتـی معدنی و 
نماينـدۀ سـازمان برنامـه و بودجه و تنها سـرمايه گذار 
حقيقـی آن بـه تصويـب رسـيد و شـرکت در مرحلـۀ 

شـهريورماه  دوم  روز  در  کـه  گرفـت  قـرار  ثبت نـام 
فعاليـت رسـمی آن آغـاز شـد.

خرید کشتی 
ايـن شـرکت در سـال های آغازيـن فعاليـت بـا خريد 
تعـدادی کشـتی  توسـعه و گسـترش يافـت اّمـا توان 
رقابـت بـا خارجی ها را نداشـت تا اينکـه وقوع انقالب 
اسـالمی خـون تـازه ای را در رگ هـای ايـن نـاوگان 
جاری سـاخت. کشـتيرانی جمهوری اسـالمی ايران با 
فعاليـت در دوران جنـگ تحميلی نام خـود را در تمام 
جهـان ُپـرآوازه سـاخت و بـه رقابـت بـا شـرکت های 
بـزرگ برخاسـت و به عنـوان خط دوم دفاعی کشـور 

به بهانۀ پنجاه و چهارمین سال تأسیس کشتیرانی؛

خط اّول دفاعی در برابر تحریم

]   مهندس حسن سوری [      

در دوران سـال جنـگ تحميلی لقـب گرفت.
در دهـۀ 60 تـا 70 کشـتيرانی جمهـوری اسـالمی 
ايـران طبـق جـداول موجـود رتبـۀ  اول شـرکت های 
حمل ونقـل دريايـی خاورميانـه را بـه خـود اختصاص 

داد.

رشد و بالندگی پس از انقالب
بـه طور کلی پس از پيروزی انقالب اسـالمی شـرايط 
سـير طبيعـی خـود را بـرای کشـتيرانی طـی می کرد 
تـا ايـن کـه جنگ تحميلی برکشـور سـايه گسـتراند. 
منطقـۀ جنوبـی کشـور بـه  خصـوص بنـادر شـمال 
خليج فـارس کـه ناوگان تجـاری در آنهـا حضور فعال 

حمل و نقل دریایی
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داشـت تحت تأثير سـايۀ جنـگ قرار گرفت و دشـمن 
کـه در جبهه هـای نبـرد ضربات سـختی از رزمندگان 
بـه کشـتی های  بـود حملـه  کـرده  دريافـت  ايـران 
کار  دسـتور  در  را  بی دفـاع  نفتکش هـای  و  تجـاری 
شـرورانۀ خـود قـرار داد. در اين ميان نـاوگان خارجی 
بـا الهـام از دسـتورات ديکتـه ای اسـتکبار جهانـی که 
شـرايط را بـر وفق مـراد نمی ديد از حضـور  در منطقۀ 
ياد شـده سـرباز زد اما کشـتيرانی در صحنه ماند و در 
ايـن گيرودار چند فروند از کشـتی های نـاوگان هدف 
حمـالت ناجوانمردانـه قـرار گرفتند و در ايـن رهگذر 
دريادالنـی شـجاع نيز بـه خيل شـهدای گلگون کفن 

کشـور پيوستند.
ايـن جنـگ درس هايـی نيـز بـرای نـاوگان تجـاری 
بـه همـراه داشـت. اين کـه می بايسـت چشـم اميـد 
خودکفايـی  بـرای  و  برگرفتـه  آب هـا  سـوی  آن  از 
کمـر همـت بسـت. در آن روزهـا سـاده ترين اقـالم 
مـورد نيازکشـتی ها بـه خصـوص قطعـات مـورد نياز 
تعميراتـی همـه از خـارج تأميـن می شـد. امـا در يک 
عـزم همگانـی دسـت های نيـاز بـه داخـل چرخيـد و 
خودکفايـی سـرلوحۀ فعاليت هـا قـرار گرفـت. بخـش 
تدارکاتـی و تا حدودی تعميراتی و سـوخت کشـتی ها 
بـا تأميـن از منابع داخلـی گام های مؤثری برداشـتند.

تأمین نیروی انسانی 
گرايـش به تأميـن  نيروی دريانـورد از داخل باتوجه به 
توانمندی مؤسسـات آموزشـی دريايی کشـور بيشـتر 
شـد و شـرايط جـذب نيـرو از منابـع داخلـی کشـور 
فراهـم گرديـد و خوشـبختانه امـروز در کشـتی های 

نـاوگان نيروهـای متخصـص ايرانـی حضـور دارند.
بـا اين توصيـف در دهه هـای اخير کشـتيرانی قربانی 
تحريم هـای ناجوانمردانـه ای شـده کـه هيـچ دخالتی 
در منشـأ آنها نداشـته اسـت. زورگويان جهانی سـعی 
نشـانه  را  کشـور  اقتصـادی  دروازه هـای  تـا  کردنـد 
دور  ناخواسـته  شـرايط  ايـن  از  کشـتيرانی  و  رونـد 
نمانـده اسـت. اّمـا نـاوگان ملـی تحـت هر شـرايطی 
بـه فعاليـت خـود ادامـه داد. در ايـن راسـتا بـه همت 
دريـادالن کشـتيرانی خواسـتۀ آنهـا محقـق نشـد و 
برنامـۀ  نتوانسـت  آنـان  ناجوانمردانـۀ  تحريم هـای 
اگرچـه  مواجـه سـازد.  بـا خلـل  را  نـاوگان  توسـعۀ 
خواسـت آنهـا زمين گيـر کـردن نـاوگان بـود کـه به 
اجـرای  و  ايرانـی  کاردان  و  زبـده  نيروهـای  همـت 
طرح هـای مختلـف آرزوی آنهـا نقـش بـرآب شـد.
در بحث سـاخت و تجهيزکشـتی، کشـتيرانی هم صدا 
بـا مديريت کالن کشـور براين عقيده بـود که صنايع 
سـاخت و تجهيز کشـتی در کنار سـواحل کشـور بايد 
شـکوفا شـود از ايـن رو بـا رويکـرد حمايـت از صنايع 
داخلی، سـفارش سـاخت کشـتی به صنايـع داخلی در 
دسـتور کار قـرار داد ولـی متأسـفانه بـه داليلـی کـه 
پرداختـن بـه آن در ايـن مجـال نمی گنجـد آن طـور 
کـه بايـد و شـايد صنايع داخلـی نتوانسـتند جوابگوی 

ايـن نياز باشـند.
در بخـش تعميـرات کشـتی بـا شـکل گيری شـرکت  

تعميـرات کشـتی پرشـيا هرمـز توسـط نـاوگان ملی 
بخـش  در  پوشـيد.  عمـل  جامـۀ  نـاوگان  نيازهـای 
تدارکات کشـتی ها کـه در دهه های اوليه از آن سـوی 
آب هـا تأمين می شـد بـه کمک صنايـع و کارخانجات 
داخلـی نيـز بخـش عظيمـی از ايـن نيـاز از صنايع و 
کارخانجـات داخلـی درحـال تأميـن شـدن اسـت. در 
بخـش سوخت رسـانی نيز نـاوگان ملـی بـا راه اندازی 
صنعـت بانکرينگ در سـلخ قشـم بـر اين مشـکل تا 

حـدودی غلبـه کرد.

آینده نگری 
بـرای ترسـيم افـق آينـدۀ کشـتيرانی در پسـاتحريم 
چالش هـای فراروی اين شـرکت بايـد واکاوی و مورد 
تجزيـه و تحليـل قرارگيـرد. مهم تريـن چالش هـای 
کشـتيرانی در 20 سـال آينده اجرای مقررات ُپرهزينه 
ماننـد کاهـش قابل توجـه انتشـار گازهـای آالينـده، 
حفاظـت  و  کشـتی ها  ايمنـی  تـوازن،  آب  بازيافـت 
محيط زيسـت اسـت اگرچـه نـاوگان مـا نيز بـه دليل 
فعاليـت برون مـرزی همـگام بـا ديگـر ناوگان هـای 
تجـاری دنيـا اين اهـداف را دنبال می کنـد اما رعايت 
اصولـی ايـن قوانيـن ضامـن بقـای مـا در آب هـای 
بين الملـل بـه عنـوان يـک نـاوگان مطـرح  اسـت. 
در ايـن ارتبـاط می تـوان به برنامـۀ راهبـردی ناوگان 
ملـی اشـاره کـرد کـه در يـک برنامـۀ پنج سـاله افق 

توسـعه يافتگی را بيـش از پيـش روشـن می کنـد.
يقيـن دارم کـه کابـوس تحريم هـا در نهايـت از بدنۀ 
خانـوادۀ بـزرگ دريايـی کشـور رخـت برمی بنـدد. به 
هميـن جهـت بايـد بـرای روزهـای پسـاتحريم آماده 
شـد. بايـد نـاوگان تجاری کشـور را به جايـگاه اصلی 
خـود بازگردانيـم و بـه عنـوان يـک شـرکت مطـرح 

ترابـری دريايـی در عرصـۀ جهانـی فعال باشـيم.
به هر روی سرنوشـت کشـتيرانی را از بدو تأسـيس تا 
بـه امـروز می بايسـت بـه برهه هـای مختلف تقسـيم 
کـرد و هـر برهه خاص زمانی را براسـاس شـرايط آن 

روز بررسـی کرد.
1- از بـدو تأسـيس يعنـی سـال 1346 تـا شـروع 

سـال)1357(؛  اسـالمی  انقـالب 
جنـگ  شـروع  آن  متعاقـب  و   1357 سـال  از   -2
تحميلـی تـا پايـان جنـگ يعنـی دوران سـازندگی؛ 
3- از زمـان شـروع تحريم هـای ناجوانمردانـه تـا بـه 

امروز. 
زمانـی کشـتيرانی  برهه هـای  ايـن  از  در هـر يـک 
شـرايط خاصـی را تجربـه کـرده اسـت کـه فـراز و 

گرفـت. قـرار  بررسـی  مـورد  آن  نشـيب های 
بـه هـر روی کشـتيرانی جمهـوری اسـالمی ايـران 
می بايسـت مثـل هميشـه تاريـخ حيـات خـود بـرای 
صيانـت از دروازه هـای اقتصـادی کشـور در عمـل به 
نقـش راهبـردی خـود تـالش نمايـد همان گونـه که 

تاکنـون چنيـن عمـل کرده اسـت.
اميـد که پرچم پرافتخار ايران اسـالمی چون هميشـۀ 
برفراز کشـتی های نـاوگان کشـتيرانی در اقصی نقاط 

جهان نـام ايران را به اهتـزاز درآورد.

نیـروی  تــــأمین   بـه  گرایـش 
دریانـورد از داخـل باتوجـه بـه 
آموزشـی  توانمندی مؤسسـات 
دریایـی کشــــور بیشـتر شـد 
و شـرایط جـذب نیـرو از منابع 
داخلـی کشـور فراهـــم گردیـد 
در  امـروز  خوشبختــــانه  و 
کشتی های نــــاوگان نیروهای 
متخصص ایرانی حضـور دارند.

در بخـش تعمیـرات کشـتی بـا 
تعمیـرات  شـرکت   شـکل گیری 
توسـط  هرمـز  پرشـیا  کشـتی 
نـاوگان ملـی نیازهـای نـاوگان 

جامۀ عمل پوشید.
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شـرکت کشـتیرانی دریــــای خـزر عنوان 
کشـتیرانی  تجـاری  نـاوگان  بزرگ تریـن 
منطقه دریـای خزر را در اختیـار دارد. چگونه 

بـه ایـن جایـگاه دسـت یافته اسـت؟
کشـتيرانی دريـای خـزر هـم به لحـاظ کمـی و هم به 
لحـاظ کيفـی بزرگ ترين نـاوگان کشـتيرانی در دريای 
خـزر اسـت. بـه عبارتـی، ايـن شـرکت هـم بيشـترين 
تعـداد شـناور و هـم باالتريـن تناژ بـار و تعداد سـفر را 
در دريـای خـزر در اختيـار دارد. کشـتيرانی دريـای خزر 
موفق شـده اسـت به معتبرتريـن کشـتيرانی در منطقه 
دريـای خـزر تبديـل شـود. ايـن اعتبـار بـا برنامه ريزی 
دقيـق شـامل تقويـت کنتـرل بر حرکـت کشـتی ها از 
جملـه کنتـرل ظرفيـت در تمـام مسـيرها، شناسـايی 
ظرفيـت بنـادر مقصـد و مبـدأ و برنامه ريـزی حرکـت 
کشـتی ها بر اسـاس ظرفيت های واقعی و در دسـترس 
و توانايی بنادر در تخليه و بارگيری شـناورها و اسـتفاده 
از تمـام ظرفيـت ايـن بنـادر بـرای سـفر دريايـی بـا 
ظرفيت باال و سـرعت قابل قبول، کسـب شـده اسـت.

در جهت توسـعه نـاوگان چـه برنامه هایی را 
در دسـت اقدام دارید؟

بـر اسـاس سـند چشـم انداز سـال 1404 که بـه عنوان 
برنامه  راهبردی در گروه کشـتيرانی جمهوری اسـالمی 
ايـران در حال اجراسـت؛ قصـد داريم ناوگان را توسـعه 
دهيـم. سـن برخـی شـناورها در حـال افزايش اسـت و 
بايـد نوسـازی شـوند در عين حال کشـتی های جديد با 
ظرفيـت و قابليت های جديـد نيز بايد خريداری شـوند. 
بـه همين جهـت با همـکاری معاونـت توسـعه ناوگان 
گـروه کشـتيرانی جمهوری اسـالمی ايـران اقداماتی را 

کاپیتان داود تفتی در گفت گو با پیام دریا اعالم کرد:

ایران  در جایگاه نخست
 کشتيرانی در دریای خزر

برای خريد شـناورهای جديـد آغاز کرده ايـم و به زودی 
برخـی از ايـن شـناورها به نـاوگان اضافه خواهند شـد.

بـه تازگی بـه بـازار حمل و نقل منطقـه ای نیز 
وارد شـده اید. در ایـن رابطه بیشـتر توضیح 

دهید.
طـی سـال های اخيـر فعاليـت در بخش بـار بين المللی 
را افزايـش داده ايـم. بـه هر حال نياز کشـور به صادرات 
و واردات از طريـق دريـای خـزر محدود اسـت بنابراين 
حمـل بـار بين المللـی را توسـعه داده ايـم و بازارهـای 
مسـير  در  ترانزيـت  بـازار  کرده ايـم.  ايجـاد  را  جديـد 
بـه غـرب، فضـای  و شـرق  کريـدور شـمال-جنوب 
و  افغانسـتان  فعاليت هاسـت.  توسـعه  بـرای  مناسـبی 
عـراق دو کشـوری هسـتند کـه مبـادالت کااليی خود 
بـا کشـورهای حـوزه CIS را از مسـير ترانزيتـی ايران 
و دريـای خـزر حمـل می کننـد. بـه صورتـی کـه بنادر 
شـمالی ايـران عماًل بنـادر افغانسـتان نيز هسـتند. اين 
کشـور از طريـق اين بنـادر و در همکاری با کشـتيرانی 
دريـای خـزر، خشـکبار توليـدی خـود را به کشـورهای 
CIS صـادر می کنـد و اقالمـی ديگـر را وارد می کنـد. 
عـراق نيـز گندم مورد نياز خـود را از ايـن طريق تأمين 
می کنـد. البتـه بـا مشـکالتی کـه در افغانسـتان پيـش 
آمـده، تـا حـدودی رونـد فعاليت ها ُکند شـده اسـت که 

اميدواريـم بـه زودی بـه روال عـادی برگردد.

برنامـه مهمـی که بـه تازگـی اجـرا کرده اید 
توسـعه حمل و نقـل کانتینـری در دریای خزر 
اسـت کـه تـا پیـش از ایـن بـه آن توجـه 

نمی شـد. در ایـن رابطـه چـه اقداماتـی را 

کشـتیرانی دریـای خـزر چنـدی پس از فروپاشـی شـوروی آغـاز به کار کـرد تـا در وضعیت نوین دریـای خزر نسـبت به حمل و نقـل تجاری 
بیـن کشـورهایی کـه اکنـون از دو به پنج کشـور افزایش یافتـه بودند، اقـدام کند.

بـه عبارتـی این کشـتیرانی نخسـتین شـرکت حمل و نقل دریایـی در دریـای خزر بود کـه راه اندازی شـد و امروز نیـز بزرگ ترین کشـتیرانی 
در ایـن دریاسـت و شـناورهای آن در میـان تمام بنـادر منطقه در حال تردد هسـتند.

امـا دریـای خـزر منطقـه ای راهبـردی در آینـده تجـاری جهان اسـت و به نظر می رسـد بـا راه اندازی پـروژه یک کمربنـد- یک راه از سـوی 
چیـن و همچنیـن تالش هـای دامنـه دار هند برای در اختیار گرفتن سـهم بیشـتری از بازار روسـیه و کشـورهای حوزه CIS، ایـن دریا اهمیت 
مضاعفـی در تجـارت جهانـی پیدا کند. کشـتیرانی دریای خزر وابسـته به گروه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران این ظرفیـت را دارد که 

بـه عنـوان حمل کننـده اصلی کاال در ایـن دریا نقشـی حیاتی در آینـده تجاری آن بـازی کند.
بر این اساس گفت و گویی را با کاپیتان داوود تفتی مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر ترتیب داده ایم که ماحصل آن را می خوانید.

حمل و نقل دریایی
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صورت داده اید؟
در حـوزه حمل و نقـل کانتينـــــری دو مؤلفـه بنيـادی 
»زمـان« و »هزينـــه حمـل« را کنتـــرل کرده ايـم. 
طـی يک سـال اخيـر انـواع کانتينرهـا مانند خشـک و 
يخچالـی را فعـال کرديـم، همچنيـن برای حمـل مواد 
شـيميايی در مسـير روسـيه، کانتينرهـای مجهـز بـه 
فلکسـی تانـک خريـداری شـده و در اختيـار صاحبـان 

کاال قـرار گرفتـه اسـت.
ديگـر اقــــدامی کـه در جهـت تـــوسعه حمل و نقـل 
کانتينـری در دريـای خـزر و بنادر شـمال کشـور انجام 
داده ايـم، راه اندازی سـرويس سـريع خدمـات کانتينری 
اسـت. کشـتيرانی دريـای خـزر بـا اسـتفاده از شـبکه 
وسـيع خدماتـی گـروه کشـتيرانی جمهـوری اسـالمی 
ايـران در سراسـر ايـران به ويـژه در بنـادر جنوبـی و 
اقتصـادی ماننـد اصفهـان، تهـران و مراغـه،  مراکـز 
کاال  صاحـب  کـه  اسـت  کـرده  فراهـم  را  زمينـه ای 
همزمـان بـا انجـام فرايند گمرکـی حمـل کاالی خود، 
آن را در درون کانتينـر قـرار داده و بـه بنـادر شـمالی 
جهـت حمـل بـه مقصـد صادراتی ارسـال کنـد. به اين 
شـکل هزينه هـای انبارداری در بنادر شـمال کشـور به 

پايين تريـن حـد خـود رسـيده اسـت.
ظرفيـت  کـه  اسـت  ايـن  مـا  اعتقـاد  حـال  ايـن  بـا 
حمل و نقـل کانتينـری در دريـای خـزر بارهـا و بارهـا 
بيـش از وضعيـت کنونـی اسـت. متأسـفانه تحريم هـا 
بـه مانعـی بـرای رونـق گرفتـن دو کريـدور ترانزيتـی 
شـمال-جنوب و شـرق بـه غـرب بـدل شـده اند. اما با 
رفـع ايـن تحريم ها و بـا ظرفيت هـای بالفعـل و بالقوه 
موجود در بنادر شـمال کشـور و کشـتيرانی دريای خزر، 
آينـده حمل و نقـل کانتينـری در دريـای خـزر بسـيار 

روشن خواهد بود.
بـه هـر حـال بـا فعـال شـدن کريدورهـای يـاد شـده، 
ترانزيـت کاال از هنـد بـه روسـيه از طريق بنـدر چابهار 
و بندرعبـاس بـه بنـادر شـمالی، ارزش بسـيار بااليی را 

ايجـاد می کنـد.   

کشـتیرانی دریـای خـزر چگونـه می توانـد 
بخشـی از ابـر پروژه یـک کمربنـد- یک راه 
در منطقـه دریای خـزر باشـد؟ در این زمینه 

چـه اقداماتـی صـورت گرفته اسـت؟
کشـتيرانی دريـای خـزر بـه خوبـی می توانـد بخـش 
مهمـی از ايـن مسـير در حـوزه دريـای خـزر و دريـای 
سـياه باشـد. پيـش از شـيوع کرونـا تفاهم نامـه ای بين 

ايـران، قزاقسـتان و چيـن بـرای حمـل کاال در مسـير 
يـک کمربند-يـک راه امضـا شـد امـا شـيوع کرونـا 
اجـرای ايـن تفاهم نامه را بـا اختالل مواجـه کرد. علت 
ايـن امر اجـرای پروتکل های بهداشـتی بـود که هزينه 
حمـل و هزينـه زمـان خط راه آهـن از چين بـه دريای 
خـزر را افزايـش داد. امـا قطعـاً بـا پايان پاندمـی، رونق 
بـه ايـن خط آهن بـاز می گردد چـرا که ايـن خط يکی 
از بـه صرفه تريـن بخش هـای ابر پروژه يـک کمربند-
يـک راه اسـت. البتـه بـه تازگـی و بـا افزايـش هزينـه 
حمـل کانتينـر از آسـيا به اروپـا اين خط رونقی نسـبی 
گرفتـه اسـت مثـاًل هميـن حـاال يکـی از کشـتی های 
 TEU 98 کشتيرانی دريـــای خزر در حــــال حمل

کانتينر در اين مسير است.

از مهم تریـن بازارهـای دریـای خـزر بـازار 
بـزرگ روسـیه اسـت. نـوع فعالیت شـما در 

ایـن مسـیر چگونه اسـت؟
بـا اطمينـان به شـما می گويم کـه در حـوزه حمل و نقل 
کاال به روسـيه از طريق دريای خزر، کشـتيرانی دريای 
خـزر بزرگ تريـن و توانمندتريـن نـاوگان در دسـترس 
اسـت. اين کشـتيرانی به عنوان بخشـی از گروه بزرگ 
کشـتيرانی جمهوری اسـالمی ايران امکانات اين گروه 
را از دريـای عمـان و خليج فـارس تا بنادر شـمال ايران 
بـرای حمل و نقـل کاال بـه روسـيه در اختيـار دارد. ايـن 
گـروه راهبـردی، بنـدر سـاليانکای روسـيه در حاشـيه 
دريـای خـزر را نيـز در اختيار خـود دارد که بندر بسـيار 
وضعيـت  توانمندی هـا  ايـن  ترکيـب  اسـت،  خوبـی 
کشـتيرانی دريـای خـزر و ايـران را بـرای حمل و نقـل 

کاال به روسـيه بسـيار مطلوب سـاخته اسـت.  
  

کشـتیرانی دریای خزر با استفاده 
از شـبکه وسـیع خدماتـی گـروه 
کشتیــــرانی جمهوری اسـالمی 
ایران در سراسـر ایران به ویژه در 
بنادر جنوبـی و مراکـز اقتصادی 
ماننـد اصفهـان، تهـران و مراغـه، 
زمینـه ای را فـــراهم کرده اسـت 
کـه صاحـب کاال هم زمان بـا انجام 
فراینـد گمرکـی حمـل کاالی خود، 
آن را در درون کانتینـر قـرار داده 
و بـه بنـادر شـمالی جهـت حمـل 
بـه مقصـد صادراتی ارسـال کند. 
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فريدون کنـار،  نوشـهر،  اميرآبـاد،  انزلـی،  بنادرآسـتارا، 
کاسـپين، ترکمـن و بندر نفتی نکا؛ بنـادر اصلی و تجاری 
ايـران در حاشـيۀ دريای خزر هسـتند. اين بنـادر به لحاظ 
تجهيـزات در وضعيـت مناسـب و در حـد اسـتانداردهای 
بين المللـی قـرار دارنـد. انـواع تجهيـزات بـرای تخليـه 
و بارگيـری غـالت از جملـه مکنده هـا، جنـرال کارگـو 
ماننـد جرثقيل هـای سـاحلی و بـزرگ و کانتينـری مثل 
گنتـری  کريـن و ريـچ اسـتاکر در ايـن بنادر نصب شـده 
و در حـال خدمات دهـی بـه شـناورها و صاحبـان کاال 
هسـتند. همچنيـن انـواع کاالهـا در ايـن بنـادر تخليه و 
بارگيـری می شـوند از جملـه نفـت و محصـوالت نفتی، 
روغن، کاالهای اساسـی و خوراکـی، يخچالی، کانتينری 
و جنـرال کارگـو؛ برای تمامی ايـن کاالها امکانات تخليه 

و بارگيـری موجود اسـت.
در بنـدر اميرآبـاد بـه عنـوان بزرگ تريـن بنـدر ايـران در 
شـمال کشـور و يکـی از پنج بندر بزرگ کشـور، نسـبت 
بـه وضعيـت دريای خـزر که اصـواًل يک درياچه اسـت، 
عمـق بسـيار خوبـی را بـرای شـناورها فراهـم کرده ايم. 
هم اکنـون ايـن بنـدر تـا 5 /4 متـر در پـای اسـکله عمق 
دارد کـه در ميان بنادر حاشـيه دريای خزر در کشـورهای 
همسـايه نيـز رکـورد بسـيار خوبـی اسـت. امـا يکـی از 
ويژگی هـای بنـادر ايرانـی دريای خـزر، مانند ديگـر بنادر 
ايـران، متولـی بـودن سـازمان بنـادر و دريانوردی اسـت. 
چرا کـه تمـام امکانات ايـن سـازمان همواره بـرای حفظ 
اسـتانداردهای خدمات دهـی در اختيـار بنـادر اسـت. بـه 
عنـوان مثـال اليروبـی تمـام کانال های عبـوری تکليف 
و وظيفـه اين سـازمان اسـت کـه با اسـتفاده از تجهيزات 
مناسـب به صـورت مسـتمر در حـال انجام اسـت با اين 
توضيـح کـه ايـن اقدامـات بـا اسـتفاده از توانمندی های 

بخـش خصوصـی صـورت می گيرد.
هم اکنون نيز کشـتيرانی های متعـددی در دريای خزر در 
حـال فعاليت هسـتند امـا بزرگ تريـن و توانمندترين آنها  
"کشـتيرانی دريـای خزر" متعلـق به " گروه کشـتيرانی 
جمهـوری اسـالمی ايران" اسـت. ايـن گروه تـا پيش از 
سـال 1990 ميالدی تمام فعاليت خـود را در بنادر جنوبی 
کشـور متمرکـز کرده بود امـا با اسـتقالل جمهوری های 
شـوروی سـابق، بـازار جديـدی در منطقـۀ دريـای خـزر 
شـکل گرفت که ظرفيت بسـيار خوبی در امر کشـتيرانی 
منطقـه ای بود بنابراين گروه کشـتيرانی تصميم به ايجاد 
خـط کشـتيرانی در دريـای خـزر گرفـت. در حـال حاضر 
شـرکت کشـتيرانی دريای خزر، عمده حمل و نقل تجاری 
در دريـای خـزر را در اختيـار خـود دارد بـه صورتی کـه تا 

زيان هـای ناشـی از تحريـم؛ ايـن تحريم ها ما را نسـبت 
بـه گذشـته آبديده تـر کـرد. زيـرا مجبـور شـديم بـرای 
اثـر تحريـم راه هـای  ادامـۀ فعاليت هـا و خنثی سـازی 
تـازه ای را تجربـه و پيـدا کنيـم که قباًل تجربـه ای از آنها 
نداشـتيم. در زمـان اجرای برجام سـرمايه گذاران متعددی 
از ژاپـن گرفتـه تـا سـنگاپور و اتحاديـۀ اروپـا و... بـرای 
سـرمايه گذاری در بنـادر شـمال ايران ابـراز عالقه کردند. 
چـون به خوبـی بـه فرصت های اقتصـادی سـودآور اين 
منطقـه واقـف هسـتند. هم اکنـون نيـز علی رغـم وجود 
تحريم ها کشـورهای همسـايه بـرای همـکاری در قالب 
سـرمايه گذاری مشـترک مشـتاق هسـتند. بـا ايـن حال 
بايـد توجـه داشـت کـه بـا توجـه بـه نيازهـای منطقـه، 
سـرمايه گذاری در صنايـع غذايـی و مصالـح سـاختمانی 
زودتر از موارد ديگر به سـوددهی می رسـد کـه اميدواريم 
بـا رفع تحريم هـا زمينـۀ سـرمايه گذاری ها فراهم شـود.

همان طـور کـه پيـش از ايـن گفتـه شـد، بنـدر اميرآبـاد 
بـه خوبـی طراحـی شـده اسـت و بـا توجـه بـه موقعيت 
جغرافيايـی مناسـب و آبخـور بااليـی کـه دارد در کنـار 
اجراسـت  حـال  در  آن  در  کـه  توسـعه ای  پروژه هـای 
ظرفيـت مناسـبی برای الحـاق به مسـيرهای بين المللی 
را داراسـت. در ايـن بنـدر اسـکله های رو-رو ريلـی بـه 
زودی فعـال خواهـد شـد کـه بـه شـبکۀ ريلـی داخلـی 
متصـل اسـت و 25 کيلومتر در محوطۀ بنـدر ريل احداث 
شـده اسـت. در عين حال 15 پسـت اسـکله در اين بندر 
هم زمان در حال فعاليت هسـتند. البته اينها تنها بخشـی 
از پتانسـل های ايـن بنـدر به عنوان يکی از بنـادر تجاری 
ايـران در حاشـيۀ دريای خزر اسـت. بنـدر اميرآباد عماًل با 
اتصـال کامل بـه بندر چابهار، در موقعيتـی کاماًل جديد و 
تعيين کننـده در حمل و نقـل و معادالت توسـعۀ اقتصادی 
منطقـه ای پيـدا خواهـد کـرد. مـا بـه آينـده نيـز فکـر 
کرده ايـم. در حـال حاضـر اين بندر 1100 هکتار وسـعت 
دارد بـا ايـن حـال 1000 هکتـار ديگـر را نيز بـه صورت 
فريـز شـده در مجـاورت بنـدر داريـم. بـه عنـوان مثـال 
حداقـل 15 هکتـار آن بـرای احداث منطقۀ گردشـگری 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت. همچنيـن بـا اجـرای طرح 
جامـع توسـعۀ بنـدر اميرآبـاد، ظرفيـت ايـن بندر بـه 15 
ميليـون ُتـن در سـال افزايش خواهـد يافـت. عمق پای 
اسـکله نيـز تـا  6/5 متر افزايـش خواهد يافـت. به همين 
خاطـر اسـت که طـی سـال 2020 تـا 400 درصد رشـد 
در سـرمايه گذاری را تجربـه کرديـم. پيش بينـی مـا اين 
اسـت کـه در سـال جـاری نيـز همين مقـدار رشـد را در 

سـرمايه گذاری ها شـاهد باشـيم.   

 ]  محمد علی سعیدی پور [      ]  مدیر بندر و منطقۀ ویژۀ اقتصادی امیرآباد  [      

ظرفيت های ویژه بنادر شمالی 
و نقش کشتيرانی دریای خزر

70 درصـد از ظرفيت کشـتيرانی در منطقۀ خزر در اختيار 
اين شـرکت ايرانی اسـت. کشورهای حاشـيه دريای خزر 
نيـز با آگاهـی از توانمندی های اين شـرکت مشـارکت و 
همکاری مناسـبی با آن دارند. گروه کشـتيرانی جمهوری 
اسـالمی ايـران بـه عنـوان بزرگ تريـن نـاوگان تجاری 
منطقـه خاورميانـه، در گـذر زمـان نيازهـای حمل و نقـل 
دريايـی منطقـۀ دريای خزر را به خوبی شناسـايی کرده و 
بـه آنها پاسـخ داده اسـت و همچنان نيز در حال توسـعۀ 
فعاليت هـای خـود اسـت. بـه عنـوان مثـال، تـا پيـش از 
ايـن، حمل و نقـل کانتينـری در دريـای خزر تقريبـاً وجود 
نداشـت. اما شـرکت کشـتيرانی دريای خزر بـا همکاری 
بنـدر اميرآبـاد طی دو سـال اخير اقدامات موفقـی را برای 
ايجـاد فرهنـگ حمل و نقـل کانتينـری آغاز کرده اسـت 
کـه منجر بـه ايجاد ترمينـال کانتينـری در بنـدر و اقدام 
کشـتيرانی دريـای خـزر بـرای خريـد کشـتی های حمل 
کانتينـری شـده اسـت. در همين راسـتا، سـازمان بنادر و 
دريانـوری بـرای حمايت از توسـعۀ حمل و نقـل کانتينری 
در دريـای خـزر با اسـتفاده از محل وجوه اداره شـدۀ خود 
اقـدام بـه پرداخـت وام هايی با شـرايط مناسـب در جهت 
توسـعۀ نـاوگان کانتينـری ايـران در دريـای خـزر کـرده 

است.
 البتـه بحث توسـعۀ حمل و نقل دريايـی ايـران در دريای 
خـزر محـدود به حـوزۀ کانتينر نيسـت. سـازمان بنـادر و 
دريانـوردی مدت هاسـت که توسـعۀ فعاليت کشـتی های 
رو-رو و احداث اسـکله های ويـژۀ رو-رو، ريلی و کاميونی 
در بنـدر اميرآبـاد و همچنيـن خريد کشـتی های رو-رو را 
در دسـتور کار خـود دارد و بـه متقاضيـان خريـد اين نوع 

شـناور وام پرداخـت می کند.

بنادر نسل سوم
نخسـتين بنـدر ايرانی کـه وارد عرصۀ بنادر نسـل سـوم 
شـد، بنـدر اميرابـاد بـود. هم اکنـون 11 کارخانـه صنعتی 
در ايـن بنـدر مشـغول بـه توليد هسـتند. چون ايـن بندر 
بـه دليـل منطقـۀ ويـژۀ اقتصـادی دارای معافيت هـای 
مالياتـی و تسـهيالت مالی ويژه اسـت، اسـتقبال صنايع 
بـرای ايجـاد واحدهای توليدی در آن باالسـت. مـا اخيراً 
قراردادهـای ديگـری را بـا صنايـع مختلـف بـرای توليد 
کنسـتانتره و تبديـل مـواد غذايـی و روغنـی در بنـدر به 
امضـاء رسـانده ايم که بـه زودی وارد فـاز اجرايی خواهند 

. شد
با تحریم آبدیده تر شدیم

پيـش از ايـن بايـد تأکيـد کنـم کـه علی رغم فشـارها و 

حمل و نقل دریایی
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بيش از يک ســال اسـت کــه اتــحاديه های اصلـی 
دريانـوردان، خطـــوط کشـتيرانی و ســازمان هايی 
از جملـه ســازمان بيـــن المللی دريانـوردی در مورد 
دليـل  بـه  حمل و نقـل  صنعـت  در  کـه  مشـکالتی 
  19  - کوويـد  از  ناشـی  سفــــر  محدوديت هـای 
ايجـاد شـده و در خصوص عدم به رسـميت شـناختن 
هشـدار  اصلـی  کارگـران  عنـوان  بـه  دريانـوردان 
از  ناشـی  سـفر  محدوديت هـای  تجديـد  می دهنـد. 
تغييـرات جديـد ويـروس کرونـا، همـراه بـا تأخير در 
دريافـت واکسيناسـيون برای آنان، احتمااًل مشـکالت 
را بيشـتر خواهـد کـرد زيـرا شـرکت های حمل و نقـل 
برای مديريـت تقاضای فزاينـده و افزايش محموله ها 

بـا بهبـود اقتصـاد جهانـی تـالش می کننـد.
 Danica خدماتـی  آژانـس  مسـئوالن  گفتـۀ  بـه 
بخـش  در  هزينه هـا   ، Crewing Services
خدمـه افزايـش می يابـد و کمبـود خدمـه بـه دليـل 
محدوديت هـای کوويد- 19و تأخير واکسيناسـيون بر 
دسترسـی دريانـوردان آموزش ديـده تأثيـر می گذارد. 
محدوديت هـا  تـداوم  کـه  می دهـد  هشـدار  دانيـکا 
و تأخيـر در واکسيناسـيون باعـث کمبـود خدمـه و 
افزايـش دسـتمزد می شـود کـه احتمـااًل شـرايط در 

ماه هـای آينـده بدتـر خواهـد شـد.
هنريـک جنسـن، مديرعامـل دانيـکا، بـا اشـاره بـه 
گفـت:  خدمـه،  بـودن  دسـترس  در  اخيـر  تغييـرات 
بـازار خدمـۀ اروپـای شـرقی تحت فشـار شـديد قرار 
و  افسـران  جايگزينـی  بـرای  شـرکت ها  زيـرا  دارد 
دريانوردانـی کـه نمی تواننـد از مناطـق ديگـر سـفر 
کننـد، بـه کشـورهايی از جملـه اوکرايـن و روسـيه 
و  هنـد  خدمـۀ  تعويـض  مرکـز  می کننـد.  مراجعـه 
را  دريانـوردان  جابه جايـی  محدوديت هـای  فيليپيـن 
در بهـار امسـال بازگردانـد زيـرا هنـد شـاهد افزايش 

چشـمگير تعـداد مـوارد بيمـاری بـود.
در حالـی که نيم کرۀ شـمالی وارد تعطيالت تابسـتانی 
شـرايط  کـه  می دهـد  هشـدار  دانيـکا  می شـود، 
می شـود.  دشـوارتر  کشـتيرانی  شـرکت های  بـرای 
از  جايگزيـن  منابـع  عنـوان  بـه  کـه  شـرکت هايی 
دريانـوردان هندی و ديگر کشـورهای جنوب شـرقی 
آسـيا کـه اکنـون قـادر بـه سـفر نيسـتند اسـتفاده 
می کردنـد. وی تأکيـد می کنـد کـه ماه های تابسـتان 
در اروپای شـرقی بـه دليل تعهـدات خانوادگی از نظر 
دسترسـی بـه خدمه فصـل از درجه دسترسـی پايينی 

می شـود. محسـوب 
ناگـوار در هنـد و محدوديت هـای سـفر  »وضعيـت 

از  بسـياری  کـه  اسـت  شـده  باعـث  فيليپيـن  در 
اروپـای  بـه  خدمـه  بـرای  کشـتيرانی  شـرکت های 
شـرقی مراجعـه کننـد. جنسـن می گويـد، ايـن امـر 
بـازار اشـتغال دريانـوردان در شـرق اروپـا را تحـت 
فشـار بی سـابقۀ زيـادی بـرای درخواسـت نيـرو قـرار 
داده اسـت. »عـالوه بـر ايـن، مـا يـک بُعـد جديـد 
ايجـاد شـده ميـل بـه واکسيناسـيون داريم. بسـياری 
از دريانـوردان می خواهنـد قبـل از بازگشـت بـه دريـا 

واکسـينه شـوند.«
در دسـترس بـودن واکسـن های کوويـد-19 و زمـان 
مـورد نياز برای ايجاد ايمنی، مسـائل کليدی هسـتند 
کـه بـر تعداد افـراد موجـود تأثير می گـذارد. همچنين 
دريانـوردان مجبـور می شـوند تا قبـل از بازگشـت به 
دريـا منتظـر بمانند تـا دوميـن واکسيناسـيون خود را 

انجـام دهند.
ماننـد  غيرمنتظـره،  طـور  »بـه  می گويـد:  جنسـن 
بازارهـای حمل و نقـل، زمانـی کـه کمبود وجـود دارد، 
کـه  می بينيـم  اکنـون  می يابـد.«  افزايـش  هزينـه 
تـا 20 درصـد  شـرکت های حمل و نقـل حقـوق 10 
بيشـتر از سـطح متوسـط بـازار يـا پـاداش پيوسـتن 

می کننـد. پرداخـت  را  بااليـی 
در کشـورهايی از جملـه روسـيه، جايی که واکسـن ها 
بـه طـور کلـی در دسـترس هسـتند، اين خبـر خوبی 
بـرای دريانـوردان اسـت. با ايـن حال، در کشـورهای 

خسارت های ناشی از تأخیر در واکسیناسیون و محدودیت سفر دریانوردان؛

افزایش هزینه های جا به جایی 
خدمۀ کشتی ها

 ]مترجم: کاپیتان سیدمسعود میریوسفی [      ]  مدیرعامل شرکت تأمین نیروی انسانی خطوط کشتیرانی کیش  [      

ديگـر، ماننـد اوکرايـن، تقاضـا بـرای واکسيناسـيون 
بيشـتر از عرضـه اسـت و در نتيجـه زمـان انتظـار 
طوالنی تـر اسـت. در نتيجـه، دانيـکا می گويـد کـه 
کـه  آنهايـی  به ويـژه  دريانـوردان،  اسـت  دريافتـه 
بالفاصلـه با شـروع مرخصـی خود ثبت نـام نمی کنند، 
چهـار تا شـش هفتـه منتظر واکسيناسـيون هسـتند. 
هنگامی کـه اوليـن تزريـق خـود را انجـام می دهنـد، 
بايـد 8 تـا 10 هفتـۀ ديگر بـرای تزريق دوم و سـپس 
دو تـا سـه هفتـۀ ديگـر منتظـر بماننـد تا ايمنـی آنها 

کامـاًل مؤثر باشـد.
جانسـن می گويـد: »ايـن بدان معناسـت که بسـياری 
تـا 20  بـه مـدت 16  دريانـوردان در حال حاضـر  از 
دو  تقريبـاً  از حلقـۀ کار خـارج شـده اند، کـه  هفتـه 
برابـر دورۀ مرخصـی معمـول آنهـا اسـت و کمبـود 
از  وی  می کنـد.«  تشـديد  را  دريانـوردان  جهانـی 
ملـل دريانـوردی می خواهـد تـا نيـاز حياتـی خدمـه 
را درک کننـد و دريانـوردان کـه بـه عنـوان کارگران 
اصلـی تعييـن شـده اند در اسـرع  وقت واکسيناسـيون 
آنهـا انجـام شـود. وی همچنيـن خاطرنشـان می کند 
بـرای  تـک دوز  واکسـن های  نـوع  از  اسـتفاده  کـه 
دريانـوردان نيـز بـه کاهـش کمبـود فعلی افـراد واجد 
شـرايط بـرای سـفر و کار در کشـتی کمـک می کند.

