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بهنامخالقهستیبخش

بهار، جلوه گاه اراده الهی در بازآفرینش طبیعت و نوروز طلیعه یک دگرگونی دوباره است تا پیامی برای از خود رستن و 
به او پیوستن را، برای بشر به ارمغان  آورد.

سال نو با نسیم جان نواز بهاری، دست عنایت خداوند مهربان است که دگر بار، دل و جان انسان را به فردایی روشن نوید 
می دهد. این فرصت برای تغییر و حرکت به سمت روزهایی روشن تر را باید به فال نیک گرفت. 

با این تحول شگرف، گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نیز بار دیگر تالش و مجاهدت را از سر گرفته و با امید 
به فردایی پربارتر، به مسیر خود ادامه خواهد داد. 

اینک در آستانه سال نو، مروری بر کارنامه غرورآفرین گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نشان می دهد آنچه در 
این برهه از تاریخ فعالیت این ناوگان ارزشمند ملی به منصه ظهور رسید، تالشی مضاعف از سوی مجموعه تالشگران 
و  دستاوردها  ظالمانه،  تحریم های  سایه شدیدترین  در  و  مانع زدایی ها«  پشتیبانی ها،  »تولید،  سال  در  که  است  خدوم 

موفقیت های درخشانی را ثبت و ضبط کرده اند. 
این حرکت که به اتکای تدوین سند راهبردی پنج ساله، توانمندسازی سرمایه های انسانی گروه، توسعه فعالیت های 
آموزشی و اهتمام به حل مسائل کادر دریایی گروه شکل گرفته، توانسته رشد چشمگیر عملکرد حمل ونقل در تمامی 
سوخت  تأمین  از  اعم  داخلی  تولید  از  حمایت  تقویت  همچون  ارزشمندی  دستاوردهای  و  آورد  ارمغان  به  را  حوزه ها 
کم سولفور از محل تولیدات داخلی و نیز ساخت شناورها با اتکا به توانمندی های داخلی، راه اندازی خط مستقیم کانتینری 
در بندر چابهار به منظور تقویت کریدور شمال- جنوب، برقراری خط منظم کانتینری ایران- هندوستان، ایجاد مسیرهای 
حمل کاال از طریق بنادر ایران و روسیه، حمل محموالت تهاتری بین ایران و ونزوئال و برزیل، حمل محموالت صادراتی 
کشاورزی به اوراسیا برای نخستین بار را، در کارنامه گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در سال 1400 به ثبت 
برساند. مجموعه اقداماتی که حاصل تالش کارکنان خبره و سیاست گذاری، هدایت و همراهی مدیران ناوگان بزرگ 

ملی است.
حال فرا رسیدن سال نو، اگرچه پایانی است بر یک سال فعالیت، اما آغازی است بر کوشش و خدمتی دیگر. سالی که 
باید در کنار یکدیگر، برای آینده ای پربارتر، بر تالش خود بیفزاییم و با امید بیشتر و انگیزه ای باالتر، حرکت رو به جلوی 

خود را ادامه دهیم.  
به یکایک  نو  فرا رسیدن سال  به مناسبت  را  تبریکات  نهایت خرسندی، صمیمانه ترین شادباش ها و خالصانه ترین  با 
اعضای خانواده بزرگ گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران عرض نموده و در آستانه سال نو از زحمات صادقانه و 
ارزشمند تمامی عزیزان و همراهی خانواده های بزرگوارشان در مسیر تحقق اهداف گروه، قدردانی نموده، سالی سرشار 

از سالمتی، برکت و معنویت را از درگاه خداوند متعال برای همگان مسئلت دارم.

                                                       محمدرضامدرسخیابانی

نائبرئیسهیئتمدیرهومدیرعامل

بهمن و اسفند  1400شماره  263 2
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یادداشت مدیرمسئول

صنعـت حمل و نقل دریایـی بازیگر اصلـی عرصه دریاها 
بـا نقـش بی بدیـل، شـاخص و تعیین کننـده ای کـه در 
جابه جایـی 90 درصـد از کاالهـای مـورد نیـاز مـردم را 
دارد، یک سـر و گردن از سـایر بخش هـای حمل ونقلی 
کشـور باالتـر ایسـتاده اسـت زیـرا در همـه برهه هـای 
سرنوشت سـاز پـس از انقـالب اسـالمی ماننـد جنـگ 
تحمیلـی و تحریم هـای ناجوانمردانـه یک تنـه با حضور 
در آب             هـای بین المللـی به تنهایی بار صـادرات و واردات 
را بـه دوش کشـید و دشـمنان قسـم خورده ایـن آب و 
خـاک را کـه بـرای زمین گیر شـدن آن  لحظه شـماری 

می کردنـد، شـگفت زده، نـاکام و ناامید گذاشـت.
اینـک پـس از گذشـت 43 سـال از پیـروزی انقـالب 
در  چنـان  کشـور  دریایـی  حمل ونقـل  آوازه  اسـالمی 
جهـان طنیـن انداختـه که قـدرت، توانمندی، خواسـتن 

و توانسـتن آن در سـطح بین الملـل آشـکار اسـت.
و  خارق العـاده   چشـمگیر،  فعالیت هـای  اگـر  حتـی 
را  کشـور  دریایـی  حمل ونقـل  صنعـت  شـگفت  انگیز 
نادیـده بگیریـم، عملیـات قهرمانانـه اعـزام کشـتی ها 
و نفتکش هـا بـرای اثبـات جایـگاه ویـژه و واالی ایـن 
صنعـت کافـی اسـت. همان گونـه کـه جهانیان شـاهد 
بودنـد ایـن کار مدت هـا خـواب را از چشـم بدخواهـان 
ربـود  و دسـت آخـر روسـیاهی هـم بـرای آنـان مانـد.

بـا ایـن توصیـف متأسـفانه صنعـت حمل ونقـل دریایی 
کشـور بـا همـه افتخاراتـی کـه کسـب کـرد امـا در 
سیاسـت های کالن جایی نداشـته و به درسـتی تعریف 
نشـده اسـت و به دیگر سـخن مانند یک فرزند ناتنی به 
این صنعت عظیم نگریسـته شـده و در یک کالم اصاًل 
دیـده نشـده اسـت اگر هـم اسـمی از آن به میـان آمده 
در قالـب اوصافـی کلی اسـت به طـوری که بخش های 
حمل ونقـل می  تواننـد آن را از ظـن خـود تعبیـر کننـد.
توسـعه  ششـم  برنامـه  همیـن  در  نرویـم  دور  جـای 
)1400-1394( کـه امسـال آخریـن سـال اجـرای آن 
اسـت فقـط در مـاده)15( 3 بنـد 23،21 و 28 نصیـب 
حـوزه دریـا شـده کـه آن هـم بـه کلیـت حـوزه دریا و 
صنایـع دریایـی مربـوط می شـود. البتـه فقـط یـک بار 
آن هـم در بنـد 21 بـا عنـوان توسـعه اقتصـاد دریایـی، 
در بنـد23 توسـعه بازارهـای دریایـی نـام برده شـده که 
شـامل تمامـی بخش هـای حمل ونقل کشـور می شـود. 
"مـاده 28 نیـز در خصـوص اولویت دادن بـه حوزه های 
گاز،  نفـت،  صنایـع  قبیـل  از  صنعتـی)  راهبـردی 
سـاختمان،  پیشـرفته،  مـواد  حمل ونقـل،  پتروشـیمی، 
فّنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، صنایع دریایـی، تأمین 
مواد و تجهیزات، گردشـگری دریایی، شـیالت و صنایع 

وابسـته، صنایـع فراسـاحل اسـت.(
ناگفتـه نمانـد سـازمان های مـردم نهـادی کـه داعیـه 
توسـعه دریـا محـور را دارنـد بـرای گنجانیـدن بندهای 

بیشـتر در ایـن برنامـه تالشـی از خـود نشـان ندادنـد.
از  نشـانی  و  نـام  برنامـه  ایـن  در  می شـود  مشـاهده 

حمل ونقـل دریایـی به میـان نیامده چه برسـد به اینکه 
انتظـار حمایت هـم باید از برنامه ریزان داشـت. فراموش 
نکنیـم ناوگان ملـی در اجرای طرح های توسـعه ای خود 
هیچـگاه معطـل بندهـا و تبصره هـا نبوده و هـم اکنون 
در سراسـر کشـور پروژه هـای اجـرای توسـعه ترانزیـت 
از طریـق چابهـار و دریـای خـزر را پیگیری کـرده و به 
نوبـه خود سـعی می کنـد نقشـی در تبدیل شـدن ایران 
بـه قـدرت منطقـه ای براسـاس سـند چشـم انداز 1404 
داشـته باشـد. در بنـد 8 سیاسـت های کلـی اصـل 44 
نیـز در بخـش سیاسـت های کلـی توسـعه بخش  هـای 
غیردولتـی فقـط در یـک جملـه کشـتیرانی )حمل ونقل 

دریایـی( پرداخته شـده اسـت. 
پـس از سـال ها بحث و بررسـی باالخـره قانون حمایت 
از صنایـع دریایـی در سـال 1387 بـه تصویـب مجلس 
شـورای اسـالمی رسـید کـه در آن هم بنـد و تبصره ای 
غیـر از اینکـه حمل ونقـل دریایی مؤظف اسـت حمایت 
الزم را از سـاخت و تعمیـر کشـتی در داخـل بـه عمـل 
آورد نکتـه ای کـه دردی از حمل ونقل دوا کند به چشـم 
نمی خـورد ضمن اینکـه تدوین کننـدگان و قانون گذاران 
بـه نحوی از انحـاء با انواع ترفندها سـعی کردند واردات 
شـناور از سـوی شرکت های کشـتیرانی را محدود کنند. 
البتـه قانـون پـس از گذشـت ایـن همـه سـال هنـوز 
اجرایـی نشـده و آخریـن اخبـار حاکـی اسـت در تاریـخ 
1400/3/17 برای بحث و بررسـی بیشـتر به کمیسیون 
امـور زیربنایـی دولت قبـل رفته و از سرنوشـت آن فعاًل 

اطالعاتی در دسـت نیسـت. 
در ایـن ارتبـاط بـد نیسـت گـذری بـه قانـون دریایـی 
کشـور نیـز بزنیـم کـه بایـد تسـهیل کننده فعالیت های 
باشـد. متأسـفانه  صنعـت حمل ونقـل دریایـی کشـور 
تصویـب آن بـه سـال 1343 برمی گـردد درحالـی کـه 
بایـد قوانیـن مربـوط بـه حمل ونقـل در تمـام دنیـا هـر 
سـال بـه روز شـود امـا در مـدت 57 سـال فقـط در دو 

نوبـت یعنـی سـال 1363 و 1391 اصالحاتـی در آن 
صـورت گرفـت که بـه اعتقاد کارشناسـان پاسـخگوی 
نیازهـای امروزی حمل ونقل دریایی نیسـت امـا به قرار 
اطـالع ایـن قانـون با عنـوان الیحـه قانون کشـتیرانی 
تجـاری ایران در 15 فصل و 350 ماده توسـط سـازمان 
بنـادر و دریانـوردی تنظیـم شـده و قرار اسـت به مراجع 
ذی صالح ارسـال شـود حال معلوم نیسـت برای تنظیم 
و تدویـن آن از مسـئوالن و دسـت اندرکاران حمل ونقل 
دریایـی کشـور نظرخواهـی صـورت گرفتـه یـا نـه و 
دیـدگاه جامعـه حمل ونقـل دریایـی کشـور تـا چـه حد 

در350 مـاده آن دیـده شـده اسـت؟ 
همان گونـه کـه قبـاًل اشـاره رفـت سـال 1400 آخرین 
سـال اجرای برنامه ششـم توسـعه اسـت و بدون شـک 
قانون گـذاران بـرای تدوین برنامه هفتـم از مدت ها قبل 
برنامه ریـزی کرده انـد امـا معلـوم نیسـت در آن برنامـه 
هـم ردپایـی از حـوزه دریایـی و راهکارهـای اجرایـی 
بـرای رفـع چالش ها و معضـالت دیده می شـود یا خیر.

بدیـن ترتیب جامعـه دریایی انتظار دارد کـه حداقل این 
بـار بخـش حمل ونقـل دریایـی کشـور مثل سـال های 
قبـل در ایـن برنامـه مغفـول نمانـد بلکـه جایگاهی در 
اصـول، تبصره هـا و بندهای مربوط به آن داشـته باشـد.
فرامـوش نکنیـم ناوگان کشـتیرانی جمهوری اسـالمی 
ایـران در کنـار نـاوگان نفتکـش و نـاوگان نظامی برای 
اینکـه جـای پـای محکمـی در اقتصـاد کشـور داشـته 
باشـد تـا کنون  سـنگ تمـام گذاشـته و با افتخـار لقب 
خـط اول دفاعـی را در دوران جنـگ اقتصـادی کسـب 
کـرده و بـر آن می بالـد. ایکاش این کارنامه درخشـان از 

چشـم برنامه ریـزان کالن کشـور دور نمانـد.
در پایـان باشـد کـه قانون گـذاران کـه از دور دسـتی بر 
آتـش دارند گوشـه چشـمی هم بـه حمل ونقـل دریایی 

کشـور چـه دولتـی و چه خصوصی داشـته باشـند.
به امید آن روز

جایگاه حمل ونقل دریایی در سیاست های کالن

       ] دکتر علی غیاثیان [     
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سخن سردبیر

 رمز و راز موفقیت ناوگان ملی

       ] بهروز قهرمانی [            

ای آنکه به تدبیـــر تــو گردد ایــام              ای دیده و دل از تو دگرگـون مادام
ای آنکه به دست توست احوال جهان             حکمی فرمـا که گردد ایــام به کام

                                                                                                                                                      
                                                                                          

روزهـای پایانـی سـال 1400 را درحالـی  پشت سـر می گذاریـم کـه سـایه کرونـا و 
اجتماعـی،  اقتصـادی،  بخش هـای  کلیـه  بـر  همچنـان  ناجوانمردانـه  تحریم هـای 
سیاسـی، فرهنگـی و ... سـنگینی می کنـد. خوشـبختانه علی رغـم تمامی مشـکالت 
و معضـالت موجـود در ایـن سـال ها با همـت و سخت کوشـی نیروی انسـانی ماهر و 
متخصـص دریایی و خشـکی، ناوگان ملی از شـرایط دشـوار به سـالمت عبـور کرده 

و کارنامـه درخشـان و قابل قبولـی از خـود برجـای گذاشـته اسـت.
بدون شـک مدیریـت بهینـه، خالقیـت و پشـتکار کارکنـان نـاوگان ملی در دو سـال 
سـخت و دشـوار اخیـر کـه کرونـا نیز عـالوه بـر تحریم مزیـد علت شـده، چرخ های 
نـاوگان ملـی هیـچ گاه از حرکـت بـاز نایسـتاد. اگرچـه تحریـم و کرونـا باعـث ایجاد  
محدودیت ها و تنگناهایی شـده اسـت و شـتاب توسـعه صنعت کشـتیرانی در کشـور 
را تـا حـدودی ُکنـد کـرد امـا هرگـز نتوانسـت در اراده آهنیـن تالشـگران عرصـه 

حمل ونقـل و صنایـع دریایـی کشـور خللـی ایجـاد کند. 
بـا ایـن توصیـف، در سـال 1400 ناوگان ملـی توجه خـود را در کنار حمـل کاالهای 
مـورد نیـاز کشـور چـه صادراتی و چه وارداتی نسـبت بـه اجرای طرح های توسـعه ای 
نیـز نشـان داد. رشـد 45 درصـدی جابه جایـی کاال در 9 مـاه گذشـته، حمایـت از 
فعال سـازی کریـدور شـمالـ  جنـوب به منظور ترانزیـت کاال، حکایـت از آن دارد که 
نـاوگان ملـی همچنـان طرح های توسـعه ای را پیگیری کـرده و بر اجـرای آنها تأکید 
دارد. ناگفتـه نماند در سـال 1400 شـرکت کشـتیرانی دریای خـزر نیز نقش مهمی در 
بنـدر شـمالی کشـور پیرامون واردات، صـادرات و ترانزیـت ایفاد کرد کـه در نوع خود 

نسـبت به سـال های قبـل کم نظیـر بود.
بـه طـور کلی در یک سـال اخیـر ناوگان ملـی تأمین سـوخت کم سـولفور از داخل را 
بـا حمایت شـرکت پاالیشـگاه شـازند اراک بـا تکمیل نـاوگان حمل ونقـل ترکیبی و 
راه انـدازی منابع ذخیره سـوخت کم سـولفور در سـلخ قشـم بـه ثمر رسـاند. همچنین 
رونـق بخـش کانتینری نـاوگان که نشـان دهنده بهره منـدی مناسـب از فرصت های 
پیـش آمده بوده اسـت، برگ جدیـدی از عملکرد موفقیت آمیز را در کارنامه درخشـان 

خـود به ثبت رسـاند.
در نـگاه کلـی تمامـی دسـتاوردهای حاصـل شـده حاکـی از وجـود نیروی انسـانی 
کارآمـد، متخصـص و توانمنـدی اسـت کـه در عرصه دریا و خشـکی بـه تالش های 
صادقانـه همـت گمـارده و سـعی و جدیـت خـود را در راسـتای توسـعه هرچه بیشـتر 

نـاوگان بـه کار می گیرنـد.
در واقـع مهم تریـن نقاط قـوت فعالیت ناوگان کشـتیرانی در دوره کرونـا و تحریم آن 
اسـت کـه هیـچ کـدام از این مشـکالت نتوانسـتند خللـی در اراده و همـت مدیران و 
مسـئوالن و کارکنـان مجموعـه بزرگ گـروه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران به 
وجـود بیاورنـد بـه گونه ای کـه تمامی ایـن شـرکت ها درحال حاضر بـا موفقیت پیش 

از پیـش برای دوران پسـاکرونا و پسـاتحریم برنامه ریـزی می کنند.
ناگفتـه نمانـد آمـوزش نیروی انسـانی متعهـد و ماهر سال هاسـت که در دسـتور کار 
مدیـران و مسـئوالن اجرایـی نـاوگان ملـی قـرار دارد. وجـود همیـن نیروی انسـانی 
بـه  نیـاز  بـدون  کشـتی ها  در  آنـان  به کارگیـری  و  متخصـص  و  آموزش دیـده 
نیروی انسـانی خارجی در کنـار برنامه ریزی هـای اصولـی و راهبـردی، رمـز موفقیـت 

نـاوگان کشـتیرانی در روزهـای سـخت و دشـوار بـه شـمار مـی رود.
بـا ایـن توصیـف ضمـن تبریک سـال جدیـد و آرزوی سـالی ُپرخیـر و برکـت برای 
ملـت ایـران، فعـاالن جامعـه دریایی،کارکنـان خشـکی و به ویـژه دریادالن عزیـز 
نـاوگان ملـی و خانواده هایشـان، اطمینـان داریـم کـه در سـال آینده با غلبـه جهانی 
بـر ویـروس کرونـا و کم رنگ شـدن تحریم های ظالمانـه، فضای کسـب وکار خوبی 

را بـرای نـاوگان ملی شـاهد خواهیـم بود.  
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عضو هیئتمدیرهکشتیرانیجمهوریاسالمیایراندرگفتوگوباپیامدریا:

ناوگان ملی می تواند در مدیریت                                
کریدور شمال – جنوب حضور مؤثر داشته باشد

گلروهکشلتیرانیجمهلوریاسلالمیایران
طلیبیلشازنیلمقلرنفعالیلتمسلتمر
خلوداسلتانداردهایبلاالیبینالمللیرادر
عرصلهحملونقللدریاییارائهدادهاسلت.
ایلنگلروهبلهعنلوانیکلیازحلقههلای
اصللیترانزیتلیوراهانلدازیکریدورهلای
ترانزیتلیازجمللهکریلدورشلمال-جنوب

بلرای الگللللویی بله میتوانلد چگونله
بخشهلایجللللادهایوریللیدرجهلت
جلذبهلللرچهبیشلترکاالهلایترانزیتی

بهکشلورباشلد؟
جمهـوری اسـالمی ایـران بـه لحـاظ ژئوپولیتیکـی، 
اقتصـادی و سیاسـی در کانـون  مهمـی بیـن آسـیا و 
اروپـا قـرار دارد. در واقـع شـاهراه بین المللـی انتقـال 

کاال از آسـیا و خاور دور به کشـورهای CIS و روسـیه، 
بـه شـمار  اروپـا  بـه  آن طریـق  از  و  قفقـاز  منطقـه 

می آیـد. 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی همـواره در رأس توجه 
سـرمایه گذاران در حـوزه لجسـتیکی و ترانزیـت کاال 
کشـور  در  شـرکتی  تنهـا  شـرکت  ایـن  دارد.   قـرار 
اسـت کـه می توانـد مدیریت حضـور مؤثر در شـاهراه 

کشلتیرانیجمهلوریاسلالمیایلرانبلابیشاز54سلالفعالیلتبیوقفلهنقشبیبدیللوتعیینکننلدهایدراملرجابهجایلیکاالدر
عرصلهبینالملللیایفاکلردهواملروزهبلهیلکبرنلدجهانیدرتجلارتدریایلیتبدیلشلدهاسلت.دراینمدتنلاوگانمللی درجهت
تحقلقاهلدافصادراتلی،وارداتلی،ترانزیلتوترانشلیبکاالاقلدامکلردهودرخصلوصتربیلتنیرویانسلانیمتخصلص،کارآملدو

همچنیلنحمایلتازصنایلعداخللیاهتمامویلژهایورزیدهاسلت.
درایلنراسلتا،تحقلقاهلدافعاللیکریدورشلمال–جنلوببلهدغدغهاصللیکشلتیرانیجمهوریاسلالمیایرانتبدیلشلدهاسلت
وتوسلعهفعالیتهلایصادراتلی،وارداتلی،ترانزیلتوترانشلیبکاالازجنوبوشلمالکشلوردردسلتورکارنلاوگانملیقلرارگرفتهو

جایلگاهویلژهایدربرنامههایراهبلردیدارد.
محملدکاشلانیعضلوهیئتمدیلرهکشلتیرانیجمهوریاسلالمیایلراندرگفتوگلویاختصاصیبلانشلریهپیامدریاضمناشلارهبه
ایلننکتلهکلهنلاوگانملیتنهاناوگانیاسلتکلهمیتواندمدیریلتحضورمؤثردرکریدورشلمال-جنوبراداشلتهباشلد،بهتشلریح

برنامههلایحمایتلیازتوسلعهفعالیتهلایمرتبطبلاحضورمؤثلردرکریدورشلمال– جنوبتوسلطناوگانمللیپرداخت.
مشروحاینمصاحبهازنظرتانمیگذرد:
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بین المللـی کریـدور شـمال –جنـوب ) نوسـتراک( را 
باشد.  داشـته 

بدون شـک سـاز وکار ایجـاد شـده توسـط کشـتیرانی 
جمهـوری اسـالمی ایران در شـرق آسـیا ماننـد دفاتر 
سـایر  و  مالـزی  سـنگاپور،   ، چین،کـره  منطقـه ای 
کشـورهای خـاوردور  بـا بهره گیـری از کادر مجرب و 
متخصـص، امکانـات ویـژه ای به منظـور ارائه خدمات 

فراهم مـی آورد. لجسـتیکی 
 از سـوی دیگـر وجـود دفاتـر منطقـه ای این شـرکت 
در منطقـه هنـد، راه انـدازی خـط کشـتیرانی منظم از 
شـرق آسـیا بـه دریای عمـان و خلیج فـارس، آمادگی  
شـرکت های تابعـه بـرای خدمات رسـانی مطلـوب در 
بنـادر جنوبـی، فرصت هـای جدیـدی را پیـش روی 
متقاضیـان و صاحبـان کاال قـرار می دهـد تـا بتواننـد 
خدمـات مـورد نیـاز کاالهـای وارده از شـرق آسـیا و 
اقیانوسـیه و هنـد را دریافـت کننـد. همچنیـن ارائـه 
خدمـات حمل ونقـل تــــرکیبی ) ریلـی و جـاده ای( 
ملـی،  نـاوگان  ترکیبـی  شـرکت حمل و نقـل  توسـط 
می توانـد نقـش مهـم و ویـژه ای را در جهـت مدیریت 
کارآمدتـر و جـذب هـر چه بیشـتر کاالهـای ترانزیتی 

کند. ایفـا 
نقلششلرکتکشلتیرانیدریایخلزردر
زمینلهتوسلعهصلادراتوترانزیلتکاالرا

چگونلهارزیابلیمیکنیلد؟
امـروزه در حـوزه دریـای شـمال ماننـد بنـادر انزلـی، 
نوشـهر، امیرآبـاد و ...  شـرایط  و فرصت هـای کـم 
 نظیـر ترانزیتـی  توسـط کشـتیرانی دریـای خـزر کـه 
از شـرکت های تابعـه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی 
ایـران محسـوب می شـود به منظـور انتقـال کاالهای 
ترانزیتـی –کانتینـر و فله به کشـورهای آسـیای میانه 

ایجاد شـده اسـت. 
ایـن بنـادر بـا داشـتن ترمینـــال های اختصاصـی در 
آسـیای  سایرکشـورهای  و  روسـیه  ایـران،  پسـکرانه 
خـود  فعـــالیت های  حجـم  بـر  روز  بـه  روز  میانـه 

ینـد.  می افزا
درصورتـی کـه تمامی امکانـات و سـرمایه گذاری های 
انجام شـده و پتانسـیل موجود مورد بهره بـرداری قرار 
گیـرد، می توانـد موجـب ایجاد منابع عظیـم درآمدی و 

در پـی آن رشـد اقتصاد ملـی گردد.
بـر اسـاس آمـار و ارقـام منتشـر شـده، پیشـرفت های 
قابـل توجهـی در توسـعه ترانزیـت و صـادرات کاال از 
بنادر شـمالی به کشـورهای آسـیای میانه انجام شـده 
که در نوع خود رکورد چشـمگیری محسـوب می شود. 
اطمینـان دارم در صورتـی که زیرسـاخت های الزم در 
بنـادر شـمالی تقویـت و امکانات الزم از سـوی مراجع 
ذی ربـط در اختیـار ناوگان ملـی قرار گیرد و نارسـایی 
احتمالـی موجـود برطـرف شـود. مسـلمًا این شـرکت 
بـه رکوردهـای جدیدی دسـت خواهد یافـت، به تعبیر 
دیگـر نـاوگان ملـی برای توسـعه ترانزیـت و صادرات 
کاال از طریـق شـرکت های تابعـه چه در شـمال و چه 
در جنـوب فرصت هـای منحصر به فـردی را در اختیار 

اقتصـاد دریایی کشـور قرار داده اسـت.

فرامـوش نکنیـم در دنیـای امـروز ارزیابـی عملکـرد 
مثبـت و منفـی هر بندر به سـهم ترانزیتـی آن مربوط 
همه جانبـه  پشـتیبانی  جهـت  همیـن  بـه  می شـود. 
مجموعـه هلدینـگ از موضـوع افزایـش ترانزیـت و 
رأس  در  جنوبـی  و  بنـادر شـمالی  در  کاال  صـادرات 
برنامه هـای راهبردی اسـت . برای مثال شـرکت های 
کشـتیرانی دریـای خـزر بـا خرید و سـفارش سـاخت 
و  خـود  فعالیت هـای  بـه  بخشـی  تنـوع  و  کشـتی 
خریـد  بـا  ترکیبـی  حمل ونقـل  شـرکت  همچنیـن 
مختلـف  بخش هـــای  تقویـت  و  جدیـد  واگن هـای 
توسـعه  بـه  نسـبت  نرم افـزاری  و  سـختچافزاری 
ترانزیـت کاال از طریـق کریــــدور شـمال - جنـوب 

اهتمـام ویـژه ای را از خـود نشـان داده انـد.
بلاتوجهبلهآملادهنبلودنزیرسلاختهای
الزمماننلدراهآهلنچابهاربهزاهلدان،چه
چالشهایلیپیرامونترانزیلتوارتباطآن

بلاکریدورشلمال–جنوبوجلوددارد؟
تأکیـد  علی رغـم  کـه  موجـود  مشـکالت  از  یکـی 
حاکمیـت نسـبت بـه تسـریع در احیـــــای کریـدور
شـمال - جنـوب، موجـب ُکنـــــدی در  اجــــرای 
اتصـال  عـدم  اسـت  شـده  توسـعه ای  فعالیت هـای 
راه آهـن سراسـری از بنـدر چابهار به زنجیـره ترانزیتی 
و همچنیـن اتصـال نداشـتن  راه آهن شـمال بـه بندر 
انزلـی می باشـد. در صورتـی کـه این ارتبـاط عملیاتی 
شـود، امـکان ترانزیـت از طریـق ریل تسـهیل شـده 
)تخلیـه،  جـاده ای  هزینه هـای  کاهـش  موجـب  و 
بارگیـری، اسـتهالک  و ...( خواهـد شـد. بدیهی اسـت 
در صـورت هرگونـه تأخیـر در اتصـال شـبکه ریلـی و 
اتصـال نداشـتن راه آهـن سراسـری از بنـدر چابهـار، 
ترانزیتـی  کاالهـای  بـرای  صادرکننـده  کشـورهای 

مسـیرهای جایگزیـن را انتخـاب خواهنـد کـرد.
چلهمشلکالتیفلرارویترانزیلتکاالدر

شلمالوجنلوبوجلوددارد؟
دسترسـی ایـران بـه سـواحل طوالنـی درخلیج فارس، 
دریای عمـان، سـواحل مکران، دریـای خـزر و موقعیت 
اسـتراتژیک، ژئوپلتیک و ژئواکونومیـک منحصربه فرد  
بـا نعمت هـای الهـی، یک فرصـت بی نظیـر و عالی را 
در اختیـار ایـن مـرز و بـوم قرار داده اسـت. متأسـفانه 
ایـن ظرفیـت تاکنـون  از  عـدم بهره گیـری مناسـب 
نتوانسـته اسـت نقـش مهمـی را در اقتصـاد ملـی ایفا 
کنـد، نکتـه قابـل توجـه آن اسـت کـه، مزیـت امتیاز 
رقابـت در اسـتفاده از فرصت های خدمات لجسـتیکی، 
میـزان عملیـات ترانشـیب و ترانزیـت کاالسـت کـه 
همـواره در جوامـع بین المللـی مـورد اندازه گیـری قرار 
کشـتیرانی  درخواسـت های  درصورتی کـه  می گیـرد. 
جمهـوری اسـالمی ایـران بـرای تقویـت امکانـات و 
ظرفیت هـای حمـل خـود بیشـتر مـورد توجـه قـرار 
گیـرد، قطعـًا در کریدور شـمال-جنوب کـه جمهوری 
مـی رود،  به شـمار  آن  عضـو  نیـز  ایـران  اسـالمی 
حضـوری فعال تـر و نقـش تعیین کننـده ای را خواهـد 

داشت. 

جمهــوری اسـامی ایــــران بـه 
لحـاظ ژئوپولیتیکـی، اقتصادی و 
سیاسـی در کانـــون  مهمـی بین 
آسـیا و اروپـا قـرار دارد. در واقع 
شـاهراه بین المللـی انتقـال کاال از 
آسـیا و خـاور دور به کشـورهای 
و  قفقـاز  منطقـه  و روسـیه،   CIS
از آن طریـق بـه اروپـا بـه شـمار 

می آیـد. 

کشـتیرانی جمهـــوری اسـامی 
تـــــوجه  رأس  در  همـــــواره 
در حـــوزه  سرمــــــایه گذاران 
لجسـتیکی و ترانزیـت کاال قـرار 
دارد.  ایـن شـرکت تنهـا شـرکتی 
می توانـد  کـه  اسـت  کشـور  در 
مدیریت حضور مؤثر در شـاهراه 
بین المللی کریدور شـمال –جنوب 

) نوسـتراک( را داشـته باشـد. 
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پرونده ویژه

مدیرعاملشرکتکشتیرانیدریایخزردرگفتوگوباپیامدریامطرحکرد:

رشد 75 درصدی عملکرد کانتینری 
کشتیرانی دریای خزر در سال 1400

کشلتیرانیدریلایخلزربهلحلاظراهبردی
چهمزایایلیبرایکشلوردارد؟

جنوبـی  بنـادر  در  ایـران  ترانزیتـی  پـل  پایـه  یـک 
و یـک پایـه دیگـر آن در بنـادر شـمالی اسـت و در 
حالی کـه یکـی از مهم تریـن راهبردهـای نظام مقدس 
جمهوری اسـالمی توسـعه ترانزیت اسـت، کشـتیرانی 
دریـای خـزر بـا توجـه بـه ظرفیت هـای بی بدیلی که 

در دریـای خـزر دارد نقـش مهمـی را ایفـا می کنـد.
همچنیـن در رابطـه بـا تأمیـن غـالت و نهاده هـای 
دامـی در اسـتان های شـمال کشـور نقـش شـرکت 
کشـتیرانی دریـای خـزر مهـم اسـت. ایـن نقـش در 
بُعـد حاکمیتـی نیـز دارای اهمیـت راهبـردی اسـت. 

کشلتیرانیدریلایخلزراززملانتأسلیسخلوددرحدودسلهدههپیشبلهعنوانیکیازسلتونهایتوسلعهتجلارتازطریلقدریای
خلزرشلناختهمیشلود.درواقلعدریلایخلزرتاپیلشازفروپاشلیاتحلادجماهیرشلورویجزدربخلششلیالت،نقشلیدراقتصادو
تجلارتمنطقلهنداشلت.املاپلسازآنایرانباپیشدسلتیوآیندهنگریدسلتبهتأسلیسنخسلتینخطکشلتیرانیتجلاریدراین
دریلازدکلههماکنلونبلهعنلوانبزرگتریلننلاوگانتجاریمنطقلهدریایخلزردرحلالفعالیتاسلت.باتوجهبهنوسلاناتسیاسلی
درمنطقلهوهمچنیلناجلرایابرپروژههایلیماننلدیککمربند،یلکراهواقبلالبهحملونقللکاالازدریایخلزر،کشلتیرانیدریایخزر
ملیرودکلهنقشلیفراتلرازتجارتکشلوربلازیکندودرراسلتایتوسلعهترانزیلتکاالازایرانبلهبازوییمهلمدراینزمینلهتبدیل

. شود
درهمیلنرابطلهپیامدریلاگفتوگویلیبلاکاپیتلانداوودتفتلیمدیرعاملشلرکتکشلتیرانیدریلایخزرانجامدادهاسلتکلهماحصل

آنرادرذیللمیخوانیلد.