The Maritime Executive منبع: سایت
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آماده سازی زنجیرۀ تأمین برای پیشرفت در زمان مخاطرات غیر قابل پیش بینی؛

نگاهی فراتر از بهبود

تعيين شـده و عملـی  ارزش هـای  شـرکت هايی کـه 
آنهـا بـا ارزش هـای خودشـان مطابقـت نـدارد، ترديد 
نخواهنـد کـرد. اعتمـاد و پايـداری در يـک زنجيـرۀ 

تأميـن معنای بسـيار مهمـی دارد.

ارزیابی توانایی سازمان برای رشد
رهبـران بايد توانايی خـود را بـرای بازاريابی و فروش 
محصـوالت و خدمـات خـود در جهـان پـس از کرونا 

ارزيابـی کنند. 
برخـی از حوزه هـای مهمـی کـه بايـد در نظـر گرفته 

شـوند عبارتند از: 
1- تماس با مشتری

ايـن بيمـاری همه گيـر بـه جايگزينی آجـر و مالت با 
تجـارت الکترونيـک کمک کرده  اسـت. بـا اين حال، 
جـدا از برخـی صنايـع منتخـب، مانند خرده فروشـی، 
بسـياری از صنايـع و سـازمان ها آمادگی تـرک کامل 

حضـور مشـتری را ندارند. 
ايـن چه معنايی بـرای زنجيرۀ تأميـن دارد؟ موارد زير 

را در نظـر بگيريد: 
کانال هـای فـروش تـا چه حـد متنوع هسـتند و آيا ما 
آماده ايـم تـا از يک پايـگاه کاماًل ديجيتالی مشـتری، 
بازاريابـی کـرده و سـپس سـفارش ها را دريافـت و به 

انجام برسـانيم؟ 
آيـا مـا زيرسـاخت فّنـاوری اطالعـات را بـرای فعال 

درحالـی کـه اثـرات بلند مـدت کرونـا هنـوز در حـال 
سـرعت  می رسـد  نظـر  بـه  اسـت.  شـدن  آشـکار 
بخشـيدن بـه تغييـرات اساسـی، در ارزش مشـتری، 
نحـوۀ خريد مشـتری، نحـوۀ عملکرد متفاوت کسـب 
و کارهـا در برآورده کردن نيازهای مشـتری و کسـب 

اعتماد و وفاداری آنها نمايان شده است. 
پـس از کرونـا و انتظار برای تحويل سـريع و يکپارچه 
بـه محض تقاضـا، احتمااًل شـرکت ها را ملـزم خواهد 
کـرد تـا با شـرکای خود در شـبکه های اجرايـی رو به 
افزايـش همـکاری کننـد. عـالوه بـر ايـن کانال های 
جامـع مبتنـی بـر داده هـای مشـتريان بـرای ايجـاد 
يـک تجربۀ شـخصی و مناسـب می تواننـد جايگزين 

اسـتراتژی های سـنتی شوند. 
شـرکت های اندکـی نسـبت بـه ايـن تغييـرات ايمن 
خواهنـد بـود. در واقع، ايـن انتظارات بـه احتمال زياد 
فراتـر از شـرکت های کسـب  و کار، بـه مصرف کننده 
گسـترش می يابنـد. اگرچـه ممکـن اسـت هميشـه 
تفاوت هايـی بيـن نحـوۀ عملکـرد دو حـوزه وجـود 
امـا تحقيقـات نشـان می دهنـد کـه  باشـد،  داشـته 
مشـتريان دنيـای کسـب  وکار انتظـار يـک تجربـۀ 
تجـاری برتـر شـبيه بـه آنچـه در زندگـی شـخصی 
خـود دريافـت می کننـد را دارند. مثال هايـی همچون 
پيشـنهاد محصـول يـا خدمـات مناسـب، پورتال های 
سـفارش سلف سـرويس، پـردازش سـفارش يکپارچه 
و صـدور صورتحسـاب، رديابـی حمل و نقـل و عودت 

بدون دردسـر هسـتند. 

تغییـر کلید زنجیـرۀ تأمین بـه حالت عادی 
جدید 

 مواجهـه بـا ارزش هـای در حـال تحول مشـتری و 
نيازهـای محصـول و خدمات؛ 

 ساخت شبکه های تأمين مطمئن و متصل؛ 
 طراحـی زنجيره هـای تأميـن برای هزينـه، خدمات 

و مديريـت و انعطاف پذيـری بهينه؛
 امکان پذيـر کـردن آينـدۀ کار زنجيـرۀ تأميـن در 

حـوزۀ مديريـت و عمليـات. 
در يـک نظرسـنجی جهانـی که به تازگی انجام شـده 
اسـت هـم مصرف کنندگان نسـل هزارۀ جديـد و هم 
مصرف کننـدگان نسـل جـوان گفتنـد که پـس از اين 
بيمـاری همه گيـر، تـالش ويـژه ای بـرای حمايـت از 
کسـب و کارهـا بـه خصـوص فروشـندگان محلـی 
کوچک تـر خواهنـد کـرد و بـرای دوری گزيـدن از 

 ]مترجم: مهندس حجت ا... فرهوش [  ]  مدیرعامل مؤسسۀ خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران   [ 

کـردن خدمات شـخصی ) به عنوان مثـال، تحقيق در 
مورد محصول( ، پشـتيبانی آنالين، قـرار دادن و انجام 
سـفارش يکپارچـه، و پيگيـری و رديابـی حمل و نقـل 

داريم؟ 
 - آيـا می توانيـم معيارهـای تعامـل آنالين مشـتری 
را رديابـی کنيـم و از آن داده هـا بـرای برنامه ريـزی و 

پيش بينـی اسـتفاده کنيم؟ 
2-  سفارشی سازی سبد محصول و خدمات 

بهينه سـازی پرتفـوی، اهميـت جديـدی را در طـول 
اقتصـادی  فرايندهـای مهـم در چرخه هـای حيـات 
اختصـاص می دهـد. سـؤاالت  بـه خـود  تجـاری  و 

کليـدی ای کـه می توانيـد بپرسـيد عبارتنـد از: 
آيـا معيـاری بـرای تأثيـر و اهميـت هـر محصـول يا 
خدمات نسـبت به سـودآوری فعلی و آتی و پتانسـيل 

رشـد آن وجود دارد؟ 
محصـول چگونه بـر پيچيدگی و محرک هـای هزينۀ 
زنجيـرۀ تأميـن، ماننـد برنامه ريـزی توليد، اثربخشـی 
تجهيزات، ذخيره سـازی و بسـته بندی تأثير می گذارد؟ 

۳- موقعیت یابی برای سودآوری 
بـا محدوديـت فزاينـدۀ منابـع، بايـد زيرمجموعه های 
مشـتريان و خدمـات هم تـراز را اولويت بنـدی کـرد، 
و زنجيـرۀ تأميـن را بـر اين اسـاس با در نظـر گرفتن 

مـوارد زيـر مديريـت کرد. 
- آيـا سـازمان مشـتريان خـود را براسـاس درصـد 
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سـودآوری، سـهم کل، اهميت اسـتراتژيک، پتانسـيل 
رشـد، يا برخی معيارهای ديگر تقسـيم بندی می کند؟ 
- آيـا کارمنـدان به طـور منظم با مشـتريان ُپر ارزش 
خـود بـرای درک پتانسـيل بـرای خدمـات اضافـی 
يـا بهبـود، جهـت اطالع رسـانی بـه اسـتراتژی های 

قيمت گـذاری تعامـل دارنـد؟ 
- سـازمان چقـدر خـوب درک می کنـد کـه هزينـه 
برای خدمات شـرکت براسـاس مشـتری به مشـتری 

و معاملـه بـه معامله اسـت؟ 
پاسـخ بـه اين پرسـش ها بر فصـل مشـترک زنجيرۀ 
تأميـن، توسـعۀ محصول جديد، اسـتراتژی مشـتری، 
فـروش و امـور مالـی تمرکـز دارد. سـازمان ها بايد از 
طريـق دريچـۀ "هزينـه به خدمـت" نگاهی تـازه به 
مشـتريان، محصـوالت، و عمليـات خـود بيندازنـد و 
انتخاب های آگاهانه ای داشـته باشـند کـه بين هزينه 
و تـالش بـا ارزش، تمايـل بـه پرداخت درک شـده و 

رشـد کسـب  و کار پايـدار تعادل ايجـاد کنند. 
۴- ساخت شبکه های تأمین مطمئن و متصل 

مدت هاسـت کـه بررسـی شـده چگونـه زنجيره های 
تأميـن خطـی سـنتی  بـرای يـک کسـب  وکار، بـه 
شـبکۀ تدارک ديجيتـال قابل  اعتماد تبديل می شـوند 
تـا مشـتريان و تأمين کننـدگان را در بـر گيرنـد بلکـه 
قابليت همکاری، پاسـخگويی، چابکی و بهينه سـازی 
را ممکـن سـازند. در واقـع، بـا تکامـل زنجيره هـای 
ديجيتـال،  تـدارک  شـبکه های  در  خطـی  تأميـن 
شـرکت هايی کـه بهتريـن موقعيـت را بـرای رشـد 
دارنـد، ممکـن اسـت آنهايی باشـند که اين شـبکه ها 
را بـه عنـوان هسـتۀ اصلـی کسـب  و کار، فّنـاوری و 

اسـتراتژی های عملياتـی خـود می بيننـد. 
بـر  تأميـن  زنجيـرۀ  اثـرات  کاهـش  منظـور  بـه 
را  فرصتـی  کرونـا  زندگـی،  گسـتردۀ  محيط زيسـت 
بـرای آزمايش اينکه آيا شـبکه های تـدارک ديجيتال 
می تواننـد بـه وعـدۀ خـود عمـل کننـد، ارائـه داد و 
اهميـت يـک شـبکۀ تـدارک ديجيتال کامـاًل متصل 
نه تنهـا در داخـل سـازمان بلکـه در نهايت در سراسـر 

محيـط پيرامـون آن را برجسـته کـرد. 
کليـد عمليـات خـودکار، پيشـگويانه و تجويـزی در 
جهـان پس از کرونـا، در اتصـال ابزارهـای ديجيتال، 
زيرسـاخت های فيزيکـی و جريان داده هـای زيربنايی 
آنهـا نهفتـه  اسـت. ابزارهايـی ماننـد اينترنـت اشـياء، 
منابـع  ايجـاد  ُپر سـرعت،  اينترنـت  و  ابـری  فضـای 
جديـدی از داده هـا را از ويژگی هـای فيزيکـی يـک 
زنجيـرۀ تأميـن  بـه عنوان مثـال ارتعاشـات ماشـين، 
کربـن   انتشـار  افزايـش  کاميـون،  مسـير  انحـراف 
ممکـن سـاخته و آن داده هـا را بـه شـيوه ای معنی دار 
بـرای تصميم گيـری کسـب  و کار تفسـير و تجسـم 
و  ماشـين  يادگيـری  مصنوعـی ،  هـوش  می کننـد. 
بـرای  را  انسـانی  کار  نيـروی  می تواننـد  روباتيـک 
انبارهـا،  کارخانه هـا،  در  ايمنـی  و  بهـره وری  بهبـود 
مراکـز تمـاس و حمل و نقـل تقويت و ارتقـاء دهند. در 
نهايـت، بانک های اطالعاتـی و کنتـرل آن می توانند 
ابزارهـا و فرايندهـای چندمنظـوره را کنـار هـم قـرار 

بـرای  را  پيشـرفته  کاربـردی  برنامه هـای  و  دهنـد 
اطمينـان از اينکه شـبکه های تـدارک ديجيتال برای 
پيشـرفت بهينه شـده اند و برای ادامـۀ کار و تنظيم در 

ميـان اختـالالت غيرمنتظـره بـه کار گيرنـد.
حرکـت به سـمت رشـد نيازمنـد زنجيره هـای تأمين 
بـرای افزايـش نقـاط اتصـال در شـبکه بـرای درک 
و پاسـخ بـه تغييـرات ناگهانـی در تقاضـا و عرضـه و 
بهينه سـازی عمليـات اسـت. پرسـش های کليدی که 
رهبـران زنجيـرۀ تأميـن بايـد در ايـن حـوزه در نظـر 

بگيرنـد عبارتنـد از: 
- آيـا سيسـتم های برنامه ريـزی قادر بـه حس کردن 
يـا پيش بينـی تغييـرات بالقـوه در تقاضـا بـا توجـه به 
اقتصـاد  يـا روندهـای  اولويت هـای مشـتری  تغييـر 

کالن گسـترده تر هسـتند؟ 
- آيا دارايی های توليد به اندازۀ کافی هوشـمند هستند 
تـا فعاالنه ما را نسـبت به مسـائل تعميـر و نگهداری 
بالقـوه و مسـائل مربـوط بـه زمـان بـاال آگاه کننـد؟ 
برنامه ريـزی  مـا  شـامل:  تـدارکات  عمليـات   آيـا   -
تعـادل  رديابـی،  مسـير،  بهينه سـازی  حمل و نقـل، 
مجـدد موجـودی و تغييـرات جای پای شـبکه نه تنها 
براسـاس هزينه بلکـه با در نظر گرفتـن موازنۀ هزينه 

شـده اند؟ بهينه سـازی  تـاب آوری،  و 
5- خودکار کردن عملیات

بـا توجـه بـه پيشـرفت های سـريع در فّناوری هـای 
اتوماسـيون، رهبـران می تواننـد انتخـاب برنامه هـای 
کاربـردی کـه برای هـدف خود مناسـب تر هسـتند و 

بـه نتايـج اعتمـاد دارنـد را دشـوار بيابند. 
برخـی مالحظـات رايـج بـرای اتوماسـيون فراينـد، 
هـوش مصنوعـی و يادگيـری ماشـينی عبارتنـد از: 
- چقـدر زمان صـرف کار ی تکراری يـا اجرايی  برای 
مثـال، نگهـداری سـوابق  يـا تفسـير داده هـای خـام 

نسـبت بـه فرصت هـای بهبـود عمليـات می شـود؟ 
- کجـا می تـوان از يکپارچه سـازی داده هـا و قوانيـن 
کسـب  و کار بـرای جايگزينـی، تقويـت، يـا تسـريع 

تصميم گيـری انسـانی اسـتفاده کـرد؟ 

طراحـی زنجیره هـای تأمیـن بهینه سـازی 
شده

امـروزه بـا اينکـه تجارت جهانی شـده  اسـت، زنجيرۀ 
تأميـن بـه طـور محسـوس در جهت مخالـف حرکت 
می کنـد و بـرای پاسـخگويی بـه تقاضـای محلـی، 
ناحيه بنـدی بيشـتری می شـود و ظرفيـت توليـد را به 
بازارهـای اصلـی نزديک تـر می کنـد. پاندمـی کرونـا، 
ارزش نزديک تـر بـودن به مشـتری نهايـی را تقويت 
کرد که اين امر امکان کنترل بيشتر را فراهم می آورد. 
در عيـن حـال، نيـاز شـرکت ها بـه تنوع بخشـيدن به 
منابـع تأميـن خـود فراتـر از يـک کشـور يـا منطقه و 
بـه دسـت آوردن درک عميق تـر از محيـط پيرامـون 
آشـکار  را  تأمين کننـدگان  از جملـه  گسـتردۀ خـود، 
کـرد. تنـوع تأمين کننده هـا در سـال های اخيـر جالب 
توجـه بـوده  اسـت، چراکـه افزايـش هزينه هـا و خطر 
ژئوپلتيـک ناشـی از جنگ های تجاری، سـازمان ها را 

بـرای  انتظـار  و  کرونـا  از  پـس 
بـه  یکپارچـه  و  تحویـل سـریع 
محض تقاضـا، احتماالً شـرکت ها 
را ملـزم خواهد کرد تا با شـرکای 
خـود در شـبکه های اجرایی رو به 

افزایـش، همـکاری کنند.

کلید عملیات خودکار، پیشگویانه 
از  پـس  جهـان  در  تجویـزی  و 
کرونـا، در اتصـــال ابزارهـــای 
دیجیتال، زیرسـاخت های فیزیکی 
و جریان داده هـای زیربنایی آنها 

نهفته  اسـت. 
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بـر آن داشـته  اسـت تا شـبکه های تأمين سـنتی خود 
را بـا زيرسـاخت در کشـور بـا هزينـۀ کم تـر تکميـل 
کننـد. بـا اين حـال، کرونا نشـان داد کـه چگونه اين 
اسـتراتژی ها ممکن اسـت در بهترين حالت سـطحی 
باشـند، چراکـه بسـياری از مکان های توليـد هنوز هم 
به شـدت بـه همـان تأمين کنندگان وابسـته هسـتند. 
فّناوری هـای  از  می تواننـد  پيشـرو  سـازمان های 
پيشـرفته بـرای تجديدنظر اساسـی در زنجيـرۀ تأمين 
خـود، افزايـش درک زمـان واقعـی خـود از فعاليت در 
شـبکه های تأميـن پيچيـده و اسـتفاده از برنامه ريزی 
سـناريو پيوسـته بـرای بهينه سـازی تعـادل هزينه در 
برابـر ريسـک و چابکی جای پای ظرفيـت توليد خود 

کنند.  اسـتفاده 
طراحی يـک زنجيرۀ تأمين کـه انعطاف پذير و کارآمد 
اسـت در حالـی کـه بازارهای بسـيار پيچيـده و متنوع 
را مـورد توجـه قـرار می دهـد، چالش برانگيـز اسـت. 
سـازمان ها بايـد ابعـاد متعـددی را در نظـر بگيرنـد از 
جملـه نزديکـی به بازارهـای هدف، نيازهـای مختلف 
خدمـات مشـتری  شـامل خدمـات پـس از فـروش و 
لجسـتيک معکـوس ، منابـع مـواد اوليـه، نزديکـی به 
تأمين کنندگان کليدی، در دسـترس بـودن نيروی کار 
ماهـر ، زيرسـاخت  انرژی، تـدارکات، آمـوزش ، اختالل 
کسـب  و کار، ريسک کسـب  و کار، قوانين و مقررات.

ارزیابی توانایی برای رشد 
کرونـا بـر اهميـت انعطاف پذيـری زنجيـرۀ تأميـن و 
چالـش مرتبـط، چه بـرای بـه حداقل رسـاندن هزينه 
و چـه بـرای تضميـن تـداوم کسـب  و کار تأکيد کرده 
 اسـت. تشـخيص اهميت هر دو طيف هنـگام ارزيابی 
چگونگـی سـاختار زنجيرۀ تأميـن در بلندمـدت، مهم 

است. 

بررسـی مجدد شبکه تأمین کننده 
در حالـی کـه با واکنش های فوری بـه پاندمی احتمال 
دارد کنترل شـبکه های تأمين جهانی در دسـت باشد، 
ولـی سـؤاالت زير ممکن اسـت بـه ايجاد چشـم انداز 

در تعـادل ريسـک ها و هزينه هـا کمک کند: 
تأمين کننـدگان  شـامل  مـا  تأميـن  زنجيـرۀ  آيـا   -
متعـددی در محـدودۀ مکان هـای محلـی، منطقـه ای 

و جهانـی بـرای پشـتيبانی از عمليـات اسـت؟ 
چـه  خـود  تأمين کننـدۀ  پايگاه هـای  زمينـۀ  در   -
می دانيـم؟ آيـا سيسـتم های مـا بـه تأمين کننـدگان 
و مشـتريان متصـل هسـتند؟  بـه عنـوان مثـال، آيـا 
اختـالل در يک تأمين کننده سـطح اول يا دوم موجب 
هشـدار بـه سيسـتم های برنامه ريـزی مـا می شـود ؟ 
- آيـا قـادر بـه تخصيـص مجـدد خـودکار و پويـا در 
سراسـر تأمين کنندگان خود براسـاس ريسـک تحويل 
پيش بينی شـده، کيفيـت، بـه موقع بـودن و معيارهای 
هزينه هسـتيم؟ آيا ما تأثير سـودآوری انجـام اين کار 

را درک می کنيـم؟ 
- آيـا قـادر بـه نظـارت و ارزيابـی فعاالنۀ سـالمت و 
تـاب آوری تأمين کننـدگان خـود، و ترکيـب اين نتايج 

در تصميمـات قراردادی هسـتيم؟ 
-آيـا می توانيـم هزينـه برای خدمـت / سـودآوری را 
بـه اندازۀ کافـی در مقابل تحمل ريسـک و تاب آوری 
در پيکربنـدی شـبکۀ تأمين کننـدگان ارزيابی کنيم؟ 

بهینه سازی موجودی 
مالحظـات  هـم  بايـد  شـما  موجـودی  اسـتراتژی 
مشـتری و هم مالحظات محصول را متعادل سـازد و 

تکميـل کنـد. برخـی سـؤاالت عبارتنـد از: 
- آيـا تحليل هـا  از جملـه اطالعات قبلـی و همچنين 
اختـالالت احتمالـی آينده را در مـورد ميزان موجودی 
تحليـل  آيـا  انجـام می دهيـم؟  نگهـداری  واحـد  در 
سـناريو مـا موجـودی کاال را بـرای تغييرپذيـری در 
تقاضـا و عرضـه، توليـد و حمل و نقـل، مقاديـر و غيره 

تنظيـم می کنـد؟ 
-آيـا سيسـتم های مديريـت موجـودی مـا می تواننـد 
بـه طور خودکار موجودی را در سراسـر شـبکه مجدداً 

متعـادل کنند؟ 
سـازمان ها بايـد ريسـک را در طـول زنجيـرۀ ارزش 
خـود ارزيابـی کننـد و برنامه هـای تضميـن را بـرای 
بـرآورده سـاختن يـک خروجـی بهينـه و منطبـق بر 
ريسـک مناسـب بـرای هـر حـوزه، کـه هزينه هـای 
متعـادل  خدمـات  و  اطمينـان  ارزش  بـا  را  اختـالل 

می کنـد، ايجـاد کننـد. 

فعـــال سازی آیندۀ کار در مــــدیریت و 
عملیات زنجیرۀ تأمین 

محـل کار، نيـروی کار و ماهيـت کار شـايد متحمـل 
برخـی از مهم تريـن تغييـرات پـس از کرونـا شـوند. 
پاندمـی بـرای بسـياری از مـا ثابـت کـرد کـه کار از 
راه دور نه تنهـا ممکـن اسـت بلکـه مؤثـر نيز هسـت. 
مفهـوم جايی کـه کار می توانـد انجام شـود  به عنوان 
مثـال، محـل کار، بـه احتمـال زيـاد تغييـر خـود را از 
يـک محيـط شـخصی به يـک مـدل توزيعی بيشـتر 
ادامـه خواهـد داد چـون سـازمان ها بـه طـور فزاينده 
ابزارهايـی را بـرای کار از راه دور را بـه کار خواهنـد 
گرفـت. در مطالعـه ای که انجـام شـده، مديران عامل 
اظهـار داشـتند کـه انتظار دارند يک سـوم نيـروی کار 
آنها تا سـال 2022 از راه دور کار کنند. اين گرايش ها 
تنهـا محدود به کارهای اداری سـنتی نيسـتند. آنها تا 
سـطح فروشـگاه و در سراسر شـبکۀ عرضه، گسترش 
بـه  توليدکننـدگان  از  بسـياری  واقـع  در  می يابنـد. 
احتمـال زياد بيشـتر بـرای قابليت هـای مديريت داده 
با هدف تسـهيل عمليـات از راه دور و بهبود بهره وری 
عملياتـی هزينـه می کننـد. عـالوه بـر چشـم انداز در 
حـال تحـول جايی کـه کار می تواند انجام شـود، خود 
نيـروی کار نيـز در حـال تغييـر اسـت زيرا شـرکت ها 
بـا  را  خـود  سـنتی  تمام  وقـت  اسـتخدام  مدل هـای 
کارگـران قـراردادی و پاره وقـت افزايـش می دهنـد. 

بـه طـور کلـی، پيشـرفت ها در ابزارهـای اتوماسـيون 
فراينـد ماننـد هـوش مصنوعـی، يادگيـری ماشـينی، 
روباتيـک، پردازش و چشـم انداز کامپيوتـری می تواند 

کارگـران را تقويـت کنـد و ارزش بيشـتری ايجـاد 
نمايـد.  در يکـی ديگـر از مطالعـات اخيـر 79 درصـد 
از توليدکننـدگان گـزارش کردنـد کـه انتظـار دارنـد 
سـال  در  آنهـا  مصنوعـی  هـوش  سـرمايه گذاری 
آينـده افزايـش يابـد، در حالـی کـه 76 درصـد انتظار 
دارنـد هـوش مصنوعـی در عرض سـه سـال در تمام 

کاربردهـای شـرکت ادغـام شـود. 
بهينه سـازی،  و  اتصـال  پيشـرفت  تکنيک هـای 
فرصت هـا و چالش هـای منحصر  بـه فـردی را بـرای 
مديـران و تکنسـين های کارخانـه ارائه کرده انـد. اداره 
و نظـارت از راه دور کل عمليـات کارخانـه، تعـادل 
خـودکار جهش هـای ناگهانـی در الگوهـای عرضـه 
و تقاضـا در سراسـر آن و غيـره. در حالـی کـه ايـن 
تالش هـا بـرای برخـی از شـرکت ها قبـل از پاندمـی 
در حـال انجـام بـود، کرونا ديگـران را مجبـور کرد تا 
بـه سـرعت از آنهـا پيـروی کننـد و اين عناصـر را به 

ويژگـی اصلـی زنجيـرۀ تأميـن فـردا تبديـل کرد. 

بازسازی کار برای آینده 
ايـن فـرض را بـه چالـش بکشـيد کـه کار می تواند تا 
حـد زيـادی ماننـد قبـل باقـی بمانـد. انجام ايـن کار 
بـرای  کار  دوباره سـازی  و  مجـدد  ارزيابـی  فرصـت 
تسـريع بهره وری و رشـد را ناديده می گيـرد. برخی از 
سـؤاالتی کـه رهبران بايـد در نظر بگيرنـد عبارتند از: 
- آيـا سـازمان بر نتايج درسـت کار تمرکـز می کند تا 
کسـب  و کار مـا را به جلـو براند و بهـره وری و ارزش 

جديـد را آزاد کند؟ 
بـرای  وسـيله ای  عنـوان  بـه  تکنولـوژی  بـه  -آيـا 
جايگزينـی فکـر می کنيـم، يـا به عنـوان توانمندسـاز 

بـرای تقويـت کار و هدايـت همـکاری بهتـر؟ 
-آيا سـازمان کشـف تکنولوژی هـای واقعيت مجازی 
و تقويت شـده را آغـاز کـرده  اسـت  بـه عنـوان مثال، 
چشـم انداز کامپيوتری برای شناسـايی مسـائل ايمنی 
و کيفيـت، هدايـت فعاليت هـای تعميـر و نگهـداری، 

فعـال کـردن عيب يابـی از راه دور يـا سـريع ؟ 
-آيـا قابليت هايـی را کـه نياز داريـم درک می کنيم، و 
بهتريـن راه هـا بـرای پيدا کـردن اين قابليت هـا کدام 

هستند؟ 
- چگونـه می توانيـم نيـروی کار را آموزش و توسـعه 
کنـار  در  کار  جملـه  از  قابليت هـا،  ايـن  تـا  دهيـم 

سيسـتم ها را بـه دسـت آوريـم؟ 

انطباق محل کار با آینده
محـل کار آينـده يـک مـکان پوياسـت کـه در آن 
کارمنـدان و مشـتريان گـرد هـم می آينـد، و فّنـاوری 
بـه مـردم کمـک می کنـد تا چه بـه صـورت فيزيکی 
و چـه بـه صـورت مجازی بـا يکديگـر ارتبـاط برقرار 

کننـد، همـکاری نماينـد و تعامل داشـته باشـند.
 رهبران بايد از خود بپرسند: 

- آيـا يک محـل کار مجـازی و فيزيکی مؤثـر ايجاد 
کرده ايـم که به سـازمان اجـازۀ پيشـرفت  دهد؟

- آيـا به کارگران بـا ابزارها، فّنـاوری و اعتماد، قدرت 
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داده ايـم تـا انتخـاب کنند کـه کجا و چگونـه کار خود 
را انجـام  دهند؟ 

- آيـا مـا فرهنگی را ايجـاد کرده ايم که سـازگاری را 
ارتقـاء دهـد، و بـه رهبـران آمـوزش دهد کـه چگونه 
تيم هـای خـود را در هر دو محيـط فيزيکی و مجازی 

هدايـت کنند؟ 
در نهايـت، آينـدۀ کار بسـيار بيشـتر از تغييـر يـک 
محيـط فيزيکـی بـه محيـط مجـازی اسـت. رهبران 
برای جـذب، توانمندسـازی، حفظ بهترين اسـتعدادها 
و ايجـاد سـازمانی که حقيقتاً سـازگار باشـد، بايد تمام 

عناصـر در حـال تغييـر در آينـدۀ کار را بپذيرنـد. 

موقعیت یابی سازمان برای پیشرفت 
پيش بينـی ميـزان و شـدت تأثيـر کرونـا بـر اقتصـاد، 
تجارت و زندگی جهانی دشـوار اسـت. انطبـاق با اين 
تغييـر نيازمنـد کار سـخت، ارزيابی هـای صادقانـه و 
يـک ديـدگاه بلند مدت بر روی سـرمايه گذاری اسـت. 
بنابرايـن، مديـران اجرايی زنجيرۀ تأميـن در حالی که 
بـه سـاخت شـبکۀ ديجيتالـی خـود در يـک محيـط 
موفـق ادامـه می دهنـد، چه نـوع قابليت هايـی را بايد 

در نظـر بگيرند؟ 
رهبـران اکنـون می توانند اقدامـات متعـددی را برای 
تطبيـق زنجيره هـای تأميـن خود بـا اين تغييـرات در 
نظـر بگيرنـد. تبديـل زنجيـرۀ تأميـن را بـه بخشـی 
جدايی ناپذيـر از اسـتراتژی شـرکت و مبانی ديجيتالی 
بـرای توانمندسـازی اسـتراتژی شـرکت قـرار دهيـد. 
بنابرايـن آنهـا می تواننـد در دنيـای پـس از بيمـاری 
همه گيـر رشـد کننـد. عصـری کـه در آن انسـان ها، 
ربات هـای کارخانـه و همچنيـن دفتـر شـرکت را بـه 
اشـتراک می گذارنـد و در آن الگوريتم هـا الگوهـای 
تقاضـا را پيش بينـی  و توالـی زمان بنـدی را تعييـن 
می کننـد؛ زنجيره هـای ارزش جهانـی را می تـوان بـه 
طـور متمرکـز بـا اسـتفاده از هـوش مصنوعـی برای 
ارزيابی عمليات، مديريت عملکرد در سراسـر شبکه ها، 

ايجـاد هشـدار و آغـاز کاهـش عمـل مشـاهده کـرد.

تبدیـــل زنجیـرۀ تـــــأمین به بخشـی 
جدایی ناپذیر از استراتژی شرکت 

 بـرای شـرکت هايی کـه در يـک مقيـاس جهانـی 
سـرعت  بـه  می توانـد  همه چيـز  می کننـد،  رقابـت 
تغييـر کنـد، و نـه فقـط از شکسـت های غيرمنتظـره 
در زنجيـرۀ تأميـن ناشـی از يـک بيمـاری همه گيـر، 
بلکـه فّناوری هـای مخرب يا تغييـرات ناگهانـی بازار 
اغلـب اوقات، اسـتراتژی زنجيـرۀ تأمين و اسـتراتژی 
کسـب  و کار مجـزا نگـه  داشـته می شـوند. بـا توجـه 
بـه پيچيدگـی جهانـی بيشـتر و اسـترس عظيمـی 
انتظـارات  از  اسـت،  شـده   ايجـاد  شـبکه ها  در  کـه 
باالتـر مشـتری گرفتـه تـا راه حل هـای تحـول پويـا، 
بـه چالـش  را  ايـن اصـل قديمـی  بايـد  شـرکت ها 
بکشـند کـه زنجيره هـای تأميـن بـه سـادگی بـرای 
پاسـخگويی بـه نيازهـای تجـاری کسـب  وکار وجود 
دارنـد. در عـوض، مالحظـات زنجيـرۀ تأميـن بايد به 

اسـتراتژی کسـب  و کار تبديـل شـوند. 

مبــانی دیجیتــالی برای تـــوانمندسازی 
استراتژی شرکت 

منابـع  برنامه ريـزی  پيـش، داشـتن يـک  سـال   10
سـازمانی اسـتاندارد، حمل و نقـل، و راه حـل موجـودی 
کاال معمـواًل بـرای رفـع نيازهـای بـازار کافی بـود. با 
ايـن حـال، پيشـرفت های فنـی چشـم انداز زنجيـرۀ 
تأميـن را تغييـر داده  اسـت. ايجـاد تفکـر ديجيتالـی 
ضـروری اسـت بـرای تعيين اينکـه داده هـا و فّناوری 
چگونـه می تواننـد دسـتيابی به اهداف کسـب  و کار و 
زنجيـرۀ تأميـن را ممکـن سـازند. بـا توجه بـه ظهور 
مديـران  مجـازی،  فضـای  بـر  مبتنـی  راه حل هـای 
اجرايـی زنجيـرۀ تأميـن بـه محصـوالت کـم  هزينـه 
از طيـف وسـيعی از ارائه دهنـدگان نوآوری دسترسـی 

دارند. 

رهبـران زنجيـرۀ تأميـن می تواننـد دربارۀ اسـتراتژی 
فّنـاوری شـرکت خـود بـه عنـوان وسـيله ای بـرای 
افزايـش نـوآوری و چابکی بـا هزينۀ کم تر و سـرعت 

بيشـتر در بـازار تجديـد نظـر کنند. 
در حالـی که بازگشـت رونـد انجام کار به قبـل از کار 
پاندمـی وجـود خواهد داشـت، بسـياری از شـيوه ها و 
روندهـای جديـد بـه احتمال زيـاد باقی خواهنـد ماند. 
برنامه ريـزی و طراحـی بـرای آينـدۀ کار سـازمان، به 
ويـژه بـا توجه به شناسـايی زمينه های اتوماسـيون در 
زنجيـرۀ تأميـن، و تعييـن محـل و چگونگی اسـتقرار 
مجـدد نيـروی کار  و ارتقـاء مهـارت  و اينکـه آنها چه 
مهارت هـا و توانايی هايـی را بـرای رشـد نيـاز دارند. 

در حالـی کـه کرونـا بـه طـور قطـع جهـان را بـدون 
آمادگـی بـه دام انداخـت، اصـول آنچـه کـه بـرای 
رقابـت در جهـان پـس از پاندمـی الزم خواهـد بـود، 
نبايـد ناديـده گرفته شـود. در حالی که بدون شـک راه 
دشـواری وجود دارد، آن دسـته از سازمان های زنجيرۀ 
تأميـن که می تواننـد از وضعيت جديد اسـتقبال کنند، 
در آينـده سـرمايه گذاری کننـد، و ارتباطـات داخلـی و 
شـفافيت را بپذيرنـد، می تواننـد بهتريـن موقعيـت را 

برای رشـد داشـته باشـند. 

ترجمه و برگرفته از مقاله:
 Preparing today’s supply chains to thrive in 
uncertainty

نویسندگان:
Jason Bergstrom ،Patrick Gallagher ،Ian 
Stewart
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امـروزه حمـالت سـايبری بـه يـک مشـکل جهانـی 
اول  نيمـۀ  در  راسـتا  ايـن  در  اسـت.  شـده  تبديـل 
سـال جـاری ميـالدی چهـار شـرکت از بزرگ تريـن 
خطـوط  ماننـد  جهـان  کشـتيرانی  شـرکت های 
کشـترانی CMA CGM،MSC  و دوميـن خـط 
کشـتيرانی کـرۀ جنوبـی همچنيـن سـايت سـازمان 
بين المللـی دريانـوردی و بنـادر هنـد هـدف حمـالت 
سـايبری قـرار گرفتنـد و خدمـات آنهـا آفاليـن شـد. 
اين کارشـناس و تحليلگر با اشـاره بـه اينکه حمالت 
سـايبری بـالی جـان حمل و نقـل و صنايـع دريايـی 
آور شـد: صاحبـان خطـوط حمل و نقـل  يـاد  اسـت، 
دريايـی بايـد همـواره احسـاس کننـد باج افزارهـا در 
کمين آنها هسـتند و بـا تعبيۀ نرم افزارهای پشـتيبانی 
سـعی کننـد همـواره آمـاده و مجهـز بـرای مقابلـه با 
حمـالت سـايبری باشـند. از سـوی ديگر به سـرعت 

بـه آسـيب پذيری سيسـتم ها دسـت يابنـد.
کـه خدمـات   BlueVoyant از مسـئوالن يکـی 
تدارکاتـی  و  حمل و نقـل  شـرکت های  بـه  امنيتـی 
ارائـه می کنـد، می گويـد شـرکت های حمل و نقـل در 
سـال 2020، سـه برابر بيـش از سـال 2019 حمالت 
سـايبری را تجربـه کردنـد بـه گونـه ای کـه افزايـش 
در  فيشـينگ  ايميل هـای  و  باج افزارهـا  و  بدافزارهـا 

زمـان همه گيـری کرونـا 400 درصـد افزايـش يافت. 
نيتيـن چوپرا مشـاور ارشـد خطـرات دريايی مؤسسـۀ 
AGCS نيـز در زمينـۀ افزايـش حمـالت سـايبری 
يـادآور می شـود: تـا امـروز بيشـتر حـوادث سـايبری 
بـه  بـوده  سـاحل  در  دريايـی  حمل و نقـل  صنعـت 

حمالت سایبری بالی جان
 صنعت حمل و نقل دریایی

گونـه ای کـه دفاتر مرکزی شـرکت های کشـتيرانی و 
بنـادر بـا افزايـش حمالت سـايبری مواجه شـدند. اما 
بـا افزايـش ميزان تـردد پس از غلبه بـر کرونا و رونق 
حمل و نقـل دريايی از يک سـو و سـاخت کشـتی های 
خـودران به نظر می رسـد درصـورت عدم مقابله زمينه 

حمـالت سـایبری بـه صنایـع حمل ونقل دریایـی در دوران کرونا شـدت گرفت. این حکایـت ناتمام با گسـترش و توسـعۀ فنّاوری ها ابعاد 
تـازه ای بـه خـود می گیـرد. کارشناسـان و تحلیلگـران حمالت سـایبری را بدتـر از حمـالت دزدان دریایـی می دانند. براسـاس تحقیقات 
کارشناسـان موسسـۀ Allianz Global Corporate & Specialty  درسـال 2021 ویـروس کرونـا ۴0 درصد و حمالت سـایبری ۴1 
درصـد کسـب و کارهـای دریایـی را تهدید می کننـد. کارشناسـان عمل کردن بـه دسـتورالعمل های ایمنی سـایبری سـازمان بین المللی 
دریانـوردی، همـکاری بـا شـرکت های مقابله کننـده با حمـالت سـایبری همچنین بیمـه کـردن تجهیـزات و فنّاوری هایی کـه در معرض 

ایـن  قبیـل حمـالت هسـتند را ازجمله راه هـای مقابله بـا حمالت هکرهـا می دانند.
 بـه عقیـدۀ کارشناسـان، حمـالت فلج کننـدۀ باج افزارهـا علیـه خطـوط لولـۀ نفتـی آمریـکا در ماه  مـی 2021 زنـگ خطر مجـددی برای 

صنعـت دریایـی، نفـت،گاز و ... بود. 
ایـن خطـرات هـر آن می تواننـد زنجیـرۀ تأمین کاال و لجسـتیک جهانـی را تهدیـد کنند. در ایـن حمالت خـط لولـۀ 9000 کیلومتری که 
حـدود ۳0 پاالیشـگاه نفتـی و ۳00 پایانـۀ توزیع سـوختی را به هم متصل می کنـد در میان بهـت و ناباوری متخصصان، با حملۀ سـایبری 
از کار افتـاد کـه منجـر به کمبود بنزین در شـرق آمریکا شـد. در نهایت شـرکت آمریکایی مجبور شـد ۴/۴ میلیون دالر باج افـزار به گروه 

هکـری Dark Side پرداخـت کند تا سیسـتم بـه حالت اولیـه و آنالین درآید.
ایـن حملـه پیامدهـای گسـترده ای بـرای صنایـع و حمل و نقـل دریایـی داشـت و نشـان داد کـه علی رغـم اینکه بـه ادعای مهندسـان و 
متخصصـان زیرسـاخت های صنایـع نفتـی آمریـکا از امنیت و ایمنی کامـل برخوردار بـود، اما به راحتی می تواند آسـیب پذیر باشـد. مدتی 

از ایـن حملـه نگذشـت کـه کشـتی های تفریحی آمریکایـی در جزایـر مارتا و نانتوکـت مورد حمله سـایبری قـرار گرفتند.
بـه گفتـه کاپیتان اندروکینسـی مشـاور ارشـد خطـرات دریایی، ایـن حمـالت می تواند ضمـن اینکه امنیت سـایبری بخش هـای مختلف 
تأسیسـات نفـت و گاز و صنایـع و حمل و نقـل دریایـی را تهدیـد کنـد منشـأ حمـالت مشـابهی در همۀ بخش هـای اقتصـادی و بازرگانی 

باشـد که مشـابه آنهـا را بارهـا شـاهد بوده ایم.

 ]ترجمه و اقتباس: بهاره قهرمانی  [      
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را بـرای حمـالت سـايبری مهيـا می کنـد. بـه همين 
جهـت نيـاز بـه ارزيابـی دقيـق خطـرات سـايبری در 

آينـده احسـاس می شـود.
سـال  دو  در  می سـازد:  خاطرنشـان  ادامـه  در  وی 
گذشـته بخش هـای مختلـف حمل و نقـل هشـياری 
بيشـتری نسـبت به خطـرات سـايبری نشـان دادند و 
در حال حاضـر توانمنـدی مقابلـه با حمالت سـايبری 
تـا حدودی باال رفته اسـت و مقررات امنيت سـايبری 

بـرای کشـتی ها و بنـادر درحـال افزايش اسـت.
در ايـــن ارتبـــاط در ژانـــويۀ 2020 قطعنـــامــۀ

 IMO سـوی  از   )IMC MSC.428 ،98  (
بـه اجـرا در آمـد کـه مسـتلزم رسـيدگی بـه خطرات 
سـايبری در سيسـتم های مديريـت ايمنی اسـت و در 
ايـن ارتباط دسـتورالعمل افزايش امنيت سيسـتم های 
اطالعاتـی در  اکثـر  بنـادر و کشـتيرانی گسـترش 

فت. يا
Justus Heinrich  مديـر محصـوالت جهانـی 
تأکيـد   AGCS مؤسسـۀ  در   Marine Hull
می کنـد: افزايـش آگاهـی در زمينـۀ اسـتفاده از بيمـۀ 
سـايبری توسـط شـرکت های حمل و نقـل وارد مرحلۀ 
جديـدی شـده اسـت. اگرچـه بـرای شـرکت ها بيمـۀ 
سـايبری عمليـات سـاحلی مدنظـر اسـت امـا بايد به 
فکـر تهديـد کشـتی ها در عرصـۀ دريـا نيز باشـيم به 
همين جهت بايد سيسـتم های بيمـه ای عليه خطرات 
سـايبری در عرصـۀ درياها و به خصوص کشـتی های 

هوشـمند درخواسـت شود. 
ديويد فيترولينگ کارشـناس و تحليلگر ارشـد دريايی 
نيـز حمـالت سـايبری را بدتـر از حمالت تروريسـتی 
دريايـی  دزدان  توسـط  کشـتی ها  بـه  فيزيکـی  و 
قلمـداد کـرده و می گويـد: خسـارتی کـه ايـن قبيـل 
حمـالت بـه صنعـت دريايـی وارد می کنـد بزرگ تـر 
از حمـالت دزدان دريايـی اسـت زيـرا در حملـه بـه 
کشـتی بـا اختـالل وسـيع در ارتباطـات و فّناوری هـا 
مواجـه نمی شـويم امـا در حمـالت سـايبری همـۀ 
تجهيـزات  و  فّناوری هـا  و  سيسـتم های حمل ونقـل 
ناوبـری آسـيب می بيننـد و اين سـناريويی اسـت که 

مـا بايـد آن را درک و رصـد کنيـم. 
وی تسـريع می کنـد: بـه نظـر می رسـد حتی انسـداد 
EV-10 روز توسـط کشـتی  کانـال سـوئز بـه مـدت

ERGREEN  را نمی تـوان بـا اختالل در حمالت 
سـايبری مقايسه کرد. زيرا خسـارت حمالت سايبری 

بيش از پيش وسـيع و گسـترده اسـت. 

ارتباط کووید- 19 با حمالت سایبری 
Şerban Berescu  تحليلگـر دريـــــايی، بـروز 
ويـروس کرونـا را حيات خلوتی بـرای حمالت هکرها 
همه گيـری   2020 سـال  در  می گويـد:  و  می دانـد 
ويـروس کوويـد- 19 يـک زميـن بـازی جديـدی را 
بـرای هکرها ايجـاد کـرد. چراکه فّناوری هـای جديد 
بـا شـيوه های کنتـرل از راه دور و هوشمندسـازی در 
تمـام مؤسسـات حمل و نقـل دريايی تقويت شـد و در 
واقـع طرح هـای تحـول ديجيتالـی به سـرعت دنبال 

اسـت کـه از اطالعـات شـخصی و شـرکتی بـرای 
جلـب اعتمـاد اسـتفاده می کننـد و متأسـفانه از وجود 
کارشناسـان و متخصصانـی کـه آشـنايی کمتـری با 
نحـوۀ مقابلـه با حمـالت سـايبری دارند سوءاسـتفاده 
می کننـد. در واقـع بندر يا شـرکت کشـتيرانی قربانی 
 IT عدم تخصص کارشناسـانی می شـود کـه عمليات

را رهبـری می کننـد. 
Adrian Alexe  کارشـناس و تحليلگـر دريايـی 
نيـز اعتقـاد دارد: امروزه هر شـبکۀ متصـل به اينترنت 
در معرض آسـيب پذيری قـرار دارد. سيسـتم  هايی که 
آدرسRDP،VPN،DNS، IP  دارنـد و يـا سـاير 
ابزارهـای قابـل دسترسـی همـواره در معـرض خطـر 
هسـتند. به ويـژه هنگامـی که شـرکت ها حضـور خود 
را در اينترنـت گسـترش می دهنـد. در سـال 2021 
مجرمان سـايبری بـه طور فزاينـده ای از تاکتيک های 
اسـتفاده کردنـد و  بـرای سـرقت اطالعـات  جديـد 
قربانيـان خـود را بـا اتصاالت RDP و يا سـرورهای
FDP  انتخـاب کردنـد. امـا مـواردی هـم مشـاهده 
شـده کـه کارشناسـان توانسـتند بـه راز و رمزهـای 
نحـوۀ ورود هکرهـا بـه سيسـتم های اطالعاتـی پـی 

بـرده و جلـوی حمـالت بيشـتر گرفته شـود.
جـورج کورتـز مديرعامـل Crowd Strike که در 
رابطـه بـا نحـوۀ مقابله بـا حمـالت سـايبری فعاليت 
می کنـد پيشـنهاد می کنـد شـرکت های حمل و نقـل 
حمـالت  بيمـه ای  دادن  پوشـش  سـمت  بـه  بايـد 

باشند.  سـايبری 
وی بـا اشـاره بـه اينکه در سـال 2020 پوشـش های 
دريايـی  حمل و نقـل  شـرکت های  توسـط  بيمـه ای 
خوشـبختانه  می گويـد:  يافتـه،  افزايـش  درصـد   29
شـرکت های بيمـه ای در ارتبـاط با راه هـای جلوگيری 
از نفـوذ بـه شـبکه، سـرقت داده هـا و حوادثـی کـه 
ممکـن اسـت باج افزارهـا ايجـاد کنند از شـرکت های 
متقاضـی بـه بيمه کـردن حمايـت می کننـد و نيروی 
کار آنهـا را از راه دور آمـوزش می دهنـد تـا بتواننـد در 

مقابـل حمـالت باج افـزاری مقاومـت کننـد.
 Advisor Smith يکـی از کارشناسـان حمـالت 
سـايبری خاطرنشـان می سـازد: يکـی از مهم تريـن 
بـه  تـا  می دهـد  اجـازه  هکرهـا  بـه  کـه  عواملـی 
اطالعـات و داده هـا دسترسـی پيدا کند سـهل انگاری 
کارشناسـان اسـت. بـه هميـن جهـت بايـد آمـوزش 
نيـروی انسـانی حتمـاً در رأس امـور شـرکت ها قـرار 

گيرد.
وی بـا تأکيـد بـر بيمـۀ امنيـت سـايبری بـرای بـاج 
نـدادن بـه هکرهـا پيشـنهاد می کنـد: در حال حاضـر 
سـايبری  امنيـت  زمينـۀ  در  زيـادی  شـرکت های 
فعاليـت می کننـد کـه متأسـفانه بـرای همـکاری بـا 
بااليـی  دسـتمزد  دريايـی  حمل و نقـل  شـرکت های 
را طلـب می کننـد کـه اگرچـه ايـن رقم هـا باالسـت 
امـا نسـبت بـه خسـارت پديـد آمـده و باج هايـی کـه 
قـرار اسـت بـه هکرهـا پرداخـت شـود نوعـی مزايا و 
ارجحيـت دارد. البتـه بيمـه کردن امنيت سـايبری نيز 

نيسـت. بی تأثيـر 

بـه  سـایبری  حمـالت  امـروزه 
تبدیـل  جهانـی  مشـکل  یـک 
ایـن راسـتا در  در  شـده اسـت. 
نیمـۀ اول سـال جـاری میـالدی 
چهـار شـرکت از بــــزرگ ترین 
جهـان  کشـتیرانی  شـرکت های 
  ،MSC مانند خطوط کشـتیرانی
CMA CGM و دومیــن خـط 
کشـتیرانی کرۀ جنوبی همچنین 
سایت ســــازمان بیـــن المللی 
دریانـوردی و بنـادر هنـد هدف 
حمـالت سـایبری قـرار گرفتند و 

خدمـات آنهـا آفالیـن شـد. 

شـد. اما هميـن کار امنيت سـايبری را دچـار تهديد و 
آسـيب پذيری کـرد. 

وی در ادامـه می گويـد: امـروزه صنعـت حمل و نقـل 
خويـش  روزمـرۀ  فعاليت هـای  راسـتای  در  دريايـی 
بـا گروه هـای جنايتـکاری کـه تحـت عنـوان هکـر 
عمـل می کننـد روبه روسـت. آنـان از رويۀ مهندسـی 
تکنيک هـای  می کننـد.  پيـروی  خاصـی  اجتماعـی 
قـادر  را  مهاجمـان  فزاينـده ای  طـور  بـه  پيشـرفته 
می سـازد تـا بـه اطالعـات محرمانـه دسترسـی پيـدا 
کننـد. حمالت مهندسـی اجتماعـی مانند فيشـينگ، 
ارتباطـات، کالهبرداری و... حمالت بسـيار هدفمندی 
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اواخـر تابسـتان سـال 1346 تـازه خدمـت سـربازی 
و  مناسـب  کاری  دنبـال  و  بـودم  کـرده  تمـام  را 
ايدئـال بـودم تـا اينکـه شـبی يکـی از دوسـتان که 
بـه حرفـۀ وکالـت اشـتغال داشـت زنـگ زد و گفت: 
" شـرکت تازه تأسيسـی دنبال يک نفر کارمند معتمد 

می گردد، من تو را معرفی کردم."
پايـان مکالمه با حس عجيب، ُگنگ و شـوق انگيزی
 تـوأم بـود کـه نمــی توان بـا هيـچ حـس و حـال 
ديگـری مقايسـه اش کـرد. شـور و شـوق خاصی به 
مـن دسـت داد. آرزو می کـردم کاش اين بـار شـانس 

کاريابـی ام بـه در بسـته نخورد.
بعدهـا مشـخص شـد کـه ايـن تلفـن چقـدر برايـم 
کـه  زندگـی هسـت  در  لحظاتـی  داشـت.  شـگون 
زندگـی و سرنوشـت فـرد را رقـم می زننـد و ايـن 

مکالمـۀ کوتـاه زندگـی مـرا دگرگـون کـرد. 
بـا شـور و شـوق خاصـی بـرای ديـدن طلـوع صبح 
مهرمـاه  اول  روز  صبـح  می کـردم،  لحظه شـماری 
سـال 1346 راهی شـرکت کشـتيرانی آريـا در طبقۀ 
ششـم بانـک کار ) سـاختمان بـورس اوراق بهـادار 

تهـران در خيابـان حافـظ( شـدم.
وارد تاالر که شـدم تعدادی از شـرکا و سهام داران در 
حـال گفت وشـنود بودند. توسـط دکتر امير سـرداری 

) وکيل شـرکت( به حاضران معرفی شـدم.
دکتـر موسـويان مديرعامـل وقـت شـرکت ضمـن 
معرفـی رؤسـای بانک هـای ملـی، صادرات، توسـعۀ 
عنـوان  بـه  بازرگانـی  اتـاق  و  معـدن  و  صنعـت 
سـهامداران اصلـی از مـن بـه عنـوان اوليـن کارمند 
شـرکت نـام بـرد و گفـت : " فعـاًل رتق وفتـق امـور 
شـرکت و هماهنگـی بـا اعضـاء هيئـت  مديـره بـر 
عهـدۀ شماسـت، از هميـن امروز کار را شـروع کنيد. 
مـن که از خوشـحالی سـر از پا نمی شـناختم با جان 

و دل کار را شـروع کـردم."
آن زمـان شـرکت سـاختار مشـخصی نداشـت، اکثر 
کارهـا بـه صورت جمعـی انجام می شـد. تـا مدت ها 
تنهـا کارمنـد شـرکت به شـمار می رفتـم تـا اينکـه 

آقـای خيـاط و خانـم ناطـق بـه مجموعـه اضافـه 
. ند شد

پـس از چهارمـاه که شـرکت کم کم از انسـجام الزم 
برخـوردار شـد، کشـتيرانی آريـا سـعی کـرد فعاليـت 
خـود را در مناطـق جنوبی کشـور گسـترش دهد. به 
هميـن جهت سـاختمان شـرکت " لوان اکسـپرس" 
متعلـق بـه بـرادران نهايی با تمـام تجهيـزات همراه 
بـا دو فروند کشـتی متعلق به آنها يعنی کشـتی های 
ابن سـينا و رازی خريداری شـد و کارکنان شـاغل آن 

شـرکت نيز جذب کشـتيرانی آريا شـدند.

خرید کشتی مسافری
در  هم زمـان  گرفـت  تصميـم  شـرکت  کار،  اوايـل 
بخـش تجـاری و مسـافری فعـال باشـد. بـه همين 
جهـت يـک کشـتی مسـافری آريـا طـی مراسـم با 
شـکوهی تحويـل شـد. امـا هيئـت  مديره بـه همين 
يک کشـتی بسـنده کـرده و سـعی کردنـد به بخش 

تجـاری اهميـت بيشـتری بدهند.
ايـن کشـتی مسـافری پـس از انقـالب اسـالمی در 
خرمشـهر بـه هتل تبديل شـد و بعدها متوجه نشـدم 

چه سرنوشـتی پيـدا کرد.
ايـن نکتـه را هـم اضافـه کنم که بـا وجود اسـتقرار 
دفتـر مرکـزی در تهـران، تمـام فعاليت هـا در بنـدر 
خرمشـهر مسـتقر بـود و مديـران و کارکنـان مـدام 

بيـن تهـران و خرمشـهر در تـردد بودنـد.
پـس از يک سـال در دورۀ مديريـت دکتـر شـايگان، 
دفتـر مرکـزی شـرکت از سـاختمان بانـک کار بـه 
محلـی در بهجت آبـاد منتقـل شـد. اطـراف آن تـا 

چشـم کار می کـرد بيابـان برهـوت بـود.
رفت وآمـد  در  سـهولت  بـرای  وقـت  مديرعامـل 
يـک  خريـد  دسـتور  بانـوان،  به ويـژه  کارکنـان 
مينی بـوس را داد کـه آن هـم در اختيـار مـن قـرار 
گرفـت تـا اياب وذهـاب کارمنـدان را انجـام دهـم. 
بـا رونـق گرفتـن فعاليـت کشـتيرانی آريـا شـرکت 
از بهجت آبـاد بـه خيابـان قائم مقـام فراهانـی نقـل 

مـکان کـرد. 
بـا افزايـش تعـداد کارمنـدان بـه حـدود 500 نفر در 
سـاختمان جديـد، جـذب و آمـوزش دريانـورد ايرانی 
در دسـتور کار قـرار گرفـت چراکـه آن زمـان اکثـر 
فرماندهـان و دريانـوردان کشـتی ها از اتبـاع آلمـان، 

هنـد، پاکسـتان و... بودند.

چاپ اولین آگهی جذب دریانورد ایرانی
سـال 1347 اوليـن آگهی جذب دانشـجوی دريانورد 
در روزنامـۀ اطالعـات منتشـر شـد. حـدود 60 نفـر 
در آزمونـی کـه  در باشـگاه بانـک صـادرات برگـزار 
شـد شـرکت کردند کـه از بيـن آنها 30نفـر از جمله 
هاشـمی،  فـرخ  صدرموسـوی،  توفيـق  کاپيتان هـا 
مرحـوم علی رضـا خوشـرو، يزدانـی اصـل، شـصتی، 

مهاجرانـی و يزدانـی اسـکی انتخـاب شـدند.
ايـن افـراد حـدود يک سـال در بندرانزلـی دوره های 
آموزشـی را گذراندنـد و سـپس 12نفـر بـرای ادامـۀ 
تحصيـل بـه دانشـگاه دريانـوردی در بلژيـک اعزام 

. ند شد
بـا پيـروزی انقـالب اسـالمی کشـتيرانی آريـا تحت 
پوشـش وزارت بازرگانـی قـرار گرفـت و بـه فعاليت 
خـود بيـش از پيـش افـزود. در 15 دی مـاه 1358 
بـا تصويـب شـورای انقـالب، کشـتيرانی آريـا بـه 
کشـتيرانی جمهـوری اسـالمی ايـران تغيير نـام داد.
نـاوگان ملـی بـا آبديـده شـدن در دوران انقـالب، 
جنـگ تحميلـی و تحريم ها بـه قـدرت فرامنطقه ای 
تبديـل شـد. اينـک بـا گذشـت 54 سـال از اوليـن 
تبريـک  و  ملـی  نـاوگان  شـکل گيری  روزهـای 
سـالگرد تأسـيس آن بـه تمامـی مديـران و کارکنان 
خشـکی و دريايـی، يـاد و نـام تمامـی عزيزانـی که 
در ايـن سـال ها بـرای بقـا و دوام ايـن نـاوگان از 
جـان مايـه گذاشـتند و نهـال کوچکـی را کـه مـن 
بـه خوبـی به يـاد دارم بـه درخـت تنومنـدی تبديل 

می داريـم.  گرامـی  کردنـد، 

خاطراتی از سال های شکل گیری ناوگان ملی؛

من اولين کارمند کشتيرانی بودم

بالندگـی و شـکوفایی نـاوگان ملـی مرهـون تالش هـای بی وقفۀ مردان و زنانی اسـت که طی سـال های متمـادی در دریا و خشـکی عزم 
خـود را جـزم کردند تا تحت هر شـرایطی مسـیر توسـعۀ بزرگ ترین نـاوگان خاوررمیانـه را هموار کننـد. مطالعه خاطـرات دوران کاری 
آنهـا خالـی از لطـف نیسـت. در پنجاه و چهارمین سـال تأسـیس کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران عبـدا... یعقوبی اولیـن کارمند این 

شـرکت از خاطرات آن سـال ها سـخن می گوید.

حمل و نقل دریایی
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افزايـش بی سـابقۀ نـرخ اجـارۀ کشـتی های کانتينری 
بـه 200 هـزار دالر در روز بـاال رفـت وکشـتی های 
کانتينـری  بر شـگفتی رونـق بازار صنعـت حمل ونقل 
کانتينـری بيـش از پيش افـزود. از سـوی ديگر حمل 
کانتينـر با کشـتی های فله بـر، افزايش قيمـت اجاره و 
خريـد جعبه هـای کانتينـری از يک سـو و کمبـود آنها 
از سـوی ديگـر باعـث شـده تـا جامعۀ دريايی چشـم 
بـه روزهـای آينده داشـته باشـد کـه قيمت هـا تا چه 

حـد می تواند باالتـر رود؟
خوش  شـانس ترين بخـش حمل ونقـل در بيـن تمامی 
حمل ونقلـی  شـقوق  سـاير  و  دريايـی  بخش هـای 
درسـال 2021 از ديد کارشناسـان و تحليلگران بخش 
حمل ونقـل کانتينری اسـت که اين سـال بـه کام اين 
بخـش دريايی  پيش مـی رود  زيرا با رشـد همه جانبه 

و متـوازن بـرگ برنده را در دسـت دارد. 
باالتريـن  بـه  کانتينـری  حمل و نقـل  نـرخ  افزايـش 

حـد، افزايـش بيـش از حـد نـرخ حمـل کانتينـر از 
چيـن بـه آمريـکا، گرايـش به سـمت سـرمايه گذاری 
سـاخت  جديـد  سـفارش  کانتينـری،  بنـادر  در 
کشـتی های کانتينـری و تـالش بـرای تحويل هرچه 
زودترکشـتی های سفارشـی، افزايـش قيمـت و نـرخ 
دل مشـغولی  و  دغدغـه  کانتينـر،  جعبه هـای  اجـارۀ 
صاحبـان خطـوط کشـتيرانی و مالـکان کشـتی برای 
يافتـن کانتينـر خالـی جهـت باال بردن حاشـيۀ سـود 
باعث شـده اسـت تـا کارشناسـان و تحليلگران سـال 
2021 را بـه عنـوان سـال حمـل کانتينـری ارزيابـی 

کنند.
بـر اسـاس تجزيـه و تحليـل کارشناسـان بيمکـو، در 
حـال حاضـر صنعـت حمل و نقـل کانتينـری در بيـن 
سـاير بخش هـای مختلـف حمل و نقـل بـه گونـه ای 
گـوی سـبقت را ربـوده که در صـورت تداوم شـرايط 
فعلـی همچنـان تـا پايان سـال 2021 پيشـتاز خواهد 

تحلیل بازار حمل ونقل کانتینری جهان در نیمۀ اول سال جاری میالدی؛

سال 2021 به کام صنعت حمل ونقل کانتينری شد  

بود.
بـر اسـاس ايـن گـزارش بـا توجـه بـه رونقـی کـه 
حمل و نقـل دريايی از اوايل سـال 2021 بـا آن مواجه 
شـده اسـت گرايش به سـمت سـفارش کشـتی های 
کانتينـری بـزرگ افزايـش يافـت بـه گونـه ای که در 
حـال حاضـر 619 کشـتی کانتينـری درحال سـاخت  
اسـت کـه زمـان  تحويـل  آنهـا در سـال 2022 تـا 

می باشـد.  2024
از ايـن تعـداد 381 فروند کشـتی فقط در سـال 2021 
سـفارش داده شـده کـه بـا تحويـل  ايـن کشـتی ها 
بـه ظرفيـت حمل و نقـل کانتينری جهـان 5.3 ميليون 

TEU اضافـه خواهد شـد. 
در ادامۀ اين گزارش آمده اسـت: زمانی مالکان کشتی 
در پی سـفارش برای ساخت کشـتی های بزرگ بودند 
امـا امـروزه ترجيـح می دهنـد با توجـه به حجـم بازار 
هرگونـه کشـتی بـزرگ و کوچـک را سـفارش دهند.

حمل و نقل دریایی
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بـر ايـن اسـاس از فوريـه تـا ژوئـن 2021 در مجموع 
60 کشـتی کانتينـری TEU 16000 توسـط پنـج 
مالـک سـفارش داده شـده اسـت. از سـوی ديگـر در 
طـول هفـت ماه و نيـم سـال 2021 تعـداد 22 فروند 
کشـتی غول پيکـر سـفارش داده شـده کـه ظرفيـت 
همـۀ آنهـا بيـن 22 تـا 24 هـزار TEU می باشـد. 

تعـداد  و  شـده  داده  سـفارش  کشـتی های  تعـداد 
آن  از  حاکـی  مـدت  ايـن  در  تحويلـی  کشـتی های 
اسـت که رکـورد سـفارش و تحويل کشـتی از سـال 
2015  تاکنـون در 6 ماهـۀ اول سـال جـاری ميالدی 
شکسـت. تحليلگـران و کارشناسـان بيمکـو  با توجه 
بـه اقبـال خوبی کـه به بخـش کانتينـری روی آورده 
اسـت، پيش بينـی می کننـد در صـورت ادامـۀ رونـد 
مقابلـۀ همه جانبـه بـا کوويـد -19 بـه احتمـال زيـاد 
تـا پايـان سـال 2021 شـاهد رشـد همـۀ بخش های 
حمل ونقـل خواهيـم بود اما بـرگ برنـده همچنان در 

دسـت بخـش حمل ونقـل کانتينـری خواهـد بـود.

بـار  حمـل  نـرخ  افزایـش  رکـورد  چیـن 
کانتینـری را در ۳0 سـال اخیـر شکسـت 
بـه  آمريـکا  بـه  چيـن  از  کانتينـر  حمل و نقـل  نـرخ 
باالتريـن سـطح خود رسـيد به طـوری که هـر جعبه 
40 فوتـی کانتينـر با افزايش 500 درصدی نسـبت به 
سـال قبـل و بـا عبـور  از مـرز  20 هـزار دالر بـه 21 

هـزار دالر نزديک شـد.
منابـع خبـری گـزارش دادند: تسـريع شـيوع بيماری 
کوويـد- 19 از نـوع دلتـا ضمـن آنکـه حمل و نقـل 
کانتينـری را در برخـی از نقـاط جهـان کند کـرده اما 
باعـث افزايـش عرضه در سـطح جهانی شـده اسـت 
بـه هميـن جهت چيـن بـا اسـتفاده از فرصت های به 
دسـت آمده ضمـن افزايش 50 درصدی  نرخ سـاخت 
هـر جعبـه کانتينر، نـرخ حمـل آن را به تمامـی نقاط 
جهـان از جملـه آمريکا به شـدت افزايش داده اسـت.
تومـاس مشـاور  فيليـپ  ايـن گـزارش،  اسـاس  بـر 
دريايـی Drewry در ايـن زمينـه گفـت: در حـال 
جهـان  در  کانتينـری  حمل و نقـل  وضعيـت  حاضـر 
بسـيار آشـفته اسـت و نرخ هـا لحظـه ای بـاال می رود 
کـه درايـن باره چيـن نقـش اصلـی را دارد. در همين 
حـال عرضـۀ کـم جعبه هـای کانتينـر از يک سـو و 
کمبـود کشـتی های کانتينـری از سـوی ديگـر نـرخ 
حمل و نقـل کاال بـا کانتينـر را بيـن چهار تـا 10 برابر 
افزايـش داده اسـت، ايـن در حالـی اسـت کـه در 30 
سـال گذشـته چنين مـوردی را در حمل و نقـل دريايی 

نکرده ايـم.  مشـاهده 
از سـوی ديگـر شـرکت رديابـی حمل و نقـل دريايـی 
Freightos اعـالم کـرد: افزايـش نـرخ حمـل بـار 
از چيـن بـه آمريـکا به حـد بی سـابقه ای رسـيده و در 
حـال حاضـر لحظـه ای افزايـش می يابـد بـه گونه ای 
کـه نـرخ حمـل کانتينـر 40 فوتـی بـا افزايـش 500 
درصـدی بـه 20 هـزار و 804 دالر رسـيده اسـت در 
حالـی کـه ايـن رقـم در 27 جـوالی سـال جـاری 
ميـالدی کمتـر از 11هـزار دالر بـود، ايـن درحالـی 

اسـت کـه نـرخ حمـل کانتينر از چيـن به اروپـا حدود 
14هـزار دالر می باشـد. 

ايـن  در  چيـن  بنـادر  انجمـن  رئيـس  لـی  دينـگ 
ارتبـاط گفـت: ايـن جهش بـه دنبـال افزايـش موارد 
کوويـد-19 دلتـا در سـاير کشـورها رخ داده اسـت. 
از سـوی ديگـر گزارش هـای واصلـه حاکـی اسـت: 
شـده  باعـث  کانتينـری  کشـتی های  نـرخ  افزايـش 
شـرکت های حمل و نقـل کانتينـری خدمـات خـود را 
بـه نقاطـی متمرکز کنند کـه مشـتريان هزينۀ بااليی 

تقبـل می کننـد.  را 
تحقيقاتـی  و  اجرايـی  مشـاور   Tan Hua Joo
Linerlytica می گويـد: شـرايط در حـال حاضـر 
بـه گونـه ای اسـت کـه کشـتی ها فقـط در معامالتی 
شـرکت می کننـد کـه سـودآوری داشـته باشـد و در 
حـال حاضـر بيشـترين کشـتی ها بـه سـمت آمريـکا 

تغييـر مسـير می دهنـد. 
 Ocean جيسـون چيانگ مدير مشاوران کشـتيرانی
انسـداد کانـال سـوئز در مـاه  اينکـه  بـه  بـا اشـاره 
مـارس نقـش مهمـی در باالرفتـن اجـارۀ کشـتی ها 
داشـته اسـت، می گويـد: اتفاقاتـی کـه می افتـد مانند 
انسـداد کانـال سـوئز و شـيوع کرونا دلتـا و  همچنين 
خشکسـالی در برخـی نقـاط جهـان خودبه خـود اجازۀ 

افزايـش قيمـت را بـه صاحبـان کشـتی می دهـد. 
 20 می توانـد  کـه  جديـد  سـفارش های  افـزود:  وی 
درصـد از ظرفيـت موجـود را افزايـش دهد، در دسـت 
اقـدام اسـت امـا متأسـفانه ايـن سـفارش ها درسـال 
2023  محقـق می شـود بـه هميـن جهت تا 2 سـال 
آينـده شـاهد افزايـش جـدی در عرضـۀ کشـتی های 

کانتينـر نخواهيـم بود.

نـرخ حمل کاال از آسـیا به آمریکا به شـدت 
باال رفت 

نـرخ حمل و نقـل کانتينـر بـا افزايـش سـرويس های 
هفتگـی توسـط شـرکت های حمل و نقـل از آسـيا بـه 

آمريـکای شـمالی بـه باالتريـن حـد خود رسـيد.
تحليلگران مؤسسـۀ Sea-Intelligence گزارش 
دادنـد: در پـی نياز کشـورهای آمريکايی بـه کاالهای 

 تسـریع شـیوع بیماری کووید- 
آنکـه  ضمـن  دلتـا  نـوع  از   19
حمل و نقـل کانتینـری را در برخی 
امـا  کـرده  کنـد  جهـان  نقـاط  از 
باعـث افزایـش عرضه در سـطح 

جهانـی شـده اسـت.
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آسـيايی و همچنيـن کمبـود کانتينر، نـرخ حمل و نقل 
کانتينـر از ايـن مسـير با افزايـش بيش از حـد مواجه 

شـده است. 
تعـداد  ايـن  بـر  عـالوه  گـزارش،  ايـن  اسـاس  بـر 
آمريـکای  بـه  آسـيا  از  نيـز  هفتگـی  سـرويس های 
شـمالی باالرفتـه اسـت بـه گونـه ای کـه در سـال 
2020 ميانگيـن سـرويس های خطـوط کشـتيرانی در 
يـک هفتـه بـه علـت شـيوع ويـروس کرونـا بـه 10 
سـرويس در هفته نمی رسـيد و در نهايـت در ماه های 

پايانـی2020 بـه 23 سـرويس رسـيد.
امـا در حـال حاضـر روز به روز به تعداد سـرويس های 
هفتگـی اضافـه می شـود به گونـه ای کـه در ماه های 
اخيـر هـر هفته بـه طور متوسـط 39 سـرويس از اين 
مسـير عبـور می کـرد کـه در حـال حاضـر بـه 53 
سـرويس رسـيده اسـت. ايـن باالتريـن رقمی اسـت 
کـه جامعـۀ دريايـی از سـال 2012 تاکنـون شـاهد 
بـوده اسـت. به طـور متوسـط سـرويس های هفتگی 
از ابتـدای 2021 تاکنـون بـه طور متوسـط بين 30 تا 

40 درصـد افزايـش نشـان می دهـد. 
ايـن در حالی اسـت کـه در صورت برابـر بودن عرضه 
بـا تقاضـای کانتينـر بدون شـک ايـن ميـزان بيشـتر 

می شـد.

رکـورد نـرخ اجـارۀ کشـتی های کانتینـری 
شکست

نـرخ اجارۀ کشـتی های کانتينـری به رکـورد جديدی 
دسـت يافـت به گونـه ای که نـرخ اجارۀ کشـتی های 
کانتينـری بـه 200هـزار دالر در روز و قيمـت يـک 
کشـتی TEU 6865 کانتينـری با قدمت 6 سـال به 

125 ميليون دالر رسـيد.
سـايت خبـری splash  افزايـش قيمـت حمل و نقل 
کانتينـری بـه مـرز سرسـام آوری رسـيده بـه طـوری 
کـه ارزش يـک کشـتی 121 ميليـون دالری در 24 
سـاعت 500 هـزار دالر افزايـش يافـت کـه در نـوع 

خـود بی سـابقه اسـت. 
گـزارش مؤسسـۀ آلفاالينـر نيـز حاکـی اسـت: قيمت 
کشـتی ها و نـرخ اجـارۀ کانتينـر به شـدت بـا افزايش 

قيمـت مواجه شـده اسـت.
 از سـوی ديگـر اکيپ هـای تحقيقاتـی کالرکسـون 
نيـز گـزارش دادنـد: نـرخ اجـارۀ جعبه هـای کانتينـر 
از ابتـدای سـال جـاری بيـش از چهـار برابـر شـده و 
128 درصـد نسـبت بـه سـال 2005 افزايـش نشـان 
می دهـد. همچنيـن هزينـۀ حمل يـک جعبـه کانتينر 
در هشـت ماهـۀ سـال 2021 هفـت برابـر افزايـش 

اسـت.  يافته 
دربـارۀ  نيـز  بيمکـو  ارشـد  تحليلگـر  سـاند  پيتـر 
رکوردشکنــی حمـــل و نقل کانتينــــری می گويـد: 
قيمت هـای حمل ونقل کانتينری به طور سرسـام آوری 
بـاال می رونـد و نمی تـوان پيش بينـی کرد چـه زمانی 
بـه ثبـات خواهـد رسـيد. اما آنچه مسـلم اسـت همه 
چيز بـه نفع بـازار حمل و نقل کانتينری پيـش می رود. 
بـه گفتۀ وی کشـتی هايی که يک سـال پيـش برای 

تخريـب و اعـزام بـه اسـکراپ انتخـاب شـده بودنـد 
حاال وارد خطوط کشـتيرانی شـده و بـه معادن طالی 

مالکان کشتی تبديل شده اند.

افزایش نـرخ حمل کانتینر، سـرمایه گذاری 
در بنادر را تسهیل کرد 

کشـتی های  توسـط  کاال  جابه جايـی  نـرخ  افزايـش 
کانتينـری از يک سـو همچنيـن باال رفتن نـرخ خريد 
و اجـارۀ جعبه هـای کانتينـری از سـوی ديگـر باعـث 
ترغيـب سـرمايه گذاران بـه توسـعۀ بنـادر کانتينـری 

شد.
در پــی شيــــوع ويروس کــــوويد- 19 حجـــم 
سـرمايه گذاری در بنـادر در سـال 2020 کاهش يافته 
بـود امـــا در حـال حاضر بـا رونـق بـازار حمل و نقل 
احـداث و توسـعۀ  بـرای  کانتينـری، سـرمايه گذاران 
بنـادر کانتينری بيـش از پيش رغبت نشـان می دهند.
آلبـرت ليخولت، مديرعامل Global Ports در اين 
ارتباط گفت: در سـال 2020 حجم سـرمايه گذاری در 
بنـادر بسـيار انـدک  بـود و کمتـر کسـی نسـبت بـه 
ايـن کار اقـدام می کـرد زيـرا اکثـر بنـادر کانتينری با 
تعليـق ورود و خـروج کشـتی ها مواجه بودنـد اما در 6 
ماهۀ اول سـال جـاری ميالدی حجم سـرمايه گذاری 
در بنـادر کانتينـری 24.6 درصـد نسـبت بـه سـال 
2020 افزايـش يافتـه بـود. در ايـن ارتبـاط بايد گفت 
سـرمايه گذاری در مـاه ژوئيـه نسـبت بـه مـاه قبل از 

آن 8.5 درصـد افزايـش نشـان می دهـد. 
وی افـزود: در حـال حاضـر سـرمايه گذاری در بنـادر 
کانتينـری بـه يک بـازار رقابتـی تبديل شـده و تقاضا 

بـرای سـرمايه گذاری بيشـتر از عرضـۀ آن اسـت.
اين در حالی اسـت که سـال گذشـته سـرمايه گذاران 
عالقـه کمتـری نسـبت بـه اختصـاص بودجـه برای 
توسـعۀ بنـادر نشـان می دادنـد امـا از آن جايـی کـه 
حاشـيۀ سـود حمل و نقـل کانتينـری بـه شـدت بـاال 
رفتـه اسـت بـا شـتاب در رشـد سـرمايه گذاری بنـادر 
کانتينـری مواجـه شـده ايم کـه ايـن ميـزان  رشـد 
سـرمايه گذاری از سـال 2001 تاکنون بی سـابقه بوده 

ست.  ا

بـر  ضربـه ای  کانتینـر  جعبه هـای  احتـکار 
پیکـر لجسـتیک و زنجیـرۀ تأمیـن 

 کانتينـر خالـی در سراسـر دنيـا ناياب شـده و به گفتۀ 
کارشناسـان و تحليلگران متأسـفانه عـده ای با احتکار 
آنهـا سـعی دارند بـا افزايش اجـاره و نرخ فـروش آن 

به سـودهای کالن دسـت يابند. 
ايـن  در   NVOCC کشـتی  اپراتـوری  شـرکت 
زمنيـه اعـالم کـرد: متأسـفانه در حـال حاضـر کمبود 
جعبه هـای کانتينـر بـه عنـوان يک مشـکل اساسـی 
هيـچ  و  می شـود  قلمـداد  دريايـی  حمل و نقـل  در 
شـرکت يـا کشـوری در ايـن زمينه پاسـخگو نيسـت 
و گفتـه می شـود کـه جعبه هـای کانتينـر خالـی بـه 
نوعـی احتـکار شـده اند تـا بـا قيمـت باالتـر به بـازار 
عرضـه شـوند. در ايـن ميـان کشـور چين بـه عنوان 

نـرخ اجارۀ کشـتی های کانتینری 
بـه رکـورد جدیـدی دسـت یافـت 
بـه گونـه ای کـه نـرخ اجـارۀ این 
کشتــــی ها به 200هـزار دالر در 
روز و قیمـت یـک کشـتی 6۸6۵ 
TEU کانتینـری با قدمت 6 سـال 

بـه 12۵ میلیون دالر رسـید.

کانتینـــر خالی در ســـــراسر 
دنیا نایاب شـده اسـت و به گفتۀ 
کارشناســــان و تحلیلگــــران 
متأسـفانه عـده ای با احتـکار آنها 
سـعی دارنـد بـا افزایش اجـاره و 
نرخ فروش آن به سـودهای کالن 

دسـت یابند.
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بـه  عکس العملـی  کمتـر  آن  سـازندۀ  بزرگ تريـن 
می دهـد. نشـان  کاال  صا حبـان  دغدغه هـای 

در ايـن گـزارش آمـده اسـت: اگرچـه يکـی از داليل 
عمـدۀ ايـن کمبود در سـال 2020 شـيوع کوويد -19 
بـود امـا در حال حاضـر نمی  تـوان آن را دليـل اصلی 
کمبـود کانتينر عنوان کرد. ضمن اينکـه کمبود صرفًا 
بـه پنهـان کاری و مخفيانـه عمـل کـردن برخـی از 
واسـطه ها بر می گـردد. زيـرا برآوردهای کارشناسـانۀ 
شـرکت های فـورواردری و اپراتـوری نشـان می دهـد 

عرضـۀ کانتينـر بيش از تقاضاسـت.
اپراتـوری گفـت:  ايـن شـرکت  از مسـئوالن  يکـی 
نمی دانـد  حاضـر  حـال  در  هيچ کـس  متأسـفانه 
کانتينرهـا کجـا هسـتند و چـرا نمی تـوان بـه راحتی 
بـه آنها دسترسـی پيدا کـرد. پرسشـگران فقط با يک 

پاسـخ مواجـه می شـوند: کانتينـر نيسـت. 
وی در ادامـه گفـت: در حـال حاضـر در مراکـز اصلی 
حمل و نقـل ماننـد سـنگاپور، جبل علـی، هنگ کنگ، 
بوسـان، شـانگهای، کلمبـو و... کشـتی ها در انتظـار 
جملـه  يـک  در  حتـی  هسـتند  کانتينـر  جعبه هـای 
می تـوان گفـت از جنـوب شـرقی آسـيا تـا آمريـکا و 
اروپـا کمبود کانتينر محسـوس اسـت و اين کار ضربۀ 
مهلکـی بـه لجسـتيک جهانـی می زنـد کـه پـس از 
يـک رکـود چنـد ماهـه در حـال رونق و شـکل گيری 

ست. ا

وی بـه افزايـش قيمـت کانتينرهـا در ماه هـای قبـل 
اشـاره کـرد و گفـت: در حالـی کـه در سـال 2020  
خريـد يـک جعبه کانتينر بيـن 800 تـا 1200 دالر به 
راحتـی امکان پذيـر بـود اما متأسـفانه در حـال حاضر 
ايـن رقـم بـه محـدودۀ 2200 تـا 2800 دالر و حتـی 
بيشـتر رسـيده و بـا وجـود گرانـی پيـدا نمی شـود. از 
سـوی ديگـر نـرخ اجـارۀ کانتينـر نيـز بيـن 30 تا 50 

درصـد افزايـش يافته اسـت. 
بـه گفتـۀ وی متأسـفانه عـده ای بـا خريـد و احتـکار 
کانتينـر به دنبال يک سـود بيشـتر هسـتند که همين 
کار باعـث ايجـاد مشـکل در لجسـتيک و زنجيـرۀ 

تأمين شـده اسـت. 
وی در پايـان گفـت: مشـکل کمبـود کانتينـر باعـث 
شـده اسـت برنامه ريـزی بـرای سـفرهای هفتگـی و 
حتـی ماهانـه کـه قبـاًل رزرو می شـد در حـال حاضر 
مختـل شـود و هيچ کـس قادر نيسـت بـرای چند روز 

آينـده برنامه ريـزی کنـد.