کشـتیرانی دریـای خزر به عنـوان بزرگ تریـن ناوگان 
تجـاری فعـال در دریای خـزر، در تحکیم سـهم ایران 

در ایـن دریـا جایـگاه در خـور توجهـی را داراسـت.
بهبحثترانزیتاشلارهکردید.کشلتیرانی
دریلایخلزرچلهاثلریمیتواندبلررونق

کریدورشلمال-جنوبداشلتهباشلد؟
ایـن کشـتیرانی با کاهـش هزینۀ حمـل و هزینۀ زمان 
قطعـًا اثـر مثبتـی در توسـعه فعالیت هـای ترانزیتی در 

این کریـدور دارد.
کشـتیرانی دریـای خـزر 23 فرونـد کشـتی ملکـی بـا 
ظرفیـت حمـل تقریبـی 95 هـزار ُتـن در اختیـار دارد. 
بـه مـوازات دفاتـر متعـدد در تمامـی بنـادر شـمالی، 

در کشـورهای قزاقسـتان و روسـیه نیـز دارای دفاتـر 
نمایندگـی هسـتیم و به صورت مسـتقیم و بالواسـطه 
بـه صاحبـان کاال خدمـات ارائـه می کنیـم. بـه همین 
ترانزیتـی  حمـل  جهـت  الزم  هماهنگی هـای  علـت 
کاال بـرای مـا بسـیار راحـت اسـت. نکته مهـم اینکه 
گـروه  بـزرگ  پشـتوانه  از  خـزر  دریـای  کشـتیرانی 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران نیـز برخـوردار 
اسـت. چراکـه بـا سـایر شـرکت های ایـن گـروه از 
جملـه شـرکت حمـل کانتینـری حافـظ دریا، شـرکت 
ترکیبـی  حمل و نقـل  شـرکت  َسـپید،  فلـه  حمـل 
کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران بـا امکانات حمل 
ریلـی و جـاده ای، نمایندگـی هوپـاد دریـا، کشـتیرانی 
جنـوب خـط و ...  زنجیـره تأمیـن ترانزیت را تشـکیل 
داده  اسـت. بـه عبـارت دیگـر کشـتیرانی دریـای خزر 
حلقـه مکمل ترانزیت کاال در مسـیر کریدور شـمال-

جنوب اسـت.
بلرایصادرکننلدگانایرانیچهتسلهیالتی

رادرنظلرگرفتهاید؟
کـه  تفاهم نامـه ای  اسـاس  بـر  و  قبـل  از سـال های 
کشـتیرانی دریـای خـزر بـا سـازمان توسـعه تجـارت 
داشـته اسـت خطـوط منظم کشـتیرانی بـا زمان بندی 
دقیـق حرکـت شـناورها و قیمـت حمـل بـه صرفـه 
و دیگـر تعهـدات الزم بـرای صاحبـان کاال در نظـر 
گرفته شـده اسـت، طـی دو سـال اخیر با توسـعه این 
اقدامات، سـفرهای بیشـتر بـه بنادر بیشـتری را انجام 
می دهیـم. بـه گونـه ای که هشـت تـا 10 سـفر منظم 
و در صـورت تقاضـا حتی بیشـتر طی هر مـاه در حال 

اسـت.  انجام 

بهمن و اسفند  1400شماره  263 8
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هندیهلابلهتازگلیودرراسلتایتوسلعه
فعالیتهایشلاندربنلدرچابهلارمذاکراتی
رابلامقاملاتحملونقللیکشلورازجملله
گلروهکشلتیرانیجمهلوریاسلالمیایران
انجلامدادنلد.بلاتوجلهبلهاینکهشلرکت
کشلتیرانیدریلایخلزردرزمینلهترانزیت
نقشلی جنلوب شلمال- کریلدور در کاال
کلیلدیداردآیامشلارکتیدرایلنمذاکرات

شتید؟ ا د
مـا هم اکنـون نیز کاالهـای صادراتـی و ترانزیتی هند 
را بـه صـورت منظم و از طریـق بنادر انزلی، آسـتارا و 
امیرآبـاد حمـل می کنیـم که بـه صورت روزافـزون در 

حال توسـعه است.
نکتـه ایـن اسـت کـه بـا اوج گرفتـن بحـران جنـگ 
اوکرایـن و روسـیه و کاهش امنیت مسـیر تنگه بسـفر 
تصـور مـا ایـن اسـت کـه حمـل و ترانزیـت کاال از 
طریـق کریـدور شـمال-جنوب و دریـای خـزر تـا 50 
برابـر افزایـش یابد. هنـد یکی از مشـتریان اصلی این 
مسـیر خواهـد بـود. البته ما بـرای ایـن افزایش حجم 
بـار کامـاًل آمـاده هسـتیم و امیدواریـم بنـادر شـمالی 
نیـر بتواننـد بـه موقع بـرای میزبانـی این حجـم از بار 

آمادگـی الزم را کسـب کننـد.
درهمینراسلتاارتباطشلمابادستگاههای
متولیازجملهسلازمانبنلادرودریانوردی،
وزارتخارجلهوگملرکجمهوریاسلالمی

ایرانچگونهاسلت؟
ارتبـاط خوبـی بـا ایـن ارگان هـا داریـم و همکاری هـای 
الزم نیـز در جریـان اسـت. بـا این حـال در بحث گمرک 
و بنـادر نیازمند توسـعه سـامانه های الکترونیک هسـتیم. 
روسـیه  و  قزاقسـتان  بنـادر  و  گمـرکات  درحال حاضـر 
الکترونیک شـده اند، خود ما هم با کمک شـرکت توسـعه 
فّنـاوری اطالعات دریایی کشـتیرانی جمهوری اسـالمی 
ایـران، بارنامـه الکترونیـک صـادر می کنیم. بـا این حال 
هنـوز در بنـادر شـمالی بـا ایـن معضـل روبه رو هسـتیم. 
برنامـه ما در سـال 1401 این اسـت کـه با کمک گمرک 
جمهـوری اسـالمی ایـران و سـازمان بنـادر و دریانوردی 
و حتـی بانـک مرکـزی بحـث بارنامه هـا و درگاه هـای 

پرداخـت الکترونیـک را به ثمر برسـانیم.
خریلد و سلاخت سلفارش بلا رابطله در
شلناورچلهاقداماتلیراصلورتدادهایلد؟

خریـد و سـفارش سـاخت شـناور بـه صـورت مـوازی 
در حـال پیگیـری اسـت. امـا اقـدام مهمـی کـه طـی 
نـاوگان  جوان سـازی  دادیـم  انجـام  جـاری  سـال 
شـرکت کشـتیرانی دریـای خـزر بـا اسـتفاده از یـارد 
خشـک شـرکت صـدرا نـکا بـود. تاکنـون 12 فرونـد 
شـناور بـه این یـارد وارد شـده اند کـه 10 فروند تعمیر 
اساسـی شـده و چهـار فروند نیـز با نظـارت کالس ها 
و شـرکت های رده بنـدی جوان سـازی شـدند که پس 
از صـدور نهایـی گواهی نامه هـای این شـناورها، سـن 
نـاوگان کشـتیرانی دریای خـزر کاهش خواهـد یافت. 
طبق سـند چشـم انداز 1404 نیز بحث سـاخت شـناور 

طبـق برنامـه در حال پیشـرفت اسـت.     

جنـگ  بحـران  گرفتـن  اوج  بـا   
کاهـش  و  روسـیه  و  اوکرایـن 
بسـفر  تنگـه  مسـیر  امنیـت 
تصـور ما این اسـت کـه حمل و 
ترانزیـت کاال از طریـق کریدور 
شـمال-جنوب و دریـای خزر تا 

50 برابـر افزایـش یابـد.

پیلشازایلنطرحلیبلاعنلوان"اسلنپ
دریلای کشلتیرانی درشلرکت کانتینلری"
خلزراجراشلدهبود،ایلنطرحهلماکنون

درچلهوضعیتلیاسلت؟
اسـتان های  در  کاال  صاحبـان  بـرای  امـکان  ایـن 
شـمالی کشـور فراهـم شـده اسـت کـه بـا همـکاری 
جمهـوری  کشـتیرانی  ترکیبـی  حمل ونقـل  شـرکت 
اسـالمی ایـران در دسـترس قـرار دارد. ما با اسـتفاده 
از ترمینال هـای کانتینـری تهـران و مراغـه و دیگـر 
اتصـال  در  شـمالی،  بنـادر  در  مسـتقر  ترمینال هـای 
بـا بنـادر جنوبـی تسـهیالتی را فراهـم کرده ایـم کـه 
کانتینرهـا از بنـادر جنوبی و با اسـتفاده از ترمینال های 
کانتینـری یاد شـده بـه راحتی به دسـت صاحبان کاال 
برسـد. ایـن خدمـات در قزاقسـتان و روسـیه نیـز بـه 
صاحبـان کاال ارائـه می شـود. بـه همیـن علت شـاهد 
کانتینـری  کاالی  حمل ونقـل  هزینه هـای  کاهـش 

. هستیم
خوشبختــــانه استقبــــال از حمل ونقـل کانتینـری 
روزافـزون اسـت. کشـتیرانی دریـای خـزر طی سـال 
99 نسـبت بـه سـال 98 تقریبـًا 60 درصـد افزایـش 
عمکلـرد را در بخـش کانتینری تجربه کرد و در سـال 
جاری نیز نسـبت به سـال قبـل با 75 درصـد افزایش 
بـه رکـورد بی سـابقه ای در ایـن حـوزه دسـت یافتیم.

خطـوط منظـم و برنامه ریـزی شـده کانتینـری و عدم 
افزایـش کرایـه حمـل نسـبت بـه سـال 99 در سـال 
جـاری و بعضًا ارائـه برخی تخفیفات بـه صاحبان کاال 
سـبب شـده اسـت که حمل ونقـل کانتینـری از طریق 
کشـتیرانی دریـای خزر رشـد تصاعدی داشـته باشـد.
طریلق از ایلران صادراتلی محصلوالت
نلاوگاندریلایخزربلهچهمقاصلدخارجی

میشلوند؟ صلادر
به صورت مسـتقیم به کشـورهای روسـیه، قزاقستان، 
آذربایجـان و ترکمنسـتان امـا بـه صـورت ترانزیتـی 
عمـاًل بـه 14 کشـور حـوزه CIS صـادرات در حـال 

اسـت.  انجام 
درحالحاضلرچلهتعلدادکانتینلریخچاللی

دارید؟ اختیلار در
TEU 140 کانتینـر یخچالـی از شـرکت کشـتیرانی 
کشـتیرانی  گـروه  تابعـــه  شـرکت های  از  والفجـر 
جمهـوری اسـالمی ایران اجـــاره کرده ایـم و بیش از 
TEU 100 نیـز از بخش خصوصـی اجاره شـده اسـت 
کـه در صـورت افزایـش تقاضـا قـادر به افزایـش این 

هسـتیم.   تعداد 
تجربلهاسلتفادهازکانتینرهلاییخچالیتا
پیلشازایندربنادرشلمالیفراگیلرنبود.
اثلراسلتفادهازایننلوعکانتینرچلهبود؟

مسـتحضرید که خدمـات حمل کانتینرهـای یخچالی 
در بنـادر شـمالی را کشـتیرانی دریای خزر از دو سـال 
قبـل راه انـدازی کرده اسـت. خوشـبختانه با اسـتقبال 
خـوب صاحبـان کاال، اسـتفاده از ایـن نـوع کانتینر به 
صـورت پدافنـد غیرعامـل بـرای کشـور عمـل کـرد. 
قبـال ًحمـل یخچالـی تنهـا بـا کامیـون میسـر بـود. 

کامیـون  داران عمدتـًا خارجـی نیـز قیمت هـای بـاال 
و دائمـًا در نوسـانی را بـرای حمـل کاالی یخچالـی 
ایرانـی مطالبـه می کردنـد کـه بـا راه اندازی سـرویس 
شـرکت  سـوی  از  یخچالـی  کانتینرهـای  حمـل 
کاهـش  بـه  مجبـور  آنهـا  خـزر،  دریـای  کشـتیرانی 
قیمـت حمـل حتـی تـا 1000 دالر شـدند. در بخشـی 
دیگـر، سـخت گیری ها نسـبت بـه بـار ایرانـی در مرز 
جمهـوری آذربایجـان نیـز کاهـش یافـت. چـرا کـه 
ادامـه آن سـخت گیری ها منجـر بـه تمایـل صاحبـان 
کاال بـه حمـل دریایـی می شـد و مـرز ترانزیتـی آن 

کشـور از رونـق می افتـاد.
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سخنگوورئیسشورایاطالعرسانیدولت:

توسعه سرمایه گذاری در بخش اقتصاد دریا
از اولویت های مهم دولت در سند تحول است

ــط عمومــی هلدینــگ کشــتیرانی  ــه گــزارش رواب ب
جمهــوری اســالمی ایــران، دکترعلــی بهــادری 
ــتیرانی  ــروه کش ــران گ ــا مدی ــدار ب ــی در دی جهرم
بــه  اشــاره  بــا  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
رکوردشــکنی ایــن گــروه طــی ســال 1400 در 
حوزه هــای عملکــردی و درآمــدی، بــه پیــام ُپرمهــر 
ــر معظــم انقــالب در زمــان صــادرات ســوخت  رهب
بــه ونزوئــال ذیــل شــدیدترین فشــار های تحریمــی 
ــادرات  ــه ص ــت: اگرچ ــرد و گف ــاره ک ــمن اش دش
ــک  ــال ی ــور ونزوئ ــه کش ــوخت ب ــای س محموله ه
ــالمی  ــوری اس ــوی جمه ــن از س ــدام غرورآفری اق
ــی رود،  ــمار م ــه ش ــی ب ــه بین الملل ــران در عرص ای

سللخنگوورئیللسشللورایاطالعرسللانیدولللتگفللت:توسللعهسللرمایهگذاریدرتمامللیبخشهللاازجملللهصنعللتکشللتیرانیو
اقتصللاددریللا،علیرغللماینکللهبللهافتخللارآفرینللیمضاعللفمنجللرمیشللود،یکللیازاولویتهللایمهللمدولللتدرسللندتحللول

اسللت.

ــری  ــای دیگ ــن کار معن ــمن، ای ــر دش ــا در نظ ام
یافــت و مفهــوم شکســته شــدن ســد تحریم هــای 

ــرار داد. ــد ق ــورد تأکی ــی را م نفت
ســخنگوی دولــت بــا بیــان اینکــه کشــتیرانی 
جمهــوری اســالمی ایــران همــواره در اولویــت اول 
تحریم هــای غیرقانونــی دشــمنان قــرار داشــته، 
ــا  ــا ب ــد تــالش کــرد ت ــن اســاس بای ــر ای ــزود: ب اف
ــت  ــرای تقوی ــه را ب ــرمایه گذاری، زمین ــعه س توس
ــود. ــم نم ــی فراه ــل دریای ــی حمل و نق ــاوگان مل ن
چنیــن  علی رغــم  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
گــذاری،  ســرمایه  در  بی بدیلــی  ظرفیت هــای 
متأســفانه در جهــت توســعه بخــش دریایــی کشــور 

ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــه اس ــورت گرفت ــی ص کوتاه
یکــی از اولویت هــای مهــم دولــت در تدویــن 
ــت«، ســرمایه گذاری مســتقیم و  »ســند تحــول دول
ــه  ــی ب ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــت س ــا هدای ی

ــت. ــاد دریاس ــمت اقتص س
رئیــس شــورای عالــی اطــالع رســانی دولــت خاطــر 
ــت کشــتیرانی و  ــران صنع ــرای مدی ــرد: ب نشــان ک
بخــش دریایــی کشــور بــه ویــژه گــروه کشــتیرانی 
ــه  ــد را دارم ک ــن نوی ــران ای ــوری اســالمی ای جمه
ــت  ــی و هم ــادی کنون ــداوم روش جه ــا ت ــر ب اگ
مضاعــف، حرکــت کننــد، دولــت حمایــت جــدی از 

ــد آورد. ــل خواه ــه عم ــا ب ــن بخش ه ای

پرونده ویژه
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ــانی در  ــات رس ــیر خدم ــه مس ــود، ب ــی خ بین الملل
عرصه هــای مختلــف تجــاری ادامــه داده؛ هــر چنــد 
در بخــش مــراودات مالــی بــا موانعــی روبــه رو اســت 
ــا  ــع آنه ــال رف ــف، در ح ــیوه های مختل ــا ش ــه ب ک

می باشــد.
ــت  ــه جه ــه داد: ب ــی ادام ــدرس خیابان ــدس م مهن
ــی  ــارت دریای ــه تج ــال در عرص ــه امس ــی ک رونق
اســالمی  جمهــوری  کشــتیرانی  گــروه  داد،  رخ 
ــروش را طــی  ــزان ف ــران توانســت بیشــترین می ای
ــد؛ ضمــن اینکــه در  ــه کن ســال های گذشــته تجرب
ــز، ســال بســیار  ــری نی حــوزه حمــل و نقــل کانتین
خوبــی را پشــت ســر گذاشــته و توانســتیم 26 
ــورد  ــه رک ــم ک ــا کنی ــن کاال را جابه ج ــون ت میلی
ــای 45  ــه معن ــری محســوب می شــود و ب ــی نظی ب
درصــد رشــد در جابه جایــی کاال نســبت بــه ســال  

ــت. 99 اس
کشــتیرانی  گــروه  اولویت هــای  از  یکــی  وی 
جمهــوری اســالمی ایــران را نوســازی نــاوگان 
دانســت و گفــت: امــروز اگرچــه بــا محدودیت هایــی 
در حــوزه خریــد شــناور مواجــه هســتیم؛ ولــی 
تــالش کرده ایــم تــا تحریم هــا و محدودیت هــا 
ــه  ــوی ادام ــه نح ــود ب ــت خ ــه فعالی را دور زده و ب
دهیــم کــه رکورد هــای درخشــانی بــه ثمــر برســد.
ــان اینکــه امــروز  ــا بی ــی ب مهنــدس مــدرس خیابان
خارجــی  طرف هــای  برخــی  هســتیم  شــاهد 
ــتند،  ــرات هس ــه مذاک ــر نتیج ــه منتظ ــان ک همچن
ــز  ــتیرانی نی ــروه کش ــا گ ــکاری ب ــه هم ــتاق ب مش
ــتیرانی  ــروه کش ــه گ ــرد: البت ــح ک ــتند؛ تصری هس
جمهــوری اســالمی ایــران فرامــوش نمی کنــد کــه 
بســیاری از ایــن شــرکت ها بــه خصــوص در حــوزه 
ــای ســال 2018،  ــد از تحریم ه ســاخت کشــتی، بع
منابــع مالــی را کــه قــرار بــود بــه صــورت فاینانــس 
ــه یکبــاره متوقــف کــرده  ــد، ب در اختیــار مــا بگذارن
و درخواســت تســویه کامــل مطالبــات خــود را 
نمودنــد؛ بنابرایــن هــر شــخصی کــه در ایــن دوران 
ــه کشــتیرانی  ــا مجموع ــکاری ب ــه هم ــد ب عالقه من

ــد. ــه تعهــدات خــود عمــل کن ــد ب باشــد بای

دکترعلیبهادریجهرمی:

بللرایمدیللرانصنعتکشللتیرانی
وبخللشدریایللیکشللوربلله
ویللژهگللروهکشللتیرانیجمهوری
اسللالمیایللرانایللننویللدرا
دارمکللهاگللربللاتللداومروش
جهللادیکنونللیوهمللتمضاعف،
حرکللتکننللد،دولللتحمایتللی
جللدیازایللنبخشهللابلله

عملللخواهللدآورد.

ــبی در  ــاخت مناس ــه زیرس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــرای توســعه هــر چــه  صنعــت کشــتیرانی کشــور ب
بیشــتر موجــود اســت، گفــت: صنعــت کشــتیرانی به 
علــت پیشــرو بــودن می توانــد بــه پیشــران صنایــع 
ــت  ــنهاد دول ــن پیش ــود؛ بنابرای ــدل ش ــز ب ــر نی دیگ
ــن صنعــت از  ــدرکاران ای ــن اســت کــه دســت ان ای
ــره  ــور به ــان کش ــش بنی ــای دان ــت گروه ه ظرفی
بیشــتری بگیرنــد؛ ضمــن اینکــه دولــت نیــز تــالش 
ــش  ــرکت های دان ــور ش ــۀ حض ــرد زمین ــد ک خواه
ــا  ــه ســمت بخــش دری بنیــان را هــر چــه بیشــتر ب
ــر چــه بیشــتر  ــا شــاهد توســعه ه ــد ت فراهــم نمای
ــی  ــا اســتفاده از توانمندی هــای داخل ــن بخــش ب ای

باشــیم.
دکتــر بهــادری جهرمــی یکــی از اولویت هــای دولت 
ــق بخشــیدن  در توســعه تجــارت و صــادرات را رون
ــی در کشــور دانســت و  ــای حمل ونقل ــه کریدور ه ب
ــا از  ــتا برخــی حمایت ه ــن راس ــت در ای ــزود: دول اف
ــه اســت. ــه را در نظــر گرفت ــه تخصیــص یاران  جمل
 وی بــا تأکیــد بــر ســرمایه گذاری هــر چــه بیشــتر 
در بخــش دریــا و صنعــت کشــتیرانی کشــور، تصریح 
کــرد: صنعــت کشــتیرانی کشــور ذیــل تحریم هــای 
ظالمانــه و غیرقانونــی افتخــار آفرینــی کــرده اســت 
ــه  ــر چ ــرمایه گذاری ه ــه س ــم ک ــن معتقدی بنابرای
ــی  ــار و غرورآفرین ــه افتخ ــوزه ب ــن ح ــتر در ای بیش

بیشــتر منجــر خواهــد شــد.
رکلللللوردهایدرخشللللانکشللتیرانی
جمهللوریاسللالمیایللراندرحللوزهحمللل

بللارعلیرغللمتحریمهللایسللخت
در ادامــۀ دیــدار ســخنگوی دولــت و مدیــران گــروه 
کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران، نائــب رئیــس 
هیئــت مدیــره و مدیرعامــل گــروه  کشــتیرانی 
ــه  ــه ب ــی ک ــران در گزارش ــالمی ای ــوری اس جمه
ــم  ــت: علی رغ ــرد؛ گف ــه ک ــت ارائ ــخنگوی دول س
ــتیم  ــه هس ــا مواج ــا آنه ــه ب ــکالت ک ــه مش هم
در  را  خوبــی  رکورد هــای  کــه  شــدیم  موفــق 
ــالمی  ــوری اس ــتیرانی جمه ــروه کش ــه گ مجموع

ــانیم. ــت برس ــه ثب ــران ب ای
ــان  ــا بی ــی ب ــدرس خیابان ــا م ــدس محمدرض مهن

ــردی و  ــورد عملک ــاری رک ــال ج ــی س ــه ط اینک
درآمــدی چندیــن ســاله گــروه کشــتیرانی جمهــوری 
ــرد:  ــان ک ــد، خاطرنش ــا ش ــران جابه ج ــالمی ای اس
کشتیـــــرانی  گــروه  تحریم کننــده  کشــور های 
ــف  ــای مختل ــران در حوزه ه ــوری اســالمی ای جمه
بــه دنبــال ایجــاد محدودیت هــا بــر ســر راه فعالیــت 
و توســعه ایــن نــاوگان هســتند کــه خوشــبختانه بــا 
ــرکت،  ــن ش ــدوم ای ــران خ ــان و مدی ــت کارکن هم

ــه نتیجــه برســند. ــون نتوانســتند ب تاکن
ــتیرانی  ــه کش ــال مجموع ــن ح ــا ای ــزود: ب وی اف
ــت  ــطه ماهی ــه واس ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه
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مدیرعامـل سـازمان بنـادر و دریانوردی با بیـان اینکه 
در راسـتای سیاسـت ارتبـاط بـا کشـور های همسـایه 
بایـد بتوانیـم تبادل تجـاری را افزایش دهیـم، تصریح 
کـرد: دریـای خزر بسـتر بسـیار مناسـب بـرای تبادل 

تجـاری با کشـور های همسـایه اسـت.
از  بازدیـد  در  صفایـی  علی اکبـر  مانـا،  گـزارش  بـه 
مجتمـع بنـدری انزلـی در جمـع خبرنـگاران، اظهـار 
ایجـاد  بنـادر شـمالی ظرفیت هـای خوبـی  کـرد: در 
شـده و در رابطـه با آنچـه که در اولویت بنادر شـمالی 

بـوده رونـق ترافیـک کاال بـه ایـن بنـادر اسـت.
وی افـزود: همـه تالش ما این اسـت که بـا ارتباطاتی 
کـه بـر حسـب سـفر ریاسـت  جمهور بـه کشـورهای 
غـرب  حتـی  و  شـمال  همسـایگان  و  خـزر  حاشـیه 
دریـای خـزر ایجـاد شـده، بتوانیـم رونق اقتصـادی و 
تبـادل تجاری داشـته باشـیم و این باعـث رونق بنادر 

و اسـتفاده بهینـه از بنادر شـود.
صفایـی گفت: در همین راسـتا اقداماتـی برای افزایش 
ظرفیـت نگهـداری کاالهای اساسـی به صورت سـیلو 
انجـام شـده و در آینـده نزدیک ظرفیت های سـیلوی 
بندرانزلـی بـه 200 هـزار ُتـن خواهـد رسـید و بسـتر 
ورود هرچـه بیشـتر کاالهـای اساسـی بـه کشـور بـه 

ویژه در شـمال کشـور خواهـد بود.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی و مدیرعامـل سـازمان 
بنـادر و دریانـوردی عنـوان کرد: یکی از سیاسـت های 
دولـت اسـتفاده بیشـتر و بهینه تر از ریـل و حمل ونقل 
چندوجهـی اسـت کـه بـه خاطـر مزیت هـای خیلـی 
زیـادی کـه بندرانزلـی دارد و یکـی از بنـادر تاریخـی 
و ُپرسـابقه ماسـت، سـهم خیلـی خوبـی در تجـارت 
بـه ویـژه در شـمال کشـور داشـته  خارجـی کشـور 
اسـت. مـا تالش داریـم بندرانزلـی هم بـه ریل وصل 
شـود و افزایـش نـاوگان در دریای خزر داشـته باشـیم 
بـه خصـوص در حوزه کشـتی های رو-رو که شـرایط 
حمل ونقـل  و  کانتینـری  حمل ونقـل  بـرای  مناسـب 

ترکیبـی و چندوجهـی ایجـاد می کنـد.
صفایـی تأکید کـرد: بندرانزلی ظرفیت های اسـکله ای 
خوبـی دارد و آنچـه کـه باید انجام شـود مباحث رونق 
تجاری اسـت تـا بتوانیـم ترافیـک کاال از بندرانزلی و 

بـه بالعکـس را افزایش دهیم.
مدیرعامـل سـازمان بنادر و دریانـوردی اضافه کرد: در 
حـوزه صـادرات، کارهـای خوبـی در بندرانزلـی انجام 
شـده و شـاهد هسـتیم آهـن آالت و میلگـرد در حـال 

صـادرات اسـت؛ یـک زمانـی بندرانزلـی محـل ورود 
آهـن آالت بـود ولی اکنون صـادرات آهـن آالت انجام 
می دهـد و ایـن یـک خبـر خوب بـرای اقتصاد کشـور 

ست. ا
صفایـی بـا بیـان اینکـه بایـد تـالش کنیـم بـا ایـن 
سیاسـتی کـه در ارتباط با کشـورهای همسـایه داریم 
بتوانیـم تبادل تجـاری را افزایش دهیـم، تصریح کرد: 
دریای خزر بسـتر بسـیار مناسـب برای تبـادل تجاری 

بـا کشـورهای همسـایه اسـت و همسـایه های خوبی 
سـفرهای  شهرسـازی  و  راه  وزیـر  و  دولـت  داریـم. 
خوبی به کشـورهای حاشـیه خزر داشـتند و امیدواریم 
رونـق تجـاری و افزایـش تخلیه و بارگیری و اشـتغال 

بـرای بندرانزلی داشـته باشـیم.
بررسـی  حـال  در  تجهیـزات  بحـث  در  گفـت:  وی 
هسـتیم تـا ببینیم چه نـوع تجهیزاتی مورد نیاز اسـت 
و زمینـه حضـور بخـش خصوصی هـم در ایـن زمینه 

ایجاد شـده اسـت.
تأکیـد  دریانـوردی  و  بنـادر  سـازمان  مدیرعامـل 
کـرد: یکـی از توان هـای مـا کـه اکنـون در شـرکت 
کشـتیرانی دریـای خزر وجود دارد کشـتی های رو_  رو 
اسـت و در حـال رایزنـی با بخش خصوصـی در بحث 
سـرمایه گذاری فعاالنـه در خصـوص کشـتی رو_ رو 
هسـتیم و سـازمان بنـادر و دریانـوردی هـم از محـل 
وجـوه اداره شـده خود جهـت ایجاد نـاوگان رو-رو در 

دریـای خـزر تـالش می کنـد.
صفایـی یـادآور شـد: بـا ورود این نـاوگان قطعًا بسـتر 
مناسـبی بـرای حمـل کاال بـا کامیـون و کانتینـر و یا 
بـه  و می توانیـم  فراهـم می شـود  کانتینـر یخچالـی 
سـرعت بارگیـری و تخلیـه کاال را در مقصـد نهایـی 
داشـته باشـیم. ایـن یـک زنجیـرۀ مهـم در افزایـش 
ترافیک کاال از بندرانزلی اسـت که در سیاسـت کالن 
سـازمان بنـادر و دریانـوردی اسـت و حتمـًا توسـعۀ 

نـاوگان را پیگیـری می کنیـم.

مدیرعاملسازمانبنادرودریانوردیعنوانکرد؛

    تالش برای اتصال بندرانزلی به ریل 
و افزایش ناوگان در دریای خزر

 یکـی از تــــوان های مـا کـه 
اکنون در شـرکت کشـتیرانی 
دریــــای خـــزر وجود دارد 
کشتــــی های رو_  رو اسـت 
و در حـــــال رایزنــــی بـا 
بحـث  در  خصوصـی  بخـش 
فعاالنه  ســـرمایــــه گذاری 
در خصـوص کشـتی رو_ رو
بنـادر  سـازمان  و  هسـتیم 
محـل  از  هـم  دریانـوردی  و 
وجوه اداره شـده خـود جهت 
در  رو  رو_  نـاوگان  ایجـــاد 
دریای خـــزر تـاش می کند.

پرونده ویژه
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پرونده ویژه

رویکـرد سـازمان بنـادر و دریانـوردی در راسـتای توسـعه 
همکاری هـای مشـترک اقتصـادی از مسـیر دریایـی و 
بنـدری بـا کشـور های حاشـیه دریـای خـزر، آورده مالـی 
توسـعه  همیـن جهـت  بـه  دارد،  ایـران  اقتصـاد  بـرای 
حمل ونقـل دریایـی در خـزر، برگ برنـده ایـران در تعامل 
اسـت. بـا کشـور های حاشـیه دریـای خـزر  اقتصـادی 
در رابطـه بـا ضرورت توسـعه روابط تجـاری و اقتصادی با 
کشـورهای همسـایه و به ویژه کشـورهای حاشـیه دریای 
خزر و رویکرد سـازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر اسـتفاده 
از ظرفیت هـای دریایـی و بندری ایـران باید گفت ظرفیت 
بنـادر شـمالی ایـران درحال حاضر معـادل 30 میلیـون ُتن 
اسـت کـه از ایـن میـزان تنها پنـج میلیـون ُتـن آن مورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد و بایـد اذعان کـرد که تنهـا از 20 
درصـد ظرفیت این بنادر بهره مند شـده ایم. امیـدوارم پس 
از فروکـش کـردن کرونا مجدداً شـاهد رونـق فعالیت های 
اقتصـادی باشـیم و بایـد بـه نحـو مطلـوب از ظرفیـت 

ترانزیتـی دریای خزر اسـتفاده کنیم.
 مسـیر انتقـال کاال از مناطـق مرکـزی یـا شـمالی چیـن 
بـه بنـادر جنوبـی این کشـور و پـس از آن بـه بندرعباس 
حـدود 30 روز زمـان می بـرد، امـا اگـر بتوانیم ایـن کاالها 
را از طریـق ریـل بـه قزاقسـتان و پـس از آن بـه بنـادر 
شـمالی ایـران منتقـل کنیـم بـا کاهـش 15 روزۀ زمان و 
کاهـش هزینه هـای حمل ونقـل مواجـه خواهیـم شـد.

حمل و نقـل در دریـای خـزر به عنـوان راه تنفـس تجارت 
خارجـی و حمل و نقـل بین المللـی ایـران به شـمار می رود 
و بـرگ برنـده کشـور در تعامـل اقتصـادی با کشـورهای 
حاشـیه دریـای خـزر اسـت کـه می توانـد بـرای ایـران 
امتیـازات اقتصـادی  مختلفی اعم از امضـای توافق نامه ها 
و همکاری هـای مشـترک اقتصـادی را بـه دنبـال داشـته 

باشد .
 به هرحـال باید از ظرفیت شـرکت کشـتیرانی دریای خزر 
و ظرفیت شـناورهای رو - رو به بهترین شـکل در راستای 

توسـعه حمل و نقـل ایـران در دریـای خـزر اسـتفاده کنیم. 
قرار گرفتن در مسـیر کریدور شـمال-جنوب یک ظرفیت 
اقتصـادی ویـژه برای ایران به شـمار مـی رود و با توجه به 
اینکه کشـورهای همسـایه مایل هسـتند از بنادر شـمالی 
ایـران بـه منظـور انتقـال کاال اسـتفاده کنند بایـد بتوانیم 
از ظرفیـت ایـن بنـادر بـه نحـو مطلـوب در جهـت رونق 

اقتصادی کشـور بهره مند شـویم.
 بـا توجه بـه اینکه سـرمایه گذاری خوبی در بنادر شـمالی 
ایران از سـوی سـازمان بنـادر و دریانـوردی صورت  گرفته 
اسـت لـذا باید بتوانیم از این پتانسـیل و ظرفیـت دریایی و 
بندری شـمال کشـور استفاده کنیم. رویکرد سـازمان بنادر 
و دریانـوردی در راسـتای توسـعه همکاری های مشـترک 
اقتصادی از مسـیر دریایی و بندری با کشـورهای حاشـیه 
دریـای خـزر قابـل تقدیر اسـت و به طور حتـم آورده مالی 
و اقتصـادی مطلوبی برای کشـور به دنبال خواهد داشـت.

توسعه حمل ونقل دریایی ایران در دریای خزر  
برگ برنده اقتصادی در تعامل با همسایگان

       ]  سیدعلی حسینی [            ] رئیس  کمیسیون حمل ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران [     

بـر نقش آفرینـی  بنـادر و دریانـوردی همـواره  سـازمان 
مناسـب ایـران در کریـدور شـمال- جنـوب تأکید داشـته 

ست. ا
در رابطـه بـا ضرورت توسـعه روابط تجـاری و اقتصادی با 
کشـورهای همسـایه و به ویژه کشـورهای حاشـیه دریای 
خـزر و رویکـرد سـازمان بنـادر و دریانـوردی مبنـی بـر 
اسـتفاده از ظرفیت هـای دریایـی و بنـدری ایـران در ایـن 
راسـتا، گفـت: توسـعه روابط تجـاری با کشـورهای عضو 
اتحادیـه اوراسـیا از جملـه کشـورهای حـوزه دریـای خزر، 
اقدامـی مؤثر در جهت مقابله با تحریم های ظالمانه اسـت 
و ایـن بسـتر فراهـم می شـود تا ایـران نقـش ُپررنگ تری 
در اقتصـاد قابل توجـه کشـورهای عضـو اتحادیه اوراسـیا 

داشـته باشد.
 از سـوی دیگـر بـا توسـعه روابـط تجـاری با کشـورهای 
حاشـیه خزر، کریدور ترانزیتی شـمال- جنـوب نیز تقویت 
می شـود و امـکان دسترسـی بـه بـازار شـرق اروپـا بـرای 

ایـران مهیا خواهد شـد.
 لـزوم توجه به حضور کشـورهای مهمی مانند روسـیه در 

مجـاورت دریـای خزر، پتانسـیل اقتصـادی دریـای خزر و 
زیرسـاخت های بندری ایجاد شـده در حاشـیه جنوبی این 
دریـا باید بـه عنوان راهبـرد جدی برای افزایـش مبادالت 
تجاری کشـور مـورد توجه قرار گیرد تا از طریق آن سـهم 
ایـران در دریای خزر در مقوله کشـتیرانی و تجارت دریایی 
افزایـش پیدا کند. البته ممکن اسـت از طریـق دریای خزر 
و از مسـیر کانال ولگا -  دن به آب های آزاد در دریای سـیاه 
راه پیـدا کـرد، ایـن اتفـاق نشـان دهندۀ نقش اسـتراتژیک 
کشـور در مسـیر کریدورهـای بین المللـی موجـود خواهد 
بـود و در صـورت اسـتفاده بهینـه از ظرفیت هـای دریایی 
و بنـدری در شـمال کشـور، زمینـه رونـق فعالیت هـای 

ترانزیتـی نیز فراهم می شـود.
 یکـی از پتانسـیل های بالقـوه ای که در دریـای خزر وجود 
دارد، موضوع گردشـگری دریایی و تردد مسـافر بین بنادر 
حاشـیه این دریاسـت کـه می توانـد ارزآوری خوبـی برای 

کشـور به همراه داشـته باشد.
 رویکـرد سـازمان بنـادر و دریانوردی در توسـعه همکاری 
اقتصـادی بـا کشـورهای همسـایه از جملـه کشـورهای 

راهبرد افزایش سهم کشتیرانی و تجارت 
دریایی ایران در دریای خزر

       ]  امیرعابدی  [                      ] رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان  [                

شـمالی دریـای خـزر با توجـه بـه ظرفیت هـای دریایی و 
بندری کشـور اسـت. در این ارتباط توسـعه پسـکرانه های 
بندری، افزایش ظرفیت بنادر شـمال کشـور و بـه روزآوری 
تجهیـزات تخلیـه و بارگیـری ایـن بنـادر، همـواره جـزء 
برنامه های سـازمان بنادر و دریانوردی کشـور بوده اسـت.

 در جهـت توسـعه همـکاری اقتصـادی بـا کشـورهای 
همسـایه؛ سـازمان بنـادر و دریانـوردی اکثـر بنادر شـمال 
کشـور را بـه منطقه ویژه اقتصـادی یا مناطـق آزاد بندری 
تبدیـل کرده اسـت تا فـارغ از قوانین و مقررات سـرزمینی 
به توسـعه تجارت با کشـورهای همسایه شـمالی بپردازد.

 درحال حاضـر سـازمان بنـادر و دریانـوردی بـه منظـور 
نقش آفرینـی مناسـب در توسـعه همـکاری اقتصـادی بـا 
کشـورهای همسـایه، در صدد ایجاد زیرسـاخت های الزم 
بـرای توسـعه حمل ونقل چندوجهی اسـت به طـوری که 
اسـکله های رو_ رو، ریلـی و خودرویـی در بنـادر شـمالی 
و  تهیـه  بـرای  تمهیداتـی  و  بـوده  بهره بـرداری  آمـاده 

بهره بـرداری از کشـتی رو-رو اندیشـیده شـده اسـت.
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قزاقستان پل توسعه ترانزیت کاال
از آسیا به اروپا با محوریت دریای خزر

       ] کاپیتان علی محمدی دوم [                                           ] نماینده شرکت کشتیرانی دریای خزر در بندر آکتایو قزاقستان [                                     

بنـدر آکتـاو در غـرب کشـور قزاقسـتان و در مرکزیت 
اسـتان مانگسـتاو و در سـواحل شـرقی دریـای خـزر 
بـه عنـوان مهم تریـن بنـدر قزاقسـتان مناسـب ترین 
وضعیـت را بـرای حمل ونقـل محموله هـای گوناگون 
کاالهای خشـک، نفت خـام و محصوالت پتروشـیمی 

داراست. را 
ایـن منطقـه دارای 25 درصـد محصـوالت نفتـی و 
فلـزی  اسـترونتیوم)عنصر  محصـوالت  درصـد   100
در المپ هـای نـوری( و همچنیـن معـادن فسـفات، 
منگنـز، اورانیـوم، گاز و زغال سـنگ می باشـد. بنـدر 
آکتـاو به نحوی طراحی شـده اسـت که مناسـب ترین 
وضعیـت را بـرای حمل ونقـل محموله هـای گوناگون 

دارد.
 ایـن بنـدر بعـد از طـرح توسـعه بـه دو بنـدر قدیـم 
و جدیـد کـه در کنـار یکدیگـر قـرار دارنـد، تقسـیم 
شـد. کـه در بنـدر جدید دو اسـکله بـرای محصوالت 
گوناگـون و یـک اسـکله برای غـالت در نظـر گرفته 
شـد. بنـدر قدیـم شـامل هشـت اسـکله فعـال اسـت 
کـه چنـد اسـکله ویـژه بارگیـری محصـوالت نفتـی 
دارد و سـه اسـکله بـزرگ بـرای بارگیـری و تخلیـه 
محموله هـای غیرنفتـی دارد. در ایـن بنـدر بیـش از 
2500 مترمربـع انبـار سرپوشـیده و بالـغ بـر 90 هـزار 
انبـار فضـای بـاز وجـود دارد. اسـکله های  مترمربـع 
بارگیـری ویژه محصـوالت نفتی ظرفیـت بیش از 12 

میلیـون ُتـن دارد.
بنـدر آکتـاو متصـل بـه ریل هـای راه آهـن سراسـری 
از کنـار کشـتی می باشـد کـه از مزیت هـای ایـن بندر 
به شـمار مـی رود. عـالوه بـر ایـن وجـود انبـار غالت 
بـا ظرفیـت بیـش از 900 هـزار ُتـن در سـال همـراه 
دیگـر  از  انحصـاری  تخلیـه  و  بارگیـری  اسـکله  بـا 
عـالوه  می باشـد.  بنـدر  ایـن  مثبـت  ویژگی هـای 
بنـدر کوریـک در 140 کیلومتـری  بـر مـوارد فـوق 
جنـوب شـهر آکتاو قـرار دارد کـه دارای اسـکله برای 
پهلودهـی کشـتی های رو_رو می باشـد کـه در طـرح 
توسـعه آن ایجـاد اسـکله بـا تجهیـزات بارگیـری و 
تخلیـه محصـوالت گوناگـون بـه وجـود خواهـد آمد.