  کشتـــی های فلـــه بــرای حمـل کانتینر
آماده می شوند

بـه منظـور مقابلـه بـا کمبـود کشـتی های کانتينـری 
دسـتورالعمل حمل و نقـل کانتينر با کشـتی های فله بر 
توسـط مؤسسـۀ Bureau Veritas( BV( ارائـه 
شـده کـه قرار اسـت توسـط متخصصـان و ذی نفعان 

دريايی مورد بحث و بررسـی کارشناسـانه قـرار گيرد.
رئيـس  معـاون   "Paillette Palaiologou"
در   BV Marine & Offshore شـرکت 
ايـن زمينـه گفـت: تجربـه و دانـش قابل توجهـی در 
زمينـۀ طراحـی، طبقه بنـدی و عمليـات کشـتی های 
فله بـر داريـم کـه در صـورت تصويـب آن از سـوی 
سـازمان های مربوطـه می تـوان از کشـتی های فله بر 

برای حمل  ايمن کانتينر استفاده کرد.
بـدون  کانتينـری  حمـل  اينکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
برنامه ريـزی و بررسـی کارشناسـانه بـا کشـتی های 
می بـرد،  بـاال  را  حمل ونقـل  آسـيب پذيری  فلـه، 
افـزود: تيم هـای تخصصـی مـا می تواننـد بـا نصـب 
تجهيزاتـی، کشـتی های فله بـر را برای حمـل کانتينر 

آماده کنند.
قبيـل  ايـن  کـه  دارم  اعتقـاد  افـزود:  ادامـه  در  وی 
کشـتی ها بـرای حمـل کانتينـر سـاخته نشـده اند، اما 
می تـوان با تغيير سـاختار و افزودن تجهيـزات، ايمنی 
کشـتی های فله بر را بـرای حمل کانتينـر افزايش داد.
وی در پايـان گفـت: در سـال های قبـل نيـز مواردی 
وجود داشـته کـه کشـتی های فله بر به حمـل کانتينر 
اقـدام کرده انـد و در حـال حاضـر بايـد بگويـم کـه 
جابه جايـی کانتينر هـا توسـط کشـتی های فله بـر يک 

مزيـت کليدی اسـت.

شبکه اطالع رسانی مانا
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هوشمندسازی صنعت حمل و نقل دریایی اتفاقی که خواهد افتاد؛

آیندۀ بهتر جامعۀ دریـایی با هوش فرابشری

 ]  کاپیتان فرهاد هاشمی هزاوه  [      ]  سرپرست امور آموزش و پژوهش مؤسسۀ آموزشی کشتیرانی [      

 

نیم نگاه

خدمـات دیجیتـال و هوشـمند، امـروزه به شـدت فراگیر شـده و مـورد اقبال عموم اسـت. اسـتفاده از سـامانه های دیجیتال و هوشـمند 
هرچنـد نگرانی هایـی را در خصـوص بیـکاري نیـروي کار ایجـاد می کنـد امـا ارزش افـزوده، اشـتغال زایی گسـترده  در سـایر بخش هـا، 
رضایـت مشـتریان را در پـي دارد. مزایـاي ایـن سیسـتم ها به گونـه ای اسـت که صاحبـان تجـارت نمی تواننـد از آن چشم پوشـی کنند. 
فروشـگاه هاي اینترنتـي ایرانـي هم اکنـون در ابعـاد کوچـک از این سـامانه ها اسـتفاده می کننـد. این فروشـگاه ها از سیسـتم کدگذاري 
خـاص خـود براي شناسـایي اقالم، خدمـات و تبـادل اطالعات در محیـط اینترنت اسـتفاده می کنند هرچند شـرکتي بودن کدهـا در این 
فروشـگاه ها همـواره چالش هایـی را بیـن آنهـا و تأمین کنندگان ایجـاد می کند امـا اسـتفاده از کدها بسـتر دیجیتالي شـدن فرایندها را 

می نماید. فراهـم 
امـروزه دو بـازوی اصلـی صنعـت حمل ونقـل دریایـی یعنی بنـادر و کشـتیرانی  و صنایع وابسـته، به طـور مسـتمر در حال به روزرسـانی 
و هوشمندسـازی هسـتند. زیرسـاخت های صنایـع مذکـور )ماننـد کشـتی ها و بنادر( بـه فّناوری هـای جدید و هوشـمند مجهز شـده و 
متناسـب بـا آن مهارت هـای کارکنان در مشـاغل مرتبط بـا آن  به طور مسـتمر از طریـق آموزش های موردنیـاز افزایش می یابد. بي شـک 
بهـره وری هـر بخـش صنعـت ازجمله صنایـع دریایی از سـه عامل اصلی کیفیـت خدمات، سـرعت خدمـات و هزینه های تمام شـده متأثر 
اسـت. ایـن عوامل سـهم عمـده ای در رقابت پذیـری دارند و در تجـارت پُر رقابت امـروز به طور قطع وابسـتگی به هوشمندسـازی، حیاتی 

بـه نظر می رسـد.
بندرگاه هاي کشـور، ناگزیر از حرکت به سـمت هوشمندسـازی هسـتند. در غیر این صـورت همچنان در برخی از مباحث بنـدری و دریایی 
نسـبت به کشـورهای منطقه و پیشـرفته عقـب خواهیم مانـد. البته این نقصـان نمی تواند سـال های طوالنی ادامـه پیدا کند. زیـرا به این 
ترتیـب کشـتی ها و بنـادر کشـور از صحنـۀ بین المللی خارج می شـوند، ایـن موضوع به ضـرر اقتصاد ملي و نقـش ایران در منطقه اسـت. 
ناگفتـه نمانـد اسـتفاده از اسـتاندارد هاي بین المللـي GS1 یـک راه حـل و ابزار ایـده آل براي هوشمندسـازی بندرگاه هاي کشـور اسـت.
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هوش  مصنوعی چیست؟
کـه  می شـود  گفتـه  سـامانه هايی  بـه  مصنوعـی  هـوش 
می تواننـد واکنش هايی مشـابه رفتارهای هوشـمند انسـانی 
از جملـه، درک شـرايط پيچيـده، شبيه سـازی فرايندهـای 
تفکـری و شـيوه های اسـتداللی انسـانی و پاسـخ موفـق به 
آنهـا، يادگيـری و توانايـی کسـب دانـش و اسـتدالل برای 

حل مسـائل را داشـته باشـند. 
 Artificial Intelligence هـــوش مصــنوعی يـــا
شـاخه ای از علـوم رايانـه اسـت که هـدف اصلـی آن توليد 
ماشـين های هوشـمندی اسـت کـه توانايـی انجـام وظايف 
متناسـب با هوش انسـانی را داشـته باشـد. هوش  مصنوعی 
در حقيقـت نوعـی شبيه سـازی هـوش انسـانی بـرای رايانه 
اسـت. منظور از هوش مصنوعی در واقع ماشـينی اسـت که 
بـه گونه ای برنامه نويسـی شـده تـا همانند انسـان فکر کند 

و توانايـی تقليد از رفتار انسـان را داشـته باشـد.

سطوح مختلف هوش مصنوعی
سيسـتم هـوش  مصنوعـی بـر اسـاس آنچـه کـه از دنيـای 
بيـرون درک می کنـد و می توانـد به آن پاسـخ دهـد، دارای 
سـه سـطح می باشـد. هـوش  مصنوعـی محـدود، عمومی و 

سـوپر هـوش  مصنوعی.

هوش  مصنـــوعی محدود 
 )Artificial narrow intelligence(

هـوش  مصنوعـی محدود بسـيار زودتر از انـواع ديگر هوش  
مصنوعـی پديـد آمـده اسـت. اين روزهـا نمونه هـای هوش 
 مصنوعـی محـدود زيـاد اسـت. بـرای مثـال رايانه هايی که 
تصميم گيـری  شـطرنج،  ماننـد  پيچيـده ای  بازی هـای  در 
هوشـمندانه در زمينـۀ تجـارت و سـاير فعاليت هـای مهـم 

تفـاوت هـوش  مصنوعـی محـدود، عمومـی و 
هـوش  مصنوعی  سـوپر 

هـوش  مصنوعـی ضعيـف جايی اسـت که مـا در حال حاضر 
در آن قـرار داريـم و هوش مصنوعی عمومی آينده ای اسـت 
کـه می خواهيـم بـه آن برويـم و سـوپر هـوش مصنوعـی 
آينـده ای اسـت کـه بـرای هـوش مصنوعـی می بينيـم کـه 
حاصـل تکامـل و هوشـمند شـدن هـوش  مصنوعی اسـت.
هـوش  مصنوعـی محـدود بـه ايـن معناسـت کـه در آن، 
سيسـتم هـوش  مصنوعی ميزان خاصی از هـوش را در يک 
زمينـۀ خـاص بـه کار ببـرد. در حقيقـت ايـن سيسـتم هنوز 
يـک رايانـه اسـت امـا رايانـه ای کـه در برخـی از زمينه هـا 

هوشـمندتر از انسـان عمـل می کنـد.
معنـای هـوش  مصنوعـی عمومـی بسـيار پيچيده تر اسـت. 
می توانـد  کـه  می شـود  اطـالق  سيسـتمی  بـه  واژه  ايـن 
هماننـد يـک انسـان هـر کاری را که به او محول می شـود، 
انجـام دهـد. هـوش  مصنوعـی عمومـی ايـده آل، آن اسـت 
کـه درک تجربـی و شـناخت کلـی از محيط هايـی داشـته 
باشـد کـه در آن قـرار می گيـرد. همچنيـن بتوانـد داده هـا 
و اطالعاتـی را کـه بـه او داده می شـود، بـا سـرعتی چنـد 
برابـر انسـان پـردازش کنـد. از ايـن رو می توانيـم بگوييـم 
کـه سيسـتم های هـوش  مصنوعی عمومـی در بُعـد دانش، 
توانايـی شـناختی و سـرعت پـردازش از انسـان ها قوی تـر 
عمـل خواهنـد کـرد. نکتـۀ مهم اين اسـت که اين سيسـتم 

زادۀ مغـز و علم بشـر اسـت.
امـکان دسـتيابی بـه سـوپرهوش  مصنوعـی همان طـور که 
گفتـه شـد زمانـی اسـت کـه هـوش  مصنوعـی بـه فراتر از 
توانايی هـای انسـان دسـت می يابـد. ايـن سيسـتم می تواند 
دارای قدرتـی باشـد کـه يـک انسـان از داشـتن آن محروم 
اسـت. رسـيدن به ايـن سيسـتم در اثر تکامـل يافتن هوش 
 مصنوعـی عمومـی اتفـاق خواهـد افتـاد و سـاخت آن هـم 
می توانـد بـه دسـت بشـر باشـد و يا اينکـه می تواند توسـط 
سيسـتم های هوشمندی باشـد که به تکامل دست يافته اند.

هوش مصنوعی چگونه آموزش می بیند؟
امـروزه سيسـتم های هـوش  مصنوعـی به کمـک يادگيری 
ماشـين و يادگيری عميق، هوشمند می شوند و می توانند ياد 
بگيرنـد و آمـوزش ببيننـد. در ادامه به هر يـک می پردازيم.

یادگیری ماشین 
يکـی   )Machine Learning( ماشـين  يادگيـری 
بـه  کـه  اسـت  مصنوعـی  هـوش  مجموعه هـای  زيـر  از 
سيسـتم ها ايـن امـکان را می دهـد تـا بـه صـورت خـودکار 
يادگيـری و پيشـرفت داشـته باشـند بـدون اينکه نياز باشـد 
را  يادگيـری خـاص  آن  بـه  برنامه نويسـی مخصـوص  تـا 
انجـام دهـد. تمرکـز اصلـی يادگيـری ماشـينی بـر توسـعۀ 
برنامه هايـی اسـت کـه بتواننـد بـا دسترسـی به داده هـا، به 
طـور خـودکار از آنهـا برای يادگيری سيسـتم اسـتفاده کند.
در يادگيـری ماشـين فراينـد يادگيـری بـا مشـاهدات يـا 
داده ها آغاز می شـود و سيسـتم از مثال ها، تجارب مسـتقيم 
و يـا دسـتورالعمل ها و... اسـتفاده می کنـد تا بـه يک الگوی 
مشـخص برسـد و براساس آن الگو شـروع به تصميم گيری 
و حـل مسـئله کند. هدف اصلی يادگيری ماشـين آن اسـت 
کـه بـه رايانـه اجـازه دهيـم کـه بـدون دخالـت و کمـک 
انسـان بـه طـور خـودکار يادگيـری داشـته باشـد و بتوانـد 

براسـاس مشـاهدات و داده هـا رفتـار خـود را تنظيـم کند.

یادگیری عمیق 
يادگيـری عميـق در واقـع همان يادگيری ماشـين اسـت به 
گونـه ای کـه در سـطح کارهای پيچيـده، نمايش يـا انتزاع، 

تــــوانسته اند بهتـــــر عمل کنند، نمـــونه هايی از هوش 
 مصنوعـی محدود هسـتند. 

کاربردهای هوش  مصنوعی محدود
از هـوش مصنوعـی محـدود می تـوان در زمينه هـای زيـر 

کرد: اسـتفاده 
 اتومبيل هـای خـودران که يـاد می گيرند چگونـه رانندگی 
کننـد ماننـد اتومبيل هـای گـوگل وUber، کـه هم اکنـون 
وجـود دارنـد يـا کشـتی های خـودران کـه بـه زودی وارد 

سيسـتم حمل ونقـل دريايـی خواهند شـد.
 تشـخيص چهـره در دفاتـر بانکـی کـه می توانـد به شـما 

در انجـام کارهـای شـخصی کمـک کند.
 بـا توجـه بـه تمـام اطالعات مالـی افـراد فـرم مالياتی را 

تکميـل می کنـد.
 يـک ربـات کـه با توجـه بـه ترجيحـات قبلـی، پروازها و 

هتل هـای مـورد نظـر را بـرای متقاضـی رزرو می کنـد.
بـرای  مديـران  راسـت  دسـت  کـه  مجـازی  برنامه ريـزی 

بـود. خواهـد  گردهمايی  هـا  و  برنامه هـا  مديريـت 
 ايجـاد ليسـت پخـش موسـيقی شـخصی برای افـراد که 

براسـاس روال تمرينـات ورزشـی روزانه و ... اسـت.

هـوش  مصنـوعی عمومی
)Artificial General Intelligence( 

منظـور از هـوش  مصنوعـی عمومـی ماشـينی اسـت کـه 
انسـان  يـک  هماننـد  را  خـود  اطـراف  دنيـای  می توانـد 
درک کنـد. دارای ظرفيـت و گنجايـش مشـابه بـرای انجام 
طـور  بـه  انسـان  يـک  کـه  اسـت  وظايفـی  و  فعاليت هـا 
هـوش   حال حاضـر  در  می دهـد.  انجـام  را  آنهـا  معمـول 
مصنوعـی عمومـی وجـود نـدارد امـا ردپـای آن را می توان 
در داسـتان های دارای ژانـر عملی-تخيلـی مشـاهده کـرد. 
از نظـر تئـوری يـک هـوش  مصنوعـی عمومـی می توانـد 
هم سـطح انسـان فعاليـت کنـد و يـا حتـی در زمينه هايـی 

ماننـد حافظـه و … از او بهتـر عمـل کنـد.
بـا ايـن سـطح از آگاهـی و دانـش يـک ماشـين می توانـد 
تمـام کارهايـی کـه زمانی انسـان انجـام می داد، بـدون نياز 
بـه او انجـام دهد. با گذشـت زمان، اکثر ماشـين های دارای 
هـوش  مصنوعـی عمومی می تواننـد در بسـياری از زمينه ها 
جـای انسـان را ُپر کننـد. خاتمه دادن به نيـاز حضور نيروی 
انسـانی در بسـياری از کارهـا و اسـتفاده از فّنـاوری هـوش 
 مصنوعـی می توانـد ماننـد هر فّنـاوری ديگری هـر دو جنبۀ 
مثبـت و منفـی را در زندگـی اجتماعـی و فـردی انسـان ها 
داشـته باشـد. اما بـا همۀ اين ها وجـود آن بسـيار مفيد و در 

عين حـال اجتناب ناپذيـر خواهـد بود.
از نظـر تئـوری، يـک هـوش  مصنوعـی عمومـی می توانـد 
تمـام کارهايـی را کـه يک انسـان انجـام می دهـد، به طور 
کامـل اجرا کنـد همين طور بسـياری از کارهايی که انسـان 

از پـس آنها بـر نمی آيد.

سوپر هوش مصنوعی 
سـوپر هـوش  مصنوعـی بـرای نوعـی از هـوش  مصنوعـی 
اسـتفاده می شـود که سـطح هوش و درک انسـانی را پشت  
سـر گذاشـته و بـه نوعـی دارای هـوش فرابشـری خواهـد 
شـد. البتـه تـا به حـال هيـچ جامعـه ای نتوانسـته اسـت بـه 

سـوپر هـوش  مصنوعـی دسـت پيـدا کند.
“هـوش  مصنوعـی" در واقـع بـه توانايـی ماشـين ها کمک 
می کنـد تـا بـه دنبـال تقليـد از روش فکـر کـردن انسـان 
 باشـد در حالـی کـه "سـوپر هـوش  مصنوعی" سـطحی از 
هـوش  مصنوعـی اسـت کـه می توانـد بـه راحتـی هـوش 

انسـانی را کنـار بزنـد و بـه سـطحی باالتـر برسـد.
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سيسـتم هوش مصنوعـی  يـک  بـرای  را  يادگيـری  عمـل 
انجـام می دهـد و بـه ايـن صـورت ماشـين درک بهتـری 
از واقعيت هـای وجـودی پيـدا می کنـد و می توانـد الگوهای 
مختلـف را شناسـايی کنـد. در سـاده ترين سـطح، يادگيری 
عميـق را می تـوان راهـی بـرای خودکارسـازی تجزيـه و 

دانسـت. پيش بينی هـا  تحليـل 

دسته بندی سیستم های هوش  مصنوعی 
تقسـيم بندی  کلـی  دسـتۀ  چهـار  بـه  هـوش  مصنوعـی 
امـروزه  کـه  را  سيسـتم هايی  دسـته بندی  ايـن  می شـود. 
وجـود دارنـد تـا سيسـتم های احساسـی کـه هنـوز وجـود 
ندارنـد، را در بـر می گيـرد. ايـن دسـته ها بـه شـرح زيـر 

هستند:

نوع اول: ماشین های انفعالی
نمونـۀ ماشـين های انفعالـی )Deep blue( ماننـد يـک 
توانسـت   1990 دهـۀ  در  کـه  اسـت  شـطرنجی  برنامـۀ 
شکسـت  را  جهـان  شـطرنج  قهرمـان  گری کاسـپاروف، 
هـر  روی  مهره هـای  می توانسـت   Deep blue دهـد. 
خانـۀ شـطرنج را شناسـايی کـرده و حرکت هـای پيش رو را 
پيش بينـی کنـد. مشـکل برنامـه آن بـود کـه نمی توانسـت 
تجربه هـای قبلـی خـود را بـه يـاد بسـپارد و از آن بـرای 
حرکت هـای آينـده اش اسـتفاده کنـد. ايـن برنامـه هربـار 
را  رقيـب  و  اسـتراتژيک ممکـن خـود  تمـام حرکت هـای 
بررسـی و آناليـز می کرد و بهتريـن آنها را انتخـاب می کرد. 
ايـن نـوع از هوش مصنوعـی و برنامه هـای اين چنينی برای 
هدف هـای محـدودی قابـل اسـتفاده هسـتند و نمی تواننـد 
بـه راحتـی در موقعيت هـای ديگـری کاربرد داشـته باشـند.

نوع دوم: حافظه محدود
ايـن سيسـتم هـوش مصنوعـی برعکـس قبلـی می تواند از 
تجـارب گذشـته برای تصميمـات آينده اسـتفاده کند. برخی 
از  از کارکرد هـای تصميم گيـری در ماشـين های خـودران 
ايـن نـوع طراحی هسـتند. اين نوع ماشـين ها از مشـاهدات 
خـود  بـرای تصميمـات آينـده ای نـه چنـدان دور اسـتفاده 
می کننـد. مثـاًل خطـی کـه در آن در حـال رانندگی هسـتند 
را عـوض کننـد. البتـه ايـن نـوع مشـاهدات و تجربيـات به 

صـورت هميشـگی ذخيره نمی شـوند.

نوع سوم: تئوری ذهن
ايـن نـوع از هـوش مصنوعـی هنوز وجـود ندارد اما اسـاس 
ايـن عبـارت روان شـناختی به تمامـی اعتقـادات و دانش ها، 
آرزوهـا و آمـال و نيـت هـر فـرد برمی گـردد و تأثيـری که 
هـر کـدام از آنهـا بـر تصميم گيـری يـک فـرد دارد. ايـن 
هـوش مصنوعـی قــــادر بـه درک و آناليـــز ايـن نوع از 

تصميم گيری ها می باشد.

نوع چهارم: خود آگاهی
در ايـن دسـته سيسـتم هـوش مصنوعـی، آگاهـی از خـود 
خودآگاهـی  دارای  ماشـين های  دارد.  وجـود  هوشـياری  و 
می تواننـد بفهمنـد کـه در چـه سـطح و حالتـی هسـتند و 
می تواننـد از اطالعاتـی کـه بـه دسـت می آورند احساسـات 
ديگـران را نتيجه گيـری کننـد. البتـه ايـن نـوع از هـوش 

مصنوعـی نيـز هماننـد مـورد سـوم هنـوز وجود نـدارد.

بنادر هوشمند و نوآروی های زیرساخت آنها
بايـد مدرنيـزه  آنهـا،  بنـادر و صنايـع وابسـته بـه  امـروزه 

انجـام داد. ايـن رونـد می توانـد از سـفرهای غيرضـروری 
صدهـا کاميـون جلوگيـری کنـد و زنجيـرۀ تأمين را بسـيار 

سـازد. کارآمدتر 
و  کاال  حمل و نقـل  دارد  اهميـت  آنچـه  سـنتی  بنـادر  در 
کشـتی  اسـت. امـا در بنـادر هوشـمند بـه جمـع آوری داده 
و مديريـت آنهـا توجه می شـود. اتصـال کل زنجيـرۀ تأمين 
بـه نوآوری هـای فّنـاوری، در سرتاسـر يـک بندر هوشـمند، 
ايـن امـکان را می دهـد کـه کارايـی بنـادر را افزايـش داده، 
درحالـی کـه فشـار بـر محيط زيسـت کاهـش يابـد. بـرای 
پيشـبرد بنـادر بـه سـمت هوشمندسـازی بايـد رويکردهـا، 
روش هـا و معيارهايـی مطابـق بـا اسـتاندارد را پايه ريـزی 

کرد.

استفاده از هوش مصنوعی در صنعت دریایی
جهانـی  سـطح  در  کشـتيرانی  صنعـت  کـه  همان گونـه 
هـوش  اسـت،  شـده  شـگرفی  تحـوالت  دسـت خوش 
مصنوعـی نيـز بـا ادغـام يکپارچـۀ لجسـتيک کشـتيرانی 
نويـن و فّنـاوری ارتباطـات، در راسـتای تحـول و توسـعۀ 
مـدل کسـب  وکار در صنعـت کشـتيرانی در حـال تسـهيل 
امـور اسـت. عـالوه بر ايـن، بـا بهره گيـری از الگوريتم های 
جديـد، صنعـت کشـتيرانی می تواند بـرای کاهـش خطرات 
امنيتـی و کاهـش هزينه هـای عملياتـی خـود تا حـد زيادی 
بـه هـوش مصنوعـی تکيـه و اعتمـاد کنـد. هم زمـان بـا 
دريانـوردی  بخـش  بـه  می توانـد  مصنوعـی  هـوش  آن، 
کمـک کنـد تـا بـه شـيوه ای بهتـر و مطابـق بـا مقـررات و 
سياسـت های جديد زيسـت  محيطـی از خود واکنش نشـان 

. هد د
هـــوش مصنــــوعی می توانـد داده هـا را بـرای صنعـت 
کشـتيرانی کانتينـری جمـع آوری و تجزيه وتحليـل کنـد تـا 
برنامه هـا دقيق تـر عمـل کننـد. هـوش مصنوعـی به عنوان 
يـک تغييردهنـدۀ مسـابقۀ ديجيتالـی، در صنايـع مختلفـی 
دنبـال می شـود کـه ايـن امـر می توانـد پشـتيبانِی مؤثـری 
زمـان  در  را  به  موقـع  کانتينـری  تأميـن  زنجيره هـای  از 

حمل ونقـل و دسترسـی بـه تجهيـزات انجـام دهـد.
بخش لجسـتيک و کشـتيرانی می تواند مزايـای عمده ای را 
بـا بهره گيـری از هـوش مصنوعی کسـب کند، زيـرا هوش 
مصنوعـی بيـش از همـه روی اعـداد بـا مقيـاس بـزرگ 
متمرکـز اسـت. اين ارقـام استخراج شـده از منابـع مختلف، 
تجزيه وتحليـل و سـازمان دهی می شـوند و سـپس به عنوان 
اسـاس تصميم گيـری مـورد اسـتفاده قـرار می گيرنـد، کـه 
برخـی اوقـات بـا حداقـل و يـا هيـچ تداخـل عامل انسـانی 

صورت گرفته اسـت.

هوشمند سازی در صنعت کشتیرانی
نيـروی   و  تجهيـزات  امکانـات،  بـه  اجمالـی  نگاهـی  بـا 
انسـانی شـاغل در کشـتی ها، بنـادر و صنايـع کشتی سـازی 
در 40 سـال گذشـته و مقايسـۀ آن بـا کشـتی ها، بنـادر و 
صنايـع امـروزی، تفـاوت عظيـم و بي بازگشـتی را شـاهد 
هسـتيم. ايـن تفاوت هـا عمدتـًا در افزايش حجم و سـرعت 
ايمنـی،  افزايـش  فعاليت هـا،  کيفيـت  و  دقـت  فعاليت هـا، 
افزايـش مهارت هـای کارکنـان  انسـانی،  نيـروی  کاهـش 
و به کارگيـری فّناوری هـای نويـن کامـاًل مشـهود اسـت. 
فّنـاوری اطالعـات و الکترونيـک نقـش اصلـی را در ايـن 
فعاليت هـای  ماهيـت  اسـت.  داشـته  عظيـم  تحـوالت 
دريايـی در حـوزۀ کار بـر روی کشـتی و بنـادر در گذشـته 
هميـن  بـه  اسـت.  بـوده  )دسـتی(  فردمحـور  به طورکلـی 
دليـل نيازمنـد نيروی انسـانی فـراوان، برای انجـام فيزيکی 

شـوند تـا پاسـخگوی نيازهـای آينـده باشـند. در حال حاضر 
طرح هـای توسـعه  و ابتکاراتـی برای مديريت و پياده سـازی 
زيرسـاخت های بنـادر هوشـمند وجـود دارد کـه در برخـی 
از بنـادر جهـان مـورد اسـتفاده قـرار گرفته انـد. امـا بنـدر 
هوشـمند چيسـت؟ بـه طـور خالصـه، يـک بندر هوشـمند 
جايـی اسـت کـه اسـتفادۀ کامـل را از فضـا بـرده و سـود 
بيشـتری را کسـب می کند، منابـع طبيعی را ذخيـره می کند 
اسـتفاده  لجسـتيک  جامعـۀ  بـرای  موجـود  فّنـاوری  از  و 

می  کنـد.
امـروزه بنـادر بـا چالش هـای زيـادی مواجـه هسـتند. فضا 
در حـال کـم شـدن اسـت، فشـار مالـی زيـادی وجـود دارد 
و منابـع انـرژی سـنتی ديگـر گزينـۀ مناسـبی بـرای تأمين 
نيازهـا نيسـت. فّنـاوری و نـوآوری ديجيتـال می تواند تا حد 
زيـادی بـه ايجـاد مناطـق بنـدری جديـد کمک کنـد. بنادر 
هوشـمند بـه طـور مؤثـر بـر ايـن چالش هـا غلبـه خواهنـد 
کـرد، در چنيـن شـرايطی می توانند بـه نيازهـای روز افزون 

جهانـی و تقاضـای بـازار پاسـخ دهند.

فنّاوری بنادر هوشمند
بهـره  متفـاوت  فّنـاوری  ترکيـب چنـد  از  بنـادر هوشـمند 
از  کـه  دارنـد  وجـود  بنـادری  حال حاضـر  در  می برنـد. 
هواپيماهـای بـدون سرنشـين )پهپـاد( و ديگـر نوآوری هـا 
بـرای فعاليت هـای روزمـرۀ خـود اسـتفاده می کننـد. انجـام 
راه گشـايی  و کمتـر،  کارآمـد  فرايندهـا، مصـرف  سـريع تر 
بـرای آينـدۀ مناطـق بنـادری اسـت. اتصـاالت نيـز يـک 
مؤلفـۀ ضـروری بـرای بنـادر هوشـمند هسـتند. اسـتفاده از 
اينترنـت اشـياء )IoT( تنهـا در صورتـی ممکن اسـت که 
 GPS ،RFID ،WAN ،WLAN ،LAN اتصـاالت
ترتيـب دسـتگاه های  ايـن  بـه  باشـد.  راديويـی موجـود  و 
الکترونيکـی سـفارش ها را دريافـت می کننـد و می تواننـد 

وظايـف خـود را انجـام دهنـد.

نوآوری دیجیتالی در بندر آنتورپ
بنـدر آنتـورپ با اسـتفاده از اينترنـت اشـياء )IoT( تالش 
می کنـد تـا به يـک بندر هوشـمند تبديل شـود. اين شـبکۀ 
نـوآوری ديجيتـال، بـه دنبال بهبـود زيرسـاخت ها، پردازش 
لجسـتيک و جريان هـای ترافيـک بنـدر اسـت. همچنيـن 
هـدف مسـئوالن آن اسـت کـه تمـام مؤلفه های بنـدر را از 
طريـق يـک شـبکه، بـرای بـه اشـتراک گذاری اطالعات و 
داده هـا بـه يکديگر متصـل کنند. دانسـتن وضعيـت کاالها 
يـا مسـيری کـه بايـد طـی کننـد، بـرای عملکـرد سـريع و 

اسـت. مؤثر ضروری 
مثـال ديگـر برای بنـادر هوشـمند النـگ بيـج در کاليفرنيا 
بـه  بنـدر  ايـن  کانتينرهـای  پايانـۀ  در  فعاليت هـا  اسـت. 
صـورت کامـاًل خـودکار انجـام می شـود. بنـادر هوشـمند 
آينـده می تواننـد بسـيار شـبيه به پايانـۀ النگ بيـچ کاليفرنيا 
باشـند. ايـن تجهيـزات بـه گونـه ای مديريت می شـوند که 
تمـام عمليـات را بـه صـورت خـودکار انجـام دهنـد. عالوه 
بـا  ايـن، تجهيـزات آالينـدۀ هـوا نيسـتند و ديزل هـا  بـر 
دسـتگاه های الکتريکـی دارای سـوخت  کم کربـن جايگزين 
شـده اند. تمـام فرايندهـا از يـک مرکـز مديريـت کنتـرل 
می شـوند. در آنجـا می تـوان در هـر لحظـه متوجـه شـد 
کانتينـری کـه در حال حرکت اسـت در کجا قـرار دارد. آنها 
همچنيـن می تواننـد کنتـرل کننـد که چـه دسـتگاهی کی 
و چگونـه حرکـت کنـد. ايـن فرايندهـا می تواننـد به کمک 
حسـگرهايی ماننـد تگ هـای RFID انجام شـوند. به اين 
ترتيـب می تـوان عمليـات بسـياری را بـه طـور هم زمـان 
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عمليـات بـود. ازاين رو به سـبب سـختی کار و بهبود سـطح 
زندگـی در کشـورهای پيشـرفته طـی سـاليان اخيـر، اغلب 
خدمـۀ اروپايـی جـای خـود را بـه خدمـۀ کشـورهای ديگر 
نظيـر هندوسـتان، پاکسـتان، فيليپيـن، اوکرايـن، آفريقـا و 
... دادنـد. از طـرف ديگـر اسـتفاده از فّناور هـای جديـد و 
هوشمندسـازی، سـبب کاهش کارکنان در مشـاغل سنتی و 
قديم شـده اسـت کـه به  نوعـی تهديد محسـوب مي شـود. 
اّمـا در کنـار آن روی آوردن بـه مشـاغل در اسـتانداردها و 
اسـتاندارد هاي خصـوص  بـه  جديـد  فّناوری هـای  حـوزۀ 
GS1  و فّنـاوري اطالعـات به طـور روزافـزون ادامـه دارد. 
به طـور خالصـه مزايای عمدۀ هوشمندسـازی و اسـتفاده از 
اسـتانداردهای GS1 و فّنـاوری اطالعـات عبارت انـد از:

اسـتاندارد هايGS1   و فّنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در 
حـال تبديل شـدن بـه محـور اصلـی و شـکل دهندۀ قـدرت 

ملی کشورهاسـت. رقابت پذيـری 
اسـتاندارد هايGS1 و فّنـاوری اطالعـات و تکنولوژی های 
هوشـمند، نقـش حياتـی را بـرای ادامـۀ نوآوری هـا در خلق 
فرايندهـا و محصـوالت جديـد و در نتيجـه ايجـاد مزايـای 

رقابتـی بر عهـده دارند.
استــاندارد هـــايGS1 و هـــوشمندسازی و فّنـــاوری  
و  اداری  فرايندهـای  شـفافيت  افزايـش  باعـث  اطالعـات 
تصميم گيری هـا می شـود. تمامـی اين دسـتاوردها در سـايۀ 
کاهـش و يـا نيـاز نداشـتن بـه عوامل انسـانی حاصل شـده 

است.
هوشمندسـازی بنـادر با اسـتفاده از اسـتاندارد هاي GS1 و 
انـواع فّنـاوری از جملـه فّنـاوری اطالعات موجـب افزايش 
به صـورت گسـترده ای  ايمنـی و دقـت عمليـات  سـرعت، 
بسـياری  کـردن  ديجيتالـی  نمونـه،  بـراي  اسـت.  شـده 
و  دقـت  افزايـش  ضمـن  کـه  کشـتی ها  گزارش هـای  از 
مانـدگاری، سـهولت ورود اطالعـات را عـالوه بـر افزايـش 

حجـم آن بـه دنبـال داشـته و در عين حـال سـبب  کاهـش 
کارکنـان در بخش هـای مرتبـط شـده اسـت.

 انجـام آموزش هـای مؤثـر و عملـی بـر روی کشـتی ها که 
ضمـن افزايـش مهارت هـا، باعث کاهـش فرايند هـای رايج 
اعـزام کارکنـان بـه مراکز خاص بـرای گذرانـدن دوره های 
آموزشـی شـده اسـت، امـکان پياده سـازی مؤثـر و دقيـق 
بسـياری از قوانيـن و مقـررات و الزامـات بين المللـی )مانند 
گازهـای  از  ناشـی  زيسـت محيطی  آلودگی هـای  کاهـش 

گلخانـه ای و... ( را فراهم سـاخته اسـت.
برقـراری شـبکه های ماهـواره ای بـرای اسـتفادۀ کارکنـان 
کشـتی ها از اينترنـت، تلويزيـون ماهـواره ای و ارتبـاط آنهـا 
بـا خانواده هـای خـود، باعـث افزايـش انگيـزه و در نتيجـه 
افزايـش بهـره وری  در کنار ارتقاء سـطح زندگـی دريانوردان 
نقشـه های  ديجيتالـی  و  اتوماتيـک  ارسـال  اسـت.  شـده 
دريانـوردی بـه کشـتی ها ضمن کاهـش هزينه هـا، کاهش 
سـاعات کاری کارکنـان کشـتی ها را نيـز به دنبال داشـته و 
ايمنـی ناوبـری شـناورها را باالبرده اسـت. کنتـرل مصارف 
از  اسـتفاده  بـا   ... و  روغـن، سـوخت  ملزومـات،  قطعـات، 
نرم افزارهـای پيشـرفته به دقـت قابـل پايش و بهينه سـازی 

است.
ارسـال دقيـق، بـه  موقـع و مؤثـر راهنمايی هـای الزم بـه 
کشـتی ها و برقراری ارتباط سـريع و مسـتقيم با دريانوردان 
بـه خصـوص در مواقـع بـروز خطـرات و حـوادث، ايمنـی و 
اطمينـان عمليـات هدايـت کشـتی ها را افزايش داده اسـت. 
 Condition“ اسـتفاده از فّناوری هـای جديـد در حـوزۀ
 Planned“ حجـم  از  خودبه خـود   ”Monitoring
Maintena “ کشـتی ها کاسـته و ضمن کاهش ريسـک 
خرابـی ماشـين آالت، کاهـش هزينه ها را نيز بـه دنبال دارد. 
فّنـاوری جديد، اطالعـات زيادی را در اختيـار فرماندهان در 
خصـوص انتخـاب بهينـۀ مسـير، آبخـور و تريـم کشـتی ها 

قرار داده اسـت.
بـه کمـک اسـتاندارد هاي GS1 و فّنـاوری اطالعـات کـه 
از پايه هـای اصلـی هوشمندسـازی اسـت، امکانـات فراوانی 
ازنقطه نظـر دسترسـی بـه اطالعـات تجميعـی و درازمـدت 
در  دانـش  مديريـت  و  تجربيـات  اشـتراک گذاری  بـه  نيـز 
اختيـار قرارگرفتـه اسـت، به گونـه ای کـه بـا برنامه ريـزی 
مناسـب می تـوان دانش سـازمانی را به سـهولت جمع آوری 

و اسـتخراج کـرد و سـپس انتقـال داد.

نقش نیروي انساني در هوشمندسازی
هوشمندسـازی اگرچـه تغييـر و تحـول، دگرگونـی، نوآوری 
و افزايـش سـرعت کار و ... را در پـی دارد، شـايد خطـری 
بـرای نيروی کار انسـانی نيز محسـوب شـود. بايـد در کنار 
هوشمندسـازی کـه جهـان را متحير خويش سـاخته اسـت، 
فکـری هـم به حال کاهـش احتمالی نيروی انسـانی شـود؛ 
امـا متأسـفانه امـروزه شـاهد آن هسـتيم کـه بـا هوشـمند 
شـدن مراکـز اقتصـادی رفته رفتـه از نيـروی انسـانی فعال 
گفتـۀ  بـه  پديـده  ايـن  می شـود.  کاسـته  مراکـز  ايـن  در 
انسـانی  نيـروی  بيـکاری  سـبب  آينـده  در  کارشناسـان 
غيرماهـر خواهـد شـد. چراکـه رشـد جمعيـت حـد و مرزی 
نمی شناسـد و جوامـع روزبه روز بـا انبوه نيروی بيـکار جوان 
مواجـه می شـوند. حـال اگـر بـرای ايـن معضـل چـاره ای 
انديشـيده نشـود مسـلمًا آسـيب های جـدی در بـر خواهـد 
داشـت. بـه  ايـن  ترتيـب جامعۀ هوشـمند فردا بـرای نيروی 
انسـانی غيرماهـر نه تنهـا فرصتی پديـد نخواهـد آورد، بلکه 
يـک تهديـد نيـز محسـوب می شـود. براسـاس واقعيت هـا 
و شـرايط موجـود جهانـی هرچـه به سـمت هوشمندسـازی 
حرکـت می کنيـم ناخواسـته بـا کاهـش نيـروی انسـانی در 

هـر بخـش مواجـه می شـويم.
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دگرگونی های اقلیمی و زیست محیطی
گرمايـش کرۀ زمين، تغييـرات آب و هوايی و پيامدهای 
دگرگونی زيسـت محيطی حقايقی انکار ناپذير هسـتند. 