روسـیه،  چیـن،  کشـورهای  بـا  قزاقسـتان  کشـور 
همسـایه  ترکمنسـتان  و  ازبکسـتان  قرقیزسـتان، 
کشـورهای  بـه  خـزر  دریـای  طریـق  از  کـه  اسـت 
روسـیه، آذربایجـان و ایـران متصـل می باشـد که  این 
مزیـت، قزاقسـتان را بـه مثابـه پلـی در میـان آسـیا و 

اروپـا )اورسـیا( قـرار داده اسـت. ایـن کشـور از جمله 
کشـورهای آسـیای میانـه اسـت کـه در سـالیان اخیر 
تـالش کـرده اسـت تـا نقـش و سـهم بیشـتری در 
بازی هـای سیاسـی و اقتصـادی منطقه داشـته باشـد.

پایهگذاراتحادیهاقتصادیاوراسیا
اتحادیـه  پایه گـذار  کشـورهای  از  یکـی  قزاقسـتان 
اقتصـادی اوراسیاسـت کـه برخـی کشـورهای دیگـر 
نظیـر روسـیه، بـالروس و قرقیزسـتان نیـز عضـو آن 
هسـتند. بـا توجه به مـوارد فوق و ظرفیـت حمل و نقل 
ریلـی ایـن کشـور، می تـوان از بنـدر آکتـاو به عنـوان 
پلـی در زمینـه توسـعه ترانزیت کاال از آسـیای دور در 
چیـن  بـه اروپـا از طریق راه آهـن و حمل ونقل دریایی 

از طریـق دریـای خـزر بـه اروپـا یـاد کرد.
هم اکنـون ترانزیـت کاال از طریـق مـوارد ذکـر شـده 
بنـدر  بـه  قزاقسـتان  راه آهـن  طریـق  از  و  چیـن  از 
آکتـاو و بعـد از طریـق حمـل دریایـی در دریـای خزر 
بـه کشـورهای روسـیه و آذربایجـان و بعـد تـا بنـدر 
پوتـی گرجسـتان بـه اروپـا انجـام می گیرد.همچنیـن 
درحال حاضـر مسـیر جایگزیـن آذربایجـان بـه ترکیـه 

و سـپس اروپـا نیـز وجـود دارد.
ترانزیـت کاال از طریـق بنـدر آکتـاو بـه بنادر شـمالی 
ایران و سـپس کشـور عراق و ترکیه صـورت می گیرد 
کـه بـا توجـه بـه ظرفیـت و قابلیت های کشـورمان و 
همچنیـن شـرکت کشـتیرانی دریـای خـزر، میـزان 

قابل توجهـی نیسـت.
نمایندگـی شـرکت کشـتیرانی  راسـتا دفتـر  ایـن  در 
دریـای خـزر در آکتـاو بـا دسـتورات و رهنمودهـای 
مدیریـت ارشـد گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی 
کشـتیرانی  شـرکت  مدیرعامـل  همچنیـن  و  ایـران 
دریـای خـزر تمامـی تـالش خـود را در راه افزایـش 
حداکثـری ایـن امر کـه ترانزیت کاال از بنـدر آکتاو به 
بنادر شـمالی و سـپس کشـور عـراق و ترکیـه صورت 
گیـرد، معطـوف داشـته اسـت کـه بـا حمایـت بیشـتر 
امیدواریـم.  بـه گسـترش آن  و رفـع موانـع موجـود 
البتـه ایـن امـر توسـط رایزنـی بـا صاحبـان کاال و 
معرفـی پتانسـیل و مزیت هـای حمل توسـط شـرکت 
کشـتیرانی دریای خـزر و امکانات بالقوه آن در شـرف 

اسـت. انجام 
نقلششلرکتکشلتیرانیدریلایخلزردر

قزاقسلتان
شـرکت کشـتیرانی دریـای خزر یـک دفتـر نمایندگی 

در بنـدر آکتـاو قزاقسـتان دارد کـه کلیـه امـور مربوط 
توسـط  بنـدر  ایـن  از  کاال  صـادرات  و  واردات  بـه 
کشـتی های کشـتیرانی دریـای خـزر زیـر نظـر ایـن 
دفتـر و بـا هماهنگی بـا دفتر مرکزی شـرکت در بندر 

انزلـی صـورت می گیـرد.
ایـن دفتـر تمامـی امـور مربـوط بـه مشـتریان و تجار 
ایرانـی و قـزاق در شـهر آکتـاو در زمینـه حمـل کاال 
و امـور مربـوط بـه آن  توسـط کشـتی های شـرکت 
کشـتیرانی دریـای خـزر را عهـده دار بوده و ایـن امور 
توسـط خطـوط منظم کشـتیرانی که توسـط همکاران 
می شـود،  مدیریـت  و  هماهنـگ  مرکـزی  دفتـر  در 

انجـام می شـود.
تعامـل بـا مشـتریان و هماهنگـی امـور مربـوط بـه 
بازاریابـی و حفـظ شـرایط ایمـن و رقابتـی بـرای آنها 
کشـتیرانی  شـرکت  کلـی  سیاسـت های  راسـتای  در 
زمینه هـای  گسـترش  و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
ایـن دفتـر در  از سـرفصل های کاری  ترانزیـت کاال 

بنـدر آکتـاو می باشـد.
نفـت و محصوالت کشـاورزی و معدنی شـاکله اصلی 
اقتصـاد قزاقسـتان را تشـکیل می دهـد. از طرفـی این 
کشـور نیازهـای وارداتـی مختلفـی دارد کـه بیشـتر 
و  غذایـی  حوزه هـای  برخـی  و  صنعتـی  زمینـه  در 

کشـاورزی اسـت.
جـزو  اروپایـی  کشـورهای  برخـی  و  چیـن  روسـیه، 

پرونده ویژه
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شـرکای تجاری اصلی این کشـور محسوب می شوند. 
بـه طـور کلـی بخش زیـادی از تجـارت قزاقسـتان با 
کشـورهای همسـایه خـود صـورت می گیـرد. روسـیه 
اصلی تریـن نقـش را در تأمیـن کاالهـای وارداتی این 
کشـور داشـته که نشـان از وابسـتگی اقتصادی آن به 

دارد. روسیه 
طبـق آمارهـای جهانـی حـدود 40 درصـد از نیازهای 
وارداتـی قزاقسـتان توسـط روسـیه تأمیـن شـده کـه 
آمـار قابل توجهـی اسـت. بعـد از کشـور روسـیه چین 
بیشـترین نقش را در واردات این کشـور داشـته است.

دسترسـی بـه دریای خزر و حضور شـرکت کشـتیرانی 
دریـای خـزر بـا دارا بـودن 23 فرونـد کشـتی مجهـز 
بـرای حمـل کاالهـای مختلـف ایـن امـکان ویـژه را 
بـرای تجـار ایرانـی فراهم کـرده اسـت تا با اسـتفاده 
از ایـن فرصت و ارسـال محصـوالت صادراتـی ایران 
بـه ایـن کشـور از ایـن فرصت بالقـوه نهایت اسـتفاده 

را داشـته باشند.
در حـوزه صـادرات قزاقسـتان، این کشـور تـا حدودی 
جهت گیری به سـمت غرب و کشـورهای اروپایی دارد 
هـر چنـد بـاز هـم روسـیه و چیـن نقـش قابل توجهی 
در ایـن خصـوص دارنـد. چرا کـه کشـورهای اروپایی 
معمـواًل بـه نفـت و گاز و مـواد خام معدنی قزاقسـتان 
نیـاز مبرم دارند. از طرفی قزاقسـتان کشـوری نیسـت 
کـه از لحـاظ صنعتـی بسـیار پیشـرفته باشـد و ایـن 
موضـوع باعث شـده اسـت تـا بـه واردکننده بسـیاری 

 . می شـود
همچنیـن این شـرکت با درایـت مدیریـت عامل خود 
اقـدام بـه برقـراری خطـوط منظـم کانتینـری از بنادر 
ایـران به قزاقسـتان کـرده که باعث حمل ونقل آسـان 
و ایمـن و سـریع محصـوالت می باشـد. امیـد اسـت 
بـا تـدوام ایـن امـر و اسـتقبال تجـار تـا حدود بسـیار 
زیـادی به سـرعت و ایمنـی حمل محصـوالت کمک 
شـده و منطبـق بـا اسـتانداردهای جهانـی حمل ونقل، 
گامـی به سـوی تسـریع صـادرات برداریـم. همچنین 
امیـدوارم کـه نهادهای مختلـف در امر صـادرات کاال 
راه حـل  در  دقیق تـر  برنامه ریـزی  بـا  قزاقسـتان  بـه 
مشـکالت صادرکننـدگان و کاهـش هزینـه صـادرات 
کمـک شـایانی بـه تجـار و صـادرات کشـور انجـام 
دهنـد. مـواردی از قبیـل کاهـش تعرفه هـای گمرکی 
و بنـدری، پاییـن آوردن قیمـت تمام شـده در ایران و 
مشـوق های صادراتـی دیگـر کمک بسـیار شـایانی را 

درایـن امـر خواهـد کرد.
در پایـان از مدیریت ارشـد گروه کشـتیرانی جمهوری 
اسـالمی ایران و مدیرعامل شرکت کشـتیرانی دریای 
خـزر کمـال تشـکر را دارم کـه بـا حمایت خـود باعث 
دلگرمـی مـا بـوده و تمامـی همـکاران زحمتکـش و 
دلسـوز ایـن شـرکت که بـا تـالش شـبانه روزی خود 
مانند سـربازان خط مقـدم جبهه اقتصادی،  شـبانه روز 

در ایـن امر حضـور دارند.

از تجهیـزات صنعتـی تبدیل شـود.
بنابـر آمارهـای جهانـی به طـور میانگین طی10 سـال 
گذشـته معمـواًل رونـد صـادرات ایـران به قزاقسـتان 
رو بـه پیشـرفت بـوده هـر چنـد در برخـی از سـال ها 
به دالیـل مختلفـی نیز اُفت محسوسـی داشـته اسـت 
امـا انتظـار مـی رود بـا توجه به شـرایط موجـود حجم 
صـادرات و تجـارت با این کشـور جهـش قابل توجهی 

را تجربـه کند.
شـایان ذکـر اسـت کـه تجـارت بیـن دو کشـور در 9 
ماهـه 1400 بالـغ بـر 170 میلیـون دالر بـوده اسـت 
کـه بـا توجه به شـرایط بالقوه این کشـور انتظار رشـد 

ایـن ارقـام در سـال های آتـی محتمـل می باشـد.
شـرکت کشـتیرانی دریای خـزر به عنـوان بزرگ ترین 
شـرکت کشـتیرانی ایرانی در دریای خزر بـا دارا بودن 
حمل ونقـل  منظـم  خطـوط  و  مجهـز  کشـتی های 
به عنـوان  منطقـه  تجـارت  بـه  آشـنا  مدیریـت  بـا  و 
بـه  کاال  صـادرات  و  تجـارت  سـتون  اصلی تریـن 
قزاقسـتان اسـت کـه آمـار و ارقـام موجـود نشـانگر 
تـوان بـاالی ایـن شـرکت و نقـش مهـم آن در ایـن 

امـر را دارد.
توسـط  شـده  حمـل  صادراتـی  محصـوالت  عمـده 
را  قزاقسـتان  بـه   دریـای خـزر  شـرکت کشـتیرانی 
سـیمان،  پتروشـیمی،  معدنـی،  محصـوالت  و  مـواد 
سـرامیک  و  سـنگ  و صیفی جـات، خشـکبار،  میـوه 
و محصـوالت شیشـه ای، پالسـتیکی و رنـگ شـامل 
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شـناورهای شـرکت کشـتیرانی دریـای خـزر در تمامی 
بنـدر  ماننـد  خـزر  دریـای  حـوزه  کشـورهای  بنـادر 
آسـتاراخان )روسـیه( و ماخاچ کاال )داغسـتان روسـیه(، 
بندرآکتائو )قزاقسـتان(، بندرترکمن باشـی )ترکمنستان( 
و بندر باکوـ   هوسـان )آذربایجان( در حال تردد هسـتند. 
غـالت، چـوب و آهـن واردات عمده محمـوالت از این 
بنـادر می باشـد. محمـوالت صادراتـی بـه جـز مصالح 
سـاختمانی، بـه محموالت کانتینری شـامل خشـکبار، 
بـه  توجـه  بـا  دارد.  اختصـاص  و...  میوه جـات  خرمـا، 
جمعیـت 300 میلیـون نفـری سـاکن در شـمال دریای 
خـزر می توان بخشـی از نیازهـای بازار این کشـورها را 
با نـگاه صادرات محـور برطرف کرد. همچنیـن با توجه 
بـه ظرفیـت فوق العـاده اسـتراتژیک کشـور و دارا بودن 
مزایایـی همچـون کوتاه شـدن مسـیر، کاهـش هزینه 
حمل ونقـل و تسـریع در جابه جایـی کاال می تـوان بـه 
عنوان پل ترانزیتی از مسـیر کشـورهای حاشـیه دریای 

خـزر بـه خلیج فـارس و آب هـای آزاد متصل شـد. 
نقلشواحلدبازرگانلیشلرکتکشلتیرانی

دریایخزر
شـرکت  بازرگانـی  واحـد  در  رایـگان  مشـاوره  ارائـه 
کشـتیرانی دریـای خـزر بـه صاحبـان کاال بـه منظـور 
حمل مطمئن، سریع و  در عین حال ارزان کاال صورت 
می گیـرد تـا منافـع شـرکت و مشـتری بـه صـورت 
توأمـان تأمیـن شـود. همچنیـن کانتینرهـاي 20 و 40 
فوتـی خشـک  و 40 فوتـی یخچالـی با قیمـت رقابتی 
آنـان قـرار می گیـرد. در بخـش صـادرات  در اختیـار 
به صـورت اخـص کرایـه حمل بـه صـورت 100 درصد 
ریالـي اخـذ می شـود. بـه منظـور کاهـش هزینه هـای 
حمل ونقـل صادراتـی و در راسـتای توسـعه صـادرات 
افزایـش قـدرت رقابت پذیـری محصـوالت  کشـور و 
ایرانـی در بازارهـای هـدف، مطابـق بـا توافـق صورت 
درحال حاضـر  تجـارت،  توسـعه  سـازمان  بـا  گرفتـه 
خطـوط منظـم دریایـی بـه صـورت ماهیانه 6 سـفر از 
مبـدأ بنادر شـمالی کشـور به مقصـد بنادر آسـتاراخان، 

ماخـاچ کاال و آکتائـو انجـام می گیـرد.
همکاریباسازمانها

خوشـبختانه همکاری هـای متقابـل با سـازمان بنادر و 
دریانـوردی، گمـرک جمهوری اسـالمی ایران و سـایر 
سـازمان های ذی ربـط وجـود دارد و مشـکلی در زمینه 
صـدور کاال متوجـه شـرکت کشـتیرانی دریـای خزر و 
صاحبـان کاال نیسـت و همگـی در چارچـوب قوانیـن 

و مقـررات نسـبت بـه انجـام وظایـف و ارائـه خدمـت 
در جهـت تقویـت صـادرات کشـور فعالیت دارنـد. تنها 
مشـکل موجـود در ایـن حـوزه آبی، کاهش سـطح آب 
دریـای خزر اسـت. در این شـرایط کشـتی ها ناگزیر به 
بارگیـری محمـوالت پایین تـر از ظرفیـت واقعـی خود 
هسـتند کـه این امـر موجب کاهـش ُتنـاژ قابل حمل و 

افزایـش هزینه هـا می شـود.
سختیهایدورانکرونا

مرزهـای  بسـته شـدن  و  کرونـا  ویـروس  بـا شـیوع 
زمینـی، ریلـی و هوایـی، تنهـا امـکان تـردد از مسـیر 
دریایـی فراهـم بـود. در ماه هـای ابتدایـی شـیوع کرونا 
بـر اسـاس رعایت پروتکل های بهداشـتی در سـرزمین 
اصلـی و بنادر خارجی، شـاهد کاهش درخواسـت حمل 
محمـوالت صادراتی و نیز کاهـش واردات به دلیل بیم 
از امنیـت غذایی در کشـورهای مقصـد بودیم و کریدور 
»چین- قزاقسـتان - ایران« متأثر از قرنطینه گسـترده 
در کشـور مبـدأ بـا توقـف مواجه شـده بود؛ امـا با همه 
این سـختی ها، تـردد به بنادر حـوزه دریای خـزر انجام 
می شـد و هیـچ یک از شـناورهای ناوگان بـدون برنامه 
نبودنـد. همچنیـن، تمهیداتـی در نظر گرفته شـد تا در 
زمـان پهلوگیـری کشـتی ها، پرسـنل از کشـتی خـارج 
نشـوند تـا از تبعـات بعدی ناشـی از قرنطینه کشـتی و 
پرسـنل جلوگیری شـود. خوشـبختانه به تدریج شرایط 
عبـور و مـرور کشـتی ها بـه حالـت عـادی بازگشـت و 
بـا از سـرگیری فعالیـت بنگاه هـای اقتصـادی، تمامـی 

چالش هـا مرتفـع گردید.

تردد شناورهای دریای خزر در بنادر 
کشورهای همسایه

                                                                                                     

       ] سعید درواح [            ]  مدیر خطوط بازرگانی شرکت کشتیرانی دریای خزر  [                                     

لزومتوسعهحملونقلکانتینری
از آنجایـی کـه انجام سـریع عملیات بارگیـری و تخلیه 
تأثیـر بسـزایی دارد، بـا توسـعه حمل ونقـل کانتینـری 
می تـوان موجبـات کاهـش هزینـه، افزایش سـرعت و 
ایمنـی کاال را فراهـم کـرد. ضمـن آنکـه بهره گیـری 
انـواع  بهینـه  حمـل  بـرای  یخچالـی  کانتینرهـای  از 
صیفی جـات و محصـوالت کشـاورزی، از ضـرر و زیان 

تجـار جلوگیـری می کنـد.
با توسـعه نـاوگان و افزایـش تعداد کشـتی ها می توانیم 
ضمن کاهش سـن کشـتی ها و کسـب سـهم بیشتر از 
بـازار، جایگاه کشـورمان را نیز در منطقـه تقویت کنیم.

شنــــاورهای شـرکت کشتیرانی 
دریـای خــــزر در تمامـی بنـادر 
کشــــورهای حـوزه دریـــــای 
خـزر ماننـد بنــــدر آسـتاراخان 
)روسـیه( و ماخاچ کاال )داغسـتان 
بندرآکتائو)قزاقسـتان(،  روسـیه(، 
بندرترکمن باشـی )ترکمنسـتان( و 
ـ   هوسـان )آذربایجان(  بنـدر باکـو

در حـال تـردد هسـتند. 

پرونده ویژه
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افزایش 45 درصدی ترانزیت کاال توسط 
شرکت کشتیرانی دریای خزر در بندر امیرآباد

       ] محسن محمودی  [                                           ] مدیر شعبه استان مازندران شرکت کشتیرانی دریای خزر [                                     

بنـدر امیرآبـاد به عنـوان بزرگ ترین بندر شـمال کشـور 
در حاشـیه دریـای خـزر یکـی از اصلی تریـن بنـادر بـر 
سـر راه کریـدور شـمال ـ جنوب شـناخته می شـود. این 
بندر با دارا بودن 15 پسـت اسـکله فعـال، دروازه اصلی 
ورود غـالت و کاالهای اساسـی در حاشـیه دریای خزر 
بـه شـمار می رود. همچنیـن این بندر از طریـق راه آهن 
سراسـری، بـه خطـوط ریلـی کشـور متصل اسـت که 
ایـن مزیـت، موقعیت این بنـدر را در بین بنادر شـمالی 
کشـور ممتـاز کرده اسـت. همچنیـن به دلیـل نزدیکی 
بـه قطب هـای صنعتـی و کشـاورزی شـمال و شـرق 
کشـور شـامل اسـتان های گلسـتان، خراسـان شـمالی 
و رضـوی، تهـران و اسـتان های هم جـوار بـا مرزهـای 
شـرقی، امـکان صـادرات و ترانزیـت سـریع و ارزان را 
بـرای صادرکننـدگان و فعـاالن بخش ترانزیـت فراهم 
کـرده اسـت. بـا توجـه بـه توافقاتـی کـه بین سـازمان 
توسـعه تجارت، سـازمان بنـادر و دریانوردی و شـرکت 
کشـتیرانی دریـای خـزر صـورت پذیرفتـه اسـت، بـه 
زودی خـط منظم کشـتی های رو_ رو توسـط شـرکت 
کشـتیرانی دریـای خـزر برقرار خواهد شـد کـه این امر 
گام مهمـی در جهـت توسـعه صـادرات و ترانزیـت از 
طریـق خـاک ایـران به شـمار خواهـد رفت. عـالوه بر 
ایـن، بنـدر امیرآبـاد بـه دلیـل موقعیت مکانی مناسـب 
بـه جهـت عمـق آب، پذیـرای بزرگ ترین کشـتی های 
فعـال در دریـای خـزر می باشـد که تمامی اسـکله های 
ایـن بنـدر توانایـی پهلودهـی هم زمـان این کشـتی ها 
را دارا می باشـند. نزدیکـی بـه کشـورهای قزاقسـتان، 
ترکمنسـتان، جمهـوری داغسـتان و دیگر کشـورهای 
حـوزه CIS نیـز از مزایـای این بنـدر به شـمار می رود. 

امکاناتوتجهیزات
- 79 هزار متر مربع انبار سرپوشیده؛

- سیلو به ظرفیت 236 هزار ُتن؛
- 2723 متر اسکله ؛

- اتصال به راه آهن سراسری؛
- 1060هکتار مساحت بندر و پسکرانه؛
- 106هزار و 482 متر مربع انبار روباز؛

مخـازن  ظرفیـت  مکعـب  متـر  و680  71هـزار   -
نگهـداری مایعـات خوراکـی از امکانـات بندرامیرآباد به 

شـمار مـی رود.
نگاهیبهآماروارقامچشمگیر

طبـق آمار 9 ماهه در سـال 1400، شـرکت کشـتیرانی 
دریـای خـزر 44 درصـد از حجـم صـادرات، 33 درصد 
از حجـم واردات، 45 درصـد از حجـم ترانزیـت و 53 

درصـد از حجـم عملیـات کانتینـری ایـن بنـدر را در 
اختیار داشـته اسـت.

در ایـن مـدت، 585 هـزار ُتـن کاال از ایـن بنـدر بـه 
کشـورهای حاشـیه دریـای خـزر صـادر شـده کـه از 
ایـن مقـدار 258 هـزار ُتـن یعنـی 44 درصـد از حجـم 
کل صـادرات از ایـن بنـدر توسـط کشـتی های ناوگان 

کشـتیرانی دریـای خـزر انجـام گرفتـه اسـت.
عمـده محمـوالت صادراتی به کشـورهای قزاقسـتان، 

روسـیه و ترکمنسـتان حمل شـده  است.
مشکالتموجودبرسرراهصادرات

عمـده مشـکالت بـر سـر راه توسـعه صـادرات از مبدأ 
بنـدر امیرآبـاد بـه شـرح ذیل اسـت.

- فرسودگی تجهیزات تخلیه و بارگیری؛
- سـختگیری های بیـش از انـدازه گمـرک، قرنطینه و 

اسـتاندارد بـرای صدور اسـناد و مجوزهـای صادراتی؛
- تخصیص ندادن انبـــار سرپوشیده بــــرای دپوی 

محموالت صادراتی؛
- نبود محوطه اختصاصی برای استافینگ کانتینر.

فقلداننملللایندگیشللرکتهایتابعهدر
بندرامیرآباد

شـرکت  و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  کشـتیرانی 
کشـتیرانی دریـای خـزر باید بـه صورت جامـع در کلیه 
فرایندهـای عملیاتـی ایـن بنـدر حضـور فعـال داشـته 
باشد. متأسـفانه درحال حاضر شرکت کشـتیرانی دریای 
خـزر منحصـراً در بخـش حمـل دریایـی در ایـن بنـدر 
حضـور دارد و بقیه شـرکت های گروه مانند کشـتیرانی 
جنـوب خـط، خدمـات دریایـی و مهندسـی، شـرکت 
حمل ونقـل ترکیبـی و ... در ایـن بنـدر فعالیتـی ندارند.
بندر امیرآباد پتانسـیل بسـیار باالیی برای تبدیل شـدن 
بـه هـاب ترانزیت و صـادرات کاال به کشـورهای حوزه 
CIS دارد. ازآنجایی کـه ایـن بنـدر برخـالف دیگر بنادر 
شـمالی کشـور محصـور در محیط شـهری نمی باشـد، 
امـکان توسـعه بسـیار فـراوان دارد. لـذا می تـوان بـا 
آن  زیرسـاخت های  بخـش  در  درازمـدت،  دیـد  افـق 
سـرمایه گذاری کـرد تـا در آینـده ای نـه چنـدان دور 
ایـن بنـدر بـه یکـی از فعال تریـن دروازه هـای کریدور 
شـمال - جنـوب تبدیـل شـده و مجموعـه کشـتیرانی 
جمهـوری اسـالمی ایران به عنوان یکـی از بزرگ ترین 

فعـاالن این حـوزه، نقش خـود را ایفـا کند.

طبـق آمـار 9 ماهـه در سـال 1400، 
شـرکت کشـتیرانی دریای خـزر 44 
درصـد از حجم صـادرات، 33 درصد 
از حجـم واردات، 45 درصـد از حجم 
حجـم  از  درصـد   53 و  ترانزیـت 
عملیـات کانتینـری ایـن بنـدر را در 

اسـت. داشـته  اختیار 

پرونده ویژه
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بندرآسـتارا در شـمال غربی اسـتان گیـالن قـرار دارد 
همیـن  اسـت.  هم مـرز  آذربایجـان  کشـور  بـا  کـه 
نزدیکی به کشـورهای همسـایه و بندرهوسـان باکو از 
نظـر اقتصـادی وضعیت بندرآسـتارا را رونق بخشـیده 

ست. ا
بندر آسـتارا بـه دلیل هم جـواری با کشـور آذربایجان، 
داشـتن خط آهـن مسـتقیم بـه باکو، دسترسـی آسـان 
بـه حمـل ترانزیت زمینـی، ریلـی و دریایـی، موقعیت 
و  کاال  حمل ونقـل  بـرای  مناسـبی  و  خـوب  بسـیار 
ایـن  کـه  داراسـت  را  بازرگانـی  و  تجـاری  خدمـات 
بنـادر  بـه سـایر  بندرآسـتارا نسـبت  بهتریـن مزیـت 
شـمالی دریـای خزر می باشـد کـه هم زمان با توسـعه 
روابط تجـاری و مبادالتـی کاال و خدمات تجـاری بـا 
کشـورهای همسـایه مزایای بیشـتری نیز عاید کشور 

شـد. خواهد 
نقش شرکت کشتیرانی دریای خزر 

شـرکت کشـتیرانی دریـای خـزر از سـال های قبـل 
دفتـر خـود را در ایـن بنـدر مسـتقر کـرده اسـت و 
بـا ورود کاپیتـان تفتـی بـه عنـوان  مدیرعامـل ایـن 
خاصـی  تأکیـد  ایشـان  گذشـته  سـال  از  شـرکت، 

نسـبت بـه حمـل کاال به صـورت کانتینری داشـتند و 
هم اکنـون بسـیار قوی تـر از قبـل بـا تمرکز بیشـتری 
نسـبت به سـال های گذشـته مشـغول انجـام خدمات 
دریایـی هسـتیم بـه طـوری کـه ماننـد سـایر بنـادر 
شـمالی کشـور، شـرکت کشـتیرانی دریای خزر حرف 
اول را در حمل ونقـل کاال و خدمـات دریایـی در ایـن 
بـه صـورت  کاال  حمـل  هم اکنـون  و  می زنـد  بنـدر 
کانتینـری در خطـوط منظـم بـه بنـدر آکتائـو برقـرار 

است. شـده 
میـزان و نُـرم صـادرات و واردات کاال و محمـوالت 
تجـاری از بندرآسـتارا بـه نسـبت وسـعت و امکانـات 
بنـدری خـوب و قابل ذکـر توصیـف شـده و به طـور 
می شـود.  اسـتفاده  بنـدری  ظرفیـت  کل  از  متوسـط 
بیشـتر کاالی صادراتـی از ایـن بنـدر میـوه، مرکبات، 
و  سـنگ  پتروشـیمی،  اولیـه  مـواد  و  صیفی جـات 
خـــرماست. بیشـتر کاالهـا و محمـوالت تجـــاری 
و  قزاقسـتان  آذربایجـان،  کشـورهای  بـه  صادراتـی 

می شـود. ارسـال  روسـیه 
مشکالت

عمـده مشـکالت در زمینـه حمـل کاال از بندرآسـتارا 

کشتیرانی دریای خزر حرف اول را در 
بندر آستارا می زند

       ]  محمد حسنی جلیلیان  [            ]  مدیر شعبه شرکت کشتیرانی دریای خزر در بندر آستارا  [                                     

مسـئله کمبـود اسـکله عملیاتـی در بنـدر و مشـکل 
آبخـور )درفـت( می باشـد کـه  ایـن مشـکل واقعـًا به 
چالشـی سـخت و نفس گیـر در ایـن بندر تبدیل شـده 
اسـت به طـوری کـه ورود و  خـروج شـناورها را گاهی 
اوقـات بـه آبخـور 2/90 می رسـاند کـه عمـاًل امکان 
بارگیـری  بـرای  را  از کل ظرفیـت کشـتی  اسـتفاده 

میسـر نمی کنـد.
بندرآسـتارا  موقعیـت  بـه  توجـه  بـا  ارتبـاط  ایـن  در 
راهـکار مناسـب احـداث اسـکله های جدیـد عملیاتـی 
و بزرگ تـر شـدن آن و نیـز اقـدام جهـت الیروبـی 
بـه  بنـدری  اساسـی محـدوده موج شـکن  اصولـی و 
صـورت منظـم و دوره ای می باشـد کـه در صـورت 
حصـول اینهـا بندر آسـتارا بـه بندری بسـیار پررونق و 

فعـال تبدیـل خواهـد شـد.
بنـدر آسـتارا موقعیت بسـیار خوب و اسـتراتژیک برای 
انجـام روابـط  تجـاری دارد و بـا توجه به شـناختی که 
از مدیرعامـل این شـرکت دارم مطمئن هسـتم که به 
زودی رونـق و تـردد کشـتی های شـرکت کشـتیرانی 
دریـای خـزر را در ایـن بنـدر بیشـتر از قبـل شـاهد 

خواهیم بود.

پرونده ویژه
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وقتـی کـه سـخن از توسـعه اقتصـادی- اجتماعـی به 
میـان می آیـد، میـزان توسـعه و رونـق بنادر هر کشـور 
بـه عنـوان یکـی از شـاخص های اصلی میزان توسـعه 
تجارت آن کشـور  محسـوب می شـود. ازآنجاکه حدود 
90 درصـد از تجـارت جهانـی در سیسـتم حمـل ونقل 
دریایـی بـه جریـان در می آیـد، بنادر تجاری هر کشـور 
درگاه هـای تجـارت بین المللـی آن به شـمار آمـده و از 
ایـن حیـث بـرای تداوم و توسـعه حیـات نظـام اقتصاد 
آن کشـور دارای نهایـت اهمیـت بـوده و عـالوه بر آن 
اقتصـادی  جغرافیـای  بـر  تعیین کننـده ای  آثـار  دارای 
مناطـق جهـان هسـتند. افزون برایـن، بنـادر در سـطح 
محلـی نیـز محـرک توسـعۀ اقتصـادی و اجتماعـی به 
شـمار می آینـد. توسـعۀ یـک بنـدر بـه واسـطه آثـاری 
چـون تمرکز یافتـن زنجیره هـای تأمین جوامع کشـور 
و امکان توسـعه زنجیره هـای ارزش در آنها، درآمدزایی، 
اشـتغال زایی، ارتقـاء چشـمگیر ارزش تجـاری اراضی و 
قالـب  در  کاالرسـانی  شـبکه های  تمرکـز  زمین هـا، 

سیسـتم های لجسـتیک و تسـهیالت وجـوه مختلـف 
حمل ونقلـی، جذابیـت ویـژه برای توسـعه خوشـه های 
صنعتـی در پیرامـون بنـدر، جاذبه بـرای توسـعه مراکز 
جمعیتـی و ... همـواره جذب کننـده سـرمایه و رونـق 

اقتصـادی بـه شـمار می آیند.
در سـال 1401 به نظر می رسـد نظام اقتصادی کشـور 
بـا پشـت سـر گذاشـتن اوج شـرایط جنـگ اقتصـادی 
متوجـه بـه آن، در حـال آمـاده شـدن بـرای ورود بـه 
خـود  وضعیـت  ترمیـم  و  تحـوالت  از  جدیـدی  دوره 
بـا عبـور از شـرایط تحریم هـای ظالمانـه بین المللـی 
اسـت. یکـی از  وقایعـی کـه نویددهنـده شـکل گیری 
یـک "نقطـه عطـف" در نظام اقتصادی کشـور اسـت، 
چرخش دیپلماتیـک قدرت های جهانی برای بازگشـت 
توافقـات برجـام و رفـع محدودیت هـا و تحریم هـای 
نظـام  و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  علیـه  گسـترده 
اقتصـادی آن اسـت. مذاکـرات بـه عمل آمده در سـال 
1400 در ایـن زمینه بسـیار امیدوارکننده بـوده و برخی 

پیشـرفت های بـه عمـل آمده، دورنمایی نسـبتاً روشـن 
را بـرای کاهش فشـارها و تنش هـای وارد بر جمهوری 
اسـالمی ایـران تداعی می کنـد. اما باید در نظر داشـت 
کـه ورود بـه دوره پسـاتحریم، بنـادر تجـاری کشـور را 
نیـز وارد دوره ای جدیـد خواهد کـرد. در این مقاله قصد 
داریـم بـه مرور و شـرح مؤلفه هایی بپردازیـم که دارای 
اهمیـت کلیدی در شـکل گیری دورنمای بنـادر تجاری 

کشـور در دوره دوم پسـاتحریم هسـتند.

فضایپرابهاممحیطکسبوکار
در انتهای سـال 1400، شـرایط محیط کسـب و کار در 
اکثـر قریب بـه اتفاق بازارهای اقتصادی کشـور بسـیار 
شـدید و غلیـظ و ُپرابهام اسـت. رشـد نقدینگی، کمبود 
منابـع ارزی، وضعیـت آشـفته بـازار ارز، تـورم بی مهار، 
وضعیـت افسارگسـیخته عرضـه و تقاضـا و قیمـت در 
بازارهـا، هزینه هـا و محدودیت هـای مضاعـف ناشـی 
از شـیوع بیمـاری کوویـد-19، رکـود بی سـابقه متوجه 

نگاهراهبردیبهشرایطپساتحریمدربنادرتجاریکشوردرسال1401

لزوم توسعه خوشه های صنعتی
 در سواحل و بنادر ایران

       ]  مهدی رستگاری  [                      ] رئیس امور طرح و توسعه شرکت پدیدآوران امید پارس  [                

حمل ونقل دریایی
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کسـب و کارهـا، کاهـش قـدرت خریـد پـول ملـی، 
کوچک شـدن سـبد خانوار، افزایـش هزینه ها و کاهش 
درآمدهـای کسـب وکارهـا تنهـا شـماری از مسـائل 
و معضالتـی هسـتند کـه در پیکـره نظـام اقتصـادی 
کشـور مشـاهده می شـوند. ایـن مسـائل و معضـالت 
آنهـا در صـورت تـداوم وضـع  پیامدهـای مخـرب  و 
فعلـی نـه تنهـا بهبـود نخواهنـد یافـت، بلکـه می توان 
پیش بینـی کـرد کـه در آینـده موجـب افزوده شـدن بر 
وخامـت حـال نظـام اقتصادی کشـور نیز خواهند شـد. 
بسـیاری از اقتصاددانان بر منفی شـدن رشـد اقتصادی، 
تـورم بیـن 40 تـا 50 درصـدی، انفجـار نقدینگـی و 
افزایـش تنش و فشـار اقتصـادی تأکید دارنـد. اما حتی 
در صـورت تغییـر وضع موجـود نیز، راه نظـام اقتصادی 
کشـور به سـوی آینده بسـیار دشوار اسـت. این فضای 
ُپرابهـام در بخـش بنـادر و صنعـت پایانـه داری آن نیـز 
آثـار بسـیار مخربی داشـته و سال هاسـت که آنهـا را با 
افزایش نمایـی هزینه هـا و کاهـش روزافـزون درآمدهـا 
مواجـه سـاخته اسـت. در طی 10 سـال گذشـته بخش 
اعظـم دارایی هـای سـرمایه این صنعت نیز دسـتخوش 
اسـتهالک شـده و در مقابـل بنیـه اقتصـادی موردنیاز 
بـرای تأمیـن دارایی هـای سـرمایه ای موردنظـر هـم 
در بخش دولتـی و هـم در بخش خصوصـی بـه شـدت 
تضعیف شـده اسـت. چنانکه گفته شـد، کاهش فزاینده 
حجـم تجـارت بین المللی کشـور و کاهـش درآمدها از 
یک سـو و تحریم هـای بین المللـی مسـتقیم و عمومـی 
متوجـه فعـاالن بنـادر کشـور و افزایـش محیرالعقـول 
هزینه هـا از سـوی دیگـر ماننـد دو تیغه یـک قیچی بر 
تـوان و بضاعت اقتصادی این صنعت وارد شـده اسـت 
و هـر چنـد نتوانسـته اند آن را قطـع کننـد، امـا آسـیب 

خـود را بـدان وارد کرده انـد.
امـا به گفته یکـی از اقتصاددانـان )پ. مولوی( حتی در 
صورت بازگشـت رونـق به بازارهای اقتصادی کشـور و 
تحقق رشـد متوسـط اقتصادی سـاالنه هشت درصدی 
تـا سـال 1406، در آن سـال تازه بـه وضعیت اقتصادی 
سـال 1391 بـاز خواهیـم گشـت. پـر واضح اسـت که 
بـرای بازگشـتن به مدار توازن و رشـد، سیاسـت گذاران 
اقتصــــادی کشـور نیــازمند چـــــاره اندیشی برای 
راهکارهایـی باشـند کـه بتواننـد قـدرت خرید مـردم و 
بنیـه اقتصـادی بنگاه هـا و دولـت را بـه سـرعت ترمیم 
کننـد و بهبـود دهنـد. چنیـن اقدامـی بی شـک در گرو 
راهکارهایـی ماننـد جذب سـرمایه خارجـی، حمایت از 
تولید داخلی، توسـعه صـادرات، هدفمنـدی واردات و ... 
اسـت. هـر یک از این سیاسـت ها الزامـات خاصی را بر 
اسـاس نوع بـار و محموله وارد به بنادر تجاری کشـور، 
توسعه و سـاخت زیرساخت ها و تسهیالت لجستیکی و 
توسـعه کسـب و کارها و خوشـه صنعتی آنها، به خاطر 
تداعـی می کننـد. بـه نظـر می رسـد امروز روزی اسـت 
کـه باید بـه برنامه ریـزی در زمینه توسـعه ظرفیت ها و 
قابلیت هـای بنـادر تجـاری کشـور بپردازیم تـا در آینده 
نـه چنـدان دور بتوانیـم پاسـخگوی نیازهـای فزاینـده 

بدنه اقتصادی کشـور باشـیم.

ضرورتتمرکزبرشرکتهایبزرگ
صنعـت پایانـه داری بنـادر یـک صنعـت شـبه تولیدی 
اسـت. بـا وجود آنکـه محصـول پایانه بنـدری از جنس 
این گونـه  راه انـدازی  و  تأسـیس  امـا  اسـت،  خدمـات 
تأسیسـات  و  تسـهیالت  احـداث  مسـتلزم  پایانه هـا 
پایانـه ای، تأمیـن نـــــاوگان های عظیـم تجهیزاتـی، 
به کارگیـری انبوهی از منابع انسـانی و در اختیار داشـتن 
حجمـی قابل توجه از نقدینگی اسـت. عـالوه بر نیاز به 
تمکـن مالـی و بهره منـدی از تخصص و مهـارت، اداره 
کسـب و کارهـای یـک پایانـه بنـدری با ایـن حجم از 
منابـع نیـاز بـه قابلیت هـای مدیریتی بارز و تشـکیالت 
گسـترده و توسـعه یافته ای دارد کـه بتوانـد گـردش کار 
و اطالعـات مجموعه ای از کسـب و کارهـا را در چنین 
سـطحی سـازماندهی و راهبـری کنـد. بـا اوصافـی که 
ذکـر شـد، پایانه های یـک بنـدر را نمی توان بـا الگوی 
سـازماندهی بنگاه هـای اقتصـادی کوچـک و متوسـط 
)SME( اداره کـرد. نیـاز به توسـعه یک "ابرسـازمان" 
موجـب می شـود که پایانـه داران بنادر اغلـب به صورت 
"شـرکت های بزرگ" سـازماندهی شـوند. همچنین از 
حیـث توسـعه محصـول و عملکـرد اقتصـادی، ابعـاد 
شـرکت های بـزرگ می تواند بـه توسـعه "صرفه جویی 
مقیـاس" و "صرفه جویـی منظر" در کسـب و کارهای 
یـا  اغلـب  شـرکت ها  ایـن  کنـد.  کمـک  پایانـه داری 
برآمـده از دل تشـکیالت دولتـی یـا عمومـی پیشـین 
بنـادر هسـتند یـا شـرکت های اقمـاری خطـوط بزرگ 
کشـتیرانی جهـان می باشـند و یـا آنکـه بـه مؤسسـات 
بـزرگ مالـی تعلق دارند. شـواهد تأییدکننـده این مدعا 
را می تـوان در بـازار جهانـی صنعـت پایانـه داری بنـادر 
بـاز جسـت. بخـش عمـده ظرفیـت پایانه هـای بندری 
 DP ،PSA جهـان در اختیار پایانه داران معـدودی چون
TIL ،APM،HPH ،Worldو ... اسـت. ایـن گـروه 
از ابرپایانـه داران در صنعـت پایانه داری بـه »پایانه داران 
جهانـی )GTO(« شـهرت یافته انـد. بعـد از ایـن گروه 
 ،Eurogate شـاهد پایانـه داران کوچک تـری ماننـد
 Yilport ،SSA Marine ،EMC ،Gulftainer
 )ITO("و ... هسـتیم کـه بـه "پایانـه داران بین المللـی
شـهرت دارنـد. در واقع وقتـی به جغرافیـای حمل ونقل 
نـگاه می کنیـم، در می یابیـم که بخش اعظـم ظرفیت 
پایانـه ای جهـان در اختیـار ایـن غول هـای جهانـی و 

اسـت. بین المللی 
در دو دهـه 1380 و 1390 بخـش بنـادر کشـورمان 
حاکـی از آن بـوده که تنظیم بـازار بنادر کشـور در گرو 
کنتـرل ابعاد رشـد شـرکت های پایانـه دار در آنهاسـت. 
عـالوه بـر این خط مشـی دیگـری نیز مبنی بـر اولویت 
در  اشـتغال زایی  اهـداف  تعقیـب  بـرای  شـدن  قائـل 
صنعـت پایانـه داری بوده که به تشـکیل ده هـا و صدها 
شـرکت کوچـک مقیـاس در بنـادر مـا کمـک کـرده 
اسـت. ایـن تلقی هـا در خـط مشـی گذاری که با شـیوه 
جـاری در صنعـت پایانـه داری بنـادر همخوانـی نـدارد، 
بسـتر حمایت بخش دولتی برای تشـکیل شـرکت های 
بـزرگ پایانـه دار را تضعیـف کـرده و در عـوض بخش 

در سـال 1401 بـه نظـر می رسـد 
نظـام اقتصـادی کشـور بـا پشـت 
اوج شـرایط جنـگ  گذاشـتن  سـر 
اقتصـادی متوجـه بـه آن، در حـال 
آمـاده شـدن بـرای ورود بـه دوره 
ترمیـم  و  تحـوالت  از  جدیـدی 
وضعیـت خـود با عبور از شـرایط 
بین المللـی  ظالمانـه  تحریم هـای 

اسـت. 
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قابل توجهـی از بـازار بنـادر کشـور را بـه گروهـی از 
پایانـه داران کوچـک سـپرده اسـت. هـر چنـد دغدغـه 
سـالمت کسـب و کارهـای صنعـت پایانه داری کشـور 
و فاصله گیـری از ریسـک و پیامدهـای انحصـار در آن 
دغدغه کاماًل درسـتی اسـت، اما این دغدغه متأسـفانه 
بـه مسـیری هدایـت شـده کـه از رشـد پایانـه داران 
بـزرگ و مقیـاس کار آنـان جلوگیـری کرده اسـت. اگر 
می خواهیـم در دورنمـای توسـعه بنـادر کشـور پـس از 
کاهـش تحریم ها به سـمت مدرن سـازی بنـادر حرکت 
کنیـم، بخـش دولتـی بایـد بسـتر الزم بـرای تمایـز و 
رشـد و توسـعه پایانـه داران بـزرگ را در بخـش بنـادر 
جمهـوری اسـالمی ایران فراهـم کند و از توسـعه یک 
بـازار متمرکـز در صنعـت پایانـه داری بنـادر نهراسـد؛ 
چراکه ایـن مسـیری اسـت کـه پیشـروان پایانـه داری 

بنـادر سال هاسـت پـای در آن نهاده انـد.
توسعهقابلیتهایسازمانیموردنیللازبرای
همکاریهایبینالمللیدربخلشهایدولتی

وخصوصی
در شـرایطی که ذکـر آن رفت، بنادر تجـاری جمهوری 
اسـالمی ایـران بـه شـدت نیازمنـد جلـب همـکاری 
طرف هـای خارجـی هسـتند. اول آنکـه بنـادر کشـور 
اکوسیسـتم خـود  مدرن سـازی  بـرای  برهـه  ایـن  در 
بـه شـدت بـه ارتقـاء فّناوری هـای نویـن نیـاز دارنـد. 
در صـورت غفلـت از چاره اندیشـی در ایـن زمینـه نـه 
تنهـا در آینـدۀ نزدیـک شـاهد عقـب افتـادن آنهـا از 
سـطوح متعـارف صنعـت و افزایش آسیب پذیری شـان 
خواهیـم بـود، بلکـه بـا محـروم مانـدن از فّناوری های 
جدیـد حتـی ریسـک انـزوای آنهـا در شـبکه جهانـی 
حمل ونقـل دریایـی نیـز به مـرور زمان افزایـش خواهد 
یافـت. همچنیـن در شـرایط بغرنج کنونی، بنادر کشـور 
به شـدت نیازمند سـرمایه گذاری بـوده و در اوج بحران 
درآمـد و نقدینگـی، جـذب سـرمایه گذار خارجـی بـه 

از اصلی تریـن راهکارهـای متصـور در  عنـوان یکـی 
نظـر گرفته می شـود. عـالوه بر ایـن، ورود پایانـه داران 
و تأمین کننـدگان خدمـات و محصـوالت معتبر صنعت 
پایانـه داری می توانـد اثـر بسـیار مطلوبـی بـر یادگیری 
سـازمانی پایانـه داران ایرانـی داشـته باشـد و همچنین 
بسـتر الزم بـرای ارتقـاء آوازه تجـاری بنـادر کشـور و 
پایانـه داران آن را در سـطح منطقـه ای و جهانـی فراهم 
آورد. شـایان ذکـر اسـت کـه حضـور تأمین کننـدگان و 
سـرمایه گذاران خارجـی می توانـد موجـب هم افزایی در 
تأثیـر فعالیت هـای ایـن سـه حـوزه شـود و بـه تحقق 

اهـداف موردنظـر در آنهـا کمـک کند.
بـا  همـکاری  و  تمـاس  در  گرفتـن  قـرار  بـرای  امـا 
ابرپایانـه داران و تأمین کننـدگان برتـر فّنـاوری بنـادر، 
ارتقـاء  نیازمنـد  خصوصـی  و  دولتـی  بخش هـای 
قابلیت هـا، ظرفیت هـا و منابـع راهبـردی خود هسـتند. 
در ایـن زمینـه بخش بنادر کشـور باید به ویـژه به ارتقاء 
سرمایه انسـانی خـود بـرای برقـراری چنیـن ارتباطی و 
جـذب ارزش افـزوده از طـرف مقابـل ) در قالب دانش، 
فّناوری، مهارت، اطالعات، کار و ...( ارتقاء چشـمگیری 
دهـد. بـرای چنیـن منظـوری ایـن بخش هـا بـه افراد 
متخصـص، مطلـع، سـالم و برخـوردار از مهارت هـای 
ارتباطـی بـاال نیـاز دارند کـه بتوانند در فصل مشـترک 
سـازمان های داخلـی و خارجـی جریـان تولیـد و انتقال 
ارزش افـزوده مـورد نیـاز بنادر کشـور را تسـهیل کنند. 
دومین شـرط الزم برای ورود بـه چنین همکاری هایی، 
ارتقـاء قابلیت هـای مدیریتـی سـازمان های دولتـی و 
خصوصـی بخـش بنادر کشـور بـا هدف نیل به سـطح 
یـک بنـگاه اقتصادی در تـراز جهانی1 اسـت. زمانی که 
یـک پایانه دار جهانـی یا یک تأمین کننـده برتر فّناوری 
بنـادر بـه قصـد همـکاری بـا ایـن سـازمان ها تمـاس 
می گیـرد، انتظـار دارد کـه کارکردهای سـازمانی )مانند 
بازاریابـی، برنامه ریـزی در سـطوح عملیات/اسـتراتژی، 

مدیریت منابع انسـانی، تحقیق و توسـعه، سیسـتم های 
اطالعـات مدیریتـی )MIS(، بهبود روش هـا، مدیریت 
کیفیـت و...( در آن سـازمان ها وجـود داشـته و حداقلی 
از اسـتعداد سـازمانی و عملکـرد در هـر یـک از آنهـا 
از  ایـن کارکردهـا و عملکـرد ناشـی  مشـاهده کنـد. 
آنهـا در اغلـب بخش هـای دولتـی و خصوصـی بنـادر 
کشـورمان نیازمنـد بهبـود و ارتقـاء هسـتند و این یک 
موضـوع فوق العاده کلیـدی در زمان برقـراری ارتباط و 
آغـاز همـکاری سـازمان های داخلـی و خارجی اسـت. 
شـرط الزم سـوم در برقـراری چنیـن همکاری هایـی 
تثبیـت  و  تسـهیل  بـرای  الزم  سـازوکارهای  ایجـاد 
همکاری هـای مزبـور در سـطح بین المللـی اسـت. در 
ایـن زمینـه بـه خصـوص بایـد بـر تسـهیل حقوقـی و 
امنیتـی فعالیـت مشـترک بـا طرف های حقوقـی تأکید 
بـا طرف هـای  همـکاری  برقـراری  چنـد  هـر  شـود. 
خارجـی بایـد بـا لحـاظ تدابیـر امنیتـی و التـزام بـه 
موازیـن قانونـی انجـام شـود، امـا در تمـام ایـن موارد 
بایـد در نظر داشـته باشـیم که التزام افراطـی به قوانین 
و تدابیـر امنیتـی موجـب نفی غـرض در زمینه توسـعه 
جریـان ارزش افـزوده در قالـب جـذب سـرمایه، انتقـال 
فّنـاوری و شـکل گیری آوازه تجاری بنـادر و پایانه داران 
آن نشـود. البتـه در ایـن شـرط الزم بایـد ظرفیت های 
سـازمان ها )در زمینه هایـی چـون ارتباطـات، اسـکان، 
اشـتغال، تشـریفات، سـفر و ...( بـرای برقـراری چنیـن 
ارتباطـات و همکاری هایـی را نیـز در نظـر گرفـت. بـا 
توجـه بـه اینکـه در آسـتانه ورود بـه دوره جدیـدی از 
رونـق اقتصـادی در آینـده کوتاه مدتـی باشـیم، به نظر 
می رسـد الزم اسـت سـازمان های دولتـی و خصوصـی 
بنـادر کشـور به بررسـی مسـائل مهـم در ایـن زمینه و 

راهکارهـای متصـور بـرای آنهـا بپردازند.
نیازأکیدبهسرمایهگذاری

صنعـت  و  بنـادر  کنونـی  وضعیـت  بـه  کـه  زمانـی 
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پایانـه داری آن نـگاه می کنیـم، اولیـن چیـزی کـه بـه 
ذهـن هـر کـس متبـادر می شـود، نیـاز أکیـد آن بـه 
سـرمایه گذاری اسـت. واقـع امـر آن اسـت کـه صنعت 
پایانـه داری بنـادر کشـور سال هاسـت که تحت فشـار و 
تنش هـای فوق تصـوری بـوده کـه از خـارج و داخـل 
بـه آن وارد شـده اسـت. فعـاالن این صنعت بـا نهایت 
تدبیر توانسـته اند تاکنـون فعالیت های فـوق هزینه زای 
ایـن صنعـت را بـه رغـم افزایـش هزینه هـا و کاهـش 
جریـان درآمدهـا حفـظ کننـد. این درحالـی اسـت کـه 
بـازار صنعـت پایانـه داری بنـادر در سـال های اخیـر بـا 
انـواع شـوک های اقتصـادی از جمله کاهش چشـمگیر 
ترافیـک بـار بـه بنـادر، مواجهه بـا انواع مشـکالت در 
تأمیـن مایحتاج کسـب و کارهایشـان، مواجهـه با انواع 
الزامـات هزینـه زا و محدودیت آفریـن در فضای کسـب 
و کارشـان، توقـف بی بهـره و اسـتهالک دارایی هـای 
بلندمـدت، مسـائل کارگـری، معضـل  در  سـرمایه ای 
مدیریـت نقدینگـی و ... مواجـه بوده انـد. ازطـرف دیگر 
چنانکـه خواهیـم گفـت صنعـت پایانـه داری بنـادر در 
آسـتانه مواجهـه بـا انبوهـی از تحـوالت فّناورانـه در 
چنـد سـال پیـش رو بـوده و پایانه هـای بنـدری بـرای 
بقـا در عرصه بازارهـای بین المللی ایـن صنعت، ناگزیر 
از همگامـی بـا جریان هـای فّناورانـه یادشـده هسـتند. 
انبـوه  بـا  شـهیدرجایی  بنـدر  پایانه هـای  همگامـی 
تحـوالت یادشـده مسـتلزم سـرمایه گذاری های کالنی 
اسـت که در بحبوحه پرداختن به مشـکالت و مسـائل 
جـاری کسـب وکارهـا مـورد غفلـت کامـل فعـاالن 
صنعـت پایانـه داری بنـادر کشـور قـرار گرفتـه اسـت. 
بـرای تکمیـل ایـن تصویـر باید در نظر داشـته باشـیم 
کـه با وجـود ضـرورت حیاتـی ایـن سـرمایه گذاری ها، 
تحقق بازگشـت سـرمایه و سـودآوری با حفظ سـاختار 
بسـیار  بنـدری  پایانه هـای  درآمـد  و  هزینـه  کنونـی 
دشـوار اسـت. بـا ایـن اوصـاف بـا توجـه بـه ضـرورت 
وضعیـت  و  صنعـت  ایـن  در  سـرمایه گذاری  حیاتـی 
کنونـی درآمدهـا، هزینه ها و فرسـایش بنیـه اقتصادی 
دهـه  از  گـذر  در  آن  در  فعـال  اقتصـادی  بنگاه هـای 
1390 راهکاراندیشـی بـرای تأمیـن سـرمایه و یا جلب 
سـرمایه گذار در ایـن عرصـه بـه غایت ضروری اسـت. 
از جملـه راهکارهای متصـور در این زمینـه می توان به 
راهکارهـای منجـر بـه تقویـت درآمدزایـی بنگاه ها )به 
خصـوص از طریـق بازنگری در تعرفه هـا(، میدان دادن 
بـه سـرمایه گذاران قـوی و حمایـت و تشـویق ایشـان 
بـرای حضـور در عرصـه توسـعه بنـادر کشـور، جـذب 
سـرمایه گذاری خارجـی، کاهـش هــــزینه های مالی

)مالیـات، هزینه های گمرگی، سـود تسـهیالت بانکی و 
...( اشـاره کرد. بدون چاره اندیشـی در ایـن زمینه، بنادر 
تجـاری کشـور در آینـده نـه چنـدان دور با مشـکالت 

جدی بیشـتری مواجه خواهند شـد.
انتظلارافزایلشچشلمگیرحجمعملیللات

بندرتجاریکشور
بنـادر تجـاری جمهـوری اسـالمی ایـران، درگاه هـای 
تجـارت بین المللـی یک بـازار بـزرگ 85 میلیون نفری 
بـا جهـان هسـتند. بـا رفـع تحریم هـا و محدودیت هـا 

و بازگشـت درآمدهـای کشـور، تقاضـای بسـیار بزرگی 
بـرای توسـعه تجـارت بین المللـی بـه وجـود خواهـد 
آمـد. صادرکننـدگان بـا انگیـزه ای مضاعـف در صـدد 
ورود مجـدد بـه بازارهـای هـدف در فضـای بین المللی 
برآمـده و سـیلی از محصـوالت خـود را روانـه بنـادر 
تجـاری خواهنـد کـرد. بـازار واردات نیـز دچار رشـدی 
بـا هـدف  از طرفـی دولـت  قابل توجـه خواهـد شـد. 
تنظیـم بـازار و تأمین ذخیـره راهبردی اقـدام به واردات 
عمـده کاالهـای مصرفـی و کاالهای اساسـی می کند 
و از طـرف دیگـر بخش خصوصـی با توجه بـه افزایش 
قـدرت خریـد مـردم سـعی در واردات انـواع کاالهـای 
مصرفـی از طریـق بنـدر خواهـد کـرد. عـالوه بـر این، 
بخش های خصوصـی و دولتـی همچنین بـرای انبوهی 
واردات  بـه  اقـدام  تولیـدی  و  عمرانـی  پروژه هـای  از 
کشـور  خـارج  از  صنعتـی  تجهیـزات  و  ماشـین آالت 
خواهنـد کـرد. همچنیـن پتانسـیل توسـعه ترانزیـت از 
بنـادر تجاری کشـور قوت خواهـد گرفت. برآینـد ورود 
ایـن جریان هـای تجـارت بین المللـی بـه بنادر کشـور 
می توانـد رونق یابـی کسـب و کارهـای آنهـا باشـد. اما 
بایـد در نظـر داشـته باشـیم کـه ایـن وضـع در زمانـی 
روی خواهـد داد کـه بخـش قابل توجهـی از ظرفیـت 
بنـادر کشـور بـرای سـال ها مـورد اسـتفاده نبـوده و 
احیانـاً به کارگیـری آنهـا مسـتلزم صـرف زمـان خواهد 
بـود. فراهـم کـردن تسـهیالت و تأسیسـات پایانـه ای، 
نـاوگان تجهیزاتی، منابع انسـانی ماهـر، تأمین ملزومات 
زمـان و سـرمایه  بـه  نیـاز  و قطعـات همـه و همـه 
قابل توجهـی خواهنـد داشـت. فراهـم آوردن این حجم 
از منابـع در کوتاه مـدت بـرای فعـاالن صنعـت، حکـم 
یـک چالـش بـزرگ را خواهد داشـت که نه تنهـا برای 
کسـب و کار آنهـا اهمیـت حیاتـی دارد بلکـه در رقـم 
خوردن ریسـک تداوم یـا گسـیخت زنجیره های تأمین 
مایحتـاج و صـادرات کشـور کـه در بنـادر تمرکز عمده 
دارنـد نقشـی بسـیار تعیین کننـده ای خواهنـد داشـت. 
بـه نظـر مؤلـف این یکـی از مسـائل بسـیار پیچیده ای 
اسـت کـه باید در ابتدای سـال 1401 بـه راهکاریابی و 
برنامه ریـزی بـرای آن بپردازیـم تـا در آیندۀ نـه چندان 
دور بـا شـوک و ازدحـام در اکوسیسـتم بنـدر مواجـه 

یم. نشو
بازگشتخطوطکشتیرانی

در ابتـدای دهـه 1390 بـا اعمال و تشـدید تحریم های 
بین المللـی علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران ده ها خط 
کشـتیرانی بین المللی که تا انتهـای دهه 1380 به بنادر 
تجـاری کشـور تـردد داشـتند، از سیسـتم حمل ونقـل 
دریایی کشـور خارج شـدند. بـا انعقاد برجـام در انتهای 
نیمـه اول 1390، انـدک اندک زمزمه بازگشـت خطوط 
کشـتیرانی به بندر شـهیدرجایی آغاز شـد و حتی برخی 
از خطوط کشـتیرانی بزرگ و کوچـک اقدام به برقراری 
سـرویس های منظـم خـود بـه ایـن بنـادر کردنـد. بـا 
بدعهـدی و خروج یـک جانبه آمریـکا از معاهده برجام 
در ابتدای سـال 1397 و بازگشـت عملـی بخش عمده 
تحریم هـای متوجـه جمهـوری اسـالمی ایـران از این 
سـال بـه بعـد، جـذب سـرویس های کشـتیرانی جهان 

صنعـت پایانـه داری بنـادر یک 
صنعـت شـبه تولیدی اسـت. با 
وجـود آنکـه محصـول پایانـه 
بنـدری از جنـس خدمات اسـت، 
راه انـدازی  و  تــــأسیس  امـا 
مسـتلزم  پایانه ها  این گــــونه 
احـداث تسـهیات و تأسیسـات 
ناوگان هـای  تأمیـن  پایانـه ای، 
عظیـم تجهیزاتـی، به کارگیـری 
انبوهــــی از منابع انسـانی و 
در اختیـــــار داشـتن حجمـی 
اسـت.  نقدینگـی  از  قابل توجـه 
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بـه بنـادر تجاری کشـور نه تنها پیشـرفتی نکـرد، بلکه 
خطـوط کشـتیرانی معـدودی کـه سـرویس های منظم 
خـود را بـه ایـن بنـادر برقـرار کـرده بودنـد، هـم اقدام 
بـه لغـو سـرویس های مزبـور کردنـد. در بخش هـای 
تجـاری  بنـدر  نیـز   )TRAMP( آزادپیمـا  کشـتیرانی 
کشـور دچـار وضعیت مشـابهی بوده اسـت. درعین حال 
بـازار صنعـت کشـتیرانی تجـاری نیـز در ایـن سـال ها 
دسـتخوش تحـوالت فراوانـی بـوده کـه آثار شـگرفی 
بـر بخـش بنـادر و صنعـت پایانـه داری داشـته اسـت. 
واقـع امـر آن اسـت کـه صنعت کشـتیرانی تجـاری از 
یـک طرف بـا تمرکزیابـی بازارهـای خود مواجـه بوده 
و از طـرف دیگـر با چندیـن روند منقبض کننـده )مانند 
مازاد عرضه، رشـد نامتـوازن تقاضا، مواجهه بـا الزامات 
زیسـت محیطی هزینه زا و محدودیت آفرین، مشـکالت 
تأمیـن منابع مالـی و نقدینگـی، رشـد ابعـاد کشـتی ها، 
...( در کسـب و کارهـای خـود  فّنـاوری و  تحـوالت 
مواجـه شـده اسـت. ایـن موضـوع، دشـواری پیشـبرد 
مقاصـد بازاریابـی بنـادر را در بازارهـای منطقـه ای بـه 
نحـو چشـمگیری افزایـش داده اسـت. از یـک طـرف 
قـدرت چانه زنـی خطوط کشـتیرانی و تشـکل های آنها 
در مقابل بنادر به شـدت افزایـش یافته و از طرف دیگر 
انتظـار آنان بـرای دریافت تسـهیالت و خدمات بهتر با 
هزینـه کمتـر بـه نحو فزاینـده ای بـاال مـی رود. در این 
شـرایط بازگرداندن خطوط کشـتیرانی خارجی مسـتلزم 
ارائـه تسـهیالت و خدمات بنـدری ممتـاز و امتیازهایی 
به خطوط کشـتیرانی اسـت. با افزایـش احتمال کاهش 
تحریم هـا در آینـده کوتاه مـدت، بنـادر تجـاری کشـور 
در ایـن حـوزه نیازمنـد یـک "برنامـه بازاریابـی" جامع 
هسـتند کـه بتواننـد جاذبـه مـورد نیـاز برای بازگشـت 
خطـوط کشـتیرانی بین المللـی را تأمیـن کننـد. ایـن 
موضوعـی اسـت کـه بایـد بـه نحو جـّدی مـورد توجه 
سیسـتم حمل ونقل دریایی و پایانـه داران آن قرار گیرد.

حمل ونقـل  صنایـع  در  فناورانـه  تحـوالت  سـونامی 
دریایـی در دهه پیشـرو دوره های پسـاتحریم کشـور با 
سـال های آغازیـن "انقـالب صنعتی چهـارم" مصادف 
شـده اند. ایـن جریان کـه مراجعی چـون مجمع جهانی 
اقتصـاد )WEF( ورود جهـان بـه آن را از سـال 2015 
بـر  کـه  اسـت  تحوالتـی  سـرآغاز  کرده انـد،  اعـالم 
"به کارگیـری  و  فّنـاوری"  "هوشمندسـازی  مبنـای 
گسـترده سایبرماشـین" در تمـام شـئون زندگـی بشـر 
اسـتوار اسـت. پیش بینـی می شـود کـه ایـن جریـان 
الگوهـای  و  صنایـع  فّناوری هـا،  چنـان  تحول آفریـن 
اجتماعـی و عملیاتـی حیـات بشـر را تحت تأثیـر خـود 
قـرار دهـد که ظرف بین سـه تـا چهار دهه بـا کمرنگ 
شـدن مرزهـای فیزیکـی، مجـازی و بیولوژیـک، نـوع 
بشـر را وارد عصـر "تکینگـی فّناورانه"2 کنـد. از جمله 
انقـالب  ایـن  متـن  در  تحول آفریـن  فّناوری هـای 
اینترنـت  ماننـد  فّناوری هایـی  بـه  می تـوان  صنعتـی 
اشـیاء، شـبکه نسـل پنجـم )5G(، کالن داده، رایانش 
ابـری، رباتیـک، هـوش مصنوعـی و یادگیری ماشـین، 
ماشـین های  کوانتـوم،  مکانیـک  ژنتیـک،  مهندسـی 

خـودکار و ... اشـاره کـرد.

در چنیـن عصری سیسـتم حمل ونقل دریایـی جهان و 
صنایـع زیرمجموعـه آن ) از جملـه بنـادر و پایانه داری( 
بـا اتـکا بـه فّناوری های نسـل چهـارم در حـال تحول 
یافتـن هسـتند. این تحـول از دو جنبه ضروری اسـت: 
از یـک طـرف صنایـع سیسـتم حمل ونقـل دریایـی در 
مقایسـه بـا سـایر اجـزای زنجیره هـای تأمیـن جهانـی 
)از جملـه وجـوه حمل ونقلـی دیگـر ماننـد حمل ونقـل 
هوایـی، حمل ونقل جـاده ای و راه آهـن( از فّناوری های 
نویـن کمتـر بهره بـرداری کـرده اسـت و از ایـن حیث 
ناسـازگاری هایی بـا ایـن اجـزا در زنجیره هـای تأمیـن 
جهانـی دارد. از طـرف دیگـر ایـن سیسـتم و صنایـع 
از  انبوهـی  بـا  و کسـب و کارهـای زیرمجموعـه آن 
چالش هـای ریسـک آفرین و هزینـه زا مواجـه هسـتند 
کـه بـا منابـع و قابلیت هـای کنونـی خـود قـادر بـه 
مواجهـه بـا آنهـا نبـوده و از ایـن جهـت بـه "معجـزه 
امیـد فـراوان بسـته اند.  فّناوری هـای نسـل چهـارم" 
از جملـه ایـن چالش هـا می تـوان بـه الزامـات أکیـد 
زیسـت محیطی ) ماننـد کربن زدایی از تجـارت دریابرد، 
کاهـش آالیندگی گوگـرد و نیتـروژن در فرایند احتراق 
انـرژی پـاک و کارآمـد،  تأمیـن حامل هـای  کشـتی، 
کاهـش آالیندگی های ناشـی از آب تـوازن(، تغییر طرح 
غالب کشـتی ها، امنیت سـایبری، مواجهـه با اختالالت 
بیشـتر و شـدیدتری در زنجیره هـای تأمیـن دریایـی، 
تغییـر الگوهـای تجـارت جهانـی و منطقـه ای، تغییـر 
جریـان کاال در تجـارت دریابرد جهانی و ... اشـاره کرد. 
پـر واضح اسـت که ایـن تغییـرات از صنایع باالدسـت 
و پاییـن دسـت بـه بنـادر تسـری پیـدا می کنـد. بنـادر 
بایـد بتوانند تسـهیالت و خدمات الزم بـرای پذیرش و 
جریان دهـی گونه هـای تحول یافتـه ای از وسـائط نقلیه 
)کشـتی و شـناور، وسـائط نقلیـه جـاده ای، راه آهـن (، 
واحدهـای حمـل بـار ) کانتینر، واگـن، کفـی و تریلر و 
...(، و انـواع بـار را فراهـم آورند. بنادری کـه در این کار 
توفیق الزم را نداشـته باشـند، خود به خود در بازارهای 
رقابتـی منطقـه ای بنادر جایـگاه خود را از دسـت داده و 
به سـطوح پایین تر ایـن بازار منتقل خواهند شـد. درک 
ایـن موضـوع و توجـه أکیـد بـه آن به خصـوص برای 

بنـادر تجـاری کشـور در مقطع کنونی از اهمیت بسـیار 
زیادی برخوردار اسـت. بنادر کشـورمان در آسـتانه دوره 
پسـاتحریم دوم مسـتعد جذب سـرمایه برای نوسازی و 
مدرن سـازی تسـهیالت و تجهیـزات خـود هسـتند. با 
توجـه بـه هزینـه هنگفت ایـن فرایند و عمـر اقتصادی 
نسـبتاً بـاالی تسـیهالت و روسـازه بندری، زیرسـاخت 
اطالعاتـی و تجهیـزات بنـدری بایـد دقـت داشـت که 
ایـن سیسـتم ها بایـد به گونه ای توسـعه داده شـوند که 
بـرای پذیـرش و جریان دهـی جریـان وسـائط نقلیـه و 
محموله هـا در آینـده دارای کفایـت و کارآیی الزم بوده 
و همچنیـن دارای امـکان ارتقـاء در صورت نیاز باشـند. 
در ایـن زمینـه بایـد بـا نگاهـی آینده نگرانـه وارد عمل 
شـد تـا ضمـن تأمیـن مزیت هـای رقابتـی مـورد نیـاز 
بنـدر، اجـزاء حیاتـی سیسـتم با حداقـل هزینـه و زمان 
قابـل راهبـری و در صـورت نیـاز قابـل ارتقـاء باشـند. 
بـا ایـن اوصـاف می تـوان گفت کـه در مقطـع کنونی، 
تمرکـز بنـادر بـر فرایندهـای "تحقیـق و توسـعه" و 
"مدیریـت فّنـاوری" بـرای دسـتیابی به "طـرح جامع 
فّنـاوری بنادر کشـور" در افـق راهبـردی 1404 دارای 

اهمیـت حیاتی اسـت. 
افزایشآمللادگیملللواجههبااختللالالت

زنجیرههایتأمینوآثارآنها
زنجیره هـای  مختل کننـده  عوامـل  گذشـته  دهـه  در 
تأمیـن دریایـی در جهــــان رو بـه فزونـی نهـاده و 
نحـو  بـه  نیـز در جهـان  تأمیـن  زنجیـره  اختـالالت 
قابل توجهـی افزایـش یافته انـد. از جملـه ایـن عوامـل 
مختل کننـده می تـوان بـه بالیـای طبیعـی، پاندمـی 
سـایبری،  حمـالت  همه گیـر،  بیماری هـای  شـیوع  و 
فجایـع صنعتی و انسـداد مسـیرهای دریانوردی اشـاره 
کـرد. ایـن گونـه اختـالالت اغلـب اُفـت و یـا افزایش 
حجـم فعالیـت یک یـا چنـدی از زیرسیسـتم های بندر 
را بـه همـراه داشـته و در نتیجـه کل سیسـتم بنـدر را 
به سـمت "بحـران" سـوق می دهـد. اگر ایـن عوامل 
مختل کننـده موجـب آسـیب بـه یـک یـا چنـدی از 
زیرسیسـتم های بندر شـود، ابعاد اختالل و زیان ناشـی 
از آن بـه مراتـب بیشـتر نیـز خواهـد شـد. نمونه هـای 
ایـن اختـالالت در جهان بسـیار بـارز هسـتند. از جمله 
آنهـا می تـوان بـه وقـوع توفـان دریایـی در منطقـه و 
جهـان در سـال های اخیـر، انفجـار در بنـادر بیـروت و 
تیانجیـن در سـال های 2020 و 2015، اعـالم قرنطینه 
کووید-19 در بنادر هند، در سـال 2020،  انسـداد اخیر 
کانـال سـوئز در سـال 2021، ازدحـام و نارسـایی بنادر 
و سیسـتم حمل و نقـل جـاده ای آمریکا در سـال 2021، 
بحـران مبادله نیروی کار کشـتی در بنـادر جهان در دو 
سـال اخیـر، حمالت سـایبری متعـدد به بنـادر جهان و 

ایـران در سـال های اخیـر و ... اشـاره کـرد. 
در  اختـالل آور  عوامـل  شـمار  اسـت،  واضـح  آنچـه 
زنجیره هـای تأمیـن دریایـی و ریسـک بـروز اختـالل 
در ایـن زنجیره هـای تأمیـن در سـال های اخیـر سـیر 
صعـودی قابل توجهی داشـته و این سـیر در سـال های 
پیـش رو نیـز ادامه خواهـد یافت. این رونـد در دهه های 
پیش رو آثار بسـیار مهمی بر حیات هر بندری در جهان 