عامـل  چهـار  پايايـی  بـر  پايـدار  توسـعۀ  مفهـوم 
زيسـت محيطی، اقتصادی، سياسـی و فرهنگی با هدف 
توانمندسـازی جوامع بشـری، اسـتوار گشته اسـت. لذا، 
بـروز هرگونـه آشـفتگی در ظرفيت پشـتيبانی زيسـتی 
در مقيـاس جهانـی، بـه نابسـامانی و تالطـم در ديگـر 
عوامـل خواهـد انجاميـد. بنابرایـن، توسـعۀ اقتصادی و 
تجـارت جهانـی نیـز تحت تأثیـر قـرار خواهنـد گرفت.

در مقایسـه بـا دیگر بخش هـای حمل و نقل، کشـتیرانی 
بـه عنـوان محـور اصلـی تجـارت جهانـی از تغییـرات 

زیسـتی، اقلیمـی و اقتصـاد تأثیرپذیرتر اسـت.
 از سـوی دیگـر، از نظـر انتشـار گازهـای گلخانـه ای و 
مـواد آالینـده، حمل و نقـل دریایـی نیـز بـر تغییـرات 

اسـت.   اثرگـذار  زیسـت محیطی  و  اقلیمـی 
کشـتیرانی بـه ازای حمل هـر تُـن کاال در یک کیلومتر 
مسـافت، کم تریـن ردپـای زیسـت  محیطی و اقلیمـی و 

انتشـار گازهـای گلخانـه ای را بر جـای می گذارد. 
براسـاس گزارش سـایت مارین دیجیتـال، در حمل و نقل 
دریایـی میـزان انتشـار دی اکسـیدکربن پنـج گـرم بـه 
ازای هـر تُـن کاال در کیلومتـر اسـت کـه یک هشـتادم 
حمل و نقـل هوایـی، یک شـانزدهم حمل و نقـل جاده ای 

و یک هفتـم حمل و نقـل ریلـی می باشـد. 
برابـر گزارش سـایت ارت چـارت، میزان انتشـار گازهای 
گلخانـه ای در بخـش حمل و نقـل جهانـی  16/5 درصد 
از کل منابـع انتشـار ایـن گازهـا در سـال 2016 بـوده 
اسـت و سـهم  بخش حمل و نقل دریایی بـه تنهایی 1/4 

درصد اسـت. 

طبـق چهارميـن مطالعـۀ تفصيلـی IMO که در سـال 
2020 انجـام شـده اسـت سـهم صنعـت کشـتيرانی      
 ) بين المللـی، داخلـی، ماهيگيـری( از انتشـار گازهـای 
گلخانـه ای در سـال 2018 بالـغ بـر 2/89 درصـد بوده 
و انتشـار ايـن گازهـا، از جمله دی اکسـيدکربن، متان و 
اکسـيد نيتـروژن در حمل و نقل دريايـی از 977 ميليون 
ُتـن در سـال 2012 بـه 1/076 ميليـارد ُتـن در سـال 

2018 افزايـش يافته اسـت.
پيش بينـی می شـود تـا سـال 2050، در صورتـی کـه 
اقدامـات الزم بـرای جلوگيـری از آن بـه عمـل نيايـد 
ميزان انتشـار گازهـای گلخانه ای در بخش کشـتيرانی 
سـاير  اگـر  همچنيـن،  يابـد.  افزايـش  درصـد   120
بخش هـای اقتصـاد و تجـارت بين المللـی در کاهـش 
انتشـار گازهـای گلخانـه ای و کربن زدايـی، به منظـور 
درجـۀ  دو  زيـر  بـه  جهانـی  دمـای  افزايـش  تثبيـت 
سـانتی گراد موفق شـوند، سـهم کشـتيرانی از گازهای 

گلخانـه ای بـه 10 درصـد افزايـش خواهـد يافـت. 
از سـوی ديگـر، انتشـار ريـز ذرات کربـن موسـوم بـه 
کربـن سـياه ناشـی از احتـراق سـوخت، عاملـی بـرای 
تغييرات آب و هوايی اسـت. بيشـترين مقـدار ريز ذرات 
کربن سـياه توسـط کشـتی هايی که سـوخت سـنگين 
می سـوزانند، توليـد می شـود. تأثيـر منفـی کربن سـياه 
دی اکسـيدکربن  گلخانـه ای  اثـر  درصـد   21 معـادل 
حاصـل از فعاليـت ناوگان کشـتيرانی اسـت و از اين رو 
دوميـن عامـل مهم بر تأثيـرات آب و هوايـی در بخش 

کشـتيرانی محسـوب می شـود.
شـايان توجـه اسـت کـه در 50 سـال گذشـته، نفـت 

سـنگين کوره، سـوخت اصلـی صنعت کشـتيرانی بوده 
اسـت. ايـن سـوخت که در واقـع پسـماند پااليش نفت 
می باشـد، بسـيار ارزان، آالينـده و حـاوی مـواد مضـر 
از جملـه ترکيبـات سـولفور اسـت. سـولفور موجـود در 
سـوخت های سـنگين پـس از احتراق در موتور کشـتی 
تبديل به اکسـيد سـولفور شـده و وارد اتمسفر می شود. 
ايـن گاز بـرای سـالمتی انسـان مضـر اسـت و عامـل 
بيماری هـای قلبی-عروقـی، تنفسـی و ريـوی اسـت. 
اثـرات منفـی زيسـت محيطی آن نيـز قابل توجه اسـت. 
زيـرا باعـث بـاران اسـيدی می شـود کـه عاملـی مضر 
برای کشـاورزی و جنگل هاسـت. از آن سـو، با اسـيدی 
شـدن درياهـا و اقيانوس هـا، گونه هـای دريايـی نيز در 

معـرض خطـر قـرار می گيرند. 
سـهم کشـتيرانی از انتشـار اکسـيد سـولفور 15 درصد 
ميـزان جهانـی اسـت. گازوئيل محيط زيسـتی يورو پنج 
کـه در حمل و نقـل جـاده ای کشـورهای توسـعه يافته 
مورد اسـتفاده قـرار می گيـرد، حاوی يک هـزارم درصد 
سـولفور يـا 10 ذره در يک ميليـون اسـت، درحالی کـه 
ايـن ميزان در سـوخت مـازوت 3/5 درصد يـا 35 هزار 
ذره در ميليون اسـت، يعنی 3500 برابر سـولفور بيشـتر 

نسـبت بـه گازوئيل يـورو پنج. 

آب توازن
در کشـتی های بـزرگ همچـون کانتينـــــربر، تانکر، 
خـــودروبر، فله بـر و کــــروز، بـرای حفظ تعــــادل، 
پايـداری هيدروديناميکـی، کاهش فشـار بر بدنـه و بهبود 
مانورپذيـری، از مخازن توازن ) باالسـت( اسـتفاده می شـود. 

 ]  مهندس مهرداد محمودی [      ]   پژوهشگر علوم دریایی  [      

نقش حمل ونقل دریایی در دگرگونی های زیست محیطی و اقلیمی؛

تحقق اهداف IMO با کشتی های سبز

تجـارت دریایـی در 50 سـال گذشـته، پیشـرفت چشـمگیری داشـته و هم اکنـون سـهم آن در تجـارت جهانی بالغ بـر 90 درصـد می شـود. از این روی، 
کشـتیرانی در محـور اقتصاد جهانـی قرار گرفته اسـت.

براسـاس گـزارش اتاق بین المللی کشـتیرانی1 که اصلی ترین سـازمان حمل و نقل دریایی در سـطح جهان اسـت، در سـال 2019 ارزش کل تجـارت دریایی 
بـه بیش از  14 تریلیون دالر رسـید.

بـر همین اسـاس، سـاالنه حـدود 11 میلیـارد تُن کاال، یعنـی 1/5 تُـن کاال بـه ازای هر نفـر از جمعیت جهان، به وسـیلۀ نـاوگان خطوط کشـتیرانی حمل 
می شـود. انتظـار مـی رود کـه تا سـال 2030، این میزان بـه 18 میلیارد تُن در سـال برسـد. ظرفیت عظیـم حمل  و نقل دریایـی کاال از محل تولیـد تا محل 

مصـرف زیر بنـای زندگی مدرن اسـت. 
هرسـاله، کشـتیرانی تجـاری نزدیـک بـه دو میلیارد تُـن نفت خام، یـک میلیارد تُن سـنگ آهـن و 350 میلیون تُن غـالت را حمل می کنـد. حمل چنین 

حجـم عظیمـی از کاال از طریـق حمل و نقل هوایی، جـاده ای و ریلی غیرقابل تصور اسـت.
بخش بزرگی از محصوالت کلیدی دیگر مانند مواد شیمیایی، سوخت های تصفیه شده و کاالهای تولیدی نیز از طریق دریا حمل می شود.

فـراوری مـواد خـام، سـاخت محصـوالت نیمه سـاخته و نصب اجـزاء برای مونتـاژ محصـول نهایی، فراینـد تولید را تشـکیل می دهـد. با رشـد تجارت و 
ترابـری دریایـی، ایـن امـکان فراهم آمده اسـت که اجـزاء هر محصـول، باتوجه بـه مزیت نسـبی مناطق مختلـف جهان، در یک کشـور تولید و سـپس 
بـرای مونتـاز نهایـی، بـا کانتینر حمل شـود. در چنین فراینـدی، عالوه بر جهانی سـازی صنعتـی و انتقـال تکنولوژی، توزیع ثـروت و ارزان تر شـدن کاال 

می دهد.  رخ  هـم 
زنجیره های لجستیکی پیچیده و گستردۀ کشتیرانی تجاری، عامل اصلی رشد و توسعۀ اقتصاد جهانی هستند. 

نیم نگاه
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آب پمپ شـده بـه مخازن باالسـت، آن را بـه محيط ميزبان 
انـواع ارگانيزم هـای دريايـی و باکتری هـا و الروهـا تبديـل 
می کنـد. هنگامی کـه آب مخـزن باالسـت در يـک محيـط 
وارد  دريايـی جديـد تخليـه می شـود، موجـودات درون آن 
می کننـد.  آلـوده  را  آن  و  می شـوند  بيگانـه ای  اکوسيسـتم 
و  بيگانـه  ارگانيزم هـای  توسـط  اکوسيسـتمی  تهديـد  ايـن 
تهاجمـی کـه از عوامـل نگران کننـده بـرای حفاظـت مؤثـر 
دهـۀ  از  اسـت،  تنوع زيسـتی  و  دريايـی  محيط زيسـت  از 
1980 مـورد توجـه کميتـۀ حفاظـت محيط زيسـت دريايـی 
)IMO )MEPC قـرار گرفـت. سـرانجام بـرای کنتـرل 
بـه   2004 سـال  در  تـوازن  آب  مديريـت  آن،کنوانسـيون 

تصويـب IMO رسـيد. 
از سـوی ديگر، می بايسـت بـه اثرات مخرب زيسـت محيطی 
ناشـی از سـوانح دريايی، آلودگی های ناشـی از شست وشـوی 
مخـازن تانکرهـا، تخليـۀ مـواد آالينـدۀ موتورخانـۀ کشـتی 
بـه دريـا، آلودگـی ناشـی از مـواد شـيميايی، زبالـه و پسـاب 
بين المللـی  کنوانسـيون  شـود.  اشـاره  نيـز  کشـتی ها 
پيشـگيری از آلودگی توسـط کشـتی ها کـه مهمترين پيمان 
زيسـت محيطی IMO اسـت، در سـال 1973 بـه تصويـب 

رسيد. 
پشـتيبانی از اجـرای اقدامات سـازمان بين المللـی دريانوردی 
در مـورد بهـره وری انـرژی از طريـق پروژه هـای جهانی زير 

می گيرند. انجـام 
1- برنامـۀ جهانـی مشـارکت دريايی بـرای  بازدهـی انرژی 
موسـوم بـه  GloMEEP2 کـه در سـال 2015 آغاز شـد، 
بـر افزايـش بهـره وری انـرژی و کاهـش انتشـار گازهـای 

گلخانـه ای توسـط نـاوگان کشـتيرانی تمرکـز دارد. 
2- برنامۀ اتحاد صنعت جهانی برای پشـتيبانی از کشـتيرانی 
بـا کربـن پاييـن3 در جهـت ارائـۀ راهکارهـا برای رفـع موانع 
تکنولوژيکـی بـا هـدف افزايـش بازدهـی انـرژی و بهبـود 

اقدامـات عملياتـی، در سـال 2017 آغاز شـد. 
3- پـروژۀ شـبکۀ مراکـز همـکاری در تکنولـوژی جهانـی 
دريايـی4 بـا حمايـت مالـی اتحاديـۀ اروپـا، اقدام به تأسـيس 
شـبکه ای متشـکل از پنـج مرکـز همـکاری تکنولوژيکی در 
آفريقـا، آسـيا، دريـای کاراييـب، آمريـکای التيـن و منطقـۀ 
اقيانوسـيه کـرده اسـت. بـا تشـويق فعاليت های مشـترک و 
همـکاری در سـطح منطقـه ای، ايـن پـروژه از سـال 2018 
بـه کشـورها بـرای توسـعۀ سياسـت های دريايـی مرتبـط 
از  بهره گيـری  ترويـج  و  انـرژی  بهـره وری  افزايـش  بـا 
تکنولوژی هـای پـاک بـا کربـن پاييـن و ارتقـاء شـيوه های 
مديريتـی در عمليـات ترابـری دريايـی کمـک کـرده اسـت.
4- پـروژۀ سـفر سـبز 2050 5 بـا شـراکت IMO و کشـور 
نـروژ بـا هدف ارتقـاء تالش هـا و آزمـودن راهکارهـای فنی 
به منظـور کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای و آالينـده و 
همچنين توسـعۀ اشـتراک گذاری دانش و اطالعات در زمينۀ 
اسـتراتژی زيسـت محيطی و اقليمـی مـورد نظـر IMO، در 

سـال 2019 شـروع بـه فعاليـت کرد. 
IMO متعهـد بـه کاهـش انتشـار گازهای گلخانه ای اسـت 
و بـه عنـوان يـک ضـرورت فـوری، قصـد دارد در ميان مدت 

آنهـا را از کشـتيرانی بين المللـی حـذف کند.
چشـم انداز اسـتراتژی اوليـۀ IMO در مـورد کاهش انتشـار 
گازهـای گلخانـه ای از کشـتی ها کـه در مـاه آپريـل 2018 

تصويـب شـد، دارای دو سـطح اسـت:
1- کاهـش انتشـار اکسـيد کربـن بـه ميـزان 40 درصـد تـا 
سـال 2030 و 70 درصـد تـا سـال 2050 نسـبت بـه سـال 

ميـالدی.  2008
2- کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای به ميـزان 50 درصد 
تـا سـال 2050 نسـبت بـه سـال 2008 و هم زمـان پيگيری 
تالش هـا بـرای حـذف کامل آنها بـرای دسـتيابی به کاهش 

انتشـار دی اکسـيدکربن منطبق با اهـداف توافق نامۀ پاريس.
انتشـار  برابـر  در  قـوی  IMO موضعـی  ديگـر،  از سـوی 
 IMO 2020 اکسيدسـولفور اتخـاذ کـرد و دسـتورالعمل
ژانويـۀ 2020  اول  انتشـار آن در  بـرای محـدود کـردن  را 
ابـالغ کرد. براسـاس ايـن دسـتورالعمل، همۀ کشـتی ها بايد 
بـه يـک سـوخت جايگزيـن کـه حـاوی کمتـر از 0/5 درصد 
سـولفور اسـت، روی آورند. اجرای اين دسـتورالعمل می تواند 
تـا 77 درصد منجر به کاهش انتشـار گاز اکسـيد سـولفور در 
هـوا شـود. اين يـک واقعيت قابل توجه اسـت که اگر انتشـار 
سـولفور کاهـش نيابد، بيـش از يک ميليون مـرگ زودرس را 

بيـن سـال های 2025-2020  شـاهد خواهيـم بـود. 

کشتیرانی سبز
انـرژی  منابـع،  از  بهينـه  بهره گيـری  بـا  دريايـی  ترابـری 
جايگزيـن، تکنولوژی هـای نويـن و مديريـت کارآمـد بنـادر 
بـا هدف کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای و آالينده های 
حفـظ  هـوا،  آلودگـی  از  جلوگيـری  زيسـت محيطی، 
محيط زيسـت و کاهـش تغييـرات آب و هوايـی؛ کشـتيرانی 

ناميـده می شـود. سـبز6  
از نظـر عملياتـی، کشـتيرانی سـبز می بايسـت بـا الزامـات 
مصوبـه در مقـررات زيسـت محيطیIMO مطابقت داشـته 
باشـد. ايـن شـرايط توسـط پيمان هايـی ماننـد کنوانسـيون 
 MARPOL(کشـتی توسـط  آلودگـی  از  پيشـگيری 
73/78(، کنوانسـيون آمادگـی برای مقابله بـا آلودگی نفتی 
)OPRC 90(، شـيوه نامۀ واکنـش و همـکاری در مورد مواد 
خطرنـاک و مضـر )OPRC-HNS(، کنوانسـيون کنترل 
سيسـتم های مضـر ضد خـزه )AFS(، کنوانسـيون مديريت 
کشـتی ها  بازيافـت  کنوانسـيون  و   )BWM( تـوازن  آب 
مشـخص شـده اند. همچنيـن، در مطالعـات IMO در مورد 
گازهـای گلخانـه ای، اهـداف کلـی در رابطـه بـا مديريـت و 
نظـارت بـر انتشـار همـۀ مـواد مضـر )آالينده هـای دريايی و 
آالينده هـای هـوا( از کشـتی ها مـورد بحـث تفصيلـی قـرار 

گرفته انـد. 
کشـتی های سـازگار بـا محيط زيسـت بـه عنـوان ابزارهـای 
کليـدی در بخـش حمل و نقـل دريايـی سـبز مـورد توجـه 
ويـژه هسـتند. کشـتی سـبز يـا سـازگار بـا محيط زيسـت بـا 

بهره گيـری از تکنولوژی هـای نويـن مرتبـط بـا صرفه جويی 
جايگزيـن،  انرژی هـای  از  اسـتفاده  و  مصـرف سـوخت  در 

انتشـار گازهـای گلخانـه ای را کاهـش می دهـد. 
مهم تريـن راهکارهـا، تکنولوژی هـا، روش هـا و نوآوری هـا 
بـرای دسـت يافتـن بـه کشـتيرانی سـبز به شـرح زيـر مورد 

توجـه قـرار گرفته انـد ) تصويـر 1(.

سوخت ال ان جی 
  LNGيـک گزينۀ مهم در کشـتيرانی سـبز گاز طبيعی مايع
سـوخت های  بـرای  مناسـبی  جايگزيـن  زيـرا  می باشـد. 
سـنگين و آالينـده و يکـی از پاک ترين سـوخت های دريايی 
اسـت. گاز طبيعـی مايـع از نظـر رقابت پذيـری و مزيت های 

اقتصـادی نيز جذابيـت دارد. 
بـرای  معيـاری  انـرژی7 کـه  بهـره وری  طراحـی  شـاخص 
محاسـبۀ انتشـار دی اکسـيد کربن بـه ازای ظرفيـت کشـتی 
در مايـل اسـت، سـازگاری زيسـت محيطی يـک کشـتی را 

مشخص می کند.
نشـريۀ  در  منتشـره  آنتـورپ  دانشـگاه  از  تحقيقـی   طبـق 
تکنولـوژی بنـادر8، بـــرآورد شـده اسـت کـه استفــــاده
 از گاز طبيعـی مايـع باعـث کاهـش 20 درصد در انـدازۀ اين 
شـاخص می شـود و انتشـار اکسـيد نيتـروژن تـا 80 درصـد، 
اکسـيد سـولفور تـا 95 درصد و به طـور کلی انتشـار گازهای 

گلخانـه ای بـه ميـزان 23 درصـد کاهـش می يابند. 
 امـا گزينـۀ گاز طبيعـی مايـع مالحظـات ايمنـی را نيـز دربر 
می گيـرد. اطمينـان از ايمنـی بسـيار ضـروری اسـت، زيـرا 
انتشـار پاييـن نبايـد بـه معنـای ايمنی کمتـر باشـد. ضريب 
ايمنـی با بهســـازی طـــراحی مـــوجود،  به کارگيـــری 
تکنولـوژی نويـن و همچنين بـاز طراحی سـاختاری افزايش 

می يايـد. 
اسـتفاده از سـوخت های زيسـتی9 نيـز در صورتی کـه روشـی 
متـوازن، پايـدار و سـازگار بـا محيط زيسـت برای توليـد آنها 
پيـش گرفتـه شـود و همچنيـن هيـدروژن مايـع در صـورت 
حل شـدن مسـائل ايمنـی، از سـوخت های مهم هسـتند که 
تأثير به سـزايی در کاهش انتشـار گازهـای گلخانه ای خواهند 

داشت. 
پیشرانۀ دریایی

تصویر 1 -  نوآوری ها در کشتی سبز
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کارايـی  بهينه سـازی  بـرای  سـبز  کشـتی  پـروژۀ  چنديـن 
موتـور به منظـور کاهـش انتشـار آالينده هـا طراحی شـده اند. 
تکنـــولوژی دقيق تـر و انعطاف پـــذيرتر، صرفه جويـی در 
مصـرف سـوخت را بـه ميـزان قابل توجهی تضميـن می کند. 
موتورهـای خـودکار و سيسـتم پيشـرانۀ دريايـی بهينه شـده 
در سـرعت پاييـن، نيـاز بـه تنظيـم دسـتی و غيردقيـق را با 
بهره گيـری از تجهيـزات الکترونيکـی کنترلـی از بين می برد. 
در نتيجـه بـا تنظيـم خـودکار موتـور نسـبت بـه ميـزان بـار 
اعمـال شـده و شـرايط عملياتـی، مصـرف سـوخت تـا سـه 
درصـد کاهـش می يابـد. همچنيـن، بـه کارگيـری سيسـتم 
کاهـش کاتاليزوری گزينشـی10 باعث کاهش انتشـار اکسـيد 

نيتـروژن بـه ميـزان 80 درصـد می شـود. 

بازیابی گرمای تلف شده 
در صـورت بازيابـی گرمـای هـدر رفتـه ناشـی از مصـرف 
سـوخت در سيسـتم پيشـرانۀ کشـتی و بـه کارگيـری انرژی 
حاصله در سيسـتم های ديگـر نظير توربو شـارژر، اکونومايزر، 
توربيـن بخـاری ژنراتور برای توليـد نيروی الکتريسـيته، آب 
شـيرين ُکن، ژنراتـور شـافت و سيسـتم گرمايش کشـتی، به 
ميـزان قابل توجهـی در مصـرف سـوخت صرفه جويـی شـده 
و در نتيجـه انتشـار گازهـای گلخانـه ای و آالينـده کاهـش 
می يابـد. بازيابـی گرمـای هدر رفتـه برای سيسـتم گرمايش 
در مصـرف سـاالنۀ  کاهـش 20 درصـدی  باعـث  کشـتی 
سـوخت کشـتی و انتشـار دی اکسـيدکربن و بازيابی آن برای 
توليـد نيـروی الکتريسـيته می شـود و ميـزان صرفه جويی در 
مصـرف سـوخت و کاهـش انتشـار گاز گلخانـه ای را بـه 14 

درصـد می رسـاند. 

کاهش سرعت دریانوردی 
کاهـش سـرعت دريانوردی در کشـتيرانی بـرای صرفه جويی 
آالينده هـای  انتشـار  کاهـش  و  انـرژی  مصـرف  در 
خطـوط  همـۀ  در  تقريبـاً   2010 سـال  از  زيسـت محيطی 
کشـتيرانی عمـدۀ جهان، به روشـی جـاری و معمـول تبديل 
شـده اسـت و مسـئلۀ جديدی نيست. مطالعات نشـان داده اند 
کـه کاهش 10 درصد در سـرعت دريانوردی، به طور متوسـط 
منجـر بـه کاهش 19 درصدی در انتشـار گازهـای گلخانه ای 
می شـود. ايـن يـک روش کم هزينـه اسـت کـه هـم مزيـت 
اقتصادی و هم مزيت زيسـت محيطی دارد. شـرکت مرسـک 
از سـال 2007 دريانـوردی ُکنـد را پی گرفته اسـت در نتيجه 
توانسـته بـار روی موتـور را بـدون هيچ گونـه اشـکال فنی به 
ميـزان 35 درصـد کاهـش دهـد. رابطۀ بين مصرف سـوخت 
و سـرعت کشـتی غيرخطی افزاينده اسـت. به عبـارت ديگر، 
بـا افزايـش سـرعت، مصرف سـوخت بـه صـورت تصاعدی 
افزايـش می يابـد. بـه عنوان مثـال؛ مصـرف روزانۀ سـوخت 
يـک کانتينربـر بـا ظرفيـتTEU 8000، در سـرعت های 
26، 24 ، 22، 20 و 18 گـره دريايـی بـه ترتيـب 275، 200، 
150، 110، 75 ُتـن می باشـد. همچنان کـه مشـخص اسـت 
بـا کاهـش سـرعت بـه ميزان هشـت گـره دريايـی، مصرف 

سـوخت روزانـه بـه ميـزان 73 درصـد کاهـش می يابد. 

مدیریت آب توازن
پيمـان  يـک  تـوازن  آب  مديريـت  بين المللـی  کنوانسـيون 
دريايی اسـت که در سـال 2004 ميالدی به تصويب رسـيد. 
ايـن کنوانسـيون کشـورهای امضاء کننـده را ملـزم می کند تا 
از مقـررات و اسـتانداردهای مديريـت و کنتـرل آب تـوازن و 
رسـوبات تبعيـت کننـد. هدف اين کنوانسـيون اين اسـت که 
اثـرات مخـرب زيسـت محيطی تخليـۀ آب تـوازن و انتقـال 
ارگانيزم هـای دريايـی از يـک منطقـه بـه منطقۀ ديگـر را به 

حداقل برسـاند. 
کنوانسـيون،  ايـن   D2 و   D1اسـتانداردهای براسـاس 
کشـتی ها ملـزم هسـتند تـا تخليـه و پمپـاژ آب تـوازن را به 
فاصلـۀ 200 مايـل دريايـی دورتـر از سـاحل انجـام دهنـد و 
دسـتگاه های تصفيـه را بـرای فيلتـر کـردن و پاکسـازی از 

ارگانيزم هـای مضـر نصـب کننـد. 
بـرای کمـک به اجـرای مقـررات، IMO 14 دسـتورالعمل 
را بـرای نمونه بـرداری، روش مديريـت تبـادل و تخليـۀ آب 

تـوازن و رسـوبات و ثبـت جزئيـات صـادر کرده اسـت. 
تـا ماه جوالی سـال 2021، تعداد 86 کشـور کـه در مجموع 
91 درصـد ظرفيـت ناوگان تجاری جهانـی را در اختيار دارند، 
بـه ايـن کنوانسـيون پيوسـته اند. الزم بـه توضيـح اسـت که 
آمريکا و هندوسـتان از عمده کشـورهايی هسـتند که تاکنون 

اين کنوانسـيون را امضـا نکرده اند. 

انرژی تجدیدپذیر
انـرژی تجديدپذيـر در نـاوگان  در حال حاضـر، گزينه هـای 
بـرای  ظرفيت هـا  و  سـطوح  همـۀ  در  جهـان  کشـتيرانی 
تأميـن انـرژی نيـروی پيشـرانۀ اوليـه و ترکيبـی و همچنين 
ماشـين آالت فرعی کشـتی، تحت مطالعه و آزمايش هستند. 
کاربـرد انرژی هـای پـاک در کشـتيرانی از طريـق بازسـازی 
تکنولـوژی موجود و ادغام سيسـتم های جديـد در ناوگان و يا 
بـا طراحـی و معمـاری نوين کشتی سـازی به دسـت می آيد.  
انـرژی بی پايـان بـاد، خورشـيد و مـوج دريا را می تـوان برای 
تأميـن انـرژی انـواع کشـتی ها مهـار کـرد تـا بـه اهـداف 
مصـرف  کاهـش  بـا  رابطـه  در  اقليمـی  و  زيسـت محيطی 
سـوخت و انتشـار گازهـای گلخانه ای دسـت يافت. شـرکت 
در  فوکـواوکا  شـهر  در  واقـع   EcoMarine Power
ژاپـن، در زمينـۀ توسـعۀ انرژی هـای تجديدپذيـر در صنعـت 
کشـتيرانی فعاليـت می کنـد و بـر تحقيـق، طراحی و توسـعۀ 
پيشـرانۀ دريايی با اسـتفاده از نيروی باد و انرژی خورشـيدی 
به منظـور دسـتيابی بـه راهـکار پـاک و همچنيـن آاليندگی 
و انتشـار صفـر تمرکـز دارد. تکنولوژی هـای نويـن تحـت 
توسـعه از جملـه انـواع بادبان هـای متحرک و ثابـت، توربين 
بـادی، بادبـان روتـور، کايـت، پنل هـای خورشـيدی و بادبان 
خورشـيدی، به خطوط کشـتيرانی اين امکان را خواهند داد تا 
الزامات مرتبط با شـاخص بهره وری انرژی را برآورده سـازند. 

سیستم اسکرابر
ذرات معلـق و به ويـژه دوده از آالينده هـای زيسـت محيطی 
هسـتند. سيسـتم پاک کننـدۀ اسـکرابر11 بـا پاک کـردن مواد 
آالينـده از اگـزوز کشـتی قبـل از خـروج آنهـا از دودکـش، 
باعـث کاهش انتشـار80 درصـدی ريـز ذرات معلق و کاهش  
98 درصـدی انتشـار اکسـيد سـولفور می شـود. باتوجـه بـه 
کاهش الزامی انتشـار اکسـيد سـولفور به نيم درصد از سـال 
IMO ،2020 دسـتورالعمل روش تأييد و نصب اسـکرابر بر 
روی کشـتی ها را ابـالغ کـرده اسـت تـا در مـورد پيـروی از 
مقـررات کنوانسـيون بين المللی جلوگيـری از آلودگی در دريا 

اطمينـان حاصل شـود. 

نازل سرعت
نصـب نازل سـرعت12 در پروانۀ کشـتی های کوچک، بازدهی 
پيشـرانه را افزايـش داده و باعـث پنج درصـد صرفه جويی در 

مصرف سـوخت می شود. 

پوشش ضدخزه سازگار با محیط زیست
خزه هـا و بارناکل ها با چسـبيدن به سـطح زير آبخور کشـتی 
باعـث می شـوند تـا اصطـکاک بدنـه بـا آب افزايـش يافته و 

یـک گزینـۀ مهـم در کشـتیرانی 
  LNG سـبز گاز طبیعـی مایـع
می باشد. زیــــرا جــــایگزین 
مناسـبی بـرای ســـوخت های 
سـنگین و آالینـــده و یکـی از 
پاک تریـن سـوخت های دریایـی 
اسـت. گاز طبیعـی مایـع از نظر 
رقـــابت پذیری و مـــزیت های 

اقتصـادی نیـز جذابیـت دارد. 

کاهـش سـرعت دریانـوردی در 
کشتیرانی برای صرفه جویی در 
مصرف انرژی و کاهش انتشـار 
آالینـــده های  زیست محیطــی 
در همـۀ  از سـال 2010 تقریبـاً 
خطوط کشـتیرانی عمـدۀ جهان، 
معمـول  و  جـاری  روشـی  بـه 

تبدیل شـده اسـت.
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بازدهی سيسـتم پيشـرانه کاهش يابد. پوشـش مناسب رنگ 
ضدخـزه سـازگار با محيط زيسـت اين مشـکل را حل می کند 
و بازدهـی هيـدرو ديناميکی سـطح آبخـور بدنۀ کشـتی را با 

کاهـش ضريـب اصطکاک پوسـته ای، افزايـش می دهد. 

سیستم روان سازی با جریان حباب
ايجـاد جريانـی از حباب هـای کوچـک از منافذ تعبيه شـده در 
زيـر بدنـۀ کشـتی باعث می شـود تا بيـن بدنۀ کشـتی و آب، 
اليـه ای از هـوا قـرار گيـرد و در نتيجـه ضريـب اصطـکاک 
پوسـته ای سـطح زيـر آبخـور کاهـش يافتـه و بهـره وری 
پيشـرانه افزايـش يابد. شـرکت صنايع سـنگين ميتسوبيشـی 
تکنولـوژی سيسـتم روان سـازی بـا هوادهـی 13 را کـه باعث 
کاهـش چهـار تـا پنـج درصـد در مصرف سـوخت می شـود، 
در سـاخت چند کشـتی جديد مـورد آزمايش قرار داده  اسـت. 

بازچرخش گاز اگزوز
خروجـی  گازهـای  بازچرخـش  درون سـوز،  موتورهـای  در 
اگـزوز14 بـه سـوی موتور، روشـی مؤثـر برای کاهش انتشـار 
اکسـيد نيتروژن اسـت. در اين روش، بخشـی از گاز خروجی 
اگـزوز بـا هوای ورودی مخلوط شـده و به موتور بـاز گردانده 
می شـود. بـا کاهـش تراکـم هـوا در سـيلندر، ضمـن اينکـه 
دمـای موتـور کاهـش می يابد، ميـزان توليد اکسـيد نيتروژن 
نيـز کمتـر می شـود. در نتيجـه، از يک سـو اتـالف انـرژی 
گرمايـی در اثـر پاييـن آمـدن دمـای موتـور کاهـش يافته و 
بازدهـی مکانيکـی آن افزايـش و در نتيجـه مصرف سـوخت 
کمتـر می شـود و از سـوی ديگـر، بـه دليـل توليـد اکسـيد 
نيتـروژن کمتـر در مرحلـۀ احتـراق درون موتـور و همچنين 
بـه دليـل افزايـش بهـره وری موتـور، ميـزان انتشـار اکسـيد 
نيتـروژن و اکسـيد سـولفور از طريـق دودکـش بـه اتمسـفر 
کاهـش می يابد. امـروزه، برای برآورده شـدن اسـتانداردهای 
محيط زيسـت، اين سيسـتم می بايسـت در موتورهای دريايی 

بـه کار گرفته شـود.
پـروژۀ کشـتی سـبز آينـده15 از کشـور دانمـارک، سيسـتم 
بازچرخـش گاز اگـزوز را بـر روی موتـور دو زمانـه سـرعت 
پاييـن يـک کانتينربـر نصـب کـرده اسـت. در آزمايش هـا 

مشـخص شـد کـه ميـزان انتشـار اکسـيد نيتـروژن تـا 80 
درصـد و اکسـيد سـولفور تـا 19 درصـد کاهـش می يابـد. 

بهینه سازی شیب طولی ) تریم( کشتی 
شـيب طولـی يا تريم16 بـه اختالف انـدازۀ آبخور در قسـمت 
پاشـنه و سـينۀ کشـتی اطالق می شـود و بـه مقـدار و نحوۀ 
توزيـع بار، سـرعت، معمـاری بدنۀ کشـتی، غلظـت آب دريا، 
اصطـکاک هيدروديناميکـی آب دريا، شـرايط جـوی و روش 
در  تريـم  بهينه سـازی  دارد.  بسـتگی  تـوازن  آب  مديريـت 
کاهـش مصـرف سـوخت، افزايـش بازدهی و کاهش انتشـار 

گازهـای گلخانـه ای تأثير زيـادی دارد. 
از تريـم  از نرم افـزار پيشـرفته، ماتريکسـی  بـا بهره گيـری 
بهينه سـازی شـده به دسـت می آيـد کـه اطالعـات تصويری 
در مـورد رابطـۀ بين مصرف سـوخت، تريم و آبخور را نشـان 
می دهـد. ايـن نرم افـزار بـا اسـتفاده از معـادالت ديناميـک 
سـياالت، ميزان نيروی مقاومت اعمال شـده بر روی کشـتی 
را باتوجـه به مختصات شـناوری محاسـبه می کنـد. بنابراين، 
بهتريـن  بـه  يافتـن  بـرای دسـت  هيدروديناميکـی  مدلـی 
روش چينـش بـار در اختيـار مديريـت بارگيـری در بنـدر و 
همچنيـن کاپيتـان کشـتی قـرار می گيـرد، به عبـارت ديگر، 
پيونـد اطالعاتـی يکپارچـه بيـن عوامـل بندری و نـاوگان به 
بهـره وری سـاختاری در عمليات تجاری می انجامد. از سـوی 
ديگـر، ايـن مديريت يکپارچه، ميـزان  عمليـات آب توازن را 

نيـز کاهـش می دهد.  

سیستم خنک کننده
ميـزان مصـرف انـرژی در سيسـتم خنک کنندۀ يک کشـتی 
باالسـت. مطالعـات توسـط پـروژۀ کشـتی سـبز آينـده در 
کشـور دانمـارک نشـان داده اسـت کـه امـکان صرفه جويی 
90 درصـدی در انـرژی مـورد نيـاز سيسـتم خنک کننـده بـا 
کنترل شـونده  پمپ هـای  از  بهره گيـری  و  آن  بهينه سـازی 
بـه وسـيلۀ فرکانـس امکان پذيـر اسـت. ايـن تکنيـک را هم 
می شـود در سيسـتم های موجود کشـتی يکپارچـه کرد و هم 
در طراحـی کشـتی های جديـد به کار برد. بـرای مثال، نصب 
پمـپ بـا سـرعت متغيـر و الگوريتـم کنترلی تنظيـم خودکار 

در يـک کانتينربـر بـا ظرفيت TEU 7000، انتشـار سـاليانۀ 
دی اکسـيدکربن را بـه ميـزان 731 ُتـن کاهـش می دهد. 

سيسـتم  يـک  کارگيـری  بـه  کـه  اسـت  شـده  بـرآورد 
خنک کننـدۀ بهينـه شـده، می تواند تـا 25 درصـد در مصرف 
الکتريسـيته و 1/5 درصـد در مصـرف سـوخت صرفه جويـی 
بـه همـراه داشـته باشـد و در يک کشـتی سـبز، بـه کاهش 
35 درصـدی انتشـار اکسـيد نيتـروژن و تقريبـاً حـذف کامل 

اکسـيد سـولفور بيانجامـد.  

عملیات دریایی
بـه  اپراتورهـا  گازهـای گلخانـه ای،  انتشـار  بـرای کاهـش 
ابزارهـای مناسـب بـرای تنظيـم و نظـارت بـر ماشـين آالت 
به منظـور دسـتيابی بـه حداکثـر صرفه جويـی نيـاز دارنـد. 
سيسـتم های جديـد عمليـات کشـتی، داده ها را از سنسـورها 
جمـع آوری کـرده و سـپس بـا مدل سـازی رياضـی، امـکان 
عملکـرد بهينـۀ پيشـرانه و بهـره وری در انـرژی را فراهـم 
و  نرم افـزاری  مدل سـازی  دقيـق،  محاسـبات  می آورنـد. 
به روزرسـانی مسـتمر داده هـای عملياتـی؛ بازدهـی اقتصادی 
را افزايـش داده و انتشـار دی اکسـيدکربن را تـا چهـار درصد 

کاهـش می دهـد. 

توربو شارژر
سيسـتم توربـو شـارژر بازدهـی سـوخت را افزايـش می دهد، 
روش هـای  توسـعۀ  بـرای  گسـترده  طـور  بـه  بنابرايـن 
صرفه جويـی در هزينـه، کاهـش آاليندگـی، احتـراق کامـل 
و کاهـش مصـرف سـوخت مـورد اسـتفاده قـرار می گيـرد. 
بـا تجهيـز کشـتی بـه توربو شـارژرهای بهينه شـده، انتشـار 
اکسـيد نيتـروژن بـه طـور چشـمگيری کاهـش يافتـه و در 
شـرايطی که بـار موتور پايين اسـت، ميـزان انتشـار گازهای 

گلخانـه ای تـا 25 درصـد کمتـر می شـود. 

چشم انداز
صنعـت کشـتيرانی تجـاری در نقطـۀ عطفـی بـرای همگام 
شـدن بـا مقـررات چالش برانگيز زيسـت محيطی قـرار دارد و 
در پی دسـتيابی بـه راهکارها و تکنولوژی های نوين اسـت تا 
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افقـی تـازه به سـوی فرصت هـا و مزيت های رقابتی گشـوده 
شود.

قـوی  محرکـه ای  نيـروی   IMO مقـررات  و  اسـتانداردها 
بـرای تحقيـق و توسـعۀ تکنولوژی هـای نويـن و نوآوری هـا 
بـرای آفرينـش کشـتيرانی سـبز و سـازگار بـا محيط زيسـت 
ايـن  تکنولوژيکـی  و  علمـی  پويايـی  ايـن رو  از  می باشـند. 