ورود بنـادر تجـــاری کشـور 
پســــاتحریم،  دوم  دوره  بـه 
رقم زننـده نقطـۀ عطفــــی در 
آنهاسـت.  اقتصـــادی  حیـات 
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خواهـد داشـت. ازایـن رو بنـادر جهـان در حال توسـعه 
سیسـتم های امنیت، ایمنی، بهداشـت، محیط زیسـت و 
عملیـات خود بـرای مواجهه بـا چالش هـا و تهدیدهای 
ناشـی از ایـن گونـه عوامل اختـالل آور هسـتند. در این 
زمینـه بایـد بـه دو موضـوع توجـه خـاص داشـت. اول 
آنکـه بایـد در فـاز پیشـگیری تـا حـد امـکان بـر روی 
نظـارت و کنتـرل عوامـل  اختـالل آوری کـه در حیطه 
کنتـرل بنـدر قـرار دارنـد، تمرکـز داشـت. ایـن اقـدام 
می توانـد از تبدیـل چالـش بـه مسـئله و سـوق یافتن 
آن بـه مـرز خلق بحـران جلوگیـری کند. ایـن موضوع 
مسـتلزم سـرمایه گذاری ویـژه در سیسـتم های امنیت، 
و  بنـدر   )HSSE( محیط زیسـت  و  بهداشـت  ایمنـی، 
همچنیـن پایـش وضعیت زنجیره هـای تأمیـن، بازارها 
و وجـوه حمل ونقلـی متصـل به بنـدر اسـت. همچنین 
بنـدر بایـد بـه توسـعۀ اسـتعداد و ظرفیـت خـود بـرای 
"واکنـش" در زمـان مواجهـه بـا شـرایط اضطـراری 
بپـردازد تـا ضمـن جلوگیری حداکثـری از سـوق یافتن 
شـرایط بـه سـوی شـرایط بحرانـی بتوانـد در صـورت 
مواجهـه بـا چنیـن شـرایطی از اجـزای خـود محافظت 
کـرده و در صـورت ورود بـه فـاز بحـران، سیسـتم را 
بـا کمتریـن آسـیب و زیـان ممکـن بـه حالـت طبیعی 
آن بـاز گردانـد. مجموعـۀ ایـن اقدامـات معمـواًل در 
کار"3  و  کسـب  تـداوم  "برنامه ریـزی  فراینـد  قالـب 
در بنـدر بـه جریـان افتـاده و موجـب توسـعه "برنامـه 
تـداوم کسـب و کار" بندر می شـود. در سـال های اخیر 
بـا افزایـش اختـالالت در زنجیره هـای تأمیـن دریایی 

بـه سـرمایه گذاری  بنـادر مطـرح جهـان  از  بسـیاری 
جـدی در ایـن فراینـد روی آورده و در صـدد کاهـش 
و کنتـرل ریسـک های اختـالل فرایندهـای کسـب و 
کاری خـود در قالـب چنیـن برنامه ای هسـتند. با توجه 
بـه تهدیـدات و ریسـک های متنـوع و متعـدد بـه بنادر 
تجـاری جمهوری اسـالمی ایران و شـرایط ویـژه دوره 
پسـاتحریم دوم، بـه نظـر می رسـد کـه بنادر کشـور ما 
نیـز نیازمنـد سـرمایه گذاری جهـت توسـعه نرم افـزار و 
سـخت افزار مـورد نیـاز بـرای مواجهـه بـا ایـن گونـه 
چالش هـا در قالـب برنامـه تداوم کسـب و کار هسـتند. 
در شـرایطی کـه نقطـه عطـف فعالیـت بنـادر تجـاری 
کشـور در حـال رقم خوردن اسـت، به قطـع یقین بهتر 
اسـت که قبل از ورود به شـرایط ُپرمشـغله بنادر کشـور 

در ایـن زمینـه اقـدام جدی داشـته باشـیم. 
سخنپایانی

ورود بنـادر تجـاری کشـور بـه دوره دوم پسـاتحریم، 
رقم زننـده نقطـۀ عطفی در حیـات اقتصادی آنهاسـت. 
ایـران کـه طـی  اسـالمی  تجـاری جمهـوری  بنـادر 
شـرایط  تحـت  گرفتـن  قـرار  رغـم  بـه  اخیـر  دهـه 
و  تنش هـا  شـدیدترین  تحـت  و  اقتصـادی  جنـگ 
فشـارها سـربلندانه بـه فعالیـت خـود و خدمات رسـانی 
بـه زنجیره هـای تأمیـن سراسـر کشـور ادامـه داده اند، 
وارد فضـای جدیـدی در سیسـتم حمل و نقـل دریایـی 
جهـان می شـوند کـه بـا فضـای موجـود در 10 سـال 
گذشـته تفـاوت بسـیاری دارد. در ایـن فضـا ترکیـب 
اقتصـادی،  بنگاه هـای  مقاصـد  فّناوری هـا،  بازارهـا، 

الزامـات مطـرح در فضـای کسـب وکار، الگـو و قواعد 
رقابـت، شـمار و تـوان ذی نفعـان و رقیبـان و ... نه تنها 
تغییـر کرده انـد، بلکـه با دینامیک بسـیار قـوی در حال 
تحـول روزبـه روز هسـتند. بـه نظـر مؤلـف بـرای آنکه 
فعـاالن بنـادر و صنعـت پایانـه داری بتواننـد در"لحظه 
 )Moment of Truth( حقیقـت"  بـا  مواجهـه 
ورودی قدرتمندانـه بـه ایـن بـازار داشـته باشـند، بایـد 
ضمـن ایجـاد درک و بصیـرت در فعـاالن ایـن بخش 
نسـبت به این اکوسیسـتم بی نهایت پویا، با پیشـنگری 
و تدبیـر برداشـتن هـر گام را برای ورود و پیشـروی در 
ایـن بـازار با نگـرش پارتویـی ) یعنی بـا مقصود تحقق 
حداکثـر اهـداف بـا حداقـل منابـع موجـود ممکـن( از 
پیـش طراحـی و برنامه ریـزی کـرد. در مقـام اجـرای 
ایـن برنامـه نیـز بایـد  آن را بـا نهایت درایـت و آگاهی 
ممکـن نسـبت به شـرایط دینامیک بازارهـا و تحوالت 
و تغییـرات جـاری در آنهـا بـه اجـرا گذاشـت. در ایـن 
صـورت بـا تـوکل بـه عنایـت و حمایت خداونـد بزرگ 
خواهیم توانسـت گام های بزرگی در زمینـه بازگرداندن 
رونـق بـه سیسـتم حمل ونقـل دریایـی کشـور و اعاده 
جایـگاه شایسـته آن در سیسـتم حمل ونقـل دریایـی 

برداریم.  جهـان 

پینوشت:
1- World Class

2- Technological Singularity

3- Business Continuity Planning
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چشماندازلجستیکدردورانپساکرونا؛

حرکت به سمت دیجیتالی شدن 
و هوشمندسازی

       ]  الناز میاندوآبچي  [                                           ] دانشیار مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني [                                     

 مهم ترین تحوالت حـــوزه لجسـتیک در 
دوران پساکرونا

فّناوري هـاي  کارگیـري  بـه  در  تسـریع  الـف( 
نویـن در حوزه لجسـتیک: طي دو سـال گذشـته، 
بسـیاري از شـرکت ها سـرمایه گذاري هاي اولیـه اي را 
جهـت اتوماسـیون و به خصوص اتوماسـیون هوشـمند 
افزایـش  بـا هـدف  نقـاط کلیـدي کسـب وکار خـود 
و  دید پذیـري  عملیـات،  ایمنـي  اثربخشـي،  کارایـي، 
شـفافیت در سراسـر زنجیـرۀ تأمیـن صـورت داده اند. 
چــون  حـــوزه هایي  در  ســــرمایه گذاري ها  ایــن 
تولیـد  انبارهـا، حمــــل ونقل، خطـوط  فروشـگاه ها، 
و حتـي دفاتـر اداري بـوده اسـت. بـه نظـر مي رسـد 
ایـن روند در دوران پسـاکرونا نیز ادامه داشـته اسـت. 
از مهم تریـن فّناوري هـاي نویـن کـه در ایـن زمینـه 
مـورد توجـه کسب وکارهاسـت مي تـوان بـه تحلیل و 
پیش بینـي بـه کمـک هـوش مصنوعـي، بالک چیـن، 
نقلیـه  وسـایل  حتـي  و  روباتیـک  اشـیاء،  اینترنـت 

کرد. اشـاره  خـودران 
ب( ادامـه گسـترش لجسـتیک بـراي تجـارت 
الکترونیـک: یکـي از تأثیـرات بـارز شـیوع کرونـا 
از  بیـش  گسـترش  تجـارت،  و  تولیـد  فضـاي  بـر 
پیش بینـي  کـه  اسـت  الکترونیـک  تجـارت  پیـش 
مي شـود علي رغـم عبـور از شــرایط بحرانـي، رشـد 
باشـد.  ادامـه داشـته  ایـن شـیوه تجـارت همچنـان 
ایـن امـر موجـب شـده اسـت نـه تنهـا کسـب وکارها 
بـه تقویـت کانال هـاي خریـد و فـروش آنالیـن کاال 
بپردازنـد، بلکـه شـرکت هاي لجسـتیکي نیـز تـالش 
کرده انـد بـا افزایـش ظرفیـت خدمات دهـي، اسـتفاده 
بهینـه از فّنـاوري اطالعـات و بهره گیـري از انبارهاي 

روباتیـک، خـود را بـا ایـن تحـوالت انطبـاق دهنـد. 
تأمیـن  ج( حرکـت بـه سـمت زنجیره هـاي 
محلـي و تأثیـرات آن بر لجسـتیک: اختالل در 
زنجیره هـاي تأمیـن جهانـي و نگراني از تداوم شـیوع 
کرونـا، باعـث شـده  اسـت تـا بسـیاري از شـرکت ها 
کـه زنجیـرۀ تأمین آنها بـه مناطق دوردسـت از جمله 
تأمیـن  بـه  دارد،  وابسـتگي  آسـیاي شـرقي و چیـن 
نیازهـاي خـود از کشـورهاي نزدیک تـر روي بیاورند. 
منشـأ ایـن اختـالل نـه تنهـا کاهـش تولیـد و تقاضـا 
لجسـتیک  بلکـه مختـل شـدن  بـراي محصـوالت، 
جهاني بود که آسـیب پذیري شـرکت  هاي لجسـتیکي 
بـزرگ را نیـز آشـکار کـرد. برهمین اسـاس، یکـي از 
روندهـاي آتـي در حـوزه لجسـتیک، اهمیـت یافتـن 

شـرکت هاي لجسـتیک منطقـه اي و محلـي اسـت.
برون سـپاري:  رویکردهــــاي  در  تحـوالت  د( 
بــرون سپــــاري در حـوزه لجستیــــک و زنجیـرۀ 
بـوده  کسـب وکارها  توجـه  مـورد  دیربـاز  از  تأمیـن 
برخـي مطالعـات،  اسـاس  بـر  به طـوري کـه  اسـت. 
حـدود 90 درصــد شـرکت هاي آمریکایـي برتـر در 
برون سـپاري  بـه  اقـدام   ،500 فورچـون  فهرسـت 
عملیـات لجسـتیک خـود کرده انـد. امـا درحال حاضـر 
بـر  مبتنـي  لجسـتیک  برون سـپاري  جدیـد  رویکـرد 
پلت فرم هایـي بـه عنـوان سـرویس1 در حـال ظهـور 
اسـت. ایـن پلت فر م هـا کـه عمدتـًا مبتني بـر رایانش 
ابـري هسـتند، اغلـب توسـط شـرکت هاي متخصص 
در زمینـه راه  حل هـاي نرم افـزاري لجسـتیک توسـعه 
پلتفرم هـا،  ایـن  کارکـرد  مهم تریـن  مي شـوند.  داده 
کمـک بـه کسـب وکارهاي نیازمند خدمات لجسـتیک 
بـراي مدیریـت یکپارچـه فرایندهاي لجسـتیکي خود 

و اتصـال بـه شـرکت هاي لجسـتیکي طـرف سـومي 
هسـتند.  متصـل  پلت فرم هـا  ایـن  بـه  کـه  اسـت 
یکـي از حوزه هایـي کـه ایـن رویکـرد بیشـتر در آنها 
مطـرح شـده اسـت، لجسـتیک مایـل آخر یـا تحویل 
سـفارش ها از مراکـز توزیع به مشـتریان نهایي اسـت 
ایفـا  الکترونیـک  تجـارت  در  را  مهمـي  نقـش  کـه 

مي  کند. 
مهم ترین تحوالت لجسـتیک دریــایي در 

دوران پساکرونا
اگـر چـه صنعـت حمل ونقـل دریایي خود را بـه تدریج 
بـا شـرایط دشـوار شـیوع ویـروس تطبیق داده اسـت، 
کنـار  در  پسـاکرونا،  دوران  قطعیت هـاي  عـدم  امـا 
قوانیـن جدیـد دریایـي چیـن و نیـز تغییـرات آب و 
هوایـي، اصلي تریـن عوامـل شـکل دهنده روندهـاي 
ایـن حـوزه، حداقـل در سـال 2022 میـالدي خواهند 
بـود. در ادامـه مهم ترین این روندها بررسـي شـده اند.

در  هوایـي  حمل ونقـل  جذابیـت  افزایـش  الـف( 
بخـش دریایـي: بـر اسـاس آمـار یاتـا، تقاضـا بـراي 
حمـل بـار هوایـي در سـال 2021 در مقایسـه با پیش 
درصـد   7/9 حـدود   )2019 )یعنـي  کرونـا  دوران  از 
افزایـش داشـته اسـت و بـرآورد مي شـود که در سـال 
2022 نیـز بـا افزایـش 13/2 درصـدي مواجـه شـود. 
نقـش جایگزیـن و حتـي مکمل حمل ونقـل هوایي در 
رابطـه بـا حمل ونقل دریایـي در مواجهه بـا اختالالت 
ناشـي از شـیوع کرونا، موجب شده اسـت شرکت هاي 
کشـتیراني بـزرگ جهان به سـمت گسـترش خدمات 
خـود بـه ایـن شـیوه حمـل روي بیاورنـد. بـه طـوري 
کـه شـرکت هاي مرسـک و CGM ،CME در حـال 
ارائـۀ خدمـات جدیـد  بـراي  هوایـي  نـاوگان  خریـد 
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هوایـي در کنـار خدمـات دریایـي خود هسـتند.
ب( نیـاز بـه مسـیرهاي حمل و خدمـات جدید 
اختـالل  منطقـه اي:  تأمیـن  زنجیره هـاي  بـراي 
ایجـاد شـده در زنجیره هـاي تأمیـن جهاني کـه اغلب 
آنهـا وابسـتگي جدي بـه اقتصادهاي آسـیاي شـرقي 
و به خصـوص چیـن دارنـد، موجـب حرکت شـرکت ها 
و  ایـن کشـورها  بـه  وابسـتگي  کاهـش  بـه سـمت 
تقویـت زنجیره هـاي تأمیـن منطقـه اي شـده اسـت. 
بـه همیـن جهـت شـرکت هاي حمل ونقـل دریایـي 
بـراي  جدیـد  خدمـات  و  مسـیرها  تعریـف  نیازمنـد 
انطبـاق بـا شـرایط جدیـد خواهنـد بـود. دراین راسـتا 
حمل ونقـل ریلـي نیـز اهمیت بیشـتري پیـدا می کند. 
البتـه حمل ونقل ریلي در دوران کرونـا در زنجیره هاي 
تأمیـن جهانـي متصـل بـه آسـیاي شـرقي نیـز نقش 
ویـژه  اي را ایفـا کرده اسـت. بـه عنوان مثال، شـرکت 
بـاري  اولیـن قطـار  اوایـل سـال 2021  مرسـک در 
بلوکـي بین ژاپن و انگلسـتان را از طریق مسـیر ریلي 

ترانس سـیبري راه انـدازي کـرد.
دریایـي  حمل ونقـل  در  دیجیتالي سـازي  ج( 
اتوماسـیون  و  دیجیتالي شـدن  آن:  چالش هـاي  و 
فرایندهـا در بخـش حمل ونقـل دریایـي، نقش مؤثري 
در عبـور از شـرایط بحرانـي و محدودیت هـاي ناظـر 
بـر نیروي انسـاني فعـال در ایـن بخـش ایفـا کـرده 
اسـت. بـا توجـه بـه تأثیـر ایـن اقدامـات در افزایـش 
کارایـي عملیات لجسـتیکي، این رویکـرد همچنان در 
دوران پسـاکرونا نیـز بـا قدرت بیشـتري ادامـه خواهد 
بـراي  متخصـص  نیروي انسـاني  تأمیـن  امـا  یافـت. 
حـال  در  نویـن،  سیسـتم هاي  ایـن  از  بهره بـرداري 
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تبدیـل شـدن بـه یـک چالـش مهم اسـت.   
د( تمایـل شـرکت هاي کشـتیراني بـه تقویـت 
حضـور در زنجیره هـاي تأمین: برخي شـرکت هاي 
اختـالل  بـا  مقابلـه  منظـور  بـه  کشـتیراني  توانمنـد 
احتمالي ناشـي از تشـدید شـیوع ویـروس در آینده در 
شـبکه هاي لجسـتیک بین  الملـل، اسـتراتژي افزایش 
کنتـرل بـر خدمـات لجسـتیک در زنجیره هـاي تأمین 
را اتخـاذ کرده انـد. بـراي ایـن منظـور، این شـرکت ها 
اقـدام بـه خریـد ترمینال هـاي بنـدري، شـرکت هاي 
بارفرابـري و دیگـر شـرکت هاي لجسـتیکي کرده انـد 
تـا بتوانند مجموعـه یکپارچه اي از خدمات لجسـتیک 
کاال  صاحبـان  بـه  زنجیـره  انتهـاي  تـا  ابتـدا  از  را 
ارائـه دهنـد. مثـال بـارزي از ایـن رویکـرد، همکاري 
اسـتراتژیک مرسـک بـا یونیلیـور )شـرکت چندملیتي 
تولیدکننـده محصوالت غذایي، بهداشـتي و آرایشـي( 
اسـت. بـر اسـاس قـرارداد چهارسـاله این دو شـرکت 
اسـت،  شـده  اجرایـي   2022 سـال  ابتـداي  از  کـه 
بین الملـل  لجسـتیک  عملیـات  مدیریـت  مرسـک 
یونیلیـور2 را به کمـک پلتفرم زنجیـرۀ تأمین دیجیتال 
ایـن شـرکت کشـتیراني تحت عنـوان نئونـو3 بر عهده 

گرفت.  خواهـد 

پینوشت:

1- Logistics as a Service (LaaS)

2- Unilever

3- NeoNav
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خسـارت مشـترک دریایـی که معـادل فارسـی عبارت 
General Average اسـت، یکـی از قدیمی تریـن 
و البتـه پیچیده تریـن مفاهیـم در حـوزه حقـوق دریایی 
بـه شـمار می آیـد. در این زمینـه، قضایـای مختلفی در 
دادگاه هـا و داوری هـای داخلی و بین المللـی وجود دارد 
و همیـن موضـوع باعث شـده تا رویه قضایـی و داوری 
فربهـی برای تشـخیص ابعاد مناقشـه برانگیز خسـارت 
مشـترک دریایـی در دسـترس باشـد. نکته مهـم آنکه 
حضـور و توسـعه ایـن مفهـوم در چارچـوب مناسـبات 
حقوقـی دریایی را بایـد یکی از پیامدهـای نفوذ انصاف 
همان گونـه  زیـرا  دانسـت  حقـوق  ریخت شناسـی  در 
کـه در ایـن مقالـه روشـن خواهـد شـد اصلی تریـن اثر 
خسـارت مشـترک دریایـی، توزیـع منصفانه خسـارات 
ناشـی از یـک رویـداد قهری میـان ذی نفعـان متفاوت 
در یـک سـفر دریایـی اسـت. "حسـن نیت" نیـز یکی 
دیگـر از آثـار نفـوذ انصـاف در عالـم حقـوق اسـت که 
تـالش می کنـد احـکام حقوقـی را متعـادل کـرده و به 

عدالـت و انصـاف نزدیـک کند.
بـه طـور سـاده، خسـارت مشـترک دریایـی متضمـن 

ایـن مفهـوم اسـت که بـه هنـگام مواجهه بـا خطراتی 
نشسـتن  ِگل  بـه  دریایـی،  توفان هـای  همچـون 
کشـتی و ... کـه سـالمت خدمـه یـا ایمنـی کشـتی به 
طـور جـدی بـه مخاطـره می افتـد، می تـوان بـا انجام 
مخـارج یـا ایجاد خسـارات یـا هزینه هایـی از جمله به 
آب ریختـن کاالهـای موجـود در کشـتی کـه بـه آنها 
"تفدیـه" )Sacrifice( گفتـه می شـود، کمک کرد تا 
مابقـی کاالهـا و همچنین کشـتی و خدمه نجـات پیدا 
کننـد. مثـاًل کشـتی بـه ِگل نشسـته می تواند بـا خالی 
کـردن بخشـی از کاالهـا، وزن خـود را سـبک تر کرده 
و از غـرق شـدن حتمـی نجات پیـدا کند. بعـد از انجام 
چنیـن اعمالـی، خسـارت ناشـی از کاالهـای بـه آب 
ریختـه شـده میان همـه افـراد از جمله مالک کشـتی، 
ملـوان و همچنیـن صاحبـان کاالهایـی که بـه مقصد 
رسـیده اند و آن عـده ای کـه کاالی خـود را از دسـت 
داده انـد، توزیـع می شـود. خوشـبختانه مفهوم خسـارت 
مشـترک در نظـام حقوقـی ایران نیـز وارد شـده و مواد 
184 تـا 187 از فصـل دوازدهـم قانـون دریایـی ایـران 
مصـوب سـال 1343 بـه ایـن موضـوع پرداخته اسـت. 

بـا وجـود این، نظـام حقوقی ایـران در قیاس بـا قوانین 
موضوعـه دیگـر کشـورها و همچنیـن عـرف تجـاری 
بین المللی بسـیار مختصـر بوده و جوابگوی بسـیاری از 
چالش هـا و پرسـش های مطـرح در ایـن حوزه نیسـت. 
بـه همیـن دلیل برای تبییـن دقیق تر موضوع خسـارت 
مشـترک، گریزی از بررسـی عرف تجـاری و همچنین 
قوانین سـایر کشـورها نیسـت. در ادامه تالش می شود 
مشـترک  خسـارت  تحقـق  باعـث  کـه  مؤلفه هایـی 

دریایـی می شـود، بررسـی و مطالعـه  شـوند.
1-وجودخطر

مهم تریـن و اصلی تریـن معیـار بـرای تحقق خسـارت 
مشـترک دریایـی، وجـود خطـری اسـت کـه ایمنـی 
کشـتی را بـه نحـو غیرقابل تردیـدی تهدید کنـد. این 
خطـر باید واجـد ویژگی هایی باشـد. در درجه نخسـت، 
الزم اسـت کـه خطـری واقعـی و عینی متوجـه ایمنی 
کشـتی یا سرنشـینان آن باشـد. خطرات احتمالی یا آن 
دسـته از مخاطراتـی کـه رخ دادن آنهـا قطعی نیسـت، 
نمی توانـد به عنـوان مبنای خسـارت مشـترک دریایی 
بـه شـمار آیـد. بنابرایـن، ملوانی کـه به دلیـل مواجهه 

خسارت مشترک یا نفوذ انصاف 
در حقوق دریایی

       ] سیامک کریمی  [                 ]   دکترای حقوق بین الملل عمومی و مشاور حقوقی  [           

حمل ونقل دریایی
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بـا خطـری احتمالـی نسـبت بـه تخلیـه بـار در دریـا 
اقـدام می کنـد تـا کشـتی را نجـات دهـد، نمی تواند به 
مفهـوم خسـارت مشـترک دریایـی اسـتناد نمایـد و در 
صـورت اثبـات برخـی مؤلفه هـای دیگـر باید شـخصًا 
هزینه هـای ایجاد شـده را متقبل شـود. مقـررات یورک 
آنتـورپ نیـز صراحتـاً متذکـر ایـن عنصر شـده اسـت. 
واقعـی بـودن خطـر از ایـن جهـت بـه عنوان یکـی از 
مؤلفه هـای خسـارت مشـترک دریایـی مطـرح شـده 
اسـت که براسـاس خطر ایجاد شـده، می توان تناسـب 
عمـل تفدیـه بـا خطـر مذکـور را سـنجید. در غیـر این 
صـورت مشـخص نیسـت خطـری که بـه واسـطه آن 
عمـل تفدیـه انجـام شـده اسـت تا چـه اندازه شـدید و 

آسـیب زننده بـوده اسـت. 
از طـرف دیگـر، خطـری کـه بـه دلیـل بـه حداقـل 
رسـاندن تبعـات آن، عمـل تفدیـه انجـام شـده اسـت، 
بایـد از دسـته خطـرات غیرمترقبـه باشـد. در خطراتـی 
بـه  نمی تـوان  نوعـاً  هسـتند  پیش بینـی  قابـل  کـه 
مفهوم خسـارت مشـترک دریایی اسـتناد کـرد. در این 
مـوارد عقـل سـلیم حکـم می کنـد کـه اصواًل کشـتی 
بـه اسـتقبال خطـر نـرود. بنابرایـن در جایـی کـه خطر 
قابـل پیش بینـی اسـت، نوعـاً هزینـه جبران خسـارت 
از طریـق اسـتناد بـه ایـن مفهوم قابـل توزیـع نخواهد 
بـود. چـرا کـه اصـواًل منطـق حکـم می کند کـه خطر 
قابـل پیش بینـی بـدون ایجـاد خسـارت بیشـتر دفـع 
آنکـه زمینه سـاز خسـارات بزرگ تـر شـود.  نـه  شـود 
مـاده 185 قانـون دریایـی ایـران بـه نوعـی متذکر این 
دو ویژگـی خطـر در مبحث خسـارت مشـترک دریایی 
شـده اسـت. مطابـق بـا مـاده پیش گفتـه: » خسـارات 
مشـترک دریایـی عبـارت اسـت از مخـارج فوق العـاده 
و خسـاراتی کـه بـه طـور ارادی برای حفظ و سـالمت 
کشـتی، مسـافر و بار آن به وجود آمده  اسـت.« عبارت 
»برای حفظ و سـالمت کشـتی، مسـافر و بار« به طور 
ضمنـی نشـانگر آن اسـت کـه خطـری وجـود دارد که 
برای رهایی از آن و نجات کشـتی و مسـافر الزم اسـت 

عمـل تفدیـه انجام شـود.
2-عامدانهبودنتفدیه

عمـل تفدیـه یـا همـان اتـالف بخشـی از کاالهـا یـا 
تقبـل برخـی هزینه هـا الزم اسـت کـه بـه صـورت 
ارادی انجـام شـود. لحـاظ ایـن شـرط بـه ایـن دلیـل 
اسـت کـه موضـوع اتـالف عمـدی کاال از تلف شـدن 
در اثـر حـوادث جدا شـود. مثـاًل اگر در اثـر برخورد یک 
کشـتی بـه یـک صخـره، بخشـی از کاالهـای موجود 
در کشـتی بـه آب پرتـاب شـوند، اساسـاً این سـانحه از 
بحث خسـارت مشـترک دریایی خـروج موضوعی دارد 
امـا در عـوض اگـر در اثـر برخـورد کشـتی بـه صخره، 
کشـتی در معـرض غرق شـدن قـرار گیـرد و به همین 
دلیـل، ملـوان ناچـار باشـد تا با بـه آب ریختن بخشـی 
از کاالهـا، کشـتی را سـبک کـرده تـا کشـتی زودتر به 
نزدیک تریـن بنـدر برسـد، موضـوع در قالـب خسـارت 
مشـترک دریایـی قابـل تحلیـل اسـت. در مـاده 185 

قانـون دریایـی ایـران نیـز صراحتاً ذکر شـده اسـت که 
عمـل تفدیـه، ناظـر بـه مخارجـی اسـت که "بـه طور 

ارادی" ایجـاد شـده اند. 
3-تناسبتفدیهباخطر

یکـی از پـر بحث تریـن مسـائل در چارچـوب خسـارت 
مشـترک دریایـی کـه همـواره باعـث ایجـاد اختـالف 
میـان طرفین اسـت، تناسـب میان خطـر و عمل تفدیه 
بـه شـمار می آیـد. بـرای مثـال اگـر تنهـا بـا بـه آب 
ریختـن 10 درصد از محموله موجود در کشـتی، امکان 
نجـات کشـتی فراهم می شـده اسـت، نمی تـوان برای 
بـه آب ریختـن حجـم بیشـتری از محموله بـه دریا به 
مفهوم خسـارت مشـترک دریایی اسـتناد کـرد. رعایت 
ایـن شـرط باعـث می شـود تـا در انجـام مخارجـی که 
بـرای نجـات کشـتی یـا کاال یـا خدمه ضروری اسـت 
بـا نهایـت احتیـاط رفتـار شـود تـا از ایجـاد خسـارات 
غیرضـرور خـودداری شـود. بنابرایـن در مـواردی کـه 
تفدیـه با خطر تناسـبی ندارد، مباشـر تفدیـه در صورت 
وجـود برخـی مؤلفه هـای دیگر، شـخصاً بایـد از عهده 
خسـارات تفدیـه برآیـد نـه آنکه ایـن خسـارات را میان 

افـراد دیگـر توزیـع کند.
4-ضروتنفعمشترک

خطـری کـه بـرای رهایـی از آن عمـل تفدیـه انجـام 
می شـود، خطـری اسـت کـه متوجـه حداقـل بیـش از 
یـک نفع باشـد. بـه همین دلیـل از عمل تفدیـه، بیش 
از یـک طـرف سـود می بـرد. آن دسـته از خطراتـی که 
صرفـاً متوجـه یـک نفـع یـا طـرف اسـت بـه مفهـوم 
"خسـارات خـاص" تعلـق دارنـد و نه مفهوم خسـارات 
مشـترک و اساسـاً قواعـد متفاوتـی بر آن حاکم اسـت. 
وانگهـی بایـد توجـه داشـت کـه کشـتی و کاالهـای 
موجـود در آن بایـد به طـور واقعی از عمل تفدیه سـود 
بـرده باشـند. بـه همین دلیـل اگر تحلیل فنـی موضوع 

اثبـات کنـد کـه تفدیـه هیچ ارتباطـی با نجات کشـتی 
و کاالهـا نداشـته اسـت یـا بـه عبـارت دیگر، کشـتی 
و کاالهـای موجـود در آن بـدون تفدیـه سـالمت بـه 
مقصد می رسـیدند، عماًل اسـتناد به خسـارت مشـترک 
دریایـی بـرای توزیـع خسـارت میـان همگان، شـدنی 
نیسـت. ایـن ویژگـی پـای مفهـوم دیگـری را نیـز بـه 
میـان می کشـد و آن ضـرورت تفدیه اسـت. بـه عبارت 
دیگـر اگـر بتـوان بـرای رهایـی از خطـر غیرمترقبـه و 
واقعـی بـه اقـدام دیگری به جـز ایجاد مخارج متوسـل 
شـد، مفهـوم خسـارت مشـترک دریایـی کنار مـی رود. 
بنابرایـن، تفدیـه بـه اصطالح بایـد آخرین تیـر ترکش 

بـرای نجـات کاال، کشـتی یا سرنشـینان آن باشـد.
پـس از تحقـق مؤلفه هـای فـوق، امـکان بهره مندی از 
مفهوم خسـارت مشـترک فراهم می شـود. همـان طور 
کـه ذکر شـد، این مفهـوم متضمن این پیامد اسـت که 
افـرادی کـه کاالی خود را از دسـت داده انـد، می توانند 
بـرای جبـران خسـارت خود بـه افـرادی کـه کاالها یا 
کشـتی آنهـا نجـات پیـدا کـرده اسـت مراجعـه کننـد. 
بـرای آنکـه مشـخص شـود کـه صاحبـان کاالهـای 
معـدوم یـا افـرادی کـه متحمـل مخارجـی شـده اند تا 
چـه انـدازه می تواننـد از هر یـک از صاحبـان کاالهای 
بـه سـالمت رسـیده یـا ملـوان یـا صاحـب کشـتی و 
بـه عبـارت دیگـر از سـایر ذی نفعـان، تقاضـای جبران 
خسـارت کننـد نیـاز بـه بررسـی های فنـی دارد. ایـن 
بررسـی های فنی توسـط فردی کـه "ارزیـاب" خوانده 
ایـن  محاسـبه  ارزیـاب،  می گیـرد.  می شـود، صـورت 
موضـوع را براسـاس میـزان ارزش کاال در هـر کشـتی 
و همچنیـن کرایـه حمل سـنجیده و سـپس سـهمی را 
کـه هر یـک از ذی نفعـان )از جمله صاحبـان کاالهای 

معـدوم( بایـد بپردازنـد، مشـخص می کند. 
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حمـالت سـایبری در سیسـتم های فّنـاوری اطالعات 
صنایـع دریایـی در سـه سـال گذشـته بیـش از 900 

درصـد افزایش داشـته اسـت. 
 ،Maersk - چهار شـرکت بزرگ کشـتیرانی جهـان
و   CMA CGM مدیترانـه،  کشـتیرانی  شـرکت 
COSCOM - همگی در چهار سـال گذشته مورد 
هجـوم هکرها قـرار گرفته اند و توسـط باج افـزار آلوده 

شـده اند.
هکرهـا از سـه راه اصلـی یعنـی کشـتی ها، بنـادر و 
شـرکت ها می تواننـد بـه اطالعات محرمانۀ کشـتی یا 

فّنـاوری عملیاتـی آن نفـوذ کنند.
بـه گـزارش سـایت خبـری "هلنیـک مریـن نیـوز " 
اگـر صنعـت دریایـی بـه طـور ناگهانـی و بـه یکبـاره 
و  اجتماعـی  اقتصـادی،  تأثیـرات  شـود،  متوقـف 
سیاسـی ویرانگـری خواهد داشـت. سـاالنه میلیاردها 
ُتـن محصـول حیاتـی ماننـد غـذا، دارو، نفـت و ... از 
طریـق صنعـت کشـتیرانی بـه سرتاسـر دنیـا ارسـال 
می شـود. اگر ایـن جریان متوقـف شـود میلیاردها نفر 
از عواقـب آن متضـرر خواهنـد شـد. مـردم جهـان در 
مقیـاس کوچـک طعم تأثیـرات منفـی ایـن ویرانی را 
اوایـل سـال 2021 مشـاهده کردنـد، زمانـی کـه یک 
کشـتی در کانال سـوئز به گل نشسـت و مانع از عبور 
کشـتی های دیگر شـد. ایـن حادثه روزانـه  نزدیک به 

10 میلیـارد دالر بـه دنیـا ضـرر زد.
امـروزه کشـتی ها به طـور روزافزونـی به سیسـتم های 
تجهیـز  اتوماسـیون  و  یکپارچه سـازی  دیجیتالـی، 
می شـوند. این امـر به طور فزاینـده  ای در حال افزایش 
اسـت و ایجاب می کند که مدیریت ریسـک سـایبری 
در کشـتی ها بیـش از پیـش مدنظر قرار گیـرد. به این 
منظـور تعـدادی از شـرکت های بـزرگ کشـتیرانی و 
مالـکان کشـتی ها توصیه هـا و اطالعاتـی در رابطـه 
بـا امنیـت سـایبری کشـتی  ها ارائـه داده و بـه عنوان 
دسـتوالعمل و راهنمایی های عمومی انتشـار داده اند تا 

توسـط کاربرهـا مورد اسـتفاده قـرار گیرد. 
همچنان کـه فّناوری هـای مختلـف در ابعـاد گوناگون 
در حـال توسـعه می باشـد ، فّناوری اطالعـات )IT( و 
فّنـاوری عملیات )OT( بر روی کشـتی ها نیز توسـعه 
یافتـه و بـا هـم ادغـام می شـوند ایـن در حالی اسـت 
کـه بیـش از پیـش این شـبکه ها بـه اینترنـت متصل 

می شـوند.
خطـر  ارتباطـات  و  اطالعـات  فّنـاوری  توسـعۀ   
بـه  مخـرب  حمـالت  یـا  غیرمجـاز  دسترسـی های 
سیسـتم ها و شـبکه های کشـتی  را افزایش داده است. 
گاهـی از مواقـع حمـالت مخـرب بـه سیسـتم های 
دسترسـی  به دلیـل  اسـت  ممکـن  کشـتی  داخـل 
کارکنـان کشـتی به سیسـتم ها و یا از طریق اسـتفاده 

واکاویامنیتسایبریدرکشتیها؛

افزایش 900 درصدی حمالت سایبری

اتفـاق  قابل حمـل  سـخت افزار های  یـا  نرم افـزار  از 
بیفتد.

نداشـتن آمادگی برای حمالت سـایبری ممکن اسـت 
عواقب ایمنی، زیسـت محیطی و تجـاری قابل توجهی 
داشـته  و یـا حتـی عواقـب جبران ناپذیـری بـه همراه 

داشـته باشد.
بـا حمـالت  مقابلـه  جنبه هـای  مهم تریـن  از  یکـی 
سـایبری ایـن اسـت کـه کارکنـان مربوطـه در زمینۀ 
سـایبری،  حمـالت  عملیاتـی  شـیوه های  شناسـایی 

باشـند. دیـده  را  الزم  آموزش هـای 
سـازمان بین المللی دریانوردی )IMO( در این ارتباط 
دسـتورالعمل هایی را تدویـن کـرده و توصیه های مهم 
ریسـک  مدیریـت  بـرای  به طورکلـی  را  اساسـی  و 
سـایبری دریایـی به منظـور محافظت از کشـتی ها در 
برابـر تهدیدها و آسـیب پذیری های سـایبری کنونی و 

نوظهـور ارائه کرده اسـت.
سـازمان بین المللـی دریانـوردی در نـود و هشـتمین 
جلسـۀ کمیتـۀ ایمنـی در دریـا  اعـالم کـرده بـود که  
شـرکت های مدیریـت کشـتی و مالـکان آنهـا تـا اول 
جـوالی 2021 اطمینـان حاصـل کننـد کـه ریسـک 
سـایبری در سیسـتم مدیریـت ایمنی شـان گنجانـده 
شـده باشـد بنابراین در دسـتورالعمل های منتشـر شده 
در سیسـتم مدیریـت ایمنـی )SMS( شـرکت ها بـه 
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تفصیل مدیریت ریسـک سـایبری آورده شـده اسـت. 
ایـن سـازمان توصیـه کـرده اسـت دسـتورالعمل های 
 ISM 1پیشـگیرانه و مقابلـه بـا حمـالت سـایبری در
بین المللـی  ایمنـی  مدیریـت  کـد  شـود.  گنجانـده 
)ISM( یـک اسـتاندارد بین المللـی اسـت کـه بـرای 
مدیریـت و بهره بـرداری ایمن کشـتی ها در دریـا ارائه 

می شـود.
 بنابراین شـرکت های کشـتیرانی دسـتورالعمل هایی را 
در قالب خط مشـی ایمنی کشـتی تهیـه و ابالغ کردند 
که با دسـتورالعمل های IMO مطابقت دارد و شـامل 
توصیه هایـی عملـی و کاربـردی در مـورد مدیریـت 
ریسـک سـایبری دریایی بوده که هم امنیت سـایبری 

و هـم ایمنی سـایبری را پوشـش می دهند.
امنیت سـایبری از فّناوری اطالعـات، فّناوری عملیاتی 
و داده هـا در برابـر دسترسـی غیرمجـاز، دسـتکاری و 
درحالی کـه  می کنـد.  حفاظـت  احتمالـی  اختـالالت 
ایمنی سـایبری بـه خطرات از دسـت دادن دسترسـی 
بـه داده هـا و یـا نقـض یکپارچگـی داده هـای حیاتـی 
مربـوط می شـود و بحث ایمنـی سیسـتم هایOT را 

پوشـش می دهـد.
ایمنـی سـایبری بـه انـدازۀ امنیـت سـایبری مهـم و 
قابل توجـه اسـت و هـر دو به یـک اندازه پتانسـیل آن 
را دارنـد کـه  سـالمت کشـتی، کارکنـان و محموله را 

تحت تأثیـر قـرار دهند.
همان گونـه کـه می دانیـم هـدف از دسـتوالعمل های 
سیسـتم مدیریـت ایمنـی یـک شـرکت، ارائـۀ یـک 
رویه هـای  و  شـیوه ها  ایجـاد  بـا  ایمـن  کار  محیـط 
مناسـب بـر اسـاس ارزیابـی تمـام خطرات شناسـایی 
شـده بـرای کشـتی، کارکنان و محیط زیسـت اسـت.
از  بایـد در تمـام سـطوح شـرکت  امنیـت سـایبری 
پایین تریـن سـمت  تـا  در خشـکی  ارشـد  مدیریـت 
پرسـنلی درون کشـتی در نظر گرفته شـود و به عنوان 
بخشـی از فرهنـگ ایمنـی و امنیـت بـرای عملکـرد 

ایمـن و کارآمـد کشـتی، الزم و ضـروری اسـت. 

نمونههاییازحوادثسایبری
• یـک حادثـۀ امنیـت سـایبری که ممکن اسـت در 	

دسـترس بـودن و یکپارچگـی OT را تحت تأثیـر 
داده هـای  خرابـی  مثـال،  به عنـوان  دهـد،  قـرار 
مربـوط بـه نقشـه های دریانـوردی کـه در یـک 

می شـوند. نگهـداری   )ECDIS(
• نگهـداری 	 و  تعمیـر  حیـن  در  کـه  خرابی هایـی 

یـک نرم افـزار و یـا  هنـگام بـه  روزرسـانی آن رخ 
می دهـد.

• از دسـت دادن یا دسـتکاری داده های یک سنسور 	
خارجـی کـه برای عملکرد کشـتی مهـم و حیاتی 
اسـت. از جملـه  سیسـتم های ماهـواره ای ناوبری 
 ... و   GPS سیسـتم های   ،)GNSS( جهانـی 
می تواننـد بـه عنوان سنسـورهای خارجـی در نظر 
گرفتـه شـوند کـه احتمـال دسـتکاری و یـا حذف 

اطالعـات آنها وجـود دارد.

گرچـه دالیـل بـه روز یـک حادثـۀ ایمنـی سـایبری با 
یـک حادثـۀ امنیـت سـایبری ممکـن اسـت بـا هـم 
متفـاوت باشـند اما چگونگی پاسـخ مناسـب در مواجه 
شـدن بـا هـر دوی آنهـا یکسـان بـوده و بـه میـزان 
آمـوزش و آگاهـی کاربران از سیاسـت های مناسـب و 

رویه هـای شـرکت بسـتگی دارد.
از  بایـد در تمـام سـطوح شـرکت  امنیـت سـایبری 
مدیریـت ارشـد در خشـکی گرفته تـا کارکنـان درون 
کشـتی، بـه عنوان بخشـی ذاتـی از فرهنـگ ایمنی و 
امنیـت الزم بـرای عملکـرد ایمن و کارآمد کشـتی در 

نظـر گرفته شـود.
بـه ایـن معنـی کـه شـرکت بایـد خطـرات ناشـی از 
اسـتفاده از فّنـاوری اطالعـات و OT در کشـتی ها 
را ارزیابـی کـرده و حفاظت هـای مناسـب را در برابـر 

حـوادث سـایبری ایجـاد کنـد. 
مدیریـت ریسـک سـایبری بایـد شـامل مـوارد ذیـل 

. شد با
• شناسـایی نقـش و مسـئولیت کاربران، شناسـایی 	

کارکنـان کلیـدی و مدیریت آنها  چه در خشـکی 
و چه در کشـتی.

• شناسـایی سیسـتم ها، دارایی هـا و داده هایی که در 	
صـورت اختـالل در آنهـا ممکن اسـت خطراتی را 

بـرای عملیـات و ایمنی کشـتی ایجاد کند.
• اجـرای اقدامـات فنـی بـرای محافظـت در برابـر 	

در  اینکـه  از  اطمینـان  و  حادثـه سـایبری  یـک 
صـورت وقـوع حادثـه،  عملیـات کشـتی تـداوم 
خواهـد یافـت. ایـن اقدامـات شـامل پیکربنـدی 
مناسـب شـبکه ها، کنتـرل دسترسـی به شـبکه و 
سیسـتم های کشـتی می باشـد. همچنین استفاده 
از مرزهـای دفاعـی و نرم افزارهای محافظت کننده 
و شناسـایی کننده جهت محافظت از سیسـتم های 

ارتباطـات نیـز جـزو ایـن اقدامات می باشـند. 
• انجـام اقدامـات و اجـرای برنامه هایی بـرای ایجاد 	

و افزایـش تـاب آوری در برابـر حـوادث سـایبری. 
بـه   آگاهـی،  و  آمـوزش  شـامل  اقدامـات  ایـن 
روزرسـانی و نگهـداری از نرم افزارهـا، اسـتفاده از 
دسترسـی راه دور و محلی، اختصـاص امتیازبندی 
در دسترسـی و  همچنین اسـتفاده از سخت افزار و 

نرم افزارهـای  قابل جابه جایـی بـه عنـوان بک آپ 
می باشـند، داشـتن برنامـۀ صحیـح جهـت معدوم 
کـردن تجهیـزات نیـز جـزو ایـن  اقدامـات بـه 

حسـاب می آیـد.
• اجـرای فعالیت هایـی در جهـت داشـتن آمادگـی 	

بـرای واکنش مناسـب در مقابل حوادث سـایبری 
مثـاًل مانـور و تمرینات مناسـب.

دفاعدرعمقودفاعدروسعت
توصیـه می شـود که برای یک سیسـتم، بیـش از یک 

اقـدام یـا روش حفاظتی در نظر گرفته شـود. 
اسـتراتژی دفـاع در عمـق  DiD2 نامیـده می شـود، 
مفهوم محافظت از شـبکۀ کامپیوتـری با مجموعه ای 
از مکانیزم هـای دفاعـی اسـت به گونه ای کـه اگر یک 
مکانیـزم نتوانسـت حملـه را مسـدود کنـد، مکانیـزم 
دیگـری بـرای خنثی کـردن حملـه آمـاده باشـد. در 
حقیقـت هـدف از ایـن اسـتراتژی ایـن اسـت کـه بـا 
ایجـاد الیه هـای دفاعـی، حمالت مهاجمان سـایبری 
مسـدود شـوند. بـه عبارتی اسـتراتژی دفـاع در عمق، 
اسـتفاده هماهنگ از اقدامات متقابـل امنیتی چندگانه 
به منظـور دفـاع از تمامیـت دارایی هـای اطالعـات در 

یـک شـرکت در برابـر مهاجمان سـایبری اسـت.
بـا ایـن حـال، از آنجایی کـه سـطح یکپارچگـی بیـن 
دفـاع  باالسـت،  درکشـتی ها  سـایبری  سیسـتم های 
عمیـق تنهـا در صورتـی کارایـی دارد کـه اقدامـات 
حفاظتـی فنـی و رویـه ای بـر روی الیه هـای تمامـی 
شـود.  اعمـال  یکپارچـه  و  آسـیب پذیر  سیسـتم های 
کـه  اسـت  وسـعت"  در  "دفـاع  از  تعریفـی  ایـن  و 
بـرای جلوگیـری از هـر گونـه آسـیب پذیری در یـک 
سیسـتم بـا دور زدن اقدامـات حفاظتی سیسـتم دیگر 
اسـتفاده می شـود. دفـاع در عمـق و دفـاع در وسـعت، 
رویکردهـای مکمـل یکدیگرنـد و هنگامی کـه با هم 
اجـرا شـوند، پایـه و اسـاس یـک برخـورد جامـع را در 

مدیریـت خطـرات سـایبری فراهـم می کننـد.
حفاظـت از سیسـتم ها و داده های حیاتی یک شـرکت 
یـا کشـتی بـا بـه کار بسـتن چندیـن الیـه اقدامـات 
حفاظتـی بـا در نظـر گرفتن نقـش کارکنـان و رویه ها 
در آن، می تواند احتمال شناسـایی یک حادثۀ سـایبری 
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را افزایـش دهـد و همچنین باعـث افزایش اطمینان از 
در دسـترس بودن سیسـتم های IT و OT می شـود.

ایـن الیه هـای حفاظتـی می توانند شـامل مـوارد ذیل 
باشند.
• برقـراری امنیـت فیزیکی کشـتی مطابـق با طرح 	

امنیت کشـتی SSP(3(؛
• حفـــاظت از شبـــکه ها بـا ایجـــاد ســـاختار و 	

      تقسیم بندی مؤثر؛
• ایجـاد برنامه هـای تشـخیص نفـوذ و کشـف هـر 	

گونـه ورود غیرمجـاز به سیسـتم؛
• تهیۀ لیست سفید نرم افزارها؛	
• نظارت بر دسترسی و کنترل های کاربر؛	
• رویه هـای مناسـب در مـورد اسـتفاده از حافظه ها 	

سیاسـت های  و  جابه جایـی  قابـل  رسـانه های  و 
مناسـب در مـورد رمـز عبورها؛

• آگاهـی کارکنان از خطرات بالقوه  و آشنــایی آنها 	
با رویه های مناسـب.

انواعحمالتسایبری
اسـت  ممکـن  کـه  سـایبری  حمـالت  به طورکلـی 
شـرکت و یـا کشـتی ها را تهدیــد کننـد در دو دسـته 
حمـالت غیرهدفمنـد و حمـالت هدفمنـــد تقسـیم 

می شـوند.
1-حمالتغیرهدفمند 

در ایـن نـوع حمـالت، سیسـتم ها و داده های شـرکت 
یـا کشـتی یکـی از اهـداف بالقوه اسـت. در ایـن نوع 
حمـالت معمـواًل از ابزارهـا و تکنیک هـای موجود در 
اینترنـت اسـتفاده می شـود تـا بتواننـد بـا مکان یابـی، 
کشـف و بهره بـرداری از نقـاط آسـیب پذیرکه در یـک 

شـرکت و یـا کشـتی وجـود دارد، سوء اسـتفاده کنند.
نمونه هایـی از ابزارهـا و تکنیک هایی که ممکن اسـت 

در حمالت غیرهدفمند اسـتفاده شوند عبارتند از:
• 	 :)Malware(بدافزار

آسـیب  یـا  دسترسـی  بـرای  کـه  مخربـی  نرم افـزار 
رسـاندن بـه رایانه بـدون اطـالع مالک طراحی شـده 

. ست ا
تروجان هـا،  جملـه  از  بدافزارهـا  از  مختلفـی  انـواع 
باج افزارهـا، جاسـوس افزارهـا، ویروس هـا و کرم هـا 

وجـود دارنـد.
• 	)Ransomware(باجافزار

 روش کار چنیـن اسـت کـه داده هـا را روی سیسـتم 
رمزگـذاری می کنـد و تـا زمانـی کـه بـاج پرداخـت 

نمی شـود.  آزاد  آن  اطالعـات  نشـود، 
و  کاسـتی ها  از  اسـت  ممکـن  همچنیـن  بدافـزار 
تجـاری  نرم افزارهـای  در  مشـکالت شـناخته شـده 

کنـد. سوء اسـتفاده  نشـده  بـه روز  و  قدیمـی 
از یـک  اسـتفاده  بـه  اصطـالح Exploit معمـواًل 
نرم افـزار یـا کـد اشـاره دارد کـه بـرای سوء اسـتفاده و 
دسـتکاری یـک نقطه ضعـف موجـود در نرم افـزار یـا 
سـخت افزار رایانـه ای دیگـری طراحـی شـده اسـت. 
ایـن نقطه ضعـف می توانـد یـک اشـکال کـد، نوعـی 

2-حمالتهدفمند 
در ایـن نـوع حمـالت، سیسـتم ها و داده هـای یـک 
شـرکت یـا کشـتی معیـن و موردنظـر، هـدف قـرار 
در  و  پیچیده تـر  اسـت  ممکـن  بنابرایـن  می گیـرد. 
سـطحی باالتـر باشـند و از ابزارهـا و تکنیک هایـی 
اسـتفاده کننـد کـه بـه طـور خاص بـرای هـدف قرار 
دادن یـک شـرکت یـا کشـتی معیـن ایجـاد شـده اند.

تکنیک هایـی کـه ممکـن  و  ابزارهـا  از  نمونه هایـی 
اسـت در حمـالت هدفمند اسـتفاده شـوند عبارتند از:

• 	 Brute force
در ایـن نـوع حملـه تعـداد زیـادی رمـز عبور بـه امید 
اینکـه در نهایـت یکـی را بـه درسـتی حـدس بزنـد 
امتحـان می شـود. در واقـع در ایـن روش مهاجـم بـه 
طـور سیسـتماتیک تمـام رمزهـای عبـور احتمالـی را 
بررسـی می کنـد تـا زمانی که رمـز عبور صحیـح پیدا 
شـود. بـه عبـارت دیگـر بـرای رمزگشـایی داده هـای 
رمزشـده مثـل پسـوردها اسـتفاده می شـود و طی این 
روش، هکرهـا بـا اسـتفاده از یک سـری نرم افزارهای 
خـاص، سـعی می کننـد تمامـی عبارت هایـی را کـه 
شـخص وارد می کنـد بررسـی کنند. سـپس با ارسـال 
میلیاردهـا نـام کاربـری و رمـز عبـور بـه بخـش ورود 
یک سـایت بـه یافتن نـام کاربری و کلمه عبـور اقدام 

می کننـد. 
• 	Denial of Service

در ایـن نـوع حملـه مهاجمـان معمـواًل بـا پرکـردن 
شـبکه ای از داده هـا، از دسترسـی کاربـران قانونـی و 
مجـاز بـه اطالعـات جلوگیـری می کننـد. در نوعی از 
ایـن حمله، کنتـرل چندیـن کامپیوتر و یا سـرور را در 

اختیـار می گیرنـد.
• 	Spear-phishing

 ماننـد فیشـینگ اسـت، امـا در ایـن تکنیک افـراد با 
ایمیل هـای شـخصی مـورد هـدف قـرار می گیرند که 
اغلـب حـاوی نرم افزارهـای مخـرب یـا لینک هایـی 
هسـتند کـه به طـور خـودکار نرم افزارهای مخـرب را 

می کنند. دانلـود 
• 	 )Subverting the supply chain( 

در ایـن نـوع حملـه، شـرکت یـا کشـتی، تجهیـزات، 
نرم افـزار و یـا خدماتـی کـه به آن شـرکت یا کشـتی 
ارائـه می شـود را بـه خطـر انداختـه یا قطـع می کنند.  
ابـزار و تکنیک هـای تهاجـم فقـط بـه مثال هـای باال 
ختـم نمی شـود بلکه همچنـان روش هـای دیگری در 
حال تولید و تکامل هسـتند، تعـداد و پیچیدگی ابزارها 
و تکنیک هـای مـورد اسـتفاده در حمـالت سـایبری 
همچنـان در حال تکامل و افزایش اسـت و تنها  نبوغ 
و هوشـیاری سـازمان ها و افراد شـاغل در آنها می تواند 

حمـالت را محـدود و دفع کند.

مراحلحملهسایبری
حمله هـای سـایبری را از جهاتـی می تـوان بـه چهـار 

مرحلـه تقسـیم بندی کرد: 
1-بررسیوشناسایی

تمـام  در  بایـد  امنیـت سـایبری 
سـطوح شـرکت از مدیریت ارشد 
کارکنـان  تـا  گرفتـه  خشـکی  در 
درون کشـتی بـه عنوان بخشـی 
ذاتـی از فرهنـگ ایمنـی و امنیـت 
الزم بـرای عملکرد ایمـن و کارآمد 

کشـتی در نظـر گرفتـه شـود.

آسـیب پذیری در سیسـتم، طراحـی نامناسـب، نقـص 
سـخت افزار و یـا خطـا در اجـرای پروتـکل باشـد.

گاهـی اوقـات ایـن کـد مخـرب از طریـق پیوندهای 
ارسـال شـده در پیوسـت های ایمیـل یـا از طریق وب 
سـایت های مخـرب در دسـترس کاربر قـرار می گیرد 

و توسـط وی اجـرا می شـود.
• مهندسیاجتماعی	

 :)Socialengineering(
تکنیـک غیرفنـی اسـت کـه توسـط مهاجمـان بالقوه 
سـایبری بـرای دسـتکاری سیسـتم یا اطالعـات افراد 
خـودی اسـتفاده می شـود. معمـواًل بـرای شکسـتن 
روش هـای امنیتـی وارد عمـل می شـوند و از طریـق 
تعامـالت بین رسـانه های اجتماعی صـورت می گیرد.

• 	:)Phishing(فیشینگ
در ایـن تکنیـک بـه تعـداد زیـادی از اهـداف بالقـوه 
ایمیل ارسـال شـده و درخواسـت اطالعات حساس یا 
محرمانـه می شـود. ایـن ایمیـل ممکن اسـت از کاربر 
درخواسـت کنـد تا با اسـتفاده از یک لینـک موجود در 

ایمیـل از یـک وب سـایت جعلی بازدیـد نماید.
• 	:)Waterholing(حفرهآب

ایجـاد یـک وب سـایت جعلـی یـا دسـتکاری شـده و 
یـا سـاخت و پاخـت بـا یـک وب سـایت واقعـی برای 

بازدیدکننـدگان. از  سوء اسـتفاده 
• 	 :)Scanning(اسکنکردن

حملـه به بخش بزرگی از اینترنـت به صورت تصادفی
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مهاجمـان از منابع باز و عمومی برای به دسـت آوردن 
اطالعـات یک شـرکت، کشـتی و یا دریانورد اسـتفاده 
می کننـد، اطالعاتـی کـه می توانـد برای تـدارک یک 

حملۀ سـایبری مورد اسـتفاده قـرار گیرد.
برخـی  فنـی،  انجمن هـای  اجتماعـی،  رسـانه های 
همچنیـن  و  سـایت ها  وب  در  پنهـان  ویژگی هـای 
نشـریات دیجیتالـی آنالیـن هـر کـدام ممکن اسـت 
بـرای شناسـایی نقـاط آسـیب پذیر ) از جهـات فنـی، 
ایـن  سـپس  شـوند.  اسـتفاده  فیزیکـی(  و  روش هـا 
اطالعات جمع آوری شـده احتمااًل بـا تجزیه و تحلیل،  
استشـمام و رصـد داده های واقعی که به یک شـرکت 
یـا کشـتی وارد یـا خـارج می شـود تکمیل می شـوند.

2-تحویل
 مهاجمـان سـعی می کننـد بـه سیسـتم ها و داده های 
شـرکت و یـا کشـتی دسترسـی پیـدا کننـد کـه ایـن 
دسترسـی می توانـد از داخـل مجموعه و یـا  از راه دور 

و از طریـق اتصـال بـه اینترنـت صـورت گیرد. 
 نمونه هایـی از روش هـای مورد اسـتفاده برای کسـب 

دسترسـی عبارتند از:
• مثـل 	 شـرکت،  آنالیـن  خدمـات  و  سـرویس 

محمولـه؛ و   بـار  ردیابـی  سیسـتم های 
• مخـرب 	 فایل هـای  حـاوی  ایمیل هـای  ارسـال 

یـا ارسـال  لینـک وب سـایت های مخـرب برای 
کارکنان؛

• ارائـۀ فلش هـا یـا حافظه هـای قابـل جابه جایـی 	
آلـوده، بـه عنوان مثـال ارائه یک برنامـه به عنوان 
بخشـی از بـه   روزرسـانی نرم افـزار یـک سیسـتم 

داخلـی شـرکت یا کشـتی؛
• ایجـاد وب سـایت های تقلبـی و گمراه کننـده کـه 	

کاربـر را به گونـه ای تشـویق و ترغیـب می کنـد تا 
اطالعـات حسـاب کاربـری خود را افشـا کند. 

3-نقض
میـزان نفـوذ یـک مهاجم بـه سیسـتم ها به میـزان و 
شـدت آسـیب پذیری که مهاجم در آن سیسـتم کشف 
کـرده و روش انتخابـی وی برای انجام حمله بسـتگی 
دارد. الزم بـه ذکر اسـت که نقض ممکن اسـت منجر 
بـه تغییـرات واضحـی در وضعیـت تجهیـزات نشـود. 

ولـی می توانـد به مـوارد ذیل منجر شـود. 
• بـر 	 کـه   آورد  به وجـود  سیسـتم  در  تغییراتـی   

عملکـرد سیسـتم تأثیـر گـذارد، بـه عنـوان مثال 
اطالعات مورد اسـتفاده توسـط تجهیـزات ناوبری 

را قطـع یـا دسـتکاری می کنـد.
•  به داده های حسـاس تجاری مانند مانیفسـت های 	

بـار دسترسـی پیـدا کـرده و یـا لیسـت خدمـه و 
مسـافران را به دسـت آورد.

•   بـه کنتـرل یک سیسـتم مثاًل سیسـتم مدیریت 	
ماشـین آالت دسـتیابی کامل داشـته باشد.

4-تأثیربرسیستمها
در حقیقـت انگیـزه و اهـداف مهاجـم تعییـن می کنـد 
داده هـای  بـر سیسـتم و  تأثیـری  یـک حملـه چـه 
شـرکت یا کشـتی خواهند داشـت. یک مهاجم ممکن 

اسـتفاده از داده هـا بـه عنـوان اطالعات تمرکـز دارند 
در حالـی کـه سیسـتم هایOT بـر اسـتفاده از داده ها 
بـرای کنترل یـا نظارت بر فرایندهـای فیزیکی تمرکز 

. می کنند
 بـه عبارتـی دیگرIT به مدیریت اطالعات با اسـتفاده 
از کامپیوترهـا، شـبکه، نرم افـزار و دیگـر تجهیـزات 
اشـاره دارد. بخش هـای IT بـه طـور کلـی مسـئول 
از اطالعـات  بازیابـی و حفاظـت  پـردازش،  ذخیـره، 

دیجیتالی شـرکت هسـتند.
فّنـاوری عملیاتـی یـا OT در کل بـرای اشـاره بـه 
نرم افزارهـا یـا سـخت افزارهایی اسـتفاده می شـود که 
دسـتگاه های فیزیکی را کنترل می کنند. سیسـتم های 
SCADA4یـا کنتـرل نظـارت و دسـتیابی بـه داده، 

مثالی از اسـتفادۀ گسـترده از OT اسـت.
بـا  آنجایی کـه سیسـتم های مسـتقل در مقایسـه  از 
سیسـتم هایی که مسـتقیماً به اینترنت متصل هسـتند 
و یـا  بـه شـبکه های کنترل نشـده وصـل می شـوند، 
کمتـر در معرض حمالت سـایبری خارجی قـرار دارند 
و آسـیب پذیری کمتـری دارنـد بنابر ایـن هنگام نصب 
تجهیـزات بایـد دقـت شـود کـه سیسـتم های حیاتی 
کشـتی چگونـه بـه شـبکه ها متصـل می شـوند. آیـا 
به صـورت شـبکه امـن و ایمـن بـه اینترنـت اتصـال 
دارنـد و یـا الزم اسـت به طـور پیوسـته بـه اینترنـت 
متصل باشـند. البته هنگام انجام سـاختاربندی شـبکه، 
عنصـر انسـانی نیـز بایـد در نظـر گرفته شـود، چراکه 
بسـیاری از حوادث بـا اقدامات کارکنان آغاز می شـود.

پینوشت:
1- International Safety Management (ISM)
2- Defense in Depth 
3-Ship Security Plan (SSP)
4-SCADA= supervising controlling and data 
acquisition 

اسـت در سیسـتم ها کاوش کنـد، دسترسـی هایش را 
گسـترش دهـد و زمینـه را آمـاده کنـد تا بتوانـد باز به 
سیسـتم برگـردد کـه در این صـورت اهـداف ذیـل را 

دنبـال خواهـد کرد.
• دسترسـی غیرمجاز بـه داده های تجاری حسـاس 	

یـا محرمانـه در مـورد بار، خدمه و مسـافران. 
• دسـتکاری کردن فهرسـت پرسـنل،  مسـافران یا 	

تغییـر در  مانیفسـت های بـار کـه ایـن کار باعـث 
محموله هـای  حمل و نقـل  امـکان  تـا  می شـود 
قاچـاق فراهـم شـده و یـا زمینـۀ  سـرقت فراهم 

 . د شو
• ممکـن اسـت باعـث قطع کامل سیسـتم شـده و 	

مانـع خدمـات و سـرویس های تجاری شـود.
• اشـکال 	 سـایر  بـرای  را  زمینـه  اسـت  ممکـن 

جـرم و جرائمـی ماننـد دزدی دریایـی، سـرقت و 
کنـد. فراهـم  کالهبـرداری 

• و 	 شـرکت  عـادی  عملکـرد  در  اختـالل  ایجـاد 
سیسـتم های کشـتی، بـه عنـوان مثـال بـا حذف 
اطالعـات مهمـی کـه کشـتی قبـل از ورود بـه 
کشـتی   پهلوگیـری  در  می کنـد  ارسـال  بنـدر 
مشـکل به وجـود آورد و یـا بارگذاری بیـش از حد 
اطالعـات غلط و متفرقه در سیسـتم های شـرکت 

باعـث اختـالل در عملکـرد شـرکت شـود. 
کاربـران  کـه  اسـت  مهـم  بسـیار  تفاسـیر  ایـن  بـا 
از  کشـتی ها  در  اطالعـات  فّنـاوری  سیسـتم های 
خطـرات بالقـوه امنیـت سـایبری آگاه باشـند و بـرای 
شناسـایی و کاهـش چنیـن خطراتـی آمـوزش ببینند.

شناسایینقاطآسیبپذیر
شـرکت های حمل و نقـل دریایـی ابتـدا بایـد به طـور 
واقع بینانـه از تهدیـدات بالقـوه ای کـه ممکن اسـت با 

آنهـا روبـه رو شـوند ارزیابی انجـام دهند.
 IT ایـن نکتـه را باید در نظر داشـت که سیسـتم های
و OT با یکدیگر متمایز هسـتند. سیسـتم هایIT بر 
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احـداث بندر فـاو به عنوان پـروژه ای راهبـردی از میانه 
دهـه 1970 میالدی از سـوی دولت عـراق مطرح بوده 
اسـت. هر چند جنگ هشـت سـاله بـا ایـران انجام این 

پروژه را ناممکن سـاخت. 
رؤیـای سـاخت بندر فـاو هرگـز از ذهـن عراقی ها کنار 
نرفتـه اسـت. چـرا کـه این کشـور عمـاًل محصـور در 
خشـکی اسـت و تنهـا در منطقه بصره بـه خلیج فارس 

دسترسـی محدودی دارد.
این امر سـبب شـده اسـت کـه مبادالت تجـاری عراق 
عمدتـاً بـه صـورت زمینـی انجـام شـود. درآمدهـای 
ترانزیتـی نیـز بـه علـت فقـدان امنیـت کافـی عمـاًل 
بـرای ایـن کشـور وجـود نـدارد. ایـن در حالـی اسـت 
کـه پیش بینـی می شـود بـا احـداث بنـدر فاو عـراق به 
میـزان یک چهـارم درآمـد نفتی خـود درآمـد ترانزیتی 

کند. کسـب 
هـم اکنـون چهار بندر عـراق یعنی بنـادر ام القصر، خور 
الزبیر، المعقل و ابوفلوس در شـط العرب)اروند رود( واقع 
هسـتند و در آب هـای آزاد قـرار ندارنـد. جمـع ظرفیت 
تخلیـه و بارگیـری ایـن بنـادر نیـز حـدود 17 میلیـون 
ُتـن در سـال اسـت کـه عـدد قابـل توجهـی نیسـت.

پیشینه
پس از سـقوط صدام و در همان اوایل، در سـال 2003 
شـرکتی ایتالیایـی بـرای سـاخت بنـدر فـاو پـا پیـش 
گذاشـت و اقداماتـی را آغـاز کـرد امـا بـا وجـود ناامنی 
و مشـکالت امنیتـی داخلـی، پـروژه تـا سـال 2013 

ماند. مسـکوت 
از ایـن سـال به بعد دولت عراق قراردادی را با شـرکتی 
چینـی منعقد کرد کـه آن نیز به دلیـل مخالفت ضمنی 
ایـاالت متحـده با حضور چیـن در این نقطـه راهبردی 
بـه جایـی نرسـید. نکتـه اینکـه رقـم قـرارداد چینی ها 
حـدود دو میلیـارد و 150 میلیـون دالر بـود کـه بـه 
صـورت BUY BACK )بیـع متقابل( منعقد شـده بود.

پـس از ایـن دولت عـراق تصمیم گرفت پروژه سـاخت 
بنـدر فـاو را بـه شـرکت کـره ای دوو واگـذار کنـد. این 
در حالـی بـود که این شـرکت 500 میلیون دالر بیشـتر 
نسـبت بـه شـرکت چینـی مطالبه کـرده بـود و هزینه 
سـاخت را نیـز بـه صـورت مسـتقیم از دولـت دریافـت 

می کـرد.
امـا ایـن اقدام نیز گـره از کار بندر فاو بـاز نکرد و پروژه 
کمـاکان در مرحله قرارداد باقی ماند. ظاهراً کشـورهای 
عربـی بـه ویـژه کویـت، با احـداث بنـدر فاو به شـدت 
مخالف هسـتند. گفته می شود کشـورهای عربی حاشیه 
خلیـج فـارس نگـران از دسـت رفتـن بـازار بنـادر خود 

هسـتند اما کویتی ها بحـث دیگری دارنـد و معتقدند تا 
زمانـی کـه تکلیف حریم آب های دو کشـور مشـخص 
نشـود عـراق نبایـد دسـت بـه احـداث بنـدر فـاو بزند.
ایـن اختـالف مـرزی از زمـان اشـغال کویت از سـوی 
عراق در سـال 1991 و جنگ خلیج فارس پابرجاسـت و 
کویتی هـا از طریق مراجع بین المللی پیگیر آن هسـتند.
بـا این فراز و نشـیب ها و علی رغم طفره رفتن شـرکت 
دوو در سـاخت بنـدر فـاو، دولت عـراق در فروردین ماه 
سـال 1400 با انعقـاد مجدد قرارداد با شـرکت دوو طی 

مراسـمی احداث این بنـدر را آغاز کرد.
مختصاتپروژه

همان طـور کـه پیـش از ایـن اشـاره شـد عـراق دارای 
چهـار بنـدر در حـوزه اسـتان بصره اسـت کـه ظرفیت 
آنهـا در مجمـوع بـه 17 میلیـون ُتـن می رسـد. اما این 
بنـادر در آب هـای آزاد قـرار ندارنـد و در واقـع بنـادری 

هسـتند.  محلی 
بنـدر فـاو در فـاز نهایـی خـود 99 میلیون ُتـن ظرفیت 
خواهـد داشـت کـه پنج برابـر ظرفیـت بنـادر فعلی آن 
اسـت. در فـاز نخسـت بنـدر فـاو پنـج پسـت اسـکله 
بـا آبخـور 19 متـر احـداث خواهـد شـد. ایـن بنـدر در 
ایـن فـاز توانایـی میزبانـی سـه میلیـون TEU کانتینر 
را خواهـد داشـت. همچنیـن تـا سـال 2025 که سـال 
پایـان فـاز نخسـت اعـالم شـده اسـت، ایـن بنـدر بـا 
بزرگراهـی 63 کیلومتـری به ام القصر متصل می شـود. 
دولـت عـراق انتظار دارد کـه پروژه بندر فـاو 200 هزار 
شـغل مسـتقیم و غیرمسـتقیم ایجـاد کنـد کـه بـرای 

کشـور عـراق بسـیار حیاتی اسـت.
اهمیتژئوپلتیکوژئواکونومیکبندرفاو

شـبه جزیره فاو موقعیت بسـیار خوبی در دهانه شـمال 
شـرقی خلیج فـارس و دسترسـی مناسـبی بـه آب های 

آزاد دارد ضمـن اینکـه چهـار بنـدر فعلـی بـه عنـوان 
پسـکرانه آن نقشـی تقویتـی بـرای آن ایفـا می کنند.

وجـود بنـدری کارآمـد در آب هـای آزاد ایـن امـکان را 
بـه دولـت عـراق می دهـد کـه این کشـور را به مسـیر 
اصلـی ترانزیـت کاال بـه مدیترانـه و اروپـا و بالعکـس 
بـه سـمت چیـن و بازارهـای مصـرف در خاورمیانـه 
تبدیـل کنـد. این به معنای کسـب میلیاردهـا دالر حق 
ترانزیـت در سـال و تحکیـم امنیـت و ثبـات عـراق در 

اسـت. آن  کنار 
عبـور عراق از مشـکالت و محدودیـت های ژئوپلتیکی 
مهم تریـن  از  یکـی  خشـکی  در  محصـور  کشـوری 
پیامدهـای احداث بندر فاو اسـت. کاهش وابسـتگی به 
همسـایگان یکـی از محدودیـت شکنی هاسـت کـه به 
عـراق امـکان می دهد سـبد درآمـدی خود را با توسـعه 
روابط تجاری با اروپا و چین بسـیار متنوع تر از قبل کند.

امنیـت و ثبـات ایـن کشـور نیـز بـه دلیـل همجـواری 
بـا تعـداد بیشـتری از اقتصادهـای جهـان کـه برخی از 
آنهـا از جملـه بزرگ ترین اقتصادها نیز هسـتند افزایش 
مهم تریـن  شـاید  ایـن  یافـت.  خواهـد  چشـم گیری 
کارکـرد ژئوپلتیکـی بنـدر فـاو بـرای عراقـی باشـد که 
دسـت کـم از زمـان روی کار آمدن صـدام از آغاز دهه 
1980 میـالدی تـا کنـون رنگ ثبـات را به خـود ندیده 

ست.  ا
افزایـش قدرت چانه زنـی در این منطقـه از خاورمیانه با 
تکیـه بر شـرکای تجـاری فرامنطقـه ای، بندر فـاو را از 
پـروژه ای صرفـاً تجاری بـه داالنی برای عبـور عراق از 
گذشـته خود به آینده ای کاماًل متفاوت بدل کرده است.
اثراحداثبندرفلللاوبرمناسباتداخللللی

عراق
بـا ایـن اوصاف مشـخص شـد کـه عـراق بـرای گذار 

عراقمدعیتازهحوزهبندریمنطقهخلیجفارس؛

فاو، بندری که وجود آن را باید پذیرفت

حمل ونقل دریایی
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از موقعیـت فعلـی سیاسـی- اقتصـادی خـود نیازمنـد 
شکسـتن پیله هایـی اسـت کـه اتفاقات و تبعـات جنگ 

اول و دوم خلیـج فـارس بـر گـرد آن تنیده انـد.
اکنون برای شکسـتن این بن بسـت، بـه نقطه عزیمتی 
تـازه کـه بـه بازتعریـف مناسـبات سیاسـی و حکمرانی 
منجـر شـود نیاز اسـت. بندر فاو شـاید آن نقطـه تعادل 

و تفاهـم حداقـل در داخـل برای عراق باشـد.
درحال حاضـر تمـام گروه هــــا و احـزاب سیاسـی و 
قومیتـی عـراق بـر سـر احـداث ایـن پـروژه و اهمیـت 
راهبـردی آن توافـق دارنـد. تـا آنجـا که ایـن نیروهای 
متضـاد سیاسـی بعضـاً در اهمیـت احـداث بنـدر فـاو 

کرده انـد. صـادر  بیانیه هـا 
بایـد در نظـر داشـت کـه متنـوع سـاختن ارتباطـات 
راهبـردی از طریـق تجـارت و درگیـر سـاختن منافـع 
جمـع بیشـتری از کشـورهای صاحـب ثـروت و نفـوذ 
بـرای عـراق امـروزی، حیاتی اسـت و این مهـم بدون 
قـراردادن گزینـه ای قابل توجـه و وسوسـه انگیز بر روی 

میـز ممکن نیسـت.  
بندرفاووبنادرایران

برخـی معتقدنـد که احـداث بندر فـاو منافاتی بـا منافع 
اقتصـادی ایـران نـدارد. برخـی دیگـر حتی پـا را فراتر 
گذاشـته و بنـدر فـاو را شـریک طبیعـی بنـادر چابهار و 

بندر شـهیدرجایی دانسـته اند.
آنهـا معتقدنـد بنـدر چابهـار بـه عنـوان مقصـد و مبـدأ 
کشـورهای  وارداتـی  و  صادراتـی  کاالهـای  نخسـت 
منطقـه قادر اسـت به صورت ترانشـیپ تغذیـه بندر فاو 

را بـر عهـده بگیـرد. این نقـش برای بندر شـهیدرجایی 
و حتـی بنـدر امـام نیـز قابل تصور اسـت. 