صنعـت افزايـش يافتـه اسـت. 
براسـاس گـزارش سـال 2018 سـازمان همـکاری و توسـعۀ 
اقتصـادی17 ، 28 بنـدر از 100 بنـدر بـزرگ جهـان، امتيازات 
و مشـوق های مالـی را بـر طبـق معيارهايـی نظيـر شـاخص 
شـاخص  سـبز،  جوايـز  محيط زيسـت،  دوسـتدار  کشـتی 
بـه  گلخانـه ای  گاز  انتشـار  رتبه بنـدی  و  پـاک  حمل و نقـل 

ارائـه می کننـد. کشـتی های سـبز 
امـا سـبز شـدن مسـتلزم سـرمايه گذاری بـزرگ در صنعـت 
کشـتيرانی، کشتی سـازی، زيـر سـاخت ها، بنـادر و تحقيـق 
و توسـعه اسـت. کشـورهای توسـعه يافتۀ فعـال در تجـارت 
و  حمايت هـا  اعطـاء  کشتی سـازی،  صنعـت  و  دريايـی 
مشـوق های مالـی و اعتبـار بانکـی و معافيت هـای مالياتـی 
بودجـه  تخصيـص  همچنيـن  و  سـبز  کشـتيرانی  بـرای 
بـرای تحقيـق و توسـعۀ تکنولوژی هـای نويـن سـازگار بـا 

کرده انـد.  آغـاز  را  محيط زيسـت 
بـا وجـود چالش هـا، چشـم انداز کشـتيرانی سـبز روز بـه روز 
روشـن تر می شـود. سـرمايه گذاران خصوصـی نيـز همچنان 
بـه  سـرمايه گذاری در صنعت حمل و نقل دريايـی مادامی که 
الزامـات زيسـت محيطی، اجتماعی و حکومتی رعايت شـوند 
ادامـه خواهنـد داد. اين بدان معناسـت که سـرمايه گذاران نيز 
بـه ايـن درک عميق رسـيده اند که برای آيندۀ بهتر و سـبزتر 
و کاسـتن از چالش های اقليمی و زيسـت محيطی، از سـود و 

بازدهـی اقتصـادی کوتاه مـدت چشم پوشـی می نمايند. 
مشـارکت و همـکاری جهانـی الزمـۀ رسـيدن بـه اهـداف 
جهانـی اسـت. تالش هـا بـرای رسـيدن به کشـتيرانی سـبز 
مختـص بازيگـران محـدودی نيسـت. خطوط کشـتيرانی ای 
کـه نتواننـد و يـا نخواهنـد در اين مشـارکت جهانـی حضور 
 IMOداشـته باشند و با مقررات سـختگيرانه و الزم االجرای
هماهنگ شـوند، الجرم مزيت رقابتی را از دسـت خواهند داد 
و از عرصـۀ تجـارت دريايـی بين المللـی حـذف خواهند شـد. 
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سیسـتم توربو شـارژر بازدهی 
می دهـد،  افزایـش  را  سـوخت 
بنابرایـن به طور گسـترده برای 
توسـعۀ روش های صرفه جویی 
آالیندگـی،  کاهـش  هزینـه،  در 
احتـراق کامـل و کاهـش مصرف 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  سـوخت 

می گیـرد. 
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درسیسـتم  هوشـمند  نقلیـۀ  وسـایل  روزهـا  ایـن 
را  روزافزونـی  رشـد  ریلـی  و  جـاده ای  حمل و نقـل 
از  تجربـه می کنـد. رسـانه های خبـری بـه کـرات 
دسـتاوردهای ایـن انقـالب شـگرف صنعتی سـخن 
می گوینـد. حمل و نقـل دریایـی نیـز تـالش خـود را 
بـرای رسـیدن به ایـن قافله بی وفقه انجـام می دهد و 

هـدف آن هـم ارتقـاء ایمنـی دریانـوردی اسـت.
دستاوردهـــای این حرکت شگرف علمی – صنعتی 
بـا کنترل از راه دور راهـــی عرصه هـای آبی خواهند 

شد.
ایمنـی  کمیتـۀ  کـه  بدان جاسـت  تـا  تحـول  ایـن 
دریانوردی در نــود و هشتمین جلسۀ خود چارچوب 
مشـخصی را در این باره در دسـتورکار خـود قرار داد.
درتمـام  هــــوشمندسازی  بـرای  امـــروز  جهـان 
عرصه هـای صنعتـی عـزم خـود را جزم کرده اسـت 
کـه سیستــم های حمل و نقـل نیـز از ایـن قاعـده 
مستثنا نشده اند. قطارهای هوشمند سیستم هـــای 
جــــابه جایی کانتینــــری و یا هواپیماهـای بدون 
بـه سـمت  نتـــایج همیـن حرکـت  از  سرنشـین 

هوشمندسـازی اسـت.
در ایـن میـان نتایـج تحقیقـات در زمینـۀ ربات های 
هوشـمند از سـال 1950 دردهـۀ 80 میـالدی بـه 
شـکل سیسـتماتیک منتشـر شـده و تأثیـر آن در 

زندگـی بشـر امـروز نمایان گشـت.
در بحـث مربـوط به صنایـع دریایی در سـال 2020 
ژاپـن اولیـن کشـتی هوشـمند دیجیتالـی حمـل 
خـودرو را کـه از گاز LNG تغذیـه می کنـد با هدف 
کاهـش گازهـای گلخانـه ای اسـت راهی دریـا کرد.

مسـئوالن NYK اعتقاد دارند سـاخت این کشـتی 
گامی اسـت به سـوی اهداف بلندی که این شـرکت 
بـرای کاهـش گاز CO2 بـه عنـوان مهم ترین هدف 
دنبـال می کند زیرا کاهشـی نزدیک بـه 40 درصد را 

در هر مایل نشـان داده  اسـت.
تحقیقـات شـرکت یـاد شـده مبیـن آن اسـت کـه 
گازهای ناشـی از گوگرد و اکسـید نیتـروژن بین 86 

تـا 98 درصـد کاهـش را تجربـه کرده اسـت.
ایـن  از  نیـز  ایـران  ترکیـه در همسـایگی  کشـور   
قافلـه جـا نمانده و نخسـتین کشـتی جنگـی بدون 
سرنشـین به نـام )سـیدا )SIDA ( را با موفقیت به 
اتمام رسـاند. سـرعت کشـتی یاد شـده 65 کیلومتر 
اسـت کـه بـدون سـوخت گیری  می توانـد مسـافت 

400 کیلومتـر را طـی کنـد.

آیندۀ حمل و نقل دریایی
کشتــــی های  بـا  کشتيــــرانی  صنعـت  امــــروزه 
بدون سرنشـين بـه عنـوان يک مبحـث مهم مـورد توجه 
قرارگرفتـه اسـت. آينـدۀ حمل ونقـل دريايی نيـز با همين 
افـق شـکل خواهد گرفـت. ايـن کار مزايای زيـادی برای 
مالـکان کشـتی ها، صنعـت کشـتيرانی و محيط زيسـت و 
... دارد. نمونه هايـی از آن درسـال های فـرارو وارد تجـارت 
دريايی خواهد شـد. قطعـاً ورود اين کشـتی ها باعث ارتقاء 
ايمنـی ناوبری خواهد شـد و به دنبـال آن حوادث مختلف 
دريايـی نيز به طوری چشـمگيرکاهش خواهد يافت. يکی 
از نوآوری هـای اين کشـتی ها حذف خدمه برروی کشـتی 
اسـت. باتوجه به اينکه فّناوری اين کشـتی ها نوين اسـت 
اّمـا قوانيـن حاکـم بـر روی آنهـا بـه شـيوۀ قـرن نوزدهم 
اسـت بـه هميـن جهـت فقـدان يـک چارچـوب قانونـی 

مناسـب نيز احسـاس می شـود.
کاهش نيروی انسانی از گذشتۀ دور در دستور کار بسياری 
از شـرکت های کشـتيرانی قـرار گرفتـه اسـت. گرايش به 
سـمت هوشـمند شـدن سيسـتم ها کاهش نيـروی کار بر 
روی کشتی هاسـت. با کمک سيسـتم های نوين، بسياری 
از مشـاغل در يـک شـغل تجميع شـد و کشـتی هايی که 
بـا خدمـه ای حدود 40 نفر بـه دريا می رفـت در حال حاضر 

بـه نصف ايـن تعداد کاهـش يافت.
اگرچـه ايـن کار معضل بيکاری و از دسـت رفتن مشـاغل 
بسـياری را بـه همراه داشـت اما منافع آن به شـرکت های 

کشـتيرانی و مالکان کشـتی ها بـر می گردد.
دير زمانی بر روی عرشـۀ کشـتی ها صدای سـيگنال های 
مـورس شـنيده می شـد. بـرای گرفتن يـک گـزارش هوا 
افسـران سـاعت ها در اتاق ارتباطات بـا راديوهای مختلف 
و سيسـتم های ارتباطـی آن روزها مشـغول بودنـد تا يک 
پيـام دريافـت شـود و يا اينکـه يک ارتبـاط برقـرار گردد. 
امـروزه سيسـتم های هوشـمند ماهـواره ای نصـب شـده 
در پـل هدايـت کشـتی آن روزهـا را به فراموشـی سـپرده 
اسـت. ماهواره ها بـه کمک دريانـوردان آمده انـد. رادارها و 
سيسـتم های رديـاب قديمی جای خود را به سيسـتم های 
مـدرن و هوشـمند سـپرده اند و کاربـران و افسـران ناوبـر 
هرلحظـه حرکـت و مانـور کشـتی های اطـراف را رصـد 

می کننـد.
درمجمـوع تحولـی عظيـم درصنعـت دريانـوردی شـکل 
ايـن مـوج بی بهـره  از  نيـز  بنـادر  اسـت حتـی  گرفتـه 
نمانده انـد و بنـادر هوشـمند جای بنـادر سـنتی را گرفته و 
رقابت شـگرفی بين بنادر برای دسـتيابی بـه فّناوری های 

برتـر آغاز شـده اسـت.

کشتی های بدون سرنشين

بـه دليل مواجه شـدن بنادر بـا چالش هـای جديدی چون 
کـم شـدن فضـای عملياتـی، منابـع سـنتی انـرژی ديگر 
گزينۀ مناسـبی بـرای تأمين نيازها نيسـتند. لذا فّنـاوری و 
نـوآوری ديجيتـال می توانـد تا حـدودی به ايجـاد مناطق 
بنـدری جديـد کمک کنـد. بنادر هوشـمند بر بسـياری از 
چالش هـای فـراروی پايانه هـای آبـی غلبه خواهنـد کرد. 
حتـی در بنـادر اسـتفاده از هواپيماهـای بدون سرنشـين و 

نوآوری هايـی از ايـن دسـت فعال شـده اند. 

مزایای کشتی های هوشمند 
1-استفاده از فضا درطراحی کشتی؛

2-استفاده کارآمدتر از سوخت؛ 
3-کاهش خطاهای انسانی .

چالش ها
1-ريسک ناوبری )امنيت ناوبری(؛

2-برخی موانع تکنولوژيکی؛
3-توجيـه اقتصـادی بـرای مالـکان کشـتی ها در جهـت 

سـرمايه گذاری. 
يـک معضل ديگر که فـراروی اين فّنـاوری قرارگرفته آن 
اسـت که در مواقع اضطراری هيچ انسـانی بر روی عرشـه 

برای انجـام اقدامات اصالحی وجـود ندارد.
آمار و ارقام حاکی از آن  اسـت که خطاهای انسـانی علت 
بخـش عمده ای از حوادث کشـتيرانی اسـت اگرچه برخی 
اعتقـاد دارنـد بسـياری از حـوادث بـه لطـف واکنش های 
هوشـمندانه کاهـش يافته اسـت اّمـا بعضی کارشناسـان 
بـر ايـن باورنـد کـه عمليـات خـودکار و هوشـمند بـرای 
بعضـی از کشـتی های خـاص مثـل تانکرهای نفتـی، گاز 
و کشـتی های کـروز مناسـب نيسـت. واقعيـت اين اسـت 
کـه اگـر اين فّنـاوری به بلوغ خود برسـد حيطـۀ کاربردها 
نيـز توسـعه خواهـد يافت. پيش بينی می شـود که درسـال 
2030 تجـارت دريابـرد دو برابـر شـود. اين درحالی اسـت 
کـه تعـداد خدمـۀ موجـود بـر روی کشـتی ها بـه ميـزان 
زيـادی کاهـش خواهد داشـت اما کيفيت زندگـی بر روی 

کشـتی برای دريانـوردان بهتر خواهد شـد.
بـه هـر روی بايـد منتظـر بـود و شـرايط را نسـبت بـه 
فّناوری هـای روز بررسـی کـرد. اينکـه آيـا کشـتی های 
هوشـمند می توانند حکمران درياها شـوند؟ بايد تـا آن روز 

نظاره گـر باشـيم.

1- کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

امروزه سـاخت کشـتی های خودران در دسـتور کار کشـورهای توسـعه یافته قـرار دارد و هر کـدام به نوعی 
در صـدد هسـتند تـا برنـدۀ ایـن مسـابقه را به نـام خـود ثبت کننـد. اگرچـه چینی ها بـر ایـن عقیده اند که 
کشـتی های خـودران باعـث تحـول صنعت کشـتیرانی خواهد شـد. اّما بسـیاری هم بـر ایـن عقیده اند که 
حرکـت کشـتی بـدون سرنشـین در دریا امـا و اگرهـای فراوانـی دارد و بدون حضـور نیروی انسـانی این 
قبیـل کشـتی ها ره بـه جایـی نخواهند بـرد. به هر حـال آینده نشـان خواهـد داد کـه کدام دیدگاه نسـبت 

بـه دیگـری برتری خواهد داشـت.

 ] مهندس شروین سوری1 [      
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 سـوخت کشـتی بـه عنـوان یکـی از پارامترهای 
اصلـی در رانـش کشـتی چـه در دریـا و چـه در 
مانورهـای سـاحلی اسـت. بـا توجـه بـه افزایش 
اعمـال  طرفـی  از  و  سـوخت  جهانـی  قیمـت 
قوانیـن جدیـد بر سـوخت کشـتی ها و اسـتفاده 
از سـوخت کم سـولفور )IMO 2020( بر اهمیت 
آن در حمل و نقـل دریایـی بیـش از پیـش افزوده 

است.
امـا ایـن فقـط یـک سـوی ماجراسـت. واقعیـت 
این اسـت کـه باال رفتـن قیمت جهانی سـوخت 
همه سـاله مبالـغ هنگفتـی از بودجـه و درآمـد 
شـرکت های کشـتیرانی را می بلعـد از ایـن روی 
حمل و نقـل دریایـی بـرای رهایـی از ایـن معضل 
دسـت نیـاز بـه سـوی شـرکت های دانش بنیـان 
دراز کـرده تـا بـا به کارگیـری آخریـن ابداعات و 
دسـتاوردها از هزینه هـای مـازاد سـوخت بکاهد.
بین المللـی  سـازمان  جدیـد  قوانیـن  اجـرای 
قیمـت  قابل توجـه  افزایـش  سـبب  دریانـوردی 
و صنایـع کشـتیرانی  سـوخت کم گوگـرد شـد 
بـا  هنگفـت  هزینه هـای  اعمـال  دلیـل  بـه  را 
مشـکالت عدیـده ای مواجه سـاخته اسـت و این 
بـه مثابه تحمیل هزینه های بیشـتر بـر مالکان و 

اسـت. کشـتیرانی  شـرکت های 

از ایـن روی دسـت نیـاز آنها بـرای رهایـی از این 
معضـل بـه سـوی فّناوری هـای نویـن دراز شـده 
اسـت تـا شـاید بـا مـدد از دسـتاوردهای جدیـد 

علمـی بتواننـد از ایـن مخمصـه رها شـوند.
بررسـی ها از اختصـاص 60 درصـد هزینه هـای 
کشـتی به سـوخت آنها حکایـت دارد و این خود 
به مستمسـکی بدل شـده تا شـرکت ها و مالکان 
بـازار  در  سـوخت  قیمـت  رصـد  بـه  کشـتی ها 
بپردازنـد تـا بتوانند بـا کمترین قیمت، سـوخت 
طرفـی  از  کننـد.  تأمیـن  را  خـود  نیـاز  مـورد 
گرایـش بـه سـوخت گاز طبیعی مایع بـه عنوان 
راه چـارۀ دیگـری نیز فـرارو قرارگرفته اسـت اما 
قبـل از آن کـه تمامی کشـتی ها به سیسـتم گاز 
طبیعـی مایع)LNG( مجهز شـوند ایـن فّناوری 
اسـت کـه حرف هـای تـازه ای دارد و نوآوری های 
جدیـد درایـن عرصـه می توانـد راه چـاره ای بـر 

معضـل گرانی سـوخت باشـد.
در ایـن نوشـتار برآنیـم تـا بـه معرفـی سیسـتم 
روان سـاز هـوا بپردازیم تـا به عنوان یـک راهکار 

توسـط مالکان شـناورها 
)Air lubrication system( بـرای صرفه جویی 
هرچـه بیشـتر در مصرف سـوخت بـه کار گرفته 

شود.

سیستم روان کاری با هوا؛

نوآوری جدید در کاهش سوخت کشتی ها

حمل و نقـل  صنعـت  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
دریایی می بایسـت با روش های سـنتی درتمامی 
عرصه هـا وداع کنـد و در ایـن عرصـه همـگام بـا 
دنیـای  بـه  را  خـود  راه  مـدرن،  دیگـر صنایـع 
ارائـۀ  لـذا  نمایـد  همـوار  علمـی  دسـتاوردهای 
سیسـتم های نویـن در زمینـۀ سـوخت کـه بـه 
عنـوان یـک عامـل اصلـی دراین صنعـت مطرح 
شـده اسـت و همچنیـن گرایش بـه صنایع نوین 
و دسـتاوردهای علمـی و صنعتـی اجتناب ناپذیر 

است.
امیـد که علـم و صنعـت در کنار هـم راه را برای 
جدیـد  یافته هـای  دنیـای  بـه  بشـر  دسـتیابی 

علمـی همـوار سـازند.

 سیسـتم روان کاری بـا هوا برای کشـتی ها 
چگونه کار می کند؟

هنگامـی کـه کشـتی های ميتسوبيشـی بـا سيسـتم 
روان کاری بـا هـوا بـه بـازار آمـد، ايـن تنهـا يکـی از 
چنديـن روش صرفه جويـی در انرژی برای کشـتی ها 
ميتسوبيشـی  هـوای  بـا  روان کاری  سيسـتم  بـود. 
)MALS( اوليـن سيسـتم در نـوع خـود بـود کـه 
نويدبخـش صرفه جويـی در انـرژی و کاهـش انتشـار 
CO2 از کشـتی ها بـا اسـتفاده از فّنـاوری نوآورانـه 

روان کاری بـا هـوا بـود.
بـه  زودی  بـه  حمل و نقـل  صنعـت  حـال،  ايـن  بـا 
پتانسـيل اين فّنـاوری پی بـرد و بـه زودی، بازيگران 
 Damen و NYK بزرگی ماننـد گروه شـرکت های
آزمايش هـای  و  تحقيقـات   Shipyards Group

خـود را در ايـن زمينـه ارائـه دادند.
انجمن هـای  از  يکـی   ،DNVمسـئوالن گفتـۀ  بـه 
روان کاری  سيسـتم  جهـان،  در  پيشـرو  طبقه بنـدی 
حبـاب هـوا يکـی از فّناوری هـای اميدوار کننده اسـت 
کـه بـه کشـتی ها کمـک می کنـد تـا کارايی خـود را 

بهبـود بخشـند و تلفـات انـرژی را کاهـش دهنـد.

سیسـتم روانـکاری با هـوا برای کشـتی ها 
؟ چیست

بـرای کاهـش  بـا هـوا روشـی  سيسـتم روان کاری 
مقاومـت بيـن بدنـۀ کشـتی و آب دريـا با اسـتفاده از 
حباب هـای هـوا اسـت. توزيـع حبـاب هـوا در سـطح 
بدنـه، مقاومت در برابر بدنۀ کشـتی را کاهش می دهد 

 ]  ابوالفضل مظلوم پرست  [              
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و اثـرات صرفه جويـی در انـرژی ايجـاد می کنـد. بـا 
طراحـی مناسـب بدنۀ کشـتی، انتظار می رود سيسـتم 
روان کاری بـا هـوا تـا 10- 15 درصـد کاهش انتشـار
CO2 ، همـراه بـا صرفه جويـی قابل توجـه در مصرف 

سـوخت )پنـج درصد تـا  10درصد( را به دسـت آورد.

سیسـتم روان کاری بـا هوا چگــــونه کار 
می کند؟

سيسـتم روان کاری با هوا بر اسـاس اصل سادۀ به دام 
انداختـن اليه ای از حباب های هوا در زير بدنۀ کشـتی 
کار می کنـد. و در آن از يـک کمپرسـور رتوری هوا يا 
يـک سيسـتم اختصاصی بـرای توليـد حباب های هوا 
جهـت عبور مداوم آنها از زير سـطح کشـتی اسـتفاده 
مکان هـای  در  هـوا  حبـاب  خروجی هـای  می شـود. 
،FLAT BOTTOM مختلـف در امتداد کف  بدنـۀ
 بـه طـور متقـارن در دو طـرف خـط مرکزی کشـتی 

ايجـاد می شـوند.
هـوا بـا سـرعت ثابـت دميـده می شـود و اليـه ای از 
حباب هـا ايجـاد می شـود کـه باعـث کاهش کشـش 
و مقاومـت بيـن بدنـۀ کشـتی و آب دريـا می گـردد. 
سيسـتم توزيـع مجـدد حباب هـای از دسـت رفتۀ هوا 
بـه طور مـداوم اطمينـان حاصل می کند که هميشـه 
يـک اليۀ يکنواخـت از حباب های هوا در زير کشـتی 

حفظ شـود تـا اثر مطلـوب توليـد و ايجـاد گردد.

نگرانـــی ها در مـورد سیسـتم روان کاری
 با هوا

فّنـاوری  يـک  اگرچـه  هـوا  بـا  روان کاری  سيسـتم 
اميدوارکننـده اسـت، امـا در مـورد اجـرا و عملکرد آن 
در کشـتی ها نگرانی هايـی نيـز وجـود دارد. برخـی از 

اصلی تريـن مـوارد عبارتنـد از:
سيسـتم روان کاری بـا هـوا )ALS( تاکنـون فقـط 
بـرای انـواع خاصـی از کشـتی هايی کـه دارای کـف 
صـاف هسـتند قابل اسـتفاده اسـت. کشـتی هايی که 
دارای بدنه های V شـکل هسـتند، مانند کشـتی های 
جنگـی خـاص يـا شـناورهای تفريحی ممکن اسـت 
نتواننـد از مزايـای سيسـتم روان کاری با هوا اسـتفاده 

کنند.
بـه دام انداختـن اليـۀ حباب هـا در زيـر بدنۀ کشـتی 
يـک کار چالش برانگيـز اسـت. اگرچـه راه حل هايـی 
ماننـد برجسـتگی ها در لبه هـای بدنـه می توانـد در به 
دام انداختـن اليـۀ حبـاب کمـک کنـد، امـا مقاومـت 
در برابـر اثـر مکـش پروانـه بـر روی حباب ها دشـوار 
اسـت. راه حـل ديگـر آن اسـت کـه بدنـۀ کشـتی به 
گونـه ای طراحـی شـود کـه حباب هـای هـوا را در 
زيـر بدنـه بـه دام بيانـدازد. بـا اين حـال، ايـن امر به 
طـور قابل توجهـی هزينـۀ سـاخت کشـتی را افزايش 

می دهد.
همچنيـن ايـن نگرانـی وجـود دارد کـه حفره هـای 
هـوای ايجاد شـده بـرای بـه دام انداختـن حباب های 
هـوا بـر عملکـرد و پايـداری کشـتی در دريـا تأثيـر 

بـه منظـور دسـتيابی بـه اثر مطلـوب، مهم اسـت که 
حباب هـای هـوا از انـدازۀ يکنواختـی برخوردار باشـند 
و بـه طـور مسـاوی در زيـر سـطح بدنه توزيع شـوند. 
عـالوه بـر ايـن، تغييـر در قطـر حبـاب هوا به شـدت 
بـر توزيـع حبـاب هـوا در زيـر بدنـه تأثير می گـذارد. 
بنابرايـن ترتيبـی الزم اسـت تا اطمينان حاصل شـود 
که قطر حباب ها يکسـان اسـت )در صـورت امکان( و 

در زيـر بدنـۀ کشـتی به خوبـی توزيع شـده اند.
تـا آنجـا کـه بـه MALS مربـوط می شـود، ايـن 
شـرکت ادعـا می کنـد که همـراه با يک بدنۀ کشـتی 
بـا بـازدۀ بـاال، يـک کشـتی کانتينـری مجهـز بـه 
سيسـتم روان کاری بـا هوای آنها می تواند در مقايسـه 
درصـد  تـا 35  معمولـی  کانتينـری  کشـتی های  بـا 
کاهـش انتشـار CO2 را ارائـه دهـد. يافته هـای اخير 
همچنيـن از ايـن ادعـا کـه صرفه جويـی قابل توجهی 
در سـوخت و کاهـش انتشـار کربن از طريق سيسـتم 
سـاير  بـا  ترکيـب  صـورت  در  هـوا  بـا  روان کاری 
فّناوری هـای اميدوارکننـدۀ کشـتی سـبز امکان پذيـر 

اسـت، پشـتيبانی می کنـد.
سيسـتم روان کاری بـا هـوا اکنـون يـک فّنـاوری ای 
اسـت کـه بـه خوبـی اثبات شـده اسـت کـه مزايايی 
ماننـد کاهش انتشـار کربن و صرفه جويـی قابل توجه 
در سـوخت را فراهـم می کنـد. بـا افزايـش قيمـت 
کـردن  سـبزتر  بـرای  فشـار  افزايـش  و  سـوخت 
حال حاضـر  در  حمل و نقـل  شـرکت های  کشـتی ها، 
بـه  کمـک  بـرای  را  اميدوارکننـده ای  فّناوری هـای 
آنهـا در کاهـش انتشـار کربـن و بهبـود ناکارآمـدی 
کشـتی ها بـه کار می گيرنـد. بـر اسـاس گزارش هـا، 
شـرکت هايی ماننـد  AIDA Cruise  بـه همـراه 
چنديـن شـرکت حمل و نقـل ديگـر قبـاًل برنامه هـای 
پياده سـازی سيستــــم های روان کاری  با هــــوا در 

کشـتی های خـود را تأييـد کرده انـد.

بگـذارد. اگـر ايـن امـر صحت داشـته باشـد، می تواند 
کار کشـتی و خدمـه را به ويـژه در درياهـای مـواج 

دشوار کند.
حباب هـای هـوا کـه از سـطح بدنـه خـارج می شـوند 
ايـن  پروانـۀ کشـتی سـرازير می شـوند.  داخـل  بـه 
می توانـد بـر کارايـی، سـر و صـدا و لـرزش پروانـه 
تأثيـر بگـذارد. اگرچه طبـق آزمايش های انجام شـده 
توسـط ميتسوبيشـی اثرات ناچيـزی از حباب های هوا 
بـر روی پروانه وجـود دارد، اما درياهـای مواج و تغيير 
در چگالـی آب می توانـد نتايـج نامطلوبـی ايجاد کند.

هـوا  بـا  روان کاری  سیسـتم 
فّنـاوری ای اسـت  اکنـون یـک 
شـده  اثبـات  خوبـی  بـه  کـه 
اسـت که مزایایـی مانند کاهش 
انتشـار کربـن و صرفه جویـی 
قابل توجه در سـوخت را فراهم 

 . می کنـد
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تاریخ دریای مازندران در متون کهن از قرن چهارم تا امروز1؛
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در  توسـعه  مفهـوم  دوم،  جهانـی  جنـگ  از  بعـد 
عرصه هـای ملـی و بين المللـی بر سـر زبان هـا جاری 
شـد و بـه يکـی از مشـغله های فکـری مهـم در اکثر 
علـوم تبديل گشـت. مفهوم توسـعه در معانـی عام به 
رشـد، پيشـرفت، ترقـی، بهبود سـطح زندگـی، گذر از 
عقب ماندگـی و ... گفتـه می شـود امـا اغلـب مفهـوم 
توسـعه را در بُعـد اقتصـادی آن بـه کار بـرده و بـرای 
توسـعۀ اقتصـادی شـاخص هايی نظير توليـد ناخالص 
ملـی و توليـد سـرانۀ ملـی را در نظـر گرفته انـد. ايـن 
در حالـی اسـت کـه مفهـوم توسـعه در سـاير ابعـاد و 
سـطوح جامعـۀ امـروزی در حـال تعريـف، تبييـن و 
تشـريح بـوده و هـر روزه نظريه هـای جديـدی در اين 

بـاب ارائـه می شـود. 
در خصـوص مفهـوم توسـعۀ ملـی بايد گفـت که يک 
فرايند توسـعۀ همه جانبـه در ابعاد گوناگـون اجتماعی، 
سياسـی، اقتصادی، فرهنگی، امنيتـی و ارتباط متقابل 
آنهـا بـا يکديگـر اسـت، بـه گونه ای کـه هر کـدام از 
ابعـاد فراينـد توسـعۀ ملـی در ارتبـاط مسـتمر بـا ابعاد 
ديگـر قـرار دارد و در کنـش و واکنـش، تأثيـر و تأثـر 
متقابـل يکديگـر را کامـل می کند و يـک پيکرۀ واحد 
بـه نام توسـعۀ ملـی را پديد مـی آورد. با ايـن حال بُعد 

توسـعۀ اقتصـادی را می تـوان از مهم تريـن ابعـاد در 
شـکل گيری مفهـوم توسـعۀ ملـی دانسـت، به نحـوی 
کـه امـروزه کشـورهايی نظيـر ژاپـن، کـرۀ جنوبـی، 
مالـزی، سـنگاپور،  اندونـزی،  برزيـل، هنگ-کنـگ، 
تايـوان و تايلند توانسـته اند با رشـد اقتصادی متوسـط 
هفـت  درصـد در سـال، در هـر دهـه رشـد اقتصـادی 
خـود را افزايـش دهنـد و در نتيجـه بـر سـاير ابعـاد 
توسـعه در کشـور خـود تأثيـر بسـزايی داشـته باشـند. 
از سـوی ديگـر مبحث توسـعه در بُعد اقتصـادی امروز 
بـه حالتـی رقابتی در جهان تبديل شـده و کشـورها با 
حالتـی شـتاب گونه سـعی در گرفتـن گـوی سـبقت از 
يکديگـر را دارنـد. در ايـن فضـای رقابتی شـتاب گونۀ 
توسـعه، ايـران بـه داليـل مختلـف در مسـير توسـعه 
بطئـی  حرکـت  شـده  يـاد  کشـورهای  نسـبت  بـه 
داشـته اسـت. بـه عقيـدۀ کارشناسـان، بـرای جبـران 
ايـن جاماندگـی فرصـت بـرای قـدم زدن و برداشـتن 
گام هـای کوچـک نيسـت، بلکـه ايـران بـرای جبران 

ايـن جاماندگـی نيـاز به جهـش و پـرواز دارد. 
بـرای پـرواز در مسـير هـم نيـاز بـه دو بال اسـت که 
ايـن بال هـا می توانـد يکـی نقشـه و مسـير توسـعۀ 
ملـی و ديگری عزم و ارادۀ ملی باشـد. نقشـۀ توسـعۀ 

جهش توسعۀ ملی با تکیه بر استعدادهای سواحل مکران؛

پيشنهادی برای توسعه یافتگی آسيای ميانه

ملـی هماننـد يـک نقشـۀ دريانـوردی بـوده کـه بـا 
دريافـت تمامـی اطالعـات، تصويرسـازی کاملـی در 
طـول مسـير را انجـام داده و در نهايت مسـير حرکت 
می گـردد.  ترسـيم  آن  روی  بـر  زمانـی  تخميـن  بـا 
چشـم انداز  همـان  نقشـه،  ايـن  در  نهايـی  مقصـد 
توسـعۀ ملـی بـوده کـه بـا شـرح کامـل اهـداف ملی 
از توسـعه، راهبردهـا و در نهايـت برنامه هـای توسـعۀ 
توسـعۀ  نقشـۀ  ترسـيم  در  می شـود.  تکميـل  ملـی 
ملـی الزم اسـت تـا سـطح سـرمايه گذاری مـادی و 
معنـوی داخلـی، توانايی ميـزان جذب سـرمايه گذاری 
خارجـی مـورد نيـاز در محيطـی رقابت گونـه، توجه به 
برنامه هـای تحول آفريـن، کيفيت مديريت در سـطوح 
عالـی و ميانـی، ثبـات وضعيـت سياسـی و اقتصـادی 
کشـور، تمرکـز بر مصـرف بهينۀ منابـع و انرژی داخل 
کشـور، اشـتغال زايی و از همـه مهم تر توسـعۀ مناطق 

محـروم کشـور لحاظ شـوند. 

لزوم عزم و ارادۀ ملی
امـا بـال ديگـر عـزم و ارادۀ ملی برای حرکـت در اين 
مسـير اسـت. سـاختار سياسـی کشـور باعث شـده که 
دولت هـا بـا توجـه بـه فرصت هـای چهارسـالۀ خـود، 
بـه جـای اينکه بـه دنبال طرح هـای کالن باشـند، به 
دنبـال طرح هـای زودبـازده بـوده، به نحـوی کـه يک 
دولـت تصميـم می گيـرد طرح هـا در دوران رياسـت 
قـوۀ مجريـه افتتـاح شـود. در نتيجـه عزمـی بـرای 
اجـرای طرح هـای کالن 10سـاله و 20 سـاله کمتـر 

ديـده می شـود. 
همچنيـن در تکميـل مفهـوم توسـعۀ ملـی نياز اسـت 
کـه توسـعه در سـطوح فـردی، خانوادگـی، جامعـه، 
بخـش خصوصـی جامعۀ مدنـی و دولت شـکل گيرد. 
توسـعۀ ملـی در سـطح فـردی می بايسـت بـا افزايش 
سـطح آگاهـی، تربيتـی و مهارتی فرد موجـب تکامل 
و تعالـی وی شـود و از تک تـک شـهروندان، افـرادی 
بـا سـالمت جسـمی و روحـی، هدفمنـد، قانون مـدار، 
جامعـه  بـه  وفـادار  و  وطن دوسـت  مسـئوليت پذير، 
بسـازد. خانـواده نيـز به عنـوان کانـون اصلـی تربيت 
افـراد بايـد منجـر بـه توسـعۀ مهارت هـای ارتباطـی، 
تعاملـی، تعهـدی، اخالقی و حتی اقتصادی و ... شـود 
به نحـوی کـه از واژه ای بـه نام خانـوادۀ فقير و ضعيف 

کشـورهای آسـیای میانـه کـه دسترسـی بـه آب هـای بین المللـی ندارند بـه نوعی محصـور در خشـکی نامیده 
می شـوند. نویسـنده در این مقاله براسـاس ایده های مطرح شـده از سـوی کارشناسـان احداث آبـراه مکران-
هامـون در صورت آماده بودن شـرایط اقتصادی، سیاسـی و ... به عنوان مسـیر دسترسـی بـه آب های بین المللی 
را پیشـنهاد می کنـد. وی معتقـد اسـت در مسـیر اجرای این طـرح، ایجاد یک شـهر بین بندر جاسـک و چابهار 
بـه هـاب منطقه تبدیـل می شـود و می تواند بـه تخلیۀ کاالهـای مورد نیاز کشـورهای آسـیای میانـه کمک کند.

 ] مهـدی بـــاغبــان  [      

 تصویر فضایی از کانال سوئز

نیم نگاه
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در سـطح جامعـه عبـور کنيـم. مفهوم توسـعۀ ملی در 
سـطح جامعـه نيـز باعـث می شـود کـه بـا جامعـه ای 
رسـوم  و  آداب  قوانيـن،  هنجارهـا،  برابـر  در  متعهـد 
نتيجـه  روبـه رو شـويم، در  و حفـظ حريـم ديگـران 
فرهنـگ اجتماعـی بـاال رفته و شـاهد کاهـش جرائم 
و مفاسـد اقتصـادی، فسـاد اخالقـی، تخريـب امـوال 
عمومـی و تخريب محيط زيسـت باشـيم. جامعۀ مدنی 
نيـز جامعـه ای اسـت کـه بين اشـخاص و دولـت قرار 

می گيـرد.
بـه طـور کلـی مفهـوم توسـعۀ ملـی در سـطح جامعۀ 
مدنـی می بايسـت باعـث رشـد نهادهـای مدنـی در 
اقتصـادی  بنگاه هـای  جملـه  از  مختلـف  حوزه هـای 
حامـی  بشـر،  حقـوق  حامـی  نهادهـای  خصوصـی، 
می توانـد  نهايـت  در  کـه  شـده   ... و  محيط زيسـت 
منجـر به کاهـش انحصارطلبی و اسـتبداد در حکومت 
و دولـت شـود. در نهايت مفهوم توسـعۀ ملی در دولت 
باعث رشـد سياسـت های ملـی در تمامـی بخش ها از 
جملـه اقتصـاد، امنيت، ارتباطـات و غيره می شـود که 
منجـر بـه از بين رفتـن فقر، فسـاد، تبعيـض می گردد 
و در نهايـت توليـد رفـاه، امنيت و عدالت را در سـطح 
و  جمهوريـت  پايه هـای  و  دارد  دنبـال  بـه  کشـور 
مشـروعيت حکومت هـا را محکم می نمايـد. در نتيجه، 
شـکل گيری توسـعۀ ملـی در تمامـی ابعـاد و تمامـی 
سـطوح برای کشـور امـری ضـروری و حياتی اسـت. 
توسـعۀ  بـه ضـرورت  پرداختـن  بحـث  از  فـارغ  امـا 
ملـی بـرای شـکل گيری جهـش در توسـعۀ ملـی، به 
ايده هـای خـالق، برتـر و نـو در ايـن خصـوص نيـاز 
اسـت، کـه عـالوه بـر قابليـت اجرايـی آن، توانايـی 
رقابـت و برتـری در سـطح ملی و بين المللی را داشـته 
و بتوانـد تأثيـر مناسـب را در همـۀ ابعـاد اقتصـادی، 
سياسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و امنيتـی در کشـور و 
در تمامـی سـطوح فـردی، خانوادگـی، جامعـه، جامعۀ 
مدنـی و در نهايـت دولت بگـذارد. بر اين اسـاس ايدۀ 
تراکئوسـتومی آسـيای ميانـه بـا احـداث آبـراه مکران 
– هامـون پيشـنهاد می شـود تـا بتـوان از طريق يک 
آبـراه، دريـای مکـران را بـه درياچـۀ هامـون واقع در 

مـرز ايـران و افغانسـتان متصـل کرد. 

تراکئوستومی 
تراکئوسـتومی در علـم پزشـکی يـک عمـل جراحـی 
اسـت و زمانـی انجـام می گيـرد کـه از مجرايی عادی 
تنفـس بـرای فـرد مقـدور نباشـد و از طريـق ديگری 
صـورت گيرد. بـا اين توصيف آسـيای ميانه سـرزمين 
افغانسـتان،  نظيـر  کـه کشـورهايی  اسـت  پهنـاوری 
قزاقسـتان،  ازبکسـتان،  تاجيکسـتان،  ترکمنسـتان، 
در  را  کشـمير(  )منطقـۀ  و  مغولسـتان  قرقيزسـتان، 
برگرفتـه اسـت. اين سـرزمين پهنـاور به هيـچ عنوان 
بـه آب هـای آزاد راه نـدارد و بـه اعتقـاد بسـياری از 
منطقـه،  ايـن  دليـل کم توسـعه يافتگی  انديشـمندان، 
ايـن نقـص بـزرگ جغرافيايـی اسـت. بـر اين اسـاس 
کارشناسـان معتقدنـد بـا احـداث آبراهـی مصنوعی از 
دريـای مکـران بـه سـمت درياچـۀ هامـون، می توان 
بـه نوعی عمل تراکئوسـتومی جغرافيايـی را در منطقه 
انجـام داده و راه تنفس آسـيای ميانه )توسـعه يافتگی( 
برخـی  نظـر  بـه  اسـت  ممکـن  البتـه  کـرد.  بـاز  را 
بلندپروازنـه و حتـی  بسـيار  ايـده  ايـن  از مخاطبـان 

را  بشـر  سـاخت  مهـم  آبـراه  دوميـن  بتـوان  شـايد 
کانـال پانامـا دانسـت، ايـن گـذرگاه مهـم کشـتيرانی 
دو اقيانـوس اطلـس و آرام را بـه هـم وصـل می کند. 
سـاخت اين کانـال، يکی از بزرگ ترين و سـخت ترين 
پروژه هـای مهندسـی اسـت. طـول آن 82/4 کيلومتر 
و پهنـای آن 152 متـر و حداقـل عمـق آن 11/8 متر 
می باشـد. ايـن کانـال اثر بسـياری بـر کشـتيرانی بين 
دو اقيانـوس داشـته زيـرا جايگزيـن مسـير طوالنـی 
تنگـۀ دريـک و کيپ هـورن در دماغـۀ  و خطرنـاک 
جنوبـی آمريـکا شـده اسـت. سـاخت ايـن کانـال در 
سـال 1880 توسـط فرانسـه شـروع شـد. امـا پـس از 
چنـدی بـا شکسـت مواجـه شـد امـا در سـال 1904 
آمريـکا ايـن پـروژه را بـه قيمـت 50 ميليـون دالر از 
فرانسـه خريـد و با وجود مشـکالت بسـيار، سـرانجام 
پـس از 10 سـال، بـا هزينـۀ 382 ميليـون دالر آن 
متخصـص،  نفـر  هـزار   35 تعـداد  کـرد.  افتتـاح  را 
کارشـناس و کارگـر در حفـر کانـال فعاليت داشـتند و 

 تصویری از سدهای باالبر کانال پاناما

تصویری زیبا از کانال پاناما 

غيرممکـن بـه نظـر برسـد، امـا اعتقـاد کامل بـر اين 
اسـت کـه ايـن ايـده دور از دسـترس نيسـت. 