امـا هـر چـه هسـت بنـدر فـاو ایـن قابلیـت را دارد که 
عـراق کنونـی را بـه سـمت کشـوری بـا ثبـات و رو به 
رشـد جهـش دهـد. احـداث پل هـای بزرگراهـی بیـن 
شـبه جزیـره فاو سـرزمین اصلـی و اتصـال آن به جاده 
و ریـل کـه تـا سـواحل مدیترانـه امتداد داشـته باشـند 
فرصـت مغتنمـی بـرای تنوع بخشـیدن بـه درآمدهای 

ارزی عـراق و نیـز زمینه ای بـرای ادغـام آن در اقتصاد 
اسـت. جهانی 

بـرای بنـادر ایـران نیـز بایـد بـا واقع بینی پیـش رفت. 
نحـوه برخـورد کشـورهای عربی حاشـیه خلیـج فارس 
شـاید احـداث ایـن بنـدر را بـه تأخیـر بینـدازد امـا تـا 
ابـد ادامـه نخواهـد داشـت و الجـرم چنین پـروژه ای با 
توجـه بـه نیازهـای در حال رشـد بازارهـا روزی احداث 
خواهـد شـد. بنابراین حـوزه بنادر و صنعـت حمل ونقل 
مـا نیـز باید بـه دنبـال کسـب منافـع حداکثـری برای 
کشـور در رقابـت بـا دیگـر بنادر منطقـه از جملـه بندر 
فـاو باشـد. ایـن رقابت سـاده نخواهـد بود امـا موقعیت 
ویـژه ژئوپلتیـک ایـران در منطقه نافی و یـا در تضاد با 
منافع کشـورهای همسـایه نیسـت بلکـه فرصتی برای 
اقتصـادی  در هم افزایـی  مشـارکت جمعـی کشـورها 

است.
بیسـتم و سـه دهـه نخسـت  خاورمیانـه طـی قـرن 
قـرن جـاری همـواره بـه عنـوان منطقه ای پرآشـوب و 
ملتهـب شـناخته شـده اسـت کـه از دولت هـا و ملت ها 
گرفتـه تـا گروه هـای متخاصـم همـواره در آن در حال 
کشمکشـی بـی پایـان قـرار دارنـد. این در حالی اسـت 
عرصـه  در  ویـژه  بـه  اقتصـادی  مشـارکت های  کـه 
حمـل و نقـل، ترانزیـت و ترانشـیپ بهتریـن فرصـت و 
بسـتر ممکـن بـرای گـذار به عصـری تـازه و بـا ثبات 
تـوأم با همـکاری در راسـتای تولید هر چه بیشـتر رفاه 

بـرای کشـورهای منطقه اسـت. 

هـم اکنـون چهـار بندر عــراق 
ام القصــــر،  بنــــادر  یعنـی 
خورالزبیـر، المعقل و ابوفلوس 
رود(  العرب)ارونـــد  شـط  در 
واقـع هسـتند و در آب هــــای 
آزاد قـرار ندارنـد. جمع ظرفیت 
تخلیـه و بارگیـری ایـن بنـادر 
ُتـن  میلیـون   17 حـدود  نیـز 
در سـال اسـت کـه عـدد قابـل 

توجهـی نیسـت.

شماره 263 35بهمن و اسفند 1400



36

مزایلایبهکارگیلریICTدرعملیلاتکاالو
پایانههلا مدیریلت

هـدف از اجـرای ICT در عملیات بندر برای رسـیدن به 
مزایای ذیل اسـت.

• برگشـت سـریع تر کشـتی ها و تسـریع در امـور 	
برنامه ریـزی  بـا  بنـدر:  مختلـف  عملیات هـای 
بـه کمـک کامپیوتـر و تسـهیل ارتباطـات تبادل 
الکترونیکـی داده EDI1  اطالعات دقیقی از محل 
کانتینـر و محمولـه و زمـان حرکـت آن حاصـل 
می گـردد کـه بـه نوبـه خـود منجـر بـه مدیریت 
مقـرون به صرفـه اسـتفاده از موجودی هـا می شـود.

• ارتباط سـریع تر و دقیق تر میان نهادهای مسـتقل 	
 EDI بندر: انتقال اطالعات عملیاتی با اسـتفاده از
و ارسـال آنـی نتایـج از طریق اینترنت در سراسـر 
جهـان، باعـث کاهـش زمـان مـورد نیـاز جهـت 

ارسـال مـدارک مربـوط بـه حمل ونقـل و انجـام 
برنامه ریـزی دقیق تر شـده اسـت.

• افزایـش بهـره وری از طریق اسـتفاده از تجهیزات 	
کارآمد و به کارگیری منابع انسـانی و فضای کافی: 
بـه عنـوان مثـال، اسـتفاده از تجهیـزات کارآمد و 
برنامه ریـزی تعمیـر و نگهداری پیشـگیرانه مؤثر، 

منجـر به سـوددهی بهتر می شـود.
• گسـترش امنیـت: بـا اسـتفاده از تجهیـز کـردن 	

کاالهـا بـه سیسـتم امنیتـی پیشـرفته و بـه روز، 
فرسـتنده، خریـدار و حمل کننـده در کل فراینـد 
حمل ونقـل قـادر خواهنـد بـود از امنیـت کاالی 
 Door-to-Doorخود مطمئن شـوند. همانند
Monitor System کـه بـا نصـب GPS و 
تجهیـزات امنیتی بـر روی کانتینر امـکان ردیابی 
آن بـرای صاحـب کاال از هـر نقطـه امکان پذیـر 

ست. ا
• مدیریـت سـاختار بهتـر و اندازه گیـری عملکـرد 	

و جریان هـای کسـب و کار: منجـر بـه بهبـود 
مدیریـت هزینـه ارائـه خدمـات می شـود.

هـر یـک از عوامـل فـوق بـه نوبـه خـود می توانـد بـه 
چرخـه اقتصـادی کمـک کنـد و باعـث کاهـش هزینه 
عملیـات و افزایـش رضایت مشـتریان شـود. با اسـتفاده 
از برنامه هـای کاربـردی ICT نـه تنهـا بنـادر از نظـر 
اقتصـادی و بازاریابـی بـه صـورت منطقـه ای و جهانـی 
بهبـود می یابنـد، بلکه اقتصاد و سـودآوری کشـورها نیز 

از ایـن طریـق منتفـع می شـود.
ICTدرعملیاتبندری

• تسـهیل در انجـام عملیـات تخلیـه و بارگیـری و 	
عملیـات ورود و خـروج شـناورها و بالطبع کاهش 

هزینه هـا و کاهـش زمان انجـام کار؛
• یکپارچـه کـردن بنـادر از طریـق EDI موجـب 	

تصمیم گیری های سـریع و Online در عملیات 
انجـام شـده و در حـال انجام شـدن اسـت؛

• مدیریت کنتـرل Gate  موجـب کاهش ترافیک 	
در بنـادر وGate  ورود و خـروج می شـود؛ 

• کاهـش حـوادث 	 و  انسـانی  کاهـش خطاهـای 
مربـوط بـه آن؛

• کاهـش فرایند هـای عملیاتـی بـه خاطـر قابلیت 	
برنامه ریـزی بـاال؛

• بـه 	 مربـوط  بنـدری  تشـریفات  زمـان  کاهـش 
بـار؛ و  شـناورها 

• افزایش سودرسـانی به دلیل تردد بیشـتر شناورها 	
در بنادر و اسـکله ها؛

• افزایش رضایت مندی مشـتریان بـه دلیل کاهش 	
طریـق  از  اطالع رسـانی  سیسـتم  و  بروکراسـی 

برنامه هـای کاربـردی تحـت Web و SMS؛
•  باالبـردن دقـت کنتـرل ترافیـک شـناورها بـه 	

خصـوص در زمـان شـرایط دید ناکافی و شـرایط 

کاربرد ICT در عملیات لجستیک 
و مدیریت بنادر

       ] مهندس حمید رفیعی  [                      ] سرپرستIT مؤسسۀ آموزشی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران  [                

فنّلاوریاطالعلاتدربسلیاریازجنبههلایزندگلیبشلرجایلگاهخاصیپیلداکردهاسلت،حملونقللدریایینیلزازاینمقولهمسلتثنی
نیسلت.بهکارگیلریدسلتاوردهایفنّلاوریاطالعاتدرکشلورهایمختللفنیازمندسلرمایهگذاریزیربناییاسلتبههمیلندلیل،توفیق
فنّلاوریاطالعلاتدرحملونقللدریایلیدرجواملعدرحلالتوسلعه،همچونایلرانتوجهدولتملرداناینکشلورهارامیطلبلد.اماتهیه
وتأمیلنتجهیلزاتتنهلابخشلیازپیلشنیازهلایاسلتفادهازفنّلاوریاطالعلاتدرکشلتیرانیودریانوردیاسلتلذاآملوزشولزوم
شخصیسلازیوانطبلاقفنّاوریهلایموجلودباشلرایطایلرانازجمللهضرورتهلایمهمیمیباشلندکهبایدملوردتوجهقلرارگیرند.
هلدفازایلنمقاللهبررسلیمزایلایبهکارگیریفنّلاوریاطالعلاتدرعملیاتلجسلتیکومدیریلتبنلادرومعرفیتعلدادیازماژولها

وبسلتههاینرمافلزاریملورداسلتفادهدردنیلاوایرانمیباشلد.

حمل ونقل دریایی
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بـدی آب و هـوا؛
• دسـتیابی الکترونیکی به موقعیت مکانی شناورها، 	

شـرکت های  بـرای  آنهـا  عملیـات  و  حـرکات 
 Vessel Traffic :کشـتیرانی و مشـتریان مانند

Vessel Finder؛ و   Indicators
• پرداخت الکترونیکی عوارض بندری؛	
• ارتبـاط الکترونیکـی بـا نماینـدگان بار، خریـدار و 	

Agent و ... .
ICT می توانـد در کلیـه مراحـل بنـدری از جمله کنترل 
هوشـمند ترافیـک، بروکراسـی اداری، عملیـات تخلیه و 
بارگیـری، مدیریـت Gate  ورود و خروج مورد اسـتفاده 
قـرار گیـرد. ICT می توانـد باعـث کاهـش زمـان انتظار 
کشـتی ها در لنگـرگاه شـود، در نتیجـه ورود و خـروج 
سـریع کشـتی ها در اسـکله ها و انجـام عملیـات بیشـتر 
تخلیـه و بارگیـری باعـث بـاال بـردن بهـره وری بنـدر 

می شـود.
رادار و سیسـتم  از  اسـتفاده هم زمـان  بـه دلیـل   ICT
شناسـایی اتوماتیک مشخصات کشـتی هاAIS( 2 ( باعث 
بـاال بـردن ضریب ایمنـی و امنیتی بین کشـتی های در 

تـردد می شـود. حال 
شـناورها  خـروج  و  ورود  زمان بنـدی  و  برنامه ریـزی 
از طریـق ICT ارتقـاء می یابـد. بـا توجـه بـه آبخـور 
شـناورها، عمق آب موجود در کنار اسـکله ها، دسترسـی 
جرثقیل هـا، نـوع بار و زمان رسـیدن کشـتی ها، می توان 

برنامه ریـزی دقیقـی انجـام داد. 
نقشICTدرکنترلGateورودوخروج 

• افزایش تردد کشنده ها و افزایش جابه جایی بار؛	
• کاهش زمان انتظار کشنده ها؛	
• کاهش استفاده از نیروی انسانی؛	
• اپراتـور 	  )Dispatch( خوش حسـابی  جایـزه 

بنـدری بـه دلیـل ترددهـای سـریع و تسـریع در 
عملیـات تخلیـه و بارگیـری؛

• دقـت بـاال در بازرسـی کانتینرهـای خسـارتی در 	
Gate ورود و خـروج؛

• 	 Gate کاهـش ترافیـک در مسـیرهای منتج بـه
ورود و خـروج مرتبـط بـه بنادر؛

• بـاال بردن ضریـب امنیتی بنـادر به دلیـل کنترل 	
ورود و خـروج کشـنده ها.

ICTدرترمینالهایکانتینری
• افزایـش و تسـریع در عملیـات تخلیـه و بارگیری 	

ترمینال کانتینری بر اسـاس دسترسـی جرثقیل ها 
و سیسـتم تعادل شناورها؛

• چیدمان اتوماتیک کانتینرهـا در یارد کانتینری. به 	
عنـوان نمونه در بنـادر آنتورپ  بلژیـک و روتردام  

هلند؛
• افزایـش کارآیـی عملیـات به دلیـل کاهـش ثبت 	

دستی؛
• افزایـش ثبـت بیشـتر کانتینـر به دلیل اسـتفاده از 	

الکترونیک؛ سیسـتم 
• افزایش راندمان کارگران؛	
• چیدمان صحیح و جابه جایی اتوماتیک کانتینرها؛	

• باال بردن ضریب بهره وری جرثقیل؛	
• دقت باال در عملیات تخلیه و بارگیری؛	
• صورت حسـاب های 	 محاسـبات  در  بـاال  دقـت 

مربـوط بـه انبـارداری، تخلیـه و بارگیـری و ... ؛
• کنتـرل ترافیـک اسـتفاده از تجهیـزات همچـون 	

و  RTG3 Crane  ،Terberg کشـنده ها 
RMG4؛    Crane

• افزایـش سـرویس دهی بـه مشـتریان بـا بـه روز 	
کـردن گزارش هـای مربوط به بـار مانند: موقعیت 

بـار و موارد مشـابه. 
زیرسلاختهایملوردنیلازICTدرعملیاتو

مدیریلتبندر
زیرسـاخت های مورد نیـاز ICT در عملیات و مدیریت 

بنـدر به بخش های ذیل تقسـیم می شـود.
• زیرساختهایعمرانی:	
o  ،سـاختار اصلـی: همچـون دفاتـر گمـرک

نمایندگی هـا، مراکز کنترل، ایسـتگاه پلیـس و اتاق IT و 
Server Room؛

o  ورود و خـروج: مطالعـه در مـورد Gate
جانمایـی و مـکان Gate ورود و خروج از نظر تسـهیل 
در تـردد و داشـتن سیسـتم اتوماتیک باز و بسـته کردن 

Gate؛
o  راه هـا: در کلیـه راه هـای ورود و خـروج به

بندر و همچنین در مناطق و اسـکله های پـر تردد  باید از 
عالئم و نشـانه های بازدارنده و مشـخص کننده استفاده 

شود؛
o  بـر یـارد  بایـد  )یـارد(: طراحـی  محوطـه 

اسـاس میـزان ترافیـک و تـردد کانتینـر در آن انجـام 
پذیـرد. )شـامل مارشـالینگ یـارد و حـوزه پس کرانـه(؛

o  تجهیزات )وسـایل(:  باید مطالعاتی در مورد
تعـداد Gantry Crane بـر اسـاس ترافیـک عملیات 
در یـک اسـکله و همچنیـن تعـداد تجهیـزات مربوط به 
Reach Stack�  جابه جایـی و تخلیه بارگیری اعـم از:
Empty Stackers ،ers و Side Lift انجـام گیرد.

• زیرساختهایایمنیوامنیتی:	
o  استفاده از سیسـتم دوربین مداربسته تحت

شـبکه: مدیریت و نظـارت تصویری محوطه با اسـتفاده 
از دوربین هـایCCTV5 ؛

 )Seal( امنیـت کانتینر: اسـتفاده از پلمپ های فیزیکـی
و الکترونیکـی )E-Seal( بـرای حفاظت از کانتینرها؛

 پلمپ هـای الکترونیکـی توسـط کـد امنیتـی از طریق 
فرکانـس رادیویـی قابلیـت بـاز و بسـته شـدن را دارند. 
همچنیـن سیسـتم امنیـت کانتینـر CSS6 بـه منظـور 
جلوگیـری از سـرقت و پرداخـت نکـردن کرایـه حمل، 
به سیسـتم حسـگر نوری، حسـگر اشـعه گاما، حسـگر 

شـیمیایی جهـت تغییـرات دمایـی مجهز اسـت.
o  کنترل دسترسـی: سیستم کنترل دسترسی

مبتنـی بـر ICT، شـامل Checkpoint امنیتـی بوده 
بـا یـک  کـه در یـک پورتـال ورودی تحـت شـبکه 
پردازنـده مرکزی تعبیه شـده اسـت. پایگاه داده سیسـتم 
بـه پردازنـده مرکـزی متصل بـوده و در یک سـایت و یا 

در یـک مـکان مرکزی قـرار گرفته و در دسـترس کلیه 
نهادهـای مسـتقل بنـدر قـرار دارد و از بنـادر دیگـر نیـز 
قابـل دسترسـی اسـت. ایـن Checkpoint می تواند 
شـامل کارت هوشـمند، نوارهای مغناطیسـی هوشـمند، 
اسـکنرهای چشمی و دسـتگاه بیومتریک باشـد. ماژول 
ثبت نام سیسـتم بـرای افـراد نیازمند به دسترسـی، اقدام 
بـه صـدور مجـوز کـرده و اطالعـات را در پایـگاه داده 
ذخیـره می کنـد. همچنیـن مـاژول ثبت نـام شـامل یک 
دوربیـن بـرای گرفتـن و ذخیـره کـردن تصویر افـراد در 
هنـگام ورود می باشـد. اطالعـات ثبت شـده بـه ازاء هر 

فـرد در پایـگاه داده کامـاًل منحصربه فـرد می باشـد.  
• زیرساختهایعملیاتی:	

خطـوط ارتباطـات مرکزی و امکانات مناطـق اطراف آن 
بایـد مورد مطالعه قـرار گیرد و برای رسـیدن به عملکرد 
مطلـوب، پیشـنهادهای جایگزینـی بـرای آنهـا مطـرح 
شـود. شـبکه فیبر نوری و مسـیرها باید بررسـی شـوند 
و مکان هـای مناسـب بـرای اتـاق بازرسـی بـه منظـور 
اتصـال بـه سـاختمان مدیریـت الکترونیکـی و محلـی 
بـرای گمرک بـا امـکان توزیـن الکترونیکی کشـنده ها 
)باسـکول( و کنتـرل Gate ورود و خـروج تعیین شـود. 
بنـادر بایـد سـرورهایی را بـرای میزبانـی برنامه هـای 
کاربـردی عملیـات بنـدر مهیا کنـد، برای مثـال با توجه 
به نیازهای عملیاتی، سیسـتم عامل یونیکـس یا ویندوز 
ارائـه نماید. سـرور بایـد دارای ظرفیت ذخیره سـازی باال 
و از طریق شـبکه در دسـترس باشـد و بـرای جلوگیری 
از دوگانگـی و افزونگـی و خطـا، به کتابخانـه دیجیتالی 

Tape ذخیره سـازی نیـز مجهز باشـد.
رایانه هـای  بایـد  بنـدر  مدیریـت  ایـن،  بـر  عـالوه 
شـخصی را فراهـم کـرده، سیسـتم های ذخیره سـازی 
بـرای  را  سـخت افزاری  فایـروال  و  پشـتیبان گیری   و 
حفاظـت از شـبکه داخلـی و سـرورها تهیـه کنـد و بـه 
منظـور جلوگیـری از نقض سیسـتم امنیتی، از سیسـتم 
کارت اعتبـاری بـرای دسترسـی و همچنین از سیسـتم 

امنیتـی صفحـه نمایـش لمسـی اسـتفاده کنـد.

منابع:
-Goodpracticesininformationandcom-
municationtechnology)ICT(applications
inseaportsinESCWAmembercountries,
UnitedNations,EconomicandSocialCom-
missionforWesternAsia

-سامانهمدیریتیکپارچه)IMS(بنادر

پینوشت:
1- Electronic Data Interchange                                                                      

2- Automatic Identification Systems  

3- Rubber Tired Gantry  

4- Rail Mounted Gantry

5- Closed-Circuit Television

 6- Container Security Systems  
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محموله هـا  مالـکان  همگانـی،  زیـان  قوانیـن  طبـق 
رفتـن  دسـت  از  مقابـل  در  مشـترک  طـور  بـه 
هزینه هـای مربـوط بـه حفاظت کل کاالهای کشـتی 
مسـئول هسـتند. اگـر فرمانـده کشـتی  در موقعیـت 
اضطـراری، بـه صـورت خودخواسـته کاال، تجهیـزات 
و  سـفر  کل  از  حفاظـت  فـدای  را  سـرمایه ای  یـا  و 
کشـتی کنـد در ایـن صـورت تمامـی سـرمایه گذاران 
درگیـر هسـتند و بایـد سـهم خـود را بـرای پوشـش 

کننـد.  پرداخـت  شـده  حـادث  خسـارت  هزینه هـای 
در واقـع زیـان یـا خسـارت همگانـی راهـکاری برای 
توزیـع یـک زیـان یـا خسـارت میـان همـگان جهت 
برقـراری عدالـت اسـت. وقتی کشـتی در میـان امواج 
سـهمگین دریـا گرفتـار می شـود و هر لحظـه بیم آن 
مـی رود کـه کشـتی همـراه بـا کاالهـا، سرنشـینان و 
کارکنـان آن غـرق شـوند. فرمانده کشـتی بر اسـاس 
تصمیـم  لحظـه  آن  در  دارد  کـه  قانونـی  اختیـارات 

نگاهیبهزیانهمگانیدرحملونقلدریایی؛

چه راه هایی برای حفاظت از سرمایه در مقابل 
حوادث دریایی وجود دارد

       ]  سعید خسروی نژاد   [            ]  شرکت حمل ونقل کانتینری حافظ دریای آریا   [                                     

می گیـرد بخشـی از کاالهـا و یـا تجهیـزات را بـرای 
نجـات کشـتی به داخـل دریا بیا نـدازد. بـرای فرمانده 
کشـتی در زمانـی کـه ایـن تصمیـم را می گیـرد نـوع 
کاال و مالـک آن هیـچ اهمیتـی ندارد زیـرا هدف وی 
صرفـًا نجـات کشـتی و سرنشـینان آن می باشـد. در 
صورتـی کـه کشـتی نجات پیـدا کند و به سـالمت به 
مقصـد برسـد همـه افـراد ذی نفـع در کشـتی از جمله 
صاحبـان کاالهـا و مالک کشـتی در زیان ناشـی از به 

حمل ونقل دریایی
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مصری هـا از چنـد سـده پیـش از میـالد بـه این اصل 
معتقـد بودنـد کـه آنچه بـرای نجات کشـتی بـه دریا 
ریختـه می شـود بـا مشـارکت همـه جبـران شـود. در 
حقـوق دریایی ایران، خسـارت مشـترک )فرمانروایان، 
1933،ص 153 ( بـا عناویـن دیگـر از جمله خسـارت 
عـام )آیوامـی، 1933 ،ص.222 ( خسـارت عمومی، (
رفیعیـان، 1929 ،ص 95 ( خسـارت همگانـی، آواری 
عمومـی )مهر، 1929 ،ص25 ( نـزد بیمه گران دریایی 
بـا نـام زیـان همگانـی نیـز شـناخته می شـود. البتـه 
General Aver� واژگان معنـای  بـه  توجـه   بـا 

ageدر حقـوق انگلیـس، ایـن معادل هـای فارسـی، 
نادرسـت محسـوب نمی شـود؛ قانون گـذار مـا از میان 
معادل هـای قابل پذیـرش بـرای این واژه غیرفارسـی، 
در قانـون دریایـی ایـران، عنوان خسـارت مشـترک را 
برگزیـده اسـت، بـا تطبیـق قواعد یـورک آنتـورپ در 
ایـن بخش با حقوق انگلسـتان مشـاهده می شـود که 
در ایـن بخـش نیـز بـه ماننـد سـایر بخش هـا، میـان 
قواعـد یـورک آنتـورپ و حقـوق انگلسـتان که منشـأ 
بسـیاری از ایـن قواعـد اسـت، اختـالف چشـمگیری 
در  گفـت  می تـوان  حتـی  و  نمی خـورد  چشـم  بـه 
نظـام  و  مقـررات  ایـن  میـان  بخش هـا  از  بسـیاری 
حقوقـی انگلسـتان انطبـاق کامـل وجـود دارد، امـا در 
پـاره ای از مـوارد تعارضاتـی را نیـز می توان مشـاهده 
کـرد که بـه دلیل اسـتفاده از مقـررات یـورک آنتورپ 
در  حتـی  حمـل،  قراردادهـای  و  بارنامه هـا  اکثـر  در 
حقـوق انگلسـتان، مقـررات ایـن نظـام حقوقـی رنگ 
باختـه اسـت. در حقـوق ایـران تنهـا قانونـی کـه بـه 
ایـن حـوزه وارد شـده، قانـون دریایـی ایـران مصوب 
1343 اسـت کـه الیحـه اصـالح آن در سـال 1391 
بـه تصویـب مجلس شـورای اسـالمی رسـیده اسـت. 
اصالحـات مذکـور در ایـن قانـون در بخش خسـارات 
مشـترک نبـوده اسـت. قانـون دریایـی ایـران مصوب 
1343 در مـاده 184 خسـارات دریایـی را بـه دو نـوع 
خسـارات مشـترک و خسـارات خـاص تقسـیم کـرده 
اسـت و در مـاده 185 بـه ارائـه تعریفـی ناقـص از 
خسـارات مشـترک بسـنده کرده اسـت. این قانون در 
خصوص نحوه تقسـیم خسـارات مشـترک دریایی نیز 
در مـاده 187 تنهـا بـه ذکـر ایـن نکتـه اکتفـا کـرده 
اسـت که مـوارد خسـارات مشـترک دریایـی و ترتیب 
تعیین و تسـهیم نسـبی خسـارات و طرز محاسـبه آن 
بـه موجـب قراردادهـای خـاص و در صـورت نبـودن 
قـرارداد طبـق آیین نامـه ای خواهـد بـود که براسـاس 
مقـررات و عـرف بین المللـی تنظیـم و تصویب خواهد 
شـد. مقـرره مذکـور بـا توجه به عـدم تصویـب چنین 
یـورک  مقـررات  بـه  اینکـه صراحتـًا  و  آیین نامـه ای 
هیـچ  قانـون  ایـن  در  نیـز  و  نـداده  ارجـاع  آنتـورپ 
عنـوان  بـه  آنتـورپ  یـورک  مقـررات  بـه  اشـاره ای 
مهم تریـن مقـرره بین المللـی، نشـده اسـت خالـی از 
اشـکال نیسـت، امـا با توجه بـه اینکه امـروزه در همه 
قراردادهـای حمـل یـا بارنامه هـای ایـران نیـز شـرط 
حـل و فصـل دعـوا بر اسـاس مقررات یـورک آنتورپ 

وجـود  حـوزه  ایـن  در  خاصـی  مشـکل  دارد،  وجـود 
نـدارد. امـا ایـن امـر سـبب نمی شـود کـه قانون گـذار 
ایرانـی غفلـت کـرده و به ایـن حوزه مهـم ورود نکند. 
مضـاف بـر اینکه تعریـف قانون گذار ایران از خسـارت 
مشـترک مذکـور در مـاده 185 ایـن قانون بـا تعریف 
مذکـور در مقررات یـورک آنتورپ نیز متفاوت اسـت.

هدفدرGAچیست؟
بایـد ایـن نکتـه را در نظـر گرفـت که زیـان همگانی 
بـرای جلوگیـری از خطـر اسـت تـا سـفر کشـتی بـه 
سـرانجام برسـد. امـا در صورتـی کـه کشـتی غـرق 
شـود بـه دلیـل اینکـه از خطر سـفر جلوگیری نشـده، 
نمی تـوان گفـت زیـان همگانی اسـت  در این صورت 
 TOTAL این خسـارت از بیـن رفتن کامـل کاال یا

LOSS  اسـت.
چلهموقعیتهایلیزیانهمگانیمحسلوب

میشلوند؟
مـواردی کـه منجر بـه اعالم زیـان همگانی می شـود 

عبارتنداز:
آتش سـوزی روی کشـتی، نقـص فنـی موتـور، به ِگل 
نشسـتن کشـتی، به گـروگان گرفتن کشـتی )توسـط 
دزدان دریایـی(، توقـف در بندرگاهـی از قبـل تعییـن 
نشـده) جـان پنـاه ( به دلیـل طوفان و فـورس ماژور.

عواقبزیانهمگانیبرواردکنندگان
هیـچ راه بهینـه دیگری بـرای اطمینـان از اینکه کدام 
قسـمت از محمولـه در زمـان حادثـه در دریـا آسـیب 
می     بینـد وجـود نـدارد. همچنیـن هیـچ راهـی بـرای 
پیش بینـی اینکـه چـه زمانـی و در چـه مکانـی ایـن 
حادثـه ممکـن اسـت اتفـاق بیفتـد نیـز وجـود نـدارد. 
محمولـه  مالـکان  همـه  بـرای  ریسـک  بنابرایـن، 
محتمـل اسـت. از جملـه عواقـب زیـان همگانـی  بـر 
واردکننـدگان، از دسـت رفتـن کاال و یـا تأخیر بسـیار 
سـنگین ترین  از  یکـی  کاالسـت.  تحویـل  در  زیـاد 
عواقـب زیـان همگانـی، قانـون ارائـه وثیقـه پیـش 
کـه  اسـت  واردکنندگانـی  بـرای  کاال  تحویـل  از 
بیمـه باربـری ندارنـد. تـا زمانـی کـه وثیقـه پرداخـت 
نشـود، صاحـب کاال امـکان دریافت کاال کـه از زیان 
همگانـی در امـان مانـده اسـت  را نخواهـد داشـت. 
وثیقـه ذکـر شـده می تواند هـر مقداری باشـد و گاهی 
بـه مقـدار کرایـه حمـل کاالی حمـل شـده بسـتگی 
دارد. در صورتـی کـه ارزش کاال 50 هزار دالر  باشـد 
و هزینـه وثیقـه برابـر بـا 10 درصد هزینه کاال باشـد، 
در ایـن صـورت واردکننده مؤظف بـه پرداخت 5،000 
دالر خواهـد بـود. تـا زمانـی کـه مالـک کاال، وثیقـه 
را پرداخـت نکنـد و تـا زمانـی کـه بیمـه باربـری این 
مقـدار را پوشـش ندهـد، کاال ترخیـص نخواهد شـد. 
بـه محـض اینکـه زیـان همگانـی اعـالم و نهایـی 
پنـج سـال بـه طـول می انجامـد،  شـد، کـه حـدوداً 
واردکننـده کاال باید سـهم خـود را پرداخـت کند. این 
رقـم می توانـد هـر نـوع کاال را  بـا توجـه بـه ارزش 
کلـی کشـتی و محمولـه اش شـامل شـود. بنابرایـن 

دریـا ریختـن کاالهـا توسـط فرمانـده کشـتی سـهیم 
خواهنـد بـود و هـر یـک بـه نسـبت سـرمایه ای کـه 
روی کشـتی داشـته اند می بایسـت در جبران خسـارت 
مشـارکت کننـد. به عبـارت دیگر جبران آنچـه به نفع 
همگان تلف شـده بـر عهده همگان اسـت. در جریان 
سـفر دریایـی مسـافر، کشـتی، بـار و کرایـه در خطـر 
هسـتند و ممکـن اسـت به هریـک از اینها خسـاراتی 
وارد شـود. برخـی از ایـن خسـارات، خـاص هسـتند 
و دسـته ای دیگـر در زمـره خسـارات مشـترک قـرار 
می گیرنـد. خسـارت مشـترک مبیـن مفهومـی اسـت 
کـه بیـان می کند: خسـارت یا ضـرری که بـه صورت 
عامدانـه و عاقالنـه بـه منظـور امنیـت مشـترک همه 
اعضـای سـفر، بـه اموال موجـود در یک سـفر دریایی 
مشـترک، وارد می آیـد بایـد در میـان همه اشـخاصی 
کـه از ایـن عمـل منتفـع شـده اند، تقسـیم شـود. این 
قانـون ریشـه در سـفرهای دریایـی قدیمـی دارد ولی 
قوانیـن  در  پابرجـا  اصـول  از  نیـز همچنـان  امـروزه 
همگانـی  زیـان  کشورهاسـت.  بیشـتر  دریانـوردی 
در میـان مردمـان باسـتانی هنـد، بابـل و یونـان، در 
سـده ششـم پیـش از میـالد مسـیح رایج بوده اسـت. 
دریانـوردان سـاکن دریـای مدیترانه ماننـد یونانی ها و 
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حتـی در صورتـی کـه ارزش کرایـه حمـل یـک کاال 
کـم باشـد، ممکـن اسـت کاالی دیگـری در کنارش، 
کرایـه حمـل باالیـی داشـته باشـد. در حقـوق ایـران 
نیـز، قانـون دریایی ایـران مصوب 1939 صرفـًا موارد 
تعدیـل خسـارت مشـترک را به موجب قـرارداد خاص 
و در صـورت نبـود قـرارداد به موجـب آیین نامه  ای که 
بـر اسـاس قواعـد و عـرف بین المللـی بـه تصویـب 
تاکنـون  کـه  آیین نامـه ای  اسـت.  دانسـته  می رسـد، 
تصویـب نشـده اسـت، امـا در عمـل امـروزه در همـه 
قراردادهـای حمـل یـا بارنامه هـای ایـران نیـز شـرط 
حل وفصـل دعـوا بـر اسـاس مقـررات یـورک آنتورپ 

وجـود دارد.
اطمینلانازپوشلشزیلانهمگانیتوسلط

بیمهبلاریاخذشلده
تمامـی بیمه نامه هـای بـاری دریایـی ایـن پوشـش را 
ارائـه نمی دهنـد. درصورتی کـه زیـان همگانـی حادث 
شـود تنهـا قسـمت بیمـه شـده پوشـش داده خواهـد 
شـد. بـدون داشـتن پوشـش مناسـب بیمـه ای، مالک 
کاال بـه طـور کامـل متعهـد بـه پرداخـت خسـارت 
مربـوط بـه زیـان همگانـی خواهـد بـود. بنابراین قبل 
از دریافـت بیمـه بـاری مورد نظـر، دانسـتن این مورد 
ضـروری اسـت که مالـک دقیقًا چـه چیـزی در موارد 
تحـت پوشـش بیمـه نامه ذکر کـرده اسـت و آیا زیان 

همگانـی را نیـز شـامل می شـود یـا خیر؟
افتـاد  اتفـاق  سـابرینا  کشـتی  بـرای  کـه  حادثـه ای 
مثالـی کامـل از فراینـد اعـالم زیـان همگانـی اسـت 
و همچنیـن نشـان دهنده ایـن اسـت کـه چقـدر ایـن 
قبیـل حـوادث می توانند بـرای واردکننـدگان غیرقابل 
پیش بینی باشـند. زیان همگانی یا خسـارت مشـترک 
فرمانـده  و  اعـالم شـود  در هـر شـرایطی می توانـد 
کشـتی هـر آنچـه الزم باشـد بایـد بـرای حفاظـت از 
بسـیار  خودگذشـتگی  از  بـا  محمولـه اش  و  کشـتی 
زیـادی انجـام دهد. در این مثـال، واردکنندگان دارای 
محمولـه خارجـی، در مـدت زمانـی کـه بارشـان در 
کشـتی سـابرینا بـه مـدت یک ماه  بـا مشـکل مواجه 
شـده بـود، بایـد صبـر می کردنـد و حتـی بعـد از آن 
نیـز در صورتـی کـه کاال بیمـه ای برای پوشـش زیان 
همگانـی نداشـت نیـز بایـد مـدت طوالنی تـری صبر 
می کردنـد. بسـیاری از واردکننـدگان از تأخیر به وجود 
آمـده گله منـد شـدند امـا در آخـر، هـر سـفر دریایـی 
شـرایط خـاص خـودش را دارد کـه منجر بـه اتفاقات 

غیرقابـل پیش بینـی و خطـرات طبیعـی می شـود.
اهمیتبیمهباربری 

تنهـا یـک راه برای حفاظت از سـرمایه خـود در مقابل 
حوادثـی از جملـه زیـان همگانـی وجـود دارد، آن هم 
داشـتن بیمـۀ تمام خطـر بـرای محمولـه در حالتی که 
فرمانده کشـتی، زیـان همگانی را برای کشـتی ای که 
حـاوی محموله شـما اعـالم  کنـد. قبـل از اینکه کاال 
بـه شـما تحویـل داده شـود بایـد وثیقـه ای از جانـب 
صاحـب بـار پرداخـت شـود. اگرچـه در شـرایطی که 
واردکننـده دارای بیمۀ باربری باشـد، در شـرایط  زیان 

هماهنگـی نیز پوشـش خواهد داشـت.