سـاخت آبراه هـا از 2000 سـال قبـل از ميـالد مسـيح 
مرسـوم بـوده اسـت و تـا امـروز در 23 کشـور جهـان 
حـدود يک صـد آبـراه بـا اهـداف مختلـف از جملـه 
 ... و  و گردشـگری، حفـظ محيط زيسـت  کشـتيرانی 

است.  سـاخته شـده 
بزرگ تريـن  و  معروف تريـن  از  يکـی  سـوئز  کانـال 
کانال هـای مصنوعـی جهـان، در مصـر احـداث شـده 
اسـت. ايـن کانـال دارای 101 مايـل دريايـی طول و 
300 متـر پهنـا، بندر پورت سـعيد در دريـای مديترانه 
را بـه خليـج سـوئز در دريـای سـرخ متصـل می کنـد. 
ايـن کانـال امـکان کشـتيرانی بيـن اروپـا و آسـيا را 
بـدون دور زدن قـارۀ آفريقا فراهم سـاخته اسـت. اين 
کانـال هم سـطح درياسـت و حـدود هشـت درصد از 
ترافيـک کشـتيرانی جهـان را در برگرفتـه اسـت. اين 

کانـال از سـال 1859 تـا سـال 1869 احـداث شـد. 
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177 ميليـون مترمکعـب سـنگ و خـاک از بسـتر اين 
آبـراه تخليـه شـد. بـرای تأميـن آب کانـال و کنتـرل 
سـدهای باالبر سـه درياچـۀ مصنوعی ايجاد شـد. اين 
سـه درياچـۀ مصنوعـی منابـع اصلـی و حياتـی تأمين 
آب کانـال پانامـا هسـتند تـا کشـتی ها بتواننـد از آن 
عبـور کننـد.  در حال حاضر کشـور پاناما سـاالنه بيش 
از چهـار ميليـارد دالر از عـوارض عبـور کشـتی ها از 
ايـن کانـال درآمـد دارد. بـه عبارتـی درآمـد سـاليانۀ 
پانامـا، حـدود چنـد برابـر هزينـۀ سـاخت اوليـۀ ايـن 
کانـال اسـت. نمونه هايـی از سـاخت آبراه هـا توسـط 
بشـر، کانـال ولـگا– دن اسـت. کانـال ولـگا- دن، در 
نزديک تريـن فاصلـۀ دو رودخانه ولـگا و دن قرار دارد 
کـه در سـال 1948 بـه مـدت سه سـال و نيم سـاخته 
شـد. طـول اين کانـال 101 کيلومتر اسـت و مشـکل 
اختـالف ارتفـاع 132 متـری دو طـرف آن با اسـتفاده 
از 13 دريچـۀ عبـوری کشـتی مرتفـع شـده اسـت. با 
احـداث ايـن کانـال اراضـی نيمه کويـری مسـير ولگا 
قابليـت کشـاورزی،  بـا  بـه مناطـق سرسـبز  تـا دن 
تفريحـی و توريسـتی تبديـل شـده و کمتـر از نيمـی 
از آب مصرفـی در کانـال بـه مصارف امور کشـاورزی 
می رسـد. تعـداد 3000 نفـر در ادارۀ کشـتيرانی کانـال 
ولـگا – دن مشـغول کار هسـتند. کانـال ولـگا – دن 
بـا هـدف حمل و نقل، کشـاورزی، احـداث نيروگاه های 
آبـی و رعايـت نـکات دفاعـی و نظامـی احداث شـد. 
کانـادا  بيـن  بـه سـنت الورنـس  آبـراه  آخريـن  امـا 
عظيـم  آبـراه  ايـن  می يابـد،  اختصـاص  آمريـکا  و 
بـه طـور مشـترک توسـط آمريـکا و کانـادا سـاخته 
شـد. آبـراه مزبـور از اقيانـوس آرام تـا بخـش غربـی 
گريت ليکـز امتـداد يافته و سـاخت آن از سـال 1954 
ميـالدی بـه مـدت پنج سـال بـه طـول انجاميـد. اين 
آبراه هـای  طبيعـی،  آبراه هـای  از  مجموعـه ای  آبـراه 
فرعـی  آبراه هـای  و  باالبـر  سـدهای  مصنوعـی، 
اسـت کـه در مجمـوع 12285 کيلومتـر آبـراه قابـل 
کشـتيرانی دارد. بـرای سـاخت ايـن آبراه، بسـياری از 
خطـوط راه آهـن، شـهرها و روسـتاها بـه نقـاط ديگـر 
منتقـل شـد. در واقـع ايـن آبـراه يکـی از بزرگ تريـن 
ايـن  دنيـا محسـوب می شـود.  طرح هـای مهندسـی 
آبـراه باعـث شـد کـه دو شـهر تورنتـو و شـيکاگو بـه 
بنـادر اقيانـوس اطلـس دسترسـی يابنـد. کشـتی ها با 
وزن 27 هـزار ُتـن می تواننـد از اين کانـال عبور کنند. 
در طـول ايـن آبـراه، 12 بنـدر در کشـور کانـادا و 66 

بنـدر در کشـور آمريـکا وجـود دارد. 

عملیاتی شدن سازه ها
نمونه هـای يـاد شـده نشـان می دهـد کـه پيشـرفت 
علـم امـروزه می تواند سـاخت هر سـازه ای را عملياتی 
کنـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه در گذشـته ايده هايـی 
بـرای اتصـال بيـن خليج فـارس و دريـای خـزر و يـا 
اتصـال بيـن دريـای خـزر و دريـای مکـران بـا نـام 
بيـان چنـد  امـا  نيـز مطـرح شـده اسـت.  ايـران رود 
نکتـه در خصـوص تفـاوت آبـراه مکـران –هامـون با 
ايده هـای قبلـی خالـی از لطـف نيسـت. اول اينکه در 
ايـدۀ آبـراه مکـران – هامـون، اختـالف ارتفـاع نهايتًا 
1500 متـر اسـت، ايـن در حالـی اسـت کـه بـرای 
در کشـور  ارتفـاع  باالتريـن سـطح  قبلـی  ايده هـای 
در رشـته کوه البـرز و حتـی زاگـرس را بايـد در نظـر 

کم آبـی  و  هوايـی،  و  آب  جملـه  از  مختلـف  داليـل 
کـه  بـوده  کشـور  مناطـق  محروم تريـن  از  يکـی 
وسـعتی حـدود 11 درصـد از مسـاحت کشـور را در 
برگرفتـه اسـت. مرتفع تريـن نقطـۀ اسـتان در شـهر 
نقطـۀ  پسـت ترين  و  متـر   1410 بلنـدی  بـا  خـاش 
اسـتان در کرانه هـای مکـران اسـت. ايـن اسـتان بـه 
اسـتناد نتايـج آمـاری سـال 1390، با حـدود دو و نيم 
ميليون نفـر جمعيت، پس از اسـتان سـمنان، خراسـان 
جنوبـی و يـزد، از کم تراکم تريـن اسـتان های کشـور 
محسـوب می شـود. ميزان باسـوادی در سـطح استان 
کمـی بيـش از 70 درصـد و وضعيـت مسـکن بـرای 
هـر خانـواده کمتـر از 70 مترمربـع اسـت. اين اسـتان 
باالتريـن نـرخ بيـکاری در سـطح کشـور را دارد و بـه 
دليـل مشـکالت طبيعـی، کم رونق بـودن فعاليت های 
سـاير  دامـداری،  و  کشـاورزی  جملـه  از  اقتصـادی 
نواحـی  سـوی  بـه  اسـتان  ايـن  در  مـردم  صنايـع، 
مرکـزی و شـمالی کشـور مهاجـرت کـرده و يـا بـه 

 مسیر دریانوردی از دریای خزر به دریای سیاه از کانال ولگا-دن

نقشه  ای از شاهکار مهندسی در ساخت آبراه سنت الورنس

گرفـت. ايـن اختـالف ارتفاع حدود سـه تا چهـار برابر 
اختـالف ارتفـاع در آبـراه مکـران – هامون می باشـد. 
منطقـۀ  از  هامـون،   – مکـران  آبـراه  مسـير  دوم، 
سيسـتان و بلوچسـتان عبـور کـرده کـه در حال حاضر 
يکـی از کم تراکم تريـن مناطق کشـور بـوده و راه های 
ارتباطـی کمـی دارد. در نتيجـه در سـاخت ايـن آبراه، 
کم تريـن ميـزان جابه جايـی جمعيـت و قطـع راه های 
ارتباطـی صـورت خواهـد پذيرفت. اين در حالی اسـت 
کـه بـرای سـاخت آبـراه از دريـای خـزر، ناگزيـر بـه 
بـه  کشـور  مناطـق  از  عظيـم  جمعيتـی  جابه جايـی 
و  بـود  خواهيـم  شـمالی  اسـتان های  در  خصـوص 
راه هـای ارتباطـی بيشـتر زمينـی و هوايی می بايسـت 
تغييـر کنـد. بنابرايـن ايدۀ آبـراه مکـران – هامون در 
مقايسـه بـا سـاير ايده هـا، عملی تـر بـه نظر می رسـد. 
امـا دليـل اصلی بيـان اين ايـده از طرف کارشناسـان، 
تأثيـر ايـن طـرح بـر ايجـاد جهـش توسـعۀ ملـی در 
کشـور اسـت. منطقـۀ سيسـتان و بلوچسـتان بنـا بـه 
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کارهـای ممنوعه مشـغول می شـوند. بنابرايـن اجرای 
ايـدۀ آبـراه مکـران – هامـون در اين منطقـه می تواند 
توسـعه يافتگی  لحـاظ  از  گسـترده ای  تبعـات  و  آثـار 
نه تنها برای اسـتان و حتی کشـور داشـته باشـد، بلکه 
آثـار توسـعه يافتگی ناشـی از اجـرای ايـن ايـده حتـی 
بـرای کشـورهای منطقـه به خصـوص افغانسـتان نيز 

بـه وجـود خواهـد آمد. 

احداث شهر بندری
براسـاس پيش بينی کارشناسـان کشـورهای همسايه، 
کـه در راسـتای اجـرای ايـن طـرح شـهری بنـدری 
جديـد به عنـوان مکـران در فواصل بين بندرجاسـک 
و بنـدر چابهـار )بـه نظـر سـواحل ِکِرتـی( می توانـد 
تأسـيس شـود، به  نحـوی کـه بـه عنـوان بنـدر هـاب 
منطقـه تبديـل شـود. در نتيجـه می تواند کشـتی های 
غول پيکـر را در خـود پهلـو دهـد و آنهـا نسـبت بـه 
تخليـۀ کاالهـای مـورد نيـاز آسـيای ميانـه در ايـن 

بنـدر اقـدام کننـد. سـپس بـا اسـتفاده از ترانشـيپ، 
کاالها به سـمت شـهر جديـد بندری واقـع در درياچۀ 
هامـون منتقـل خواهنـد شـد. از آنجـا بـا اسـتفاده از 
حمل ونقـل ترکيبـی می توانـد بـه داخـل افغانسـتان و 
سـاير کشـورهای آسـيای ميانه صادر شـود. به همين 
ترتيـب نيـز می تـوان کاالهـای صادراتی کشـورهای 
آسـيای ميانـه را بـه بنـدر هامـون منتقـل و از آنجا به 
بنـدر مکـران و سـپس به کشـورهای دنيا صـادر کرد. 
در خصـوص طـرح پيشـنهادی آبراه مکـران -هامون 
يـک ايـدۀ پيشـنهادی اسـت که از ارديبهشـت سـال 
1397 مطـرح شـده اسـت با ايـن که جـزو مصوبات و 
طرح هـای پيشـنهادی نيـروی دريايی در سـال 1397 
بـوده امـا از طـرف مسـئوالن ارتبـاط خوبـی بـا طرح 
برقـرار نمی شـود. از داليـل ايـن عـدم ارتبـاط يکـی 
ناشـناخته بـودن فرهنـگ دريايی، آشـنا نبـودن برخی 
مسـئوالن بـا کانال هـای مصنوعـی سـاخت بشـر از 
جملـه کانـال پانامـا، کانـال ولـگا-دن و ... بـود. ايـن 

 تصویری از ایدۀ آبراه مکران- هامون

نقشۀ طبیعی ارتفاعات ایران

مفهـوم توسـعۀ ملـی یـک فرایند 
ابعـاد  در  همه جانبـه  توسـعۀ 
سیاسـی،  اجتماعـی،  گوناگـون 
و  امنیتـی  فرهنگـی،  اقتصـادی، 
ارتبـاط متقابـل آنهـا بـا یکدیگر 
اسـت، بـه گونـه ای کـه هـر کدام 
از ابعـاد فراینـد توسـعۀ ملی در 
ارتبـاط مسـتمر بـا ابعـاد دیگـر 
قـــرار دارد و در کنش و واکنش، 
تأثیـر و تأثـر متقابـل یکدیگـر را 
کامـل می کنـد و یک پیکـرۀ واحد 
بـه نــــام توسـعۀ ملـی را پدید 

مـی آورد.

مبحث توسـعه در ُبعـد اقتصادی 
امـروز به صـورت رقـــابتی در 
تبدیـل شـده و کشـورها  جهـان 
بـا حالتـی شـتاب گونه سـعی در 
گرفتن گـوی سـبقت از یکدیگر را 

دارند. 
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در حالـی اسـت که علم مهندسـی ثابت کـرده که هر 
کاری را بخواهـد انجام می دهد. دليل دوم نامشـخص 
بـودن ميـزان اعتبـارات مالـی کـه بـرای مشـخص 
شـدن آن ميـزان هزينـۀ مالـی بـرای کانـال پانامـا 
در متـن عنـوان شـده اسـت. از داليـل ديگـری کـه 
متخصصـان مطـرح می کننـد اين اسـت کـه دولت ها 
عمومـًا بـه دنبـال طر ح هـای زود بـازده بـوده کـه در 
پايـان دورۀ خـود آن را افتتـاح کننـد و از طرح هـای 
ديربـازده و کالن چنـدان اسـتقبال نمی کنند از طرفی 
بـرای اجـرای طرح های پيشـنهادی عالوه بـر گرفتن 
مزايـای  اسـت.  مهـم  خيلـی  اراده  داشـتن  ارتبـاط، 
اجـرای چنيـن طرحـی بـرای کشـور به خصـوص در 

منطقـۀ محـروم سيسـتان و بلوچسـتان زياد اسـت.
خالصـه ای از فوايـد احـداث اين آبـراه را می تـوان به 
ايـن شـرح بيـان کـرد؛ اول از همـه وزن ژئوپليتيکـی 
ايـران در منطقـه افزايـش می يابد. در صـورت احداث 
بـر  ايـران عـالوه  عزيزمـان  آبراهـی کشـور  چنيـن 
مشـرف بـودن بـر تنگـۀ اسـتراتژيک هرمـز، بـر راه 
تنفسـی آسـيای ميانـه نيز احاطـه خواهد داشـت. دوم 
بـا احـداث اين آبـراه، حجم بسـيار زيـادی از آب وارد 
منطقـه شـده و ايـن امـکان را فراهـم می سـازد تـا 
آب شـيرين ُکن های محلـی در سراسـر طـول مسـير 
سـاخته و آب شـيرين الزم را بـرای ُشـرب و حتـی 
مصـارف کشـاورزی و صنعتـی فراهـم آورنـد. عـالوه 
بـر احـداث آب شـيرين ُکن، امـکان احـداث نيـروگاه 
اتمـی در نزديکـی آبـراه بـه وجـود می آيـد بـه نحوی 
کـه نه تنهـا کمکـی بـه توليـد انـرژی برق سراسـری 
کشـور باشـد، بلکـه بتواند بخـش قابل مالحظـه ای از 
انـرژی بـرق را به کشـورهای همسـايۀ شـرقی صادر 
کنـد. باتوجـه بـه تأميـن انـرژی بـرق و آب در شـرق 
را می تـوان  ايـن طـرح  از  فايـده  کشـور، چهارميـن 
رونـق فعاليت هـای کشـاورزی، دامـداری و صنعتـی 
در ايـن منطقـه معرفی کـرد. با ايـن اتفاقـات، منطقۀ 
بخش هـای  ايجـاد  مسـتعد  بلوچسـتان  و  سيسـتان 
گردشـگری و جـذب هرچـه بيشـتر توريسـم داخلی و 
خارجـی خواهـد شـد. در نتيجـه ششـمين فايـدۀ اين 
طـرح را می تـوان ايـن طـور بيـان کـرد کـه امکانات 
رفاهـی در منطقـه بـاال رفتـه، اشـتغال ايجـاد شـده و 
درآمدهـای مـردم در ايـن منطقـه افزايـش می يابـد، 
در نتيجـه نه تنهـا جلـوی مهاجـرت از اسـتان گرفتـه 
خواهـد شـد، بلکـه اسـتان می توانـد مهاجرپذيـر نيـز 
شـود. به خصـوص شـهرهای بنـدری جديـد می توانـد 
نتيجـه  باشـد. در  شـاهد اسـکان جمعيتـی ميليونـی 
از رشـد مهاجـرت مـردم ايـران بـه مناطـق مرکـزی 

و شـمالی ايـران کاسـته می شـود. بنابرايـن، توسـعۀ 
اجتماعـی در ايـران بـه شـکل جديـد و نوينـی ظهور 
بـاال،  درآمدهـای  و  مناسـب  اشـتغال  پيـدا می کنـد. 
باعـث کاهـش فعاليـت مردم ايـن منطقـه در کارهای 
ممنوعـه از جملـه قاچـاق کاال، قاچـاق مـواد مخدر و 
حتی تروريسـم شـود. به ايـن ترتيب می توانيم شـاهد 
توسـعۀ امنيتـی در شـرق کشـور باشـيم. همچنين در 
محيط زيسـتی  تغييـرات  آبراه هـا،  سـاخت  مطالعـات 
نيـز مشـاهده می شـود، بـه نحـوی کـه مسـير کانـال 
ولـگا – دن، سرسـبزتر شـده اسـت، از طرفـی رونـق 
هـوا  آلودگـی  کاهـش  باعـث  دريايـی،  حمل ونقـل 
بـرای جابه جايـی 1000 کانتينـر  زيـرا  بـود.  خواهـد 
بـه جـای اسـتفاده از 1000 کاميـون، می تـوان تنهـا 
از يـک کشـتی اسـتفاده کـرد. بـه ايـن جهـت اجرای 
درسـت ايـن طـرح بـا ديـدن همـۀ جوانـب می توانـد 
فوايـد الزم بـرای محيط زيسـت را نيـز دربـر داشـته 
باشـد. همچنيـن بايـد بيـان کـرد کـه طبـق نظريـۀ 
ماکـس وبر، عامـل شـکل گيری هر فرهنگـی اقتصاد 
اسـت، بنابرايـن، بـا رشـد و توسـعۀ اقتصادی، توسـعۀ 
فرهنگـی در منطقـه صـورت خواهد گرفـت. همچنين 
شـغل ها و کارهـای جديـدی کـه شـکل می گيـرد، از 
جملـه فعاليت هـای بنـدری، دريانوردی، توليـد انرژی 
و ...، باعـث رشـد سـطح سـواد و مهـارت افـراد نيـز 
خواهـد شـد. در نتيجـه توسـعۀ علمـی بين افـراد هم 

افتاد. اتفـاق خواهـد 
بنابرايـن، ايدۀ سـاخت آبراه به راحتـی می تواند تمامی 
باعـث شـکل گيری  را پوشـش داده و  ابعـاد توسـعه 
مفهـوم توسـعۀ ملـی در يکـی از محروم تريـن مناطق 
کشـور شـود. همچنيـن باتوجه بـه مطالب بيان شـده، 
ايـن ايـده می تواند رشـد و توسـعه در تمامی سـطوح، 
فـردی، خانوادگـی، جامعـه، جامعـۀ مدنـی و دولـت را 
دربـر داشـته باشـد. زيـرا همـان طـور کـه در ابتـدای 
مقالـه اشـاره شـد، اجـرای ايـن طـرح نيازمنـد عـزم 
و ارادۀ ملـی اسـت، بنابرايـن زمانـی کـه اراده بـرای 
اجـرای ايـن طرح بـه وجود آمـد، سياسـتمداران ايران 
از اجـرای طرح هـای زودبـازده رهـا شـده و بـا ايجـاد 
فضاهـای گفت وگويـی بـاز و آزاد، سـعی در اجـرای 
بی نقـص و ايده آلـی در سـطح کالن و ملـی می کنند. 
ايـن مسـير باعـث شـکل گيری توسـعۀ سياسـی در 

سـطح دولـت و کشـور خواهد شـد. 
در پايـان نيـاز اسـت يـادآور شـد کـه ايـدۀ سـاخت 
آبـراه مکـران – هامـون دور از دسـترس نيسـت امـا 
بلندپروازانـه می باشـد و اجرايی شـدن آن، بـه رهبران 
و مديـران جـدی و دورانديشـی نيـاز دارد تـا بـرای 
آيندۀ اين سـرزمين اقدمـات بلندپروازانـه انجام دهند.
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مکـران  آبـراه  ایـدۀ  اجــــرای   
آثـار  می تـــواند  هـــــامون   –
و تبعـات گستــرده ای از لحـاظ 
توسعه یــــافتگی نه تنهـا بـرای 
اسـتان و حتی کشــــور داشـته 
باشـد، بلکـه آثار توسـعه یافتگی 
ناشـی از اجـرای ایـن ایـده حتی 
بـرای کشــــورهای منطقـه بـه 
خصـوص افغـــانستان نیـز بـه 

وجـود خواهـد آمـد.
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اوايـل دهـۀ 80 شمسـی پنـج کشـور سـاحلی دريای 
آذربايجـان  روسـيه،  قزاقسـتان،  ترکمنسـتان،  خـزر 
حفـظ  منظـور  بـه  ايـران  اسـالمی  جمهـوری  و 
محيط زيسـت دريـای خـزر بـه توافقی رسـيدند که به 
"کنوانسـيون تهران"معـروف اسـت. ايـن توافق نامـه 
کـه هدف اصلـی آن حفظ محيط زيسـت دريـای خزر 
می باشـد 21 مردادمـاه سـال1382 الزم االجـرا گرديد 
و ايـن روز، بـه نـام "روز ملی دريای خـزر" نام گذاری 

. شد
داخـل  آبـی  حوضچـۀ  بزرگ تريـن  خـزر  درياچـۀ 
خشـکی اسـت و بـه همين دليل بـا عنوان دريـا نيز از 

آن نـام بـرده می شـود.
راه  آزاد  آب هـای  بـه  اگرچـه  بـزرگ  درياچـۀ  ايـن 
از  دريايـی  حمل ونقـل  حـال  ايـن  بـا  ولـی  نـدارد 
طريـق رودخانـۀ ولـگا و کانـال ولـگا – دن بـه طـور 
غيرمسـتقيم بـا دريـای بالتيـک و دريـای سـياه انجام 

می شـود.
تبديـل  را  ايـن درياچـه، آن  هرچنـد طبيعـت بسـتۀ 
بـه منزلـگاه جانـوران و گياهـان منحصربه فـرد کـرده 
اسـت متأسـفانه طـی سـال های اخيـر ايـن جانـوران 
آلودگی هـای  انـواع  خطـر  معـرض  در  گياهـان  و 
کشـاورزی، صنعتـی و نفتـی کشـورهای پيرامون قرار 
گرفتـه اسـت که نه تنهـا اکولـوژی اين درياچـه، بلکه 
سـالمت انسـان ها را نيز نشـانه رفته و بـه راحتی وارد 

زنجيـرۀ غذايـی مردم شـده اسـت.
در حال حاضـر ميـزان آلودگـی اين درياچۀ بـزرگ، در 
شـرايط بحرانی اسـت. تأسـيس کارخانه هـای صنعتی 
و کشـاورزی در حاشـيۀ دريـا و رودهـای منتهـی بـه 
آن بـرای دفـع پسـماندهای شـيميايی از جمله عوامل 
مهـم آلودگـی دريـای خـزر به شـمار مـی رود. در واقع 
می تـوان گفـت که حـال اين پهنـۀ آبی خوب نيسـت 
چراکـه زباله هـای دپو شـدۀ برخی شـهرهای حاشـيۀ 
دريـای خـزر در سـاحل ايـن درياچـه و ورود شـيرابۀ 
آنهـا و همچنيـن ورود فاضالب بسـياری از شـهرهای 
شـمالی کشـور بـه ايـن دريـا هـم  بـه يـک بحـران 

جـدی در کشـور تبديل شـده اسـت.
همچنين معدود شـهرهای اسـتان های حاشـيۀ دريای 
خـزر دارای سيسـتم تصفيه خانـۀ فاضالب هسـتند به 
هميـن خاطـر فاضـالب سـاير شـهرها وارد چاه هـای 
جذبـی و منابـع آب های زيرزمينی شـده و سـپس وارد 

ايـن دريا می شـود.
از ديگـر عواملـی کـه موجـب آلودگـی دريـای خـزر 

می شـود ايـن اسـت که در برخی از شـهرهای شـمال 
کشـور، محـل دفـع زبالـه در سـاحل دريای خـزر قرار 
دارد و شـيرابه ها بـه طور مسـتقيم وارد دريا می شـود. 
يعنـی هـر شـهری بـرای خـود يک محـل دفـع زبالۀ 

جداگانـه دارد. 
خـزر  دريـای  آلودگـی  معضـل  اخيـر  سـال های  در 
همان طـور  اسـت.  شـده  آبزيـان  کاهـش  موجـب 
و صيـادی  دور صيـد  گذشـته های  از  می دانيـم  کـه 
در ايـن دريـا رواج داشـت. امـا بی توجهـی بـه ايـن 
بـه  هـم  کـه  اسـت  شـده  سـبب  خـدادادی  نعمـت 
چرخـۀ اقتصـادی و هـم سـالمت صيادان و بسـياری 
از مـردم کـه از ايـن درياچـه اسـتفاده می کنند آسـيب 
وارد شـود. عـالوه بـر اين هـا، دپـوی زباله در سـاحل 
ايـن درياچـه را هـم  نبايد دسـت کم گرفـت چون اين 
آلودگـی در شـناگاه های دريـای خـزر رسـوخ کـرده و 
چه بسـا مسـافران بـدون هيـچ آگاهـی از آثـار زيان بار 
آب هـای آلوده بـرای شـنا وارد آب شـده و بعضًا دچار 

می شـوند. گوارشـی  و  پوسـتی  آسـيب های 
ناگفتـه نمانـد چهار کشـور ديگر پيرامون ايـن درياچه 
هـر يـک بـه نوبۀ خـود در آلـوده کـردن ايـن درياچه 
سـهم بزرگـی دارنـد کـه نمونۀ بـارز آن فـوک خزری 
اسـت کـه درحال حاضـر، در معـرض انقـراض کامـل 

دارد. قرار 
آلودگـی  از  درصـد   80 کارشناسـان  نظـر  بـه  بنـا 
دريـای خـزر متعلـق بـه روسـيه اسـت. ايـن کشـور 
فـرآوری  کارخانه هـای  و  صنعتـی  کارخانه هـای 
محصـوالت کشـاورزی خـود را در حاشـيۀ رود ولـگا 
قـرار داده اسـت. همچنين ارمنسـتان و گرجسـتان نيز 

حال بزرگ ترین دریاچۀ جهان خوب نيست
 ]  محبوبۀ عسگری  [      

 
پسـاب های شـهری و صنعتـی خـود را از طريـق رود 
کـورا بـه دريـای خـزر می ريزنـد. از طرفـی آلودگـی 
در سـواحل باکـو و قزاقسـتان هـم  منجـر بـه کـوچ 
آبزيـان شـده اسـت. خاک مناطـق  اطـراف جمهوری 
آذربايجـان  به ويـژه در شـبه جزيـرۀ آبشـرون به نفت 
آلـوده اسـت و از سـوی ديگـر بيشـترين آلودگی نفتی 
در دريـای خـزر از سـوی همسـايگان شـمالی ايـن 
درياسـت کـه بـه دليـل شـيب دريـا بـه سـمت ايران 

می شـود. سـرازير 
طريـق  از  خـزر  کـردن  آلـوده  بـا  روسـيه  بنابرايـن 
رودخانـۀ ولگا مقـام اول، آذربايجان بـه خاطر آلودگی 
نفتـی مقـام دوم و ايـران بـه لحـاظ آلودگی ناشـی از 
پسـاب های کشـاورزی، صنعتـی و خانگی مقام سـوم 

را در آلـوده کـردن ايـن درياچـۀ بـا ارزش دارنـد.
خـزر در طـول حياتـش جـان سـختی های بسـياری 
از خـود نشـان داده اسـت. زمانـی خـزر کـه بخشـی 
از دريـای باسـتانی تتيـس بـود، از همه سـو محصـور 
خشـکی شـد ولـی محکـم و اسـتوار به حياتـش ادامه 
داد. گفتـه می شـود نسـل های بعـد از مـا ديگـر چنين 
کـه  همان طـور  ديـد.  نخواهنـد  را  بزرگـی  درياچـۀ 
فرزنـدان مـا نام درياچـۀ اروميه را فقط خواهند شـنيد. 
امـا به راسـتی مرگ خزر چيزی نيسـت کـه به راحتی 
از کنـار آن بگذريـم و دوام بياوريـم. چـون ايـن دريـا 
ميـراث نيسـت بلکـه امانتـی اسـت در دسـتان مـا که 
بايـد همچـون گذشـتگانمان ايـن ثروت ملی را سـالم 

بـه آينـدگان تحويـل دهيم.

نیم نگاه
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مواضع حقوقی ایران در قبال کنوانسیون هگ در برابر مسئولیت متصدیان حمل؛

قانونی که پاسخگوی نيازهای امروز نيست

سـازگاری يـک سيسـتم قانونـی حاکـم بـر حمل و نقـل دريايـی بـر مبنای مقـررات 
کنوانسـيون هـگ در زمان خود، به  نظر می رسـيد کـه نظام حقوقی و قانونـی ايده آل 
بـوده اسـت. از ايـن رو بعـد از تصويب کنوانسـيون هـگ، تالش هايی به منظـور وارد 
کـردن آن در حقـوق ملـی و داخلـی ايـران به عمل آمـد و در نهايت بـه صورت يک 

قانـون داخلـی، تحت عنـوان قانون دريايـی ايران تجلـی يافت.
تمـام مـواد ايـن قانـون در فصـل چهـارم و پنجـم قانـون دريايـی ايـران بـه عنوان 
قانـون حاکـم بـر حمل و نقل دريايی ايـران، عيناً از مقررات هگ اقتباس شـده اسـت. 
بنابراين با بررسـی مقررات کنوانسـيون هگ، به ويژه در خصوص مسـئوليت متصدی 
حمل و نقـل کـه قبـاًل بيـان گرديـد می تـوان گفت رژيـم قانونـی ايـران در خصوص 

حمل و نقـل دريايـی بـر آن مبنا پايه ريزی شـده اسـت.
از آنجـا کـه در سيسـتم نظـام قانون گـذاری قانـون دريايـی ايـران تاکنون بـه  جز در 
مـواردی انـدک، اصالحاتـی در آن صورت نپذيرفته، لذا با گذشـت سـال های متمادی 
از اجـرای آن، مشـکالت بسـياری را در اجـرا از خود نشـان داده اسـت کـه در ذيل به 

اختصـار بـه مـواردی از آن می پردازيم:
1- مفاهيـم و تعابيـر موجـود در قانـون دريايـی ايران، به طـور دقيق بر اسـاس  آنچه 
که می بايسـت از کنوانسـيون هگ تعبير و بيان شـود، تعريف و تبيين نشـده اسـت.

ابهامـات موجود شـرايطی را فراهـم آورده تا در بسـياری از مـوارد، طرفين حمل و نقل 
)متصديـان حمـل( از مسـئوليت خـود رهايـی يابنـد، مضافـاً بـر اينکـه کليـۀ حقوق 

صاحبـان کاال به طـور کلـی ناديده گرفته شـده اسـت.
از جملـه مـواردی کـه می بايسـت در ايـن کنوانسـيون بـه آن توجه به عمـل می آمد 
و تعريفـی بـرای آن پيش بينـی می گرديد، حقـوق ارسـال کنندۀ کاال در صـورت بروز 
خسـارت بـه محمولـه می باشـد، بنابرايـن وقتـی کـه ادعـا و دعوايـی عليـه ايشـان 
)ارسـال کننده( مطـرح گـردد، او نيـز مجبـور اسـت تـا دعـوی خـود را عليـه صاحب 
کشـتی کـه طـرف قـرارداد با ايشـان نيسـت و قـراردادی نيز با ايشـان نـدارد، مطرح 
کنـد. در ايـن شـرايط دادگاه مجبـور می شـود تـا ايشـان را به عنوان متصـدی حمل، 

مسـئول جبران خسـارت، معرفـی کند.
2-  طـول دوره و مدت زمـان مسـئوليت متصدی حمل و نقل دريايـی در حقوق دريايی 
ايـران، يعنـی مدت زمـان دريافـت کاال توسـط متصدی حمـل در قبـل از بارگيری بر 
روی کشـتی همچنيـن مدت زمـان بعـد از تخليـه تـا تحويـل کاال به گيرنـدۀ کاال را 

نمی شود. شـامل 
ايـن بـازۀ زمانـی وقتـی قابل توجه اسـت کـه احتمال بـروز خسـارت بـه کاال در اين 
بـازۀ زمانـی بسـيار طوالنی، وجـود خواهد داشـت، بنابراين، ضروری اسـت تـا به اين 
موضـوع بـه طور ويژه توجه شـود و نسـبت به تعيين حدود مسـئوليت متصدی حمل 

در ايـن بـازۀ زمانی، اقـدام مؤثر صـورت گيرد.
مضافـاً معيارهـای شـروع و خاتمۀ مدت زمان مسـئوليت متصدی حمـل که بر مبنای 
عمليـات بارگيـری و تخليـه معين شـده اسـت، دارای ابهام و باعث بـروز اختالف نظر 
در محاکـم شـده کـه ايـن موضوع باعـث به وجـود آمدن مـوارد عديـده ای از دعاوی 

مشـابه قضايی در دادگاه ها شـده است.
3- مفـاد مقـررات قانـون دريايـی ايران، شـامل حمل کاال در روی عرشـه نمی شـود، 
بنابرايـن تنهـا حمـل محمـوالت فلـه ای کـه در زمـان تصويـب کنوانسـيون هـگ 
)1924 ميـالدی( مرسـوم بـوده، در نظـر گرفته شـده، لذا در شـرايط کنونـی که اکثر 
محمـوالت کانتينـری بـر روی عرشـه بارگيری و حمل می شـود اين مقـررات آنها را 

در بـر نمی گيـرد.

 ] علی به نژاد  [  ]  کارشناس ارشد حقوق بین الملل دریایی  [ 

بنابرايـن بـه موجـب اين مقـررات ظاهـراً متصدی حمـل در برابـر صاحـب کاال و يا 
نمايندۀ صاحب کاال نسـبت به آسـيب ديد گی و يا از بين رفتن کاالی بارگيری شـده 
بـه صـورت کانتينـری، معاف از مسـئوليت خواهد بود. اگـر چه در عمـل و در هرحال 
متصـدی حمـل می بايسـت در اين خصوص مسـئول باشـد. در چنيـن وضعيتی نياز 
اسـت تا بـرای اصالح وضع موجود، مقرراتی در خصـوص بارگيری و حمل اين چنين 
محموالتـی کـه به صورت کانتينـری انجام می شـود، اقدامات مؤثری صـورت گيرد.

4- قانـون دريايـی ايران در خصوص خسـارت وارده، ناشـی از تأخيـر در تحويل کاال، 
تمهيداتـی را در نظـر گرفته اسـت ولی به علـت نبود مأخذ و مرجعی مشـخص برای 
رجـوع بـه آن، در مـواردی کـه خسـارت ناشـی از تأخيـر در تحويل کاال باشـد، باعث 
شـده تـا قضـاوت در مواجهـه بـا چنيـن موضوعاتی دچار تفسـير قـرار گيـرد و نهايتًا 

حقـوق زيان ديده تضييع شـود.
5- در قانـون دريايـی ايران، مسـئوليت متصدی حمل بر مبنای قصور ايشـان در نظر 
گرفته شـده اسـت، بنابراين در صورت بروز حادثه و خسـارت، متصدی حمل مسـئول 
شـناخته نمی شـود، مگـر اينکه ايشـان )متصدی حمـل( ثابت کند که علت خسـارت 
از جمله اسـتثنائات و موارد معافيت از مسـئوليت ايشـان بوده اسـت که به موجب آن 

متصدی حمل معاف از مسـئوليت شـناخته می شود. 
6- مبنـای تحديـد مسـئوليت متصـدی حمل درمقـررات قانـون دريايی ايـران، هنوز 
بـر پايـۀ واحـد "پونـد طـالی انگلسـتان"، به عنـوان واحـد محاسـبۀ ارزيابـی، قرار 
گرفته شـده و همچنين "بسـته" و يا "واحد"، معيار شـمارش و محاسـبۀ محموالت 

آسـيب ديده در نظـر گرفته شـده اسـت.
ضمنـاً در خصـوص تعيين ميزان مسـئوليت متصدی حمل در حقيقت هنوز "بسـته" 
و يا "واحد" نمی تواند تنها معيار جوابگوی محاسـبۀ تعيين حدود مسـئوليت متصدی 
حمل باشد، لذا مفهوم و تعريف از "واحد" به عنوان معيار محاسبه هنوز روشن نيست. 
7- در مقـررات قانـون دريايـی ايـران اشـاره ای بـه ميـزان مسـئوليت متصدی حمل 
برای خسـاراتی که ناشـی از قصور عمدی متصدی حمل باشـد، نشـده است، بنابراين 
اگـر در شـيوۀ قضايـی ايـران پذيرفتـه شـده اسـت که قصور عمـدی به عنـوان يک 
اسـتثناء بـر اصـل، حقوق مربوط به تحديد مسـئوليت متصدی حمـل را از بين خواهد 
بـرد و ايشـان را مسـئول دانسـته ولـی به طور شـفاف الزم اسـت تا نسـبت به وضع 

مقـررات صريح تـر در اين گونـه موارد اقدام شـود.

نیم نگاه
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تاریخ دریانوردی ایران در دوران هخامنشیان؛

احداث اولين پل معلق جهان بر روی تنگۀ داردانل

صنعـت دريانـوردی در طـول تاريـخ فـراز و نشـيب 
زيـادی را طـی کـرده و بـه مـرور زمـان ايـن ميراث 
کهـن بـه نسـل امـروز منتقـل شـده اسـت. يکـی از 
دوران هايـی کـه صنعت دريانوردی به اوج خود رسـيد 
و حـرف زيادی برای گفتن داشـت دورۀ هخامنشـيان 
بـود. زمان هخامنشـيان 33 سـفر اکتشـافی به اقصی 
نقـاط گيتـی انجام شـد کـه دريانـوردان ايرانی نقش 
به سـزايی در آنهـا داشـتند. يکـی از مهم تريـن آنهـا، 
سـفر دريايی سـاتاب به گرداگرد آفريقاسـت. در کتاب 
علـم جـرج سـارتن اولين   بـار بـا ايـن مطلـب زمانـی 
برخـورد کـردم کـه دريانـورد ايرانـی بـه نـام سـاتاب 
مأمـور شـد آفريقـا را دور بزند. در زمان خشـايار با 60 
کشـتی از مصـر حرکت کـرده سـتون های هرکول يا 
جبل الطـارق را پشت سـر گذاشـته و پـس از تأسـيس 
پادگانـی در مسـير، تـا نيم کـرۀ جنوبی پيـش می رود. 
سـاتاب در سـفرنامۀ خـود می نويسـد بـه منطقـه ای 
می درخشـيد.  شـمال  در  خورشـيد  کـه  رسـيديم 
همين طـور کـه می دانيد در نيم کرۀ شـمالی خورشـيد 
را در جنـوب خواهيـم ديـد. در واقـع دو منطقـه وجود 
دارد بـه نام هـای نوارهـای بيابانـی شـمالی و جنوبی. 
ايـن دو نـوار بـه نـام hours يـا عـرض جفرافيايـی 
بـه نـام اسـب نام گـذاری شـده اسـت. داليـل زيادی 
در دايره المعارف هـا در ايـن زمينـه عنـوان شـده اّمـا 
دليلـی کـه مـن بـه آن رسـيدم وجـود نـام سـاتاب 
بـود. سـاتاب فرمانـدۀ يک صـد سـوارکار بوده اسـت. 
اسـب در ايـران باسـتان از اهميـت ويـژه ای برخوردار 
بـود حتی ضحاک بيوراسـب يعنـی فرمانـدۀ 10 هزار 
سـوارکار بـوده اسـت. سـاتاب وقتـی بـه ايـن منطقه 
رسـيد منطقـۀ بـدون بـاد را شناسـايی کـرد، جايـی 
نمی رفتنـد.  جلـو  ديگـر  بادبانـی  کشـتی های  کـه 
بعـد سـفرنامه اش توسـط يونانی هـا، رومی هـا و بعـد 
اروپايی هـا ترجمـه شـد. به واسـطۀ نـام ايشـان کـه 
اسـب را در خـودش داشـت ايـن منطقـه بـه عنـوان 
عـرض جغرافيايی اسـب نام گذاری شـد. مطابق گفتۀ 
جرج سـارتن، سـفرهای اکتشـافی دريانـوردان ايرانی 
بـا سـفرهای فضايی دهـۀ 60 از نظر اهميـت برابری 

می کنـد.
در زمـان داريـوش اول امپراتـوری بزرگ هخامنشـی 
بيشـتر متوجه غرب شـد. او بـرای نزديکی بـه اروپا و 
تجـارت بـا اين منطقۀ ناشـناخته نياز به ايجـاد ارتباط 
بيـن دو دريـای سـرخ و مديترانـه داشـت تـا نـاوگان 
دريايـی کشـور بتوانـد بـا سـرعت و امنيت بيشـتری 

 ] جعفر سپهری  [ 

حرکـت کند.
داريـوش دسـتور َحفـر کانـال سـوئز را صادر کـرد. با 
نوآوری هـای دنيـای  از بزرگ تريـن  حفـر آن يکـی 
باسـتان در زمينۀ گسـترش ارتباطات رقـم خورد. چند 
سـال بعـد جانشـين او خشـايار بـا احداث پـل عظيم 
و معلقـی بـه نـام خـودش بـر روی تنگـۀ خروشـان 
داردانـل کنونـی به طـول 1400 متر موفق شـد بيش 
از دو ميليـون نفـر سـرباز را از روی آن عبـور دهـد و 
سـرزمين های غـرب و درياهای سـياه، اژه و مرمره را 
بـه تصـرف درآورد. اين پل به عنـوان اولين پل معلق 

جهـان به نـام ايرانيان ثبت شـد.
دريانـورد ديگر ايرانی که در زمان هخامنشـيان سـفر 
اکتشـافی را انجـام داد هامليـکار اسـت کـه از بنـادر 
صـور و صيـدا حرکـت کـرد، مديترانـه را پشت سـر 
گذاشـت بعـد بـه سـتون های هرکـول  و سـپس از 

آنجـا به انگسـتان رسـيد.
دريانـوردان فينيقـی پيـش از اشـکانيان در انگلسـتان 
سـمت  بـه  بعـد  و  می کردنـد  استخــــراج  قلـــع 
بازگشـت  هنـگام  در  و  می رونـد  اسـکانديناوی ها 
احتمـااًل منطقـۀ ساراگوسـا يـا مرغزارهـای دريايی را 
کشـف می کننـد. ايـن سـفر اکتشـافی هـم در نـوع 

خـودش سـفر بی نظيـری بود. سـفری که از سـواحل 
دريـای مديترانـه شـروع و تـا نزديـک قطـب شـمال 

ادامـه يافـت.
چنين اقداماتی ناشـی از حضور جغرافی دانان برجسـته 
در ايـران باسـتان و گويای اين حقيقت اسـت که آنها 
آگاهـی کاملـی از وضعيـت سـطح زميـن داشـتند و 
همـواره بـه تسـخير طبيعـت و بهره بـرداری بهتـر از 

می انديشـيدند. آن 
سـفر اکتشـافی ديگری کـه در زمان داريـوش بزرگ 
نقشـه برداری سـواحل  و  انجـام می شـود شناسـايی 
دريـای مديترانـه توسـط يـک دريانـورد ايرانـی بـه 
نـام هامليـکار اسـت. هامليـکار از بنـدر صـور حرکت 
می کند و پس از گذشـتن از منطقۀ سـواحل آفريقايی، 
بـه جبل الطـارق می رسـد و در آنجا از ماسـيلوس جدا 
می شـود. ماسـيلوس سـواحل اسـپانيا و شـبه جزيـرۀ 
ايبـری در اروپـا را کاًل نقشـه برداری می کند. هامليکار 
را  مديترانـه  ناشـناختۀ  سـواحل  و  برمی گـردد  هـم 
نقشـه برداری می کنـد. اين نخسـتين نقشـه برداری از 

دريـای مديترانـه در تاريخ اسـت.   

نیم نگاه
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کتاب های دریایی
در این شماره تعدادی از کتاب های دریایی که در سایت آمازون قابل دسترسی است، معرفی می شود

مقدمه ای بر مهندسی دریایی

کتـاب مقدمـه ای بـر مهندسـی دريايـی بـه عنـوان يک مجموعـۀ کامل، به تشـريح ماشـين آالت کشـتی و 
تجهيـزات الکتريکـی و ايمـن کشـتی پرداختـه و راه هـای اسـتفادۀ صحيح از آنها را مورد بررسـی قـرار داده 

اسـت. در ايـن کتـاب همچنيـن عمليـات مقـرون به صرفـۀ کشـتی ها تجزيه و تحليل شـده اسـت.
در ويرايـش دوم همـۀ مـوارد مطرح شـدۀ قبلی مـورد تجديدنظر قرار گرفتـه و برای قابليت اطمينان بيشـتر 
بخش هـای موتورهـای کم مصـرف، نيـاز کشـتی ها بـه ماشـين آالت خـودکار و نيـروی انسـانی مهندسـی 

کمتر افزوده شـده اسـت. 
اين کتاب در سايت آمازون قابل دسترسی است.

ماشین آالت کمکی دریایی

چـاپ هفتـم کتاب ويژۀ دانشـجويان و مهندسـان دريانوردی راه های مراقبت از ماشـين آالت و دسـتگاه های 
کمک ناوبـری در کشـتی را بـه خوانندگان آمـوزش می دهد. 

مطالعـۀ ايـن کتـاب بـرای تمـام دريانـوردی که قـرار اسـت در امتحانـات مهارت هـا و صالحيت ها شـرکت 
کننـد، ضروری اسـت.

حمل و نقل دریایی 

کتـاب حمل و نقـل دريايـی و جابه جايـی کاال از طريـق آب هـای بين المللـی می پـردازد. چـرا کـه حمل و نقل 
دريايـی را سـتون فقـرات تجـارت جهانـی و جهانـی شـدن می دانـد. در ايـن کتـاب بـه موضوعاتـی ماننـد 

ترافيـک دريايـی، حمل و نقـل بـار و حمل و نقـل مسـافر و حمـل محموله هـای خطرنـاک می پـردازد. 
بخش هـای اول و دوم بـا اشـاره بـه مفاهيـم و نظريه هـای موجـود پيرامـون حمل و نقـل دريايـی چـه در 
گذشـته و چـه در آينـده موضوعـات حمل و نقل هوشـمند، تبادل اطالعـات در دريا و امنيت دريايی را تشـريح 

می کنـد. 
عـالوه بـر ايـن، کتـاب شـامل مـواردی مثال زدنـی و جـذاب ماننـد حمل و نقـل دريايـی در دريـای بالتيک و 

اسـتراتژی های حمل و نقـل دريايـی در نـروژ و يونـان در ايـن کتـاب آمـده اسـت. 
در پايان هرفصل کتاب سؤاالتی برای دانشجويان دريايی مطرح شده است. 

اين کتاب در سايت آمازون قابل دسترسی است.

نیم نگاه
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لجستیک دریایی

جهانـی شـدن و افزايـش سـريع تجـارت جهانـی به خصـوص تجـارت دريايـی در دهـۀ گذشـته بـه افزايش 
تقاضـا در حمل و نقـل دريايـی و تـدارکات بين المللـی و گسـترش صنايـع دريايـی کمـک کـرده اسـت. 

ايـن کتـاب آخريـن يافته هـای توسـعه حمل و نقل دريايـی، دانـش و فّنـاوری و عملکرد بخش هـای مختلف 
حمل و نقل در زنجيره های تأمين و لجستيک را چه در صنعت بندری و چه در صنعت کشتيرانی بررسی می کند. 
ايـن کتـاب بـا ويرايـش جديـد پـس از تجديدنظر توسـط نويسـنده، فصل های جديـدی را در چـاپ جديد به 
خواننـده ارائـه می دهـد. کتـاب توسـط تيمـی از متخصصان بين الملل نوشـته شـده کـه ديـدگاه جهانی خود 

را دربـارۀ لجسـتيک جهانی به رشـتۀ تحريـر در آورده اند. 
ايـن کتاب به دانشـجويان دريايی برای آشـنايی بيشـتر با تـدارکات و تأمين کاال و لجسـتيک کمک می کند.

اقتصاد بندری 

بنـادر بـه عنـوان موتـور توسـعۀ اقتصـاد جهانـی عمـل می کننـد. در اين کتاب بـا انـواع خدمات بـار بندری، 
وسـايل نقليـه و حمل و نقـل و انـواع کشـتی هايی که در بنـادر تردد می کننـد و خدمات مسـافری و کاالهايی 

کـه توسـط کشـتی ها در بنادر تخليه می شـوند آشـنا می شـوند. 
در ادامـه نويسـنده سـعی کـرده اسـت با بررسـی هزينه هـای واقعـی و فرصت هـای مربوط بـه حمل و نقل در 

بنـادر نسـبت به افزايـش درک خواننـدگان از اقتصاد بنـدر کمک کند. 
بنـادر کانتينـری، فلـه ای و بنـادر نفتـی و معرفـی زنجيره هـای خدمـات بندری و بنادر خشـک، نقـش اتصال 

حمل و نقـل جـاده ای و ريلـی بـه بنـادر در ايـن کتـاب مورد بررسـی قرار گرفته اسـت.
ايـن کتـاب بـرای تمامـی افـراد، دانشـجويان دريايـی و محققانـی کـه قصـد دارنـد در زمينـۀ اقتصـاد بنادر 

مطالعـه کننـد پيشـنهاد می شـود.

قانون دریایی 

ويرايـش چهـارم ايـن کتاب با لحاظ کردن تمام جنبه های اصلی حقوق دريانوردی در يک جمله منتشـر شـد. 
ايـن کتـاب توسـط تيمـی از دانشـگاهيان و متخصصان برجسـته که سـال ها در زمينۀ حقـوق دريايی فعاليت 

کرده اند، نوشـته شـده است. 
آنـان تمامـی جنبه هـای حقوقـی حمل و نقـل دريايـی را از زمـان شـروع بارگيـری کشـتی تـا دريافـت کاال 

توسـط مشـتری را بـه شـيوه ای جـذاب و قابـل درک بـرای همـه بـه رشـتۀ تحريـر درآورده اند. 
تجزيه و تحليل کليۀ کنوانسـيون فعلی در حقوق دريايی، الزم االجرا شـدن کنوانسـيون الهه، مقررات اتحاديۀ 
اروپا و صالحيت و اجرای احکام مدنی حين الزم االجرا شدن کنوانسيون نايروبی در کتاب تشريح شده است. 
در ادامـه نيـز تجزيـه و تحليـل قوانيـن بيمـه، بـه انجمن هـای بيمـۀ متقابل پرداخته شـده اسـت ايـن کتاب 

يـک مرجـع کامـل بـرای دانشـگاهيان و متخصصان دريايی اسـت. 

90 درصد از همه چیز )تجربه های زندگی(

باتوجـه بـه اينکـه بيـش از 90 درصـد جابه جايـی کاال بـه حمل و نقـل دريايـی بسـتگی دارد امـا هنـوز در 
بسـياری از نقـاط جهـان ايـن صنعـت بـرای مـردم هنـوز ناشـناخته و بـه تعبيـری نامرئـی اسـت. 

کتـاب 90 درصـد از همه چيـز سـعی دارد زندگـی در دريـا و نحـوۀ عملکـرد قديمی ترين صنعـت دريايی دنيا 
را به مردم بشناسـاند. 

در ايـن کتـاب داسـتان های ناگفتـه ای از دريـا و کشـتی به رشـتۀ تحريـر در آمده اسـت. که نويسـندۀ کتاب 
کـه مدت هـا با کشـتی کانتينری مرسـک از بندر فليکس اسـتو به سـنگاپور سـفر کـرده تا تجربۀ دسـت اول 
زندگـی در دريا را بنويسـد معتقد اسـت کتاب 90 درصـد از همه چيز را بايد به دريانـورد و غير دريانورد بگويد. 

اين کتاب در سايت  آمازون قابل دسترس است.
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استاندار سيستان وبلوچستان:

واحـد ارتبـاط بـا دريانـوردان، بـا هـدف تکريم دريانـوردان و خانـوادۀ آنهـا، کاهش 
مراجعـات حضـوری و پيگيـری خدمـات مـورد نيـاز دريانـوردان، از سـوی شـرکت 

تأميـن نيـرو افتتاح شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مانـا؛ مديرعامـل کشـتيرانی جمهـوری اسـالمی ايـران در 
آسـتانۀ روز جهانـی دريانـوردی و در مراسـم آغـاز بـه کار رسـمی »واحـد ارتباط با 
دريانـوردان« شـرکت تأميـن نيـرو گفـت: اين واحـد در راسـتای تکريـم همکاران 
دريانـورد، تـداوم ارتباط با خانواده های دريايی و حفظ و نگهداشـت سـرمايۀ انسـانی 

تـوأم بـا افزايـش رضايت آنـان، راه اندازی شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اينکـه در حـال حاضر مراجعـۀ حضـوری در دوائر و سـازمان ها در 
حـال کم رنـگ شـدن اسـت، تصريـح کـرد: بـا اسـتفاده از فّنـاوری بايسـتی بخش 

اعظـم ارتبـاط بـا دريانـوردان و خانواده های ايشـان برقرار شـود.
مديرعامـل کشـتيرانی جمهـوری اسـالمی ايـران ادامـه داد: اسـتفاده از فّنـاوری، 
راهبـردی اسـت کـه طـی آن سـازمان تـالش می کنـد بـا آگاهـی از نيازهـا و 
رفتارهـای پرسـنل خـود ارتباط مؤثرتـری با آنها برقـرار نمايد که اين امـر در ميزان 

موفقيـت سـازمان بسـيار مؤثر اسـت.
مهنـدس مـدرس خيابانـی بـا تأکيد بر اينکـه ميـزان رضايت مندی از خدمـات ارائه 
شـده در توفيق »واحد ارتباط با دريانوردان« و شـرکت تأمين نيرو گروه کشـتيرانی 
نقـش مؤثری دارد، خاطر نشـان کرد: مؤسسـۀ آموزشـی کشـتيرانی می بايسـت در 
خصـوص طراحـی و اجـرای برنامـۀ مدون نظرسـنجی و محاسـبه رضايت سـنجی 
دريانـوردان بـا شـرکت تأميـن نيرو همکاری نزديک داشـته باشـد و ايـن همکاری 
بايـد در خصـوص انجـام مطالعـات تطبيقی، منطبق بـا فرهنگ ايرانی- اسـالمی و 

فرهنگ سـازمانی کشـتيرانی جمهوری اسـالمی ايران باشـد.
مديرعامـل گـروه کشـتيرانی جمهـوری اسـالمی ايـران ابـراز اميـدواری کـرد: بـا 
راه انـدازی »واحـد ارتباط بـا دريانوردان« شـرکت تأمين نيرو، ميـزان رضايت مندی 
همـکاران دريايـی کـه در خط مقدم کاری کشـتيرانی جمهوری اسـالمی ايران قرار 

دارنـد بيـش از پيش افزايـش يابد.

واحد ارتباط با دریانوردان شرکت تأمین نیرو کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران راه اندازی شد؛

آغاز مرحلۀ تازه ای از تکریم دریانوردان و خانواده های دریایی

وی تأکيـد کـرد: برنامه هـای جبـران خدمـات همـکاران دريايی و افزايـش ميزان 
رضايت منـدی ايشـان بـه صـورت جـدی پيگيری می شـود.

در ادامـۀ مراسـم افتتـاح »واحـد ارتباط بـا دريانوردان« شـرکت تأمين نيـرو، که با 
حضور مهندس سـعيد جبلی معاون سـرمايۀ انسـانی و پشـتيبانی گروه کشتيرانی، 
دکتـر فرشـيد فريـد رئيـس هيئـت مديـرۀ شـرکت تأميـن نيـرو و کاپيتـان سـيد 
مسـعود ميريوسـفی مديرعامـل اين شـرکت و جمعی ديگـر از مديران کشـتيرانی 
جمهـوری اسـالمی ايـران برگزار شـد؛ دکتر فريد طی سـخنانی با تأکيـد بر اينکه 
هـدف از راه انـدازی ايـن واحـد تکريـم ارباب رجوع اسـت؛ گفـت: CRM در تمام 
سـازمان ها در مـورد رابطـه بيـن بدنـۀ مديريتـی و مشـتريان مطـرح اسـت اما در 

شـرکت تأميـن نيـرو بحـث SRM و ارتباط مسـتقيم بـا دريانورد مطرح اسـت.
وی ادامـه داد: دريانـورد از ديـد شـرکت تأميـن نيرو اصلی ترين سـرمايۀ سـازمان 
محسـوب می شـود بنابرايـن هـدف از راه انـدازی بخـش »ارتبـاط با دريانـوردان« 
تعامـل دوجانبـه بـا نيروهـای فعـال در دريـا بـه منظور حفـظ و صيانـت و تکريم 

سـرمايه های انسـانی کشـتيرانی جمهـوری اسـالمی ايران اسـت.
دکتـر فريـد خاطرنشـان کـرد: بـه منظـور ايجـاد رضايـت حداکثـری در کارکنان 
دريايـی و ارج نهـادن بـه آنـان و خانواده هـای محترم و معززشـان تالش می کنيم 
تـا بـا بهره گيـری حداکثـری از توانمندی هـای موجـود، خواسـته های برحـق و 
قانونمنـد ايـن عزيـزان را تا حصول نتيجـۀ نهايی پيگيری کنيـم و لبخند رضايت 
را بـر چهـرۀ دريانـوردان نمايـان سـازيم و بـه عبارتـی نبـود آنهـا را بـا بودمـان و 

خواسـته های آنهـا را بـا پيگيری هـای خـود جبـران نماييم.
رئيـس هيئـت مديـرۀ شـرکت تأميـن نيـرو بـا بيـان اينکـه در »واحـد ارتبـاط با 
دريانـوردان« مـا بـا سـه مقولـه مواجـه هسـتيم، اظهـار کـرد: بـا توجه بـه اينکه 
مراجعـان و مخاطبـان مـا يـا دريانـوردان فعال بـر روی نـاوگان و يـا دريانوردانی 
هسـتند کـه به صـورت حضوری مراجعـه می کنند و يـا خانواده های آنان هسـتند، 
هـدف مـا ايـن اسـت کـه ايـن سـه قسـمت را از طريـق مجموعـۀ » ارتبـاط بـا 

دريانـوردان« پوشـش دهيم.

رویدادها
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استاندار سيستان وبلوچستان:

رئيـس هيئـت مديـره و مديرعامـل سـازمان منطقـۀ آزاد انزلـی گفـت: حضـور 
کشـتيرانی دريـای خـزر بـه عنـوان بزرگ تريـن نـاوگان کشـور های منطقـه در 
دريـای خـزر يکـی از ظرفيت هـای مؤثـر منطقـۀ آزاد انزلـی در توسـعۀ تجـارت 

دريايـی در دريـای خـزر اسـت.
بـه گـزارش مانـا، در پی ديدار مهنـدس محمدرضا مـدرس خيابانـی نائب رئيس 
هيئـت مديـره و مديرعامل کشـتيرانی جمهوری اسـالمی ايران بـا مهندس علی 
اوسـط اکبری مقـدم رئيـس هيئت مديره و مديرعامل سـازمان منطقـۀ آزاد انزلی، 
دو طـرف در خصوص توسـعۀ مبـادالت تجـاری از بنادر منطقـه، ارتقای خدمات 
بـه فعالين بنـدری، دريايـی و افزايش دسـتاوردهای اقتصادی ناشـی از همکاری 

دو جانبـه گفت وگـو کردند.
مهنـدس علـی اوسـط اکبری مقـدم بـا اشـاره بـه توافقـات همـکاری با شـرکت 
کشـتيرانی دريـای خـزر از جملـه شـرکت های هلدينـگ کشـتيرانی جمهـوری 
اسـالمی ايـران و  مجـوز صـادرۀ سـازمان مناطـق آزاد بـرای توسـعۀ فعاليت ها و  
احـداث  دفتـر نمايندگـی اين شـرکت در محـدودۀ منطقـه آزاد انزلی اظهـار کرد: 
حضـور کشـتيرانی دريـای خزر به عنـوان بزرگ تريـن ناوگان کشـورهای منطقه 
در دريـای خـزر يکی از ظرفيـت مؤثر منطقۀ آزاد انزلی در توسـعۀ تجارت دريايی 

در دريای خزر اسـت.
مديرعامـل سـازمان منطقـۀ آزاد انزلـی با تأکيد بـر اينکه اتصال بندر کاسـپين به 
راه آهـن سراسـری در اولويـت برنامه های دولت و سـازمان منطقـۀ آزاد انزلی قرار 
دارد، افـزود: ايـن پـروژۀ ملـی تا پايـان امسـال به بهره بـرداری می رسـد و  نقش 

مهمی در توسـعۀ ترانزيت و  تجارت کشـور خواهد داشـت.
زيـر  و  تأسيسـات  پيـش  از  بيـش  فراهم سـازی  ضـرورت  بـه  اشـاره  بـا  وی 
سـاخت های مناسـب جهـت بهـره وری از مجتمـع بندری کاسـپين بـا اتصال آن 
بـه راه آهـن سراسـری، ادامـه داد: در تالشـيم تـا اسـکله رو_رو نيـز هم زمـان با 
بهره بـرداری از راه آهـن افتتاح شـده تا شـاهد تحولی چشـمگير در بندر کاسـپين 

منطقـۀ آزاد انزلی باشـيم.

در دیدار مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با رئیس منطقۀ آزاد انزلی مطرح شد:

نقش مؤثر منطقۀ آزاد انزلی و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در کریدور شمال - جنوب

مهنـدس اکبری مقـدم بـا بيـان اينکـه منطقـۀ آزاد انزلـی از ظرفيت هـای مؤثر 
کشـور بـرای توسـعۀ اقتصـاد دريامحـور در دريـای خـزر اسـت، تصريـح کـرد: 
توسـعۀ زير سـاخت ها موجبـات افزايش خدمـات و ارتقاء اقتصاد اسـتان را فراهم 
آورده و بنـدر کاسـپين می توانـد در زمينۀ صـادرات و واردات کاالهـای تجاری، 
کاهـش هزينه هـا و تأميـن مـواد اوليۀ واحدهای توليدی کشـور نقش بيشـتری 

ايفـا کند.
در ادامـۀ ايـن ديـدار، مهنـدس محمدرضـا مـدرس خيابانی نائـب رئيس هيئت 
مديـره و مديرعامـل کشـتيرانی جمهـوری اسـالمی ايـران بـا اشـاره به سـابقۀ 
بيـش از نيـم قـرن فعاليـت در صنعت جهانـی حمل ونقل دريايی اين شـرکت و 
دارا بـودن شـبکۀ بين المللـی مطمئن و توانايـی ارائۀ خدمات متنـوع حمل ونقل، 
کشـتيرانی جمهوری اسـالمی ايران را شـريکی جهانی و شايسته برای صاحبان 
کاال و مشـتريان خود دانسـت و خاطر نشـان کرد: رويکرد کشـتيرانی جمهوری 
اسـالمی ايـران افزايـش سـهم کشـورمان از بـازار حمل و نقـل دريايـی جهانی 
اسـت و در هميـن راسـتا گسـترش همکاری هـا بـا نهادهـای داخلی بـه منظور 
هم افزايی بيشـتر در مسـير تسـهيل و تسـريع فرايندهای ترانزيت منطقه ای در 
آب هـای بين الملـل بـا اولويت خليج فـارس و دريای عمـان در جنـوب و دريای 

خزر در شـمال، در دسـتور کار قـرار دارد.
 وی بيـان اينکـه فعال سـازی کريدورهـای بين المللی عبوری از کشـور و حضور 
گسـترده در ايـن مسـيرهای ترانزيتـی از مهم تريـن راهبردهـای کشـتيرانی 
جمهـوری اسـالمی ايـران اسـت، اظهـار اميـدواری کرد؛ سـازمان منطقـۀ آزاد 
انزلـی و کشـتيرانی جمهوری اسـالمی در مشـارکت بـا يکديگر در فعال سـازی 

کريـدور شـمال جنـوب نقش اساسـی ايفـا کنند.
مهنـدس مـدرس خيابانـی در اين بـاره افـزود: بـا احـداث ترمينـال کانتينـری 
کشـتيرانی جمهـوری اسـالمی در پسـکرانۀ مجتمـع بنـدری کاسـپين امـکان 
ارائـۀ خدمـات مناسـب و برنامه ريـزی نظام منـد برای توسـعۀ تجـارت کاالهای 

کانتينـری کشـورمان در دريـای خـزر فراهـم می شـود.
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استاندار سيستان وبلوچستان:

مديرعامـل کشـتيرانی دريـای خـزر گفـت: هـم اکنـون TEU 200 کانتينـر 
يخچالـی در بنـادر شـمالی مسـتقر کرده ايـم تـا در سـريع ترين زمـان ممکـن 
نيـاز صادرکننـدگان کاال هـای يخچالـی از جملـه محصـوالت باغـی، صيفی و 

سـبزيجات و... را بـرآورده سـازيم.
کاپيتـان داود تفتـی در گفتگـو بـا مانـا بـا اشـاره بـه اينکـه تمامـی 23 فرونـد 
کشـتی کشـتيرانی دريـای خـزر بـرای حمـل کانتينـری از معمولـی و يخچالی 
بـه روزرسـانی شـده اند، گفـت: اگر حتـی تمـام ظرفيت اين شـناور ها ُپر بشـود 
آمادگـی آن را داريـم کـه بـا اجـاره شـناور رو- رو ظرفيـت خدمـات خـود را به 

سـرعت افزايـش دهيم.
وی در ايـن رابطـه تاکيـد کرد: بـه صاحبـان کاال اطمينان می دهيم کشـتيرانی 
دريـای خـزر بـا قـدرت پـای کار صـادرات و واردات ايسـتاده اسـت و اجـازه 
نمی دهـد هيـچ بحرانـی خللـی در ايـن امـر در منطقـه دريـای خـزر وارد کند.
مديرعامـل کشـتيرانی دريـای خـزر در زمينـه توسـعه حمـل و نقـل کانتينـری 
در بنـادر شـمال کشـور، افـزود: در جهـت اسـتقرار کانتينـر در بنادر شـمالی به 
ويـژه بنـادر انزلـی، اميراباد و آسـتارا، با همـکاری سـازمان بنـادر و دريانوردی، 
ترمينال هـای کانتينـری بـا قابليـت ميزبانـی کانتينر هـای يخچالی ايجاد شـده 
اسـت کـه هـم اکنـون در حال ارائـه خدمات بـه صاحبـان کاال اسـت، در بنادر 

نوشـهر، کاسـپين و فريدونکنـار نيـز امکانـات ياد شـده نصب شـده اند.
کاپيتـان تفتـی بـا تاکيـد بـر اينکـه برخـی اقدامـات غيرسـازنده همسـايگان 
خللـی در حمـل و نقـل کاالی ايرانـی در منطقـه دريـای خـزر ايجـاد نمی کند، 
تصريـح کـرد: ماهيـت وجودی کشـتيرانی دريای خزر اين اسـت کـه هيچگونه 
محدوديتـی اقتصـاد کشـور و صاحبـان کاال را با چالـش مواجه نکنـد به همين 
علـت کارکنـان و شـناور های کشـتيرانی دريـای خـزر بـا تمـام ظرفيـت و بـه 
صـورت شـبانه روزی در حـال فعاليـت هسـتند تـا کوچکتريـن حجـم کاالی 

صادراتـی و وارداتـی ايرانـی بـر زميـن نماند.
وی توسـعه زيرسـاخت های کانتينـری در بنـادر را محـدود بـه بنـادر ايرانـی 
حاشـيۀ خـزر ندانسـت و خاطـر نشـان کـرد: بـا مذاکـرات صـورت گرفتـه و در 
جهـت ارائـه خدمات مناسـب بـه صاحبان ايرانـی کاال، بنادر آکتائو قزاقسـتان و 
آسـتاراخان روسـيه نيـز به زيرسـاخت الزم جهت تخليه و بارگيـری کانتينر های 

معمولـی و يخچالـی مجهز شـده اند.
وی ايجـاد خطـوط منظـم کانتينـری از سـال گذشـته در دريـای خزر از سـوی 
کشـتيرانی دريـای خـزر را اقدامی راهبـردی در جهت حفظ منافع ملی دانسـت 
و افـزود: بـا تمهيـدات صورت گرفتـه کاال با سـرعت و کيفيت و ايمنـی باال به 
مقاصـد می رسـند همچنيـن بـا ايجـاد امکانـات الزم در بنـدر آکتائو قزاقسـتان  
و آسـتارا خان روسـيه هـم اکنـون حمـل و نقـل ترکيبـی در ايـن بنـادر بـرای 
صـدور و ورود هـر گونـه کاال بـه منطقـه اورآسـيا در اختيـار صاحبـان ايرانـی 

کاال قـرار دارد.
وی ادامـه داد: بـا پشـتيبانی گروه کشـتيرانی جمهوری اسـالمی ايـران آمادگی 
آن را داريـم کـه نياز به حمـل کانتينری را در باالترين ظرفيت ممکن پاسـخگو 
باشـيم در عيـن حـال بـا امکانات جديـدی که فراهم شـده اسـت صاحبان کاال 
می تواننـد از طريـق ترمينال هـای خشـک گروه کشـتيرانی جمهوری اسـالمی 
ايـران در برخـی مراکـز تجـاری مانند مراغه در شـمال غرب و تهـران در مرکز 
و يـا بنـادر جنوبـی کاالی خـود را از محـل خـود بـه مقاصد مختلـف در دريای 

خزر بارگيـری کنند.

مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر:

کشتیرانی دریای خزر با کانتینرهای یخچالی آماده حمل صادراتی
 محصوالت میوه ای و گلخانه ای است

وی بـا بيـان اينکـه در ايـن زمينـه از امکانـات گـروه کشـتيرانی جمهـوری 
اسـالمی ايـران بهـره بُرده ايـم، تصريح کـرد: در همين راسـتا بيـش از 3000 
TEU کانتينـر از بنـادر جنوبـی به بنادر شـمال کشـور منتقل و مسـتقر شـد.
کاپيتـان تفتـی بـا تأکيـد بـر اينکـه از سـال پيـش که با عـدم ثبـات در حمل 
برخـی  و  ترکمنسـتان  و  آذربايجـان  مرز هـای جمهـوری  از طريـق  نقـل  و 
سـخت گيری ها از سـوی اين دو کشـور مواجه شـديم راه اندازی خطوط منظم 
کانتينـری را در دسـتور کار قـرار داديـم، افـزود: راه انـدازی خطـوط کانتينری 
بـه شـکل جـدی از سـوی کشـتيرانی دريـای خزر بـا به روزرسـانی کشـتی ها 
و فراهـم سـازی زيرسـاخت حمـل کانتينر هـای معمولـی و يخچالـی در آنهـا 

گرفت. صـورت 
وی بـا يـادآوری اينکه کشـتيرانی دريـای خـزر بزرگ ترين ناوگان کشـتيرانی 
در منطقـه دريـای خـزر اسـت، افـزود: بـر اسـاس برنامـه چشـم انداز 1404 
کشـتيرانی جمهـوری اسـالمی ايران به دنبـال جوان سـازی و افزايش ظرفيت 
ناوگان هسـتيم و در همين راسـتا در کنار سـفارش سـاخت شـناور های جديد، 
بـا مجـوز سـازمان بنـادر و دريانـوردی و همچنين تأييـد مؤسسـات رده بندی 
بـه دنبال تعمير اساسـی شـناور های سـن باال بـرای جوان سـازی و در خدمت 

آنها هسـتيم. ماندن 
مديرعامـل کشـتيرانی دريـای خـزر در بخـش ديگـری از سـخنان خـود بـه 
گفـت:  و  کـرد  اشـاره  شـانگهای  پيمـان  در  کشـورمان  عضويـت  موضـوع 
کشـتيرانی دريـای خـزر اين آمادگـی را دارد کـه تعهدات حمل و نقلی کشـور 

در قالـب ايـن پيمـان را در دريـای خـزر بـه نحـو احسـن انجـام دهـد.

هیچ کمبودی برای حمل کاال در دریای خزر نداریم

کشتيــرانی دريـــای خزر با ظرفيت کامل آمادۀ حمل انواع کاال های صادراتی 
و وارداتی در منطقۀ دريای خزر است.

کاپيتـان داوود تفتـی در گفت وگـو بـا مانـا؛ بـا بيـان اينکـه برخـی شـبهه 
افکنی هـا نسـبت بـه توانمندی هـای حمـل و نقـل دريايـی کشـور در دريـای 
خـزر اقدامـی غيرسـازنده اسـت، تصريح کـرد: کشـتيرانی دريای خـزر با توان 
 TEU 6000 حمـل 200 هـزار تـن انـواع کاال و همچنيـن در اختيار داشـتن
کانتينـر معمولـی، يخچالـی و تهويـه دار بـا ظرفيـت و آمادگـی کامـل حمـل 
انـواع کاال هـای صادراتـی و وارداتـی در منطقـه دريای خزر را انجـام می دهد.
وی بـا تأکيـد بـر اينکـه ايـن شـرکت کشـتيرانی طـی قـراردادی عملياتـی با 
سـازمان توسـعه تجـارت ايران موظـف به انجـام 6 فقره سـفر دريايی و حمل 
کاالی کانتينـری در دريـای خـزر شـده اسـت، افزود: بر اسـاس اين قـرارداد، 
کشـتيرانی دريـای خـزر طـی برنامـه ای منظـم و عـالوه بـر فعاليـت معمول 
خـود در جهـت تسـهيل هر چه بيشـتر امـر صادرات و واردات کشـور، 6 سـفر 
ماهيانـه را از بنـادر انزلـی، اميرآبـاد و نوشـهر بـه بنـادر روسـی ماخـاچ کاال و 

آسـتاراخان و همچنيـن بنـدر آکتائـو قزاقسـتان صـورت خواهد داد.
مديرعامـل کشـتيرانی دريـای خزر ادامـه داد: به غير از اين، کشـتيرانی دريای 
خـزر از بنـادر آسـتارا و فريدونکنـار نيز بر اسـاس نياز صاحبان کاال سـفر های 
صادراتـی بـه بنـادر ياد شـده منطقـه را انجام می دهـد و در جهت حمـل انواع 

کاال هيـچ نـوع محدوديتی ندارد.
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اسـالمی  جمهـوری  کشـتيرانی  آموزشـی  مؤسسـۀ 
دريايـی  علـوم  و  دريانـوردی  دانشـگاه  و  ايـران 
چابهـار در زمينـۀ فعاليت هـای آموزشـی و پژوهشـی 

کردنـد امضـاء  همـکاری  تفاهم نامـه 
بـه گـزارش مانـا، طی ايـن تفاهم نامه که در راسـتای 
بـه  دريـا  کادر  انسـانی  نيـروی  تأميـن  و  آمـوزش 
امضـاء رسـيد طرفيـن در خصـوص اهـم موضوعاتی 
کـه مصاديـق برقـراری ارتبـاط مؤسسـۀ آموزشـی با 
دانشـگاه و بالعکـس را بـه صـورت متقابـل تشـکيل 

می دهنـد توافـق کردنـد.
اعـزام  و  هماهنگـی  گـزارش،  ايـن  اسـاس  بـر 
دانشـجويان دريانـوردی دانشـگاه به منظـور گذراندن 
دوره هـای کارآمـوزی و کارورزی بر روی کشـتی های 

نـاوگان کشـتيرانی جمهـوری اسـالمی ايـران، مشـارکت و همکاری دانشـگاه 
و مؤسسـۀ آموزشـی کشـتيرانی در قالـب اجـرای دوره های آموزشـی مشـترک 
و اسـتفاده از امکانـات سـخت افـزاری، اسـاتيد و مدرسـان بـا تجربـۀ دانشـگاه 
دسـتاوردهای  انتشـار  و  مشـترک  پژوهشـی  پروژه هـای  اجـرای  مؤسسـه،  و 
حاصلـه در موضوعـات مربـوط بـه صنعت حمل و نقـل دريايـی و برنامه ريزی در 
جهـت اجرايـی نمودن تمرکـز پايان نامه های دانشـجويان کارشناسـی ارشـد و 
دکتـرای دانشـگاه بر موضوعـات مورد نياز کشـتيرانی جمهوری اسـالمی ايران 

 علـی اکبـر صفايـی از فعاالن باسـابقه و شـناخته  شـدۀ بخش دريايـی و بندری 
کشـور، با حکم رسـتم قاسـمی وزير راه و شهرسـازی بـه عنوان معـاون وزير راه 

و شهرسـازی و مديرعامـل سـازمان بنـادر و دريانوردی منصوب شـد.
بـه گـزارش مانا بـه نقل از پايگاه اطالع رسـانی سـازمان بنـادر و دريانـوردی، در 
بخشـی از حکـم رسـتم قاسـمی خطـاب به  اکبـر صفايی آمده اسـت: اميد اسـت 
بـا اتـکال بـه الطـاف الهـی، در اجـرای سياسـت های نظـام و اسـتفاده از تمامی 
ظرفيت هـا و اسـتعدادهای بالقـوۀ وزارتخانـه اهتمـام ويـژه داشـته  و بـا تمتـع از 
تجـارب خويـش در چارچـوب قوانين و مقررات در ايفـای بهينه و مطلوب وظايف 

محولـه موفق و مؤيد باشـيد. 
گفتنـی اسـت، علـی اکبـر صفايی که متولد سـال 1349 در شـهر کازرون اسـت، 
دارای مـدرک کارشناسـی بنادر و کشـتيرانی  ، کارشناسـی ارشـد علـوم دريايی از 
دانشـگاه جهانـی دريانـوردی مالمو سـوئد و دکتری علوم دريايی )مهندسـی دريا( 

از دانشـگاه صنعتـی اميرکبيـر) پلی تکنيک تهران( اسـت.
در  کار  و سـپس  بنـدری  و  دريايـی  کارشـناس  از  را  فعاليـت خـود  ابتـدا  وی 
بخش هـای مديريتـی بنادرکشـور آغاز کرد او پـس از فارغ التحصيلی از دانشـگاه 
معاونـت دريايـی و بنـدری بندر شـهيدرجايی، مديرکلی حفاظـت و ايمنی دريايی 
سـازمان بنـادر و دريانـوردی و مديـرکل بنـادر و دريانوردی اسـتان هرمـزگان را 

گرفت. برعهـده 
صفايـی پـس از سـال ها فعاليـت و  حضـور مؤثـر در بخـش بنـدری، بـه عنـوان 
مديرعامـل و عضـو هيئـت مديـره شـرکت ملـی نفتکـش ايـران وارد بخـش 

کشـتيرانی شـد.

مهم تريـن مـوارد توافق شـده در ايـن تفاهم نامـه اسـت.
شـايان ذکـر اسـت ايـن تفاهم نامـه بـا حضـور دکتـر منصـور کيانی مقـدم 
رئيـس دانشـگاه دريانـوردی و علـوم دريايی چابهـار، مهندس سـعيد جبلي 
معـاون سـرمايۀ انسـانی و پشـتيبانی کشـتيرانی جمهـوری اسـالمی ايران، 
دکتـر فرشـيد فريـد رئيـس هيئـت مديـره شـرکت تأميـن نيرو کشـتيرانی 
و کاپيتـان فرشـاد حائـري مديرعامـل مؤسسـه آموزشـی کشـتيرانی و در 

راسـتای آمـوزش و تأميـن نيـروی انسـانی کادر دريـا بـه امضاء رسـيد.

وی پـس از حضـوری موفـق 
نفتکـش  ملـی  شـرکت  در 
جايـگاه  ارتقــــاء  و  ايـران 
شــــرکت به بـــزرگ ترين 
شـرکت کشـتيرانی نفتکـش 
جهـــان و همچنيـن ايجـاد 
درآمـد و سـوددهی قابل توجه 
بـه  شــــرکت  ايـن  بـرای 
شـرکت  بزرگ تريـن  عنـوان 
کشـتيرانی نفتـی جهـان، بعد 

از چنـد سـال از ايـن مجموعـه مهـم و اسـتراتژيک جـدا شـد.
صفايـی پـس از تـرک شـرکت ملـی نفتکـش ايـران بـه سـمت مشـاور 
مديرعامـل سـازمان بنـادر و دريانـوردی در امـور دريايـی و بنـدری منصوب 

شـد تـا بـار ديگـر در ايـن بخـش فعاليـت کنـد.
از آنجـا کـه صفايـی بـه موضوعـات بنـدری و دريايی کشـور تسـلط دارد و با 
مشـکالت و مسـائل ايـن بخـش بخصـوص در شـرايط دشـوار تحريم های 
ظالمانه آشناسـت به نظر می رسـد که در جايگاه / کسوت مديرعاملی سازمان 
بنـادر و دريانـوردی بـه عنوان مرجـع دريايی کشـور، ايفای نقش مؤثـر ايران 
در مجامـع و سـازمان های بين المللـی دريانـوردی از جملـه IMO، توسـعه 
بنادر اسـتراتژيک کشـور و ارتقاء جايگاه آنها در منطقه، توسـعه کيفی ناوگان 
تحـت پرچـم جمهـوری اسـالمی ايـران و ... را مـورد توجه جدی قـرار دهد.

امضاء تفاهم نامه بین مؤسسۀ آموزشی کشتیرانی و دانشگاه دریانوردی چابهار

با حکم وزیر راه و شهرسازی؛
مدیرعامل جدید سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد

شماره 262 87شهریور و مهر 1400