زیانهمگانیدربیمهباربری
زیـان همگانی یـا General Average یکی از 
پوشـش های مهـم بیمـه باربـری اسـت که بـه عنوان 
یکـی از قوانیـن کهـن دریانـوردی ریشـه در تعاون و 
همـکاری انسـان ها دارد. قاعـده A از مقـررات یورک 
آنتـورپ زیـان همگانـی را بـه شـکل ذیـل تعریـف 

می کنـد:
 زیـان همگانـی فقـط هنگامـی تحقـق می یابـد کـه 
و  گرفتـه  صـورت  تعمـداً  غیرمعمـول،  هزینه هـای 
هـدف  بـا  و  همگانـی  ایمنـی  حفـظ  بـرای  منطقـًا 
یـک  در  مشـترک  امـوال  کـه  خطـری  از  اجتنـاب 
مخاطـره دریایـی را تهدیـد می کنـد بـه انجام رسـیده 
یـا تحمیل شـده باشـد. زیـان همگانی بـه عنوان یک 
پوشـش مشـترک در تمـام کلوزهـای A,B,C بیمه 
باربـری وجـود دارد. بـه طور مثـال در حادثه سـابرینا، 
زمانـی که کشـتی در رودخانه سـنت الورنـس به ِگل 
نشسـت، شـرکت دارنـده محموله بـه ارزش 110هزار 
ازای  در  دالر  125هـزار  پرداخـت  بـه  موظـف  دالر، 

دریافـت محموله شـد.
بیمـه، ضمانـت  شـرکت  باربـری،  بیمـه  داشـتن  بـا 
مالـی را فراهـم خواهـد کـرد و واردکننـده نیـازی بـه 
پرداخـت چنیـن پیـش پرداخت هایـی نخواهد داشـت 
و در مـواردی از ایـن قبیـل کاال بـدون تأخیر ترخیص 
خواهـد شـد. همچنین شـرکت بیمه، خسـارت مربوط 
بـه زیـان همگانـی  را نیز پوشـش می دهد کـه ممکن 

اسـت به شـدت رقم باالیی باشـد و بیمه شده از عهده 
پرداخـت آن برنیایـد. درک مفهـوم زیـان همگانی در 
تجـارت بین المللـی می توانـد چالش برانگیـز باشـد به 
خصـوص اگـر فـرد تجربـه شـخصی از ایـن موقعیت 
باشـد. موقعیـت واقعـی زیـان همگانـی در  نداشـته 
مثـال ذیـل می تواند خطـرات غیرمنتظـره این حوادث 

را در تجـارت بـه خوبـی بیـان کند. 
در مـارس 2008، کشـتی سـابرینا متعلـق بـه خـط 
کشـتیرانی MSC در رودخانـه سـنت الورنـس، در 
نزدیکـی شـهر توریـس کبک کانـادا دچار حادثه شـد. 
یدک کش هـا فـوراً وارد عمـل شـدند و تـالش کردند 
 )Cm 70 کشـتی را کـه به عمـق دو فیت ) حـدودا
در گل والی فـرو رفتـه بـود آزاد کننـد امـا در نهایت 
موفـق نشـدند و کشـتی کانتینری به گل نشسـت. به 
منظـور نجات کشـتی و محموله 100میلیـون دالری، 
مدیترانـه ای  کشـتیرانی  شـرکت  توسـط  برنامـه ای 
پیاده سـازی شـد تـا حجـم محموله را کاهـش دهند و 
با سـبک کردن وزن، کشـتی را از گل والی آزاد کنند. 
اگرچـه قبـل از اینکـه این برنامـه به مرحلـه عملیاتی 
برسـد، ابتـدا بایـد از جانب مقامـات حمل و نقـل کانادا 
دریافـت  تأییدیـه  کانـادا  سـاحلی  گارد  همچنیـن  و 
بـه  تأییدیـه یـک مـاه  فراینـد دریافـت  می شـد.کل 

انجامید. طـول 
کشـتی جاسـمین MSC بـا جرثقیل هایـی که روی 
عرشـه اش بـود بـه صحنـه وارد شـد تا حـدوداً 400
دسـتگاهکانتینر را از روی کشـتی سـابرینا منتقل کند. 
کشـتی جاسـمین محموله را شـبانه از کشـتی سابرینا 
منتقـل کـرد و منتظـر مانـد تـا تورهای محکـم برای 
)شناورسـازی( دوباره آماده شـوند. کشـتی اوشـن دلتا 
و چهـار یدک کـش دیگـر موفـق شـدند سـابرینا را از 

گل و الی خـارج کنند.
خروجموفق

شـرکت  جانـب  از  سـابرینا  کشـتی  خـروج  برنامـه 
کشـتیرانی مدیترانـه ای موفقیت آمیـز بـود و کشـتی و 
محموله هـا نیـز در ایـن برنامـه سـالم ماندند. کشـتی 
در نهایـت در تاریـخ چهـار آوریـل 2008 بـه بنـدر 
مقصـد رسـید. ایـن واقعـه تنهـا یـک مثـال از یـک 
برنامـه نجـات موفـق نبـود بلکـه نشـان دهنده ایـن 
موضـوع اسـت کـه تجـارت بین الملـل تـا چه انـدازه 
یـک  از  پـس  باشـد.  پیش بینـی  غیرقابـل  می توانـد 
مـاه بـه ِگل نشسـتن در ِگل و الی رودخانـه سـنت 
لورنـس، مالـکان کشـتی زیـان همگانـی را بـه طـور 

رسـمی اعـالم کردنـد.
تعهدنامهزیانهمگانی چیست؟

 )average bond( تعهدنامـه زیـان همگانـی 
بـه نوعـی، در قبـال پرداخـت سـهم مالـک محمولـه 
از زیـان همگانـی حمل کننـده در بیشـتر مـوارد، پیش 
از تخلیـه بـار، ضمانت نامـه یـا تعهـدی را از مالـک 
محمولـه درخواسـت می کند. در صورتی کـه تعهدنامه 
از جانـب مالـک دریافـت نشـود، حمل کننـده این حق 
را دارد تـا بخشـی از محمولـه را در ازای سـهم مالک 
از زیـان همگانـی بردارد تـا زمانی کـه کل مبلغ زیان 

طبق قوانیـن زیـان همگانی، 
مالـکان محموله هـا بـه طـور 
مشـترک در مقابـل از دسـت 
مربـوط  هزینه هـای  رفتـن 
کاالهـای  کل  حفاظـت  بـه 

هسـتند. مسـئول  کشـتی 
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همگانـی و سـهم هـر یک از مالکان مشـخص نشـود 
)کـه ایـن امر می تواند سـال ها بـه طول انجامـد(، این 
تعهدنامـه نـزد حمل کننـده باقـی می مانـد. تعهدنامـه 
زیـان همگانـی می توانـد بـازۀ متفاوتـی از نظـر مبلغ 
داشـته باشـد و در مـواردی بـر اسـاس درصـدی از 
ارزش CIF محمولـه موردنظر اسـت. به طـور مثال، 
در صورتـی کـه محموله  ارزشـی به مبلـغ 5000 دالر 
)ارزش CIF( و تعهـد زیـان همگانی10 درصد ارزش 
محمولـه باشـد. واردکننـده ملـزم بـه پرداخـت 5000 
دالر تعهـد نقدی اسـت. درصورتی کـه مالک محموله، 
دارای بیمـه باربـری ای باشـد که زیـان همگانی را نیز 
پوشـش دهـد، شـرکت بیمـه ضمانت نامـه مالـی ارائه 
می دهـد و ضمانـت می کنـد که سـهم زیـان همگانی 
پرداخـت خواهد شـد و در ایـن صورت نیـازی به ارائه 

تعهدنامـه از جانـب مالـک نخواهد بود.
فرایندتقاضایزیانهمگانی

اولیـن قدم در فراینـد زیان همگانـی ارزش کلی زیان 
وارد شـده توسـط کارشـناس اسـت. این ارزش شامل 
تمـام هزینه هـای وارده بـه منظـور نجـات کشـتی و 
محمولـه از خطر اسـت. به منظور محاسـبه سـهم هر 
یک از طرفین، کارشـناس ارزش کلی محموله کشـتی 
و همچنیـن درصـد مالکیت  هر یـک از ذی نفعان این 
محمولـه را بررسـی و محاسـبه می کند. ایـن درصدها 
بـه عنـوان درصـد سـهم هریـک از طرفیـن از زیـان 
همگانـی در نظـر گرفتـه می شـود و ایـن مقادیـر در 
نهایـت بـه عنـوان سـهم قابـل پرداخـت هـر یـک از 

طرفیـن ایـن حادثـه از زیـان همگانی خواهـد بود.
انتخابکارشناسبرایحادثه1

بـه محـض وقـوع حادثـه، کارشـناس بـرای بررسـی 
حادثـه مـورد نظـر انتخـاب می شـود. کارشـناس های 
ایـن حـوادث متخصصانـی هسـتند کـه بـرای انجـام 
کارشـان قسـم یـاد کرده انـد و همچنیـن از قواعـد و 
اصـول کارشـان آگاهـی کامل دارنـد. فراینـد پیگیری 
یـک حادثـۀ زیـان همگانـی می توانـد تا پنج سـال به 
طـول انجامـد. کارشـناس بایـد محاسـبات را انجـام 
دهـد و خسـارت طرفیـن حادثـه را بـرآورد کنـد. بـه 
چطـور  کـه  می کنیـم  مشـاهده  مثـال  یـک  کمـک 
یـک کارشـناس، حادثـه زیـان همگانـی  کـه بـر اثـر 
آتش سـوزی  بـر روی کشـتی اتفـاق افتاده را بررسـی 
ارزش  از  کلـی  صـورت  کارشـناس  ابتـدا،  می کنـد. 
دسـت  بـه  جـدول  یـک  توسـط  همگانـی  را  زیـان 
مـی آورد. ایـن جـدول شـامل تمـام هزینه هاسـت از 
جملـه هزینه هایـی کـه هنـگام تـالش بـرای حفـظ 
کشـتی از حادثـه انجام شـده اسـت. در مـورد حوادث 
آتش سـوزی، ایـن هزینه هـا می توانـد شـامل هزینـه 
بنـدر و یدک کـش و یـا هزینـه ارسـال محمولـه در 
صورتـی کـه کشـتی امـکان ادامه مسـیر را نـدارد نیز 
باشـد. بـه طور مثـال هزینه هـا را برابر با پنـج میلیون 
دالر در نظـر می گیریـم و ایـن هزینـه ای  اسـت کـه 
بایـد توسـط تمامی طرفیـن درگیر در حادثـه پرداخت 

 . د شو
در مـورد اینکـه هـر یـک از طرفین به طور مشـخص 

چقـدر بایـد پرداخـت کننـد، کارشـناس بـا توجـه بـه 
محموله هـا و اینکـه هریک از طرفین تـا چه درصدی 
سـهم دارند، تصمیـم می گیرد. این درصدهـا به هزینه 
محاسـبه شـده قبلـی اضافـه می شـود و رقـم نهایـی، 
خسـارت قابـل پرداخـت توسـط هـر یـک از طرفیـن 
خواهـد بود. قابل ذکر اسـت که سـهم زیـان همگانی 
با ادعای خسـارت بـرای هر محمولۀ مفقـوده متفاوت 
اسـت و هریـک جداگانـه محاسـبه می شـود. حـال به 

ذکـر یـک مثـال واقعـی می پردازیم:
تأثیلربسلتهشلدنکانلالسلوئزدرزیلان

همگانی
در 23 مـارس 2021، کانـال سـوئز بـه علـت سـانحه 
پیـش آمده و به ِگل نشسـتن کشـتی به نـام اورگرین، 
بـه مـدت 6 روز مسـدود شـد و پرونده زیـان همگانی 
در نتیجـه ایـن شـرایط به صورت رسـمی اعالم شـد.

درکانالسوئزچهاتفاقیافتاد؟
صبـح 23 مـارس 2021، بـاد شـدید و نداشـتن دیـد 
کافـی باعـث شـد کشـتی حـاوی محمولـه، بـه نـام 
اورگریـن، در عـرض کانـال سـوئز دچـار حادثه شـود 
و کانـال را مسـدود کنـد. همین امـر مانع عبور سـایر 
کشـتی ها از کانـال شـد. کشـتی اورگریـن مسـیر را 
مسـدود و حیاتی تریـن شـاهراه بازرگانـی دریایـی دنیا 
را متوقـف کرد. گروهـی از یدک کش ها، ماشـین های 
شـن و ماسـه پاش و  کشـتی های محافظتـی روزهـا 
کار کردنـد تـا دوبـاره کشـتی اورگرین وارد آب شـود. 
در بعدازظهـر 29 مـارس، بـا بـاال آمـدن آب در اثـر 
جـزر و مـد تـا حدود دو متر کشـتی آزاد شـد و مسـیر 
بـاز شـد. در مـدت 6 روزی کـه کشـتی باربـری در 
کانـال گیر افتاده بود، بیشـتر از 400 کشـتی در کانال 
سـوئز متوقـف شـده بودنـد. تسـهیل ترافیـک ایجـاد 
شـده از توقـف کشـتی ها پنـج روز بـه طـول انجامید. 
مسـئوالن مصـری می توانسـتند بیش از یـک میلیارد 
دالر برای پوشـش خسـارات  ایجاد شده  و تجهیزاتی 
که در روند آزادسـازی اسـتفاده شـدند، برای 800 نفر 
افـرادی کـه خدمـات ارائـه دادنـد و همچنیـن جبران 

خسـارات ناشـی از بسـته شـدن کانـال طلـب کنند.
چطورمسلدودشلدنکانالسلوئزبلهزیان

همگانیمنجرشلد
در تاریـخ اول آوریـل مالـک کشـتی اورگریـن اعـالم 
کـرد کـه حادثـه اتفـاق افتـاده در کانـال سـوئز زیان 
همگانـی اسـت. زمانـی کـه یـک حادثـه بـه عنـوان 
و  طرفیـن  تمامـی  شـود،  اعـالم  همگانـی  زیـان 
مالـکان محمولـه کشـتی سـهم خـود را از خسـارت 
وارده کـه ناشـی از شـرایط اضطـراری بـوده اسـت 
برعهـده می گیرنـد. ایـن شـرایط اضطـراری غیرقابل 
یـک  هـر  بـرای  می تواننـد  و  هسـتند  پیش بینـی 
کـه  تجربـه ای  میـزان  از  فـارغ  خدمـه کشـتی ها  از 
دارنـد اتفـاق بیافتنـد. همان طـور کـه قبـاًل ذکر شـد، 
حادثه ای زیان همگانی محسـوب می شـود که کشـتی 
و محمولـه اش از آن حادثـه نجـات یابنـد. در صورتـی 
کـه کل سـفر دریایـی و محمولـه از بیـن بـرود ایـن 
حادثـه زیان همگانی محسـوب نمی شـود زیـرا چیزی 

از سـفر و محمولـه نجـات نیافتـه و بازنگشـته اسـت. 
کشـتی اورگریـن نجات یافـت و هیچ محمولـه ای نیز 
از دسـت نرفتـه بـود. بنابراین گزینه زیـان همگانی در 
دسـترس بـود. زیـان همگانـی گواهـی می دهـد کـه 
مالـک بخشـی از محمولـه کشـتی کـه بـرای حفـظ 
سـایر محمـوالت دچـار خسـارت شـده، می توانـد از 
تمامـی طرفین آن سـفر دریایی که محموله هایشـان 
سـالم مانـده اسـت، تقاضـای غرامـت کنـد. نهایـی 
شـدن ارقـام و محاسـبات زیـان همگانـی می تواند تا 
سـال ها به طـول انجامد. از انـدازه کشـتی اورگرین و 
همچنیـن محمولـه ای کـه حمـل می کرد و بـه همین 
ترتیـب مالـکان دخیـل در ایـن حادثـه مشـخص بود 
کـه ایـن پرونده فراینـدی طوالنـی و پیچیـده خواهد 
داشـت. بـا ایـن وجـود در این شـرایط نیـازی بر صبر 
و تحمـل مالـکان بـرای تحویل گرفتـن محموله خود 
تـا نهایی شـدن این محاسـبات وجود نخواهد داشـت. 
مالـکان می تواننـد با پرداخـت گارانتی زیـان همگانی، 
محمولـه خـود را دریافـت کننـد. در صـورت داشـتن 
محمولـه در اورگریـن، مالـک بایـد بـه فـورواردر بـار 
خـود، بـرای انجـام تمهیـدات الزم برای فراینـد زیان 
همگانـی، مراجعـه کند. بـه محض دریافـت اطالعات 
الزم، بـا شـرکت بیمـه خـود تمـاس گرفته تا بـه این 
ترتیـب فراینـد دریافـت بیمـه بـرای زیـان همگانـی 

انجـام و در نهایـت محمولـه ترخیـص گـردد.
نتیجهگیری

بـرای  شـدیدی  تبعـات  می توانـد  همگانـی  زیـان 
غیرقابـل  و  باشـد  داشـته  همـراه  بـه  واردکننـدگان 
را  موقعیـت  نیـز  حـوادث  ایـن  بـودن  پیش بینـی 
سـخت تر می کنـد. در شـرایط زیـان همگانـی، هیـچ 
راهـی بـرای پیش بینـی اینکـه کـدام محمولـه بایـد 
بـرای نجات سـایر محموالت و کشـتی فدا شـود و یا 
اینکـه پیش بینـی شـود چه زمانـی و چطور ایـن اتفاق 
می افتـد، وجـود نـدارد. اگـر محمولـه ای داریـد کـه از 
طریق کشـتی حمل می شـود نه تنها شـما بخشـی از 
ایـن معاملـه خطرنـاک هسـتید بلکه در معـرض زیان 
همگانـی هـم قرار داریـد. بیمـه باربـری در اصل این 
تضمیـن را به شـما می دهـد که در صورت بـروز زیان 
همگانـی، می توانیـد محمولـه خود را تحویـل گرفته و 
سـایر هزینه هـای زیـان همگانی را نیز پوشـش دهد. 
در صورتـی کـه مالک، محمولـه دریایی خـود را بیمه 
نکـرده باشـد، باید بـه صورت نقـدی و کامـل، هزینه 
زیـان همگانـی را پرداخـت کنـد و ایـن هزینـه جـدا 
از هزینـه ای اسـت کـه بـرای محمولـه از بیـن رفتـه 
بـرای نجـات کشـتی بایـد پرداخـت شـود و بـا توجه 
بـه محمـوالت کل کشـتی می توانـد هزینـه ای دور از 
انتظـار و زیـاد باشـد. بنابرایـن بـرای داشـتن آمادگی 
بیمـه  داشـتن  راه،  بهتریـن  بیشـتر،  احتیـاط  و  الزم 

اسـت. باربری  

پینوشت:
1- Assigning a General Average Adjuster
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گزارشتحلیلیاینمارستازمحتوایپیامهایاضطراریکشتیها؛

کاهش پیام ها نشانه افزایش ایمنی 
صنعت دریانوردی

 GMDSS1 سـامانۀ جهانـی اضطـرار و ایمنـی دریایـی
توسـط سـازمان جهانـی دریانـوردی )IMO(  تدویـن 
شـده و در حال حاضـر بر همۀ شـناورهای تجاری باالی 
300 ُتـن و تمـام کشـتی های مسـافربری کـه تـردد 
بین المللـی دارنـد، اعمـال می شـود. ایـن سـامانه کلیـۀ 
قوانیـن، اسـتانداردها، فرایندهـا و تجهیـزات مخابراتـی 
بـر روی شـناورها را پوشـش می دهـد. کارکـرد حیاتـی 
و اصلـی ایـن سـامانه قابلیـت ارسـال هشـدار و پیـام 
اضطراری و درخواسـت کمک از سـوی کشتی ها توسط 
تجهیزات رادیویی اسـت. شـناورهایی که دور از سـاحل 
و در آب هـای بین المللـی تـردد می کننـد بر مبنـای این 
سـامانه ملزم به نصـب یک ترمینال ماهواره ای هسـتند. 
تـا سـال 2020 تنهـا اپراتـور ماهـواره ای کـه بـا رعایت 
الزامات در سـامانه GMDSS فعال بوده اسـت شـرکت 
ماهواره ای اینمارسـت )INMARSAT( بوده که از سال 
IRIDI�( 2021 میـالدی شـرکت ماهـواره ای ایریدیـوم

UM( نیـز بـه عنـوان اپراتـور دوم فعـال شـده اسـت.   

کاهلشپیللللامهابیلللانگرایمنلیصنعت
دریانوردی

 INTENTاینمارسـت بـا مشـارکت شـرکت ارتباطـات
کلیـۀ پیام هـای اضطـراری ارسـال شـده از ترمینال های 
ماهـواره ای خـود را در بـازۀ زمانـی ژانویـه 2018  الـی 
دسـامبر 2020 جمع آوری و بررسـی کرده و طی گزارشی 
در آگوسـت 2021 ارائـه کـرده اسـت. البتـه همان گونـه 
کـه در گـزارش اشـاره شـده ایـن بررسـی صرفاً شـامل 
پیام هـای ارسـالی از ترمینال هـای اینمارسـت بـوده و 
پیام های اضطراری ارسـالی از سـوی شناورهای ساحلی 
و یـا شـناورهایی کـه در زمـان اضطـرار نزدیک سـاحل 
 VHF بوده انـد و معمـواًل از فرسـتنده های رادیویـی باند
جهـت ارسـال پیام اسـتفاده می کنند، را در بـر نمی گیرد. 

چکیـدۀ ایـن گـزارش به شـرح ذیل اسـت: 
  شـیوع پاندمـی کوویـد-19 بـار دیگـر ثابـت کـرد که 
صنعـت دریانوردی تکیـه گاه اصلی اقتصـاد جهانی بوده 
اسـت به گونـه ای کـه 80 درصـد حمل و نقـل جهانـی 
صنعـت  همچنیـن  می گیـرد.  انجـام  دریـا  طریـق  از 
ماهیگیـری کـه نقـش حیاتـی در تأمین زنجیـرۀ غذایی 

بشـر ایفـا می کنـد. از میـان 98 هـزار و 140 شـناور 
تجـاری بـاالی 100 ُتن کـه تا ابتدای سـال 2020 ثبت 
شـده اند، تعـداد 761 پیـام اضطـراری در سـال 2019 و 
834 پیام در سـال 2020   ارسـال شـده از ترمینال های 
اینمارسـت گواه ایمنی بـاالی صنعت دریانوردی اسـت. 
با بررسـی پیام های اضطراری ارسـالی؛ مشـاهدۀ شرایط 
اضطـراری کـه منجـر بـه درخواسـت کمـک نشـده تـا 
کشـتی   غرق شـدن  ماننـد  غم انگیـزی  تراژدی هـای 
یـا  و    Stellar Daisy یـا  و   MOL Comfort
Wakashio  اتفـاق نیفتـد، می توانـد درس ها و نکات 

جدیـدی  بـرای ما داشـته باشـد.

پلللیامهایاضطللراریبراساسنوع
شناور

زمانـی،  بـازۀ  ایـن  در  ارسـالی  اضطـراری  پیام هـای 
اندکـی افزایش داشـته اسـت کـه در این میـان تانکرها 
باالترین نرخ ارسـال پیام را در سـال های 2019 و 2020 
داشـته اند به طوری کـه کشـتی های ماهیگیـری که رتبۀ 
اول را در سـال 2018 داشـته اند بـه رتبـۀ دوم در سـال 

2020 رسـیدند.
• تانکرهلا: افزایـش شـرایط اضطـراری در تانکرها 	

کـه به بـاور عمـوم به دلیـل به کارگیری دریانـوردان 
ُزبـده و ماهـر ایمن تـر از سـایر شـناورها به شـمار 
می روند موجب شـگفتی اسـت. داده های اینمارست 
نشـان می دهـد کـه تانکرهـا 80 پیام اضطـراری در 
سـال 2018، حدود 127 پیام در سـال 2019 و حدود 
122 پیـام در سـال 2020  ارسـال کرده اند. اکثر این 
پیام هـا از کشـتی هایی ارسـال شـده کـه در مناطق 
سـاحلی تـردد می کردند که عمدتاً شـامل تانکرهای 

اسـت. قدیمی تر 
منطقۀ جغرافیایی شـاید یکی از پاسـخ های این شگفتی 
باشـد. مناطقـی مانند خلیج عمان، خلیج فارس و سـواحل 
یمـن بـه دلیـل تنش هـای سیاسـی و یا خلیـج گینه که 

مرکز دزدان دریایی اسـت. 
پارامتـر دیگـر در این ارتبـاط به خصوص در سـال 2020  
شـیوع ویـروس کرونـا و تبدیـل تانکرهـا بـه انبارهـای 
شـناور در مجـاورت بنـادر و ترمینال هـای نفتـی اسـت 
کـه ایـن شـناورها را در معـرض خطر در مقابل شـرایط 

نامناسـب جـوی، دزدی دریایـی و یا سـایر ریسـک های 
بالقـوه قـرار می دهد.

 سـن کشـتی ها هم نقـش مهمی در ایـن رابطـه دارند. 
 West Of England P&I Club براسـاس گزارش
دعـاوی زیـادی در رابطه با انفجار بـر روی تانکرها وجود 
داشـته اسـت که سـال سـاخت آنها قبل از سـال 2016 
)Inert Gas( می باشـد و فاقـد سیسـتم گاز خنثـی
 بودنـد ) ایـن سیسـتم بـرای کشـتی های نـو الزامـی 
اسـت(. از سـوی دیگر تعـداد اندک پیام هـای اضطراری 
از تانکرهایـی کـه در آب هـای دوردسـت و اقیانوس هـا 
تـردد می کردنـد می تواند نمایانگر اسـتاندارد بـاالی این 
کشـتی ها باشـد زیرا اجاره کننـدگان ایـن تانکرها طبیعتًا 
به دنبـال تانکرهـای جدیدتر و با ایمنی باالتر می باشـند.

• کشلتیهایماهیگیلری: ماهیگیـری از جمله 	
قوانیـن  و  می آیـد  به حسـاب  پرخطـر  حرفه هـای 
متعـدد برای بهبود وضعیت ایمنی این نوع شـناورها 
نظیـر توافق نامه کیپ تاون تدوین شـده اند. بررسـی 
اول  رتبـۀ  نشـانگر  اضطـراری  پیام هـای  آمـاری 
یـا دوم کشـتی های ماهیگیـری در ایـن بـازۀ سـه 
سـاله می باشـد ) مجموعـاً 322 مورد( البتـه دالیلی 
قـوی وجـود دارد که تعداد واقعی آنها بسـیار بیشـتر 
اسـت. درصـد باالیـی از پیام های ارسـالی بدون کد 
شناسـایی شناور در مناطق عمدۀ ماهیگیری رخ داده 
اسـت ) 736 مـورد(. بـاور بـر ایـن  اسـت کـه  تعداد 
بسـیار باالیـی از ایـن اعالن های اضطـراری مربوط 

بـه کشـتی های ماهیگیری باشـد.
• کشلتیهایجنلللرالکارگللللو)کاالی	

متفرقله(: اگرچه بر اسـاس گـزارش آژانس ایمنی 
دریایـی اروپـا  )EMSA( بیشـترین درصـد سـوانح 
دریایـی متعلـق بـه ایـن نـوع کشتی ها سـت امـا از 
سـوی دیگـر مـا شـاهد افزایـش انـدک پیام هـای 
ارسـالی توسـط ایـن کشـتی ها از 39 مورد در سـال 
2018 بـه 54 مـورد در 2019 و 65  مـورد در سـال 
2020 هسـتیم. البته این تفـاوت بین حوادث دریایی 
و پیام هـای اضطـراری ارسـالی می توانـد به دلیـل 
اسـتفاده از رادیـوVHF جهـت اعـالن کمـک در 
آب هـای سـاحلی باشـد. از نقطه نظـر جغرافیایـی، 
بیشـترین پیام ها در اروپـا، دریای مدیترانـه و دریای 

 ] مهندس سهراب آقازاده [      ] عضو هیئت علمی مؤسسۀ آموزشی  کشتیرانی جمهوری اسامی ایران[     

حمل ونقل دریایی

بهمن و اسفند  1400شماره  263 42



43

سـیاه و سـپس در سـواحل شـرقی چیـن ارسـال 
شـده اند.

• کشلتیهایفلهبلر: آمـار این کشـتی ها نسـبتًا 	
ثابـت بـوده و از 42 مورد در سـال 2018 به 50 مورد 
در سـال 2020 رسـیده اسـت که عمدتاً در سـواحل 
شـرقی چین و دریای زرد رخ داده اسـت ) بیشـترین 
تصادفـات دریایی در دریـای زرد اتفاق افتاده اسـت(.

• شلناورهایفراسلاحل: موارد پیام های ارسالی 	
توسـط ایـن شـناورها از 23 مـورد در سـال 2018  
بـه 40 مـورد در سـال 2019 و 58 مـورد در سـال 
2020 افزایـش یافتـه اسـت. همان گونـه کـه انتظار 
می رفـت عمـدۀ این پیام هـا در محـدودۀ جغرافیایی 
صنایـع نفتـی و گازی بـوده اسـت، مناطقـی ماننـد 
خلیج فـارس، محـدوده ریودوژانیـر، برزیـل، دریـای 
شـمال، خلیج مکزیـک، لوییزیانـا در آمریکا و خلیج 
گینـه در آفریقـا  کـه آخریـن مـورد عمدتاً ناشـی از 

تهدیـد دزدان دریایـی می باشـد.
• یدککشها:بیشـترین مـوارد ثبت شـده مربوط 	

به این شـناورها در سواحل شـرقی آمریکای شمالی 
و جنوبـی و خلیج فـارس اسـت کـه  از 27 مـورد در 
بـه 40  سـال 2018 و 28 مـورد در سـال 2019 
مـورد در سـال 2020  افزایـش یافتـه اسـت. شـاید 
علـت اصلـی آن همان گونه  کـه فدراسـیون جهانی 
حمل و نقـل اعالم کرده اسـت ریسـک باالی ناشـی 
از خسـتگی مفرط دریانـوردان این شـناورها به دلیل 

کاهش نیروی انسـانی باشـد.
• کشتیهایکانتینلللربر:با وجود تعـداد باالی 	

ایـن کشـتی ها ) 5374 فرونـد کشـتی تـا ژانویـه 
2021( تعـداد پیام هـای اضطـراری از این کشـتی ها 
نسـبتاً پاییـن بـوده و شـامل 29 مورد در سـال های 
2018 و 2019 و حـدود 36 مـورد در سـال 2020 
می باشـد. مسـیر ثابـت و بنـادر مشـخص و دائمـی 
ایـن کشـتی ها پرسـنل را بـا خطـرات احتمالـی آن 
آشـنا کـرده و آنـان را بـا الزامات ایمنـی و نگهداری 
تجهیـزات هماهنگ کرده اسـت همچنیـن احتمال 
ارسـال پیام هـا از طریـق VHF می توانـد از دالیـل 
آمار پایین این کشـتی ها باشـد. بیشـترین موارد این 

پیام هـا در سـواحل شـرق آسـیا روی داده اسـت.
• کشتیهلللایخاص: شـامل کشتــــی های 	

یخچالـی، الیروب هـا، حمـل کاالی شیمیـــایی، 
حمـل دام و ... کـه عمدتاً در آب های سـاحلی،  پیام 
اضطـراری ارسـال کردنـد 11 مورد در سـال 2018، 
حـدود 24 مورد در سـال 2019 و حـدود 12 مورد در 
سـال 2020 بـوده اسـت که بیشـتر به دلیل شـرایط 
بـد جـوی و در فاصلـۀ زمانی مـاه آگوسـت و نوامبر 

می باشـد.
• کشلتیهایحمللگاز: به دلیـل ایمنـی بـاال 	

و قوانیـن سـخت ایـن کشـتی ها، تعـداد پیام هـای 
اضطـراری پاییـن بـوده اسـت. 11 مـورد در سـال 
2018، حـدود 13 مـورد در سـال 2019 و حـدود 21 
مـورد در سـال 2020 کـه عمدتاً در مناطق سـاحلی 

و  مـاالکا  تنگـۀ  در خلیـج مکزیـک،  به خصـوص 
جنـوب دریـای چیـن رخ داده اسـت.

• کشتیهللللایمسلافربریوقایقهلای	
تفریحلی: آمـار ایـن کشتی هــــا بسـیار پاییـن 
بـوده و از هشـت مـورد در سـال 2018 بـه هفـت 
مـورد در سـال 2020 رسـیده اسـت. حوادثـی مانند 
غرق شـدن کشـتیCosta Concordia  و یـا 
منفـی  درازمـدت  Viking skyعواقـب  کشـتی 
بـرای مالـکان ایـن کشـتی ها به بـار آورده که منجر 
بـه رعایـت الزامـات ایمنی بیشـتر توسـط ایـن نوع 
از کشـتی ها شـده اسـت. البتـه بایـد در نظر داشـت 
کـه به دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا بخـش اعظـم 
کشـتی های مسـافربری صرفـاً در لنگـرگاه بـوده و 
تـردد نداشـته اند. قایق های تفریحی هـم آمار پایین 
12 مـورد در سـال 2019 و 10 مورد در سـال 2020 
را عمدتـاً در دریـای مدیترانه داشـته اند. البته به دلیل 
تردد سـاحلی  امکان ارسـال پیام اضطـراری از رادیو 

VHF توسـط ایـن قایق هـا زیاد اسـت.
• کشلتیهایحمللخلودرو: بـا وجود حـوادث 	

فراوانـی کـه ایـن نـوع کشـتی ها به دلیـل تعـادل 
پاییـن و ریسـک باالی آتش سـوزی دارند امـا موارد 
ارسـال پیام هـای اضطـراری آنهـا صرفاً 6 مـورد در 
سـال 2018، حـدود 9 مـورد در سـال 2019 و هفت 

مـورد در سـال 2020 بوده اسـت.
• شلرایطآبوهوایلی:تغییـرات آب و هوایـی 	

افزایـش شـرایط  از عوامـل  بـد جـوی  و شـرایط 
اضطـراری می باشـد. بررسـی تغییـرات سـه سـاله 
نشـان می دهـد کـه بیشـترین پیام هـای اضطراری 
در مـاه نوامبر و دسـامبر ارسـال شـده اند که بدترین 
شـرایط جـوی در نیم کـرۀ شـمالی وجـود دارد. در 
سـال 2019 شـاهد افزایـش پیام هـا در بـازۀ زمانـی 
آگوسـت و نوامبـر نیز هسـتیم کـه به دلیـل افزایش 
توفان هـای حـاره ای در دریـای عـرب، خلیج بنگال، 
و  می باشـد  اطلـس  اقیانـوس  و  باهامـا  سـواحل 
متأسـفانه دانشـمندان افزایـش ایـن توفان هـا را در 
سـال های آتـی پیش بینـی می کننـد. هشـدارهای 
به موقـع آب و هـوا و انتخـاب مسـیرهای مناسـب 
دریایـی تأثیـر بسـزایی جهـت احتـراز از حـوادث دارد.

• کارخانههلایکشتیسلازی:البتـه نمی توان 	
رابطـۀ مسـتقیم و منطقـی بیـن حـوادث دریایـی 
کارخانـه  و  آن  از  ناشـی  اضطـراری  پیام هـای  و 
کشتی سـازی در نظـر گرفـت زیـرا کشتی سـازان 
بـزرگ بـه سـفارش شـرکت های کشـتیرانی انـواع 
کشـتی ها بـا سـایزهای مختلـف را می سـازند کـه 
همـۀ آنهـا بـا اسـتانداردهای ایمنـی، سیسـتم های 
نیـروی  تعمیراتـی و نگهـداری، شـرایط جـوی و 

پرسنلی گوناگون  به کار گرفته می شوند.   
 

انجمنهللایردهبنللدی
هماننـد مـورد کارخانه هــای کشتی سـازی هیچ گونـه 
ارتبـاط منطقـی بیـن پیام های اضطـراری و مؤسسـات 

رده بنـدی آن نمی تـوان یافت بـا این وجود تعـداد باالی 
 ABS این پیام ها از شـناورهای تحت مؤسسـه رده بندی
آمریـکا و DNV GL نـروژ می باشـد کـه اولـی به دلیل 
ثبت بسـیار زیاد تانکرها و شـناورهای فراسـاحل توسـط 
آن و دومـی به دلیـل تعـداد باالی شـناورهای تحت این 

کالس می باشـد.
• کشلورصاحلبپرچلم:همان طـور کـه قباًل 	

اشـاره شـد کشـور مراکـش به دلیـل ثبـت بـاالی 
ارسـال  آمـار  باالتریـن  ماهیگیـری،  کشـتی های 
پیام هـای اضطـراری را دارد و در پی آن کشـورهای 
پانامـا و لیبریـا کـه باالتریـن آمـار ثبتـی نـاوگان 
تجـاری را دارنـد. نکتـۀ قابل توجه افزایـش ناگهانی 
ایـن پیام هـا در سـال 2020 بـرای جزایـر مارشـال 
بـود کـه از 22 مـورد در سـال 2018 بـه 47 مـورد 
در سـال 2020 رسـید. احتمـااًل دلیـل ایـن افزایش 
حجم باالی ثبت شـناورهای فراسـاحل توسـط این 

کشـور می باشـد
• سلالسلاخت:رکـود اقتصـادی سـال 2008 و 	

متعاقب آن رکود صنعت کشـتیرانی تجاری در سـال 
2016 را می تـوان عامـل اصلی تأثیرگذار بر سـوانح 

دریایـی و به تبـع آن پیام هـای اضطراری شـمرد. 

نتیجهگیری
هـر چنـد این گزارش مـروری کلی و آمـاری از پیام های 
اضطـراری ارسـالی ارائـه می دهـد امـا اگر ایـن پیام ها با 
اطالعـات کامل تـری از نـوع اضطـرار و جزئیـات دقیق 
شـرایط اضطـراری همـراه  بـود می توانسـت راهکارها و 
قوانیـن جدیـد و مناسـب تری جهت ارتقاء سیسـتم های 
ایمنـی کشـتی ها در اختیـار مقامـات ذی نفع قـرار دهد. 
ماهیگیـری  کشـتی های  بـا  رابطـه  در  مثـال  بـرای 
نیـاز بـه قوانیـن ایمنـی سـختگیرانه تر و بازرسـی های 
بنـدری بیشـتری احسـاس می شـود. احتمـال مـی رود 
به دلیـل پاندمـی کوویـد- 19 و الزام اسـتفاده از سـوخت 
کم سـولفور کـه احتمـال افزایـش ریسـک ناکارآمـدی 
سیسـتم رانش کشـتی را دارد ما همچنان شاهد افزایش 

پیام هـای اضطـراری در سـال های آینـده باشـیم.
کاهـش نیـروی انسـانی بر روی کشـتی ها کـه منجر به 
کاهـش تعمیـرات و نگهـداری ماشـین آالت می گـردد، 
فرسـوده  انسـانی  نیـروی  و  دور  راه  از  بازرسـی های 
در دوران پاندمـی کرونـا از جملـه عوامـل تأثیرگـذار بـر 
افزایـش احتمالـی پیام هـای اضطراری به شـمار می آیند.
البتـه به کارگیـری فّناوری های نوین نظیـر نرم افزارهای 
پایـش از راه دور، هـوش مصنوعـی و ارتباطات دیجیتال 

می توانـد بـه بهبود ایمنی کشـتی ها بیشـترکمک کند.

پینوشت:
1-Global Maritime Distress and Safety System

منبع:اینمارست
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تخمیـن زده می شـود که کشـتی ها سـاالنه 10 میلیارد 
ُتـن آب تـوازن در سراسـر جهـان حمـل می کننـد. از 
آب توازن برای حفظ تعادل کشـتی اسـتفاده می شـود، 
به ویـژه زمانـی کـه کشـتی بـار بسـیار کمـی را حمل 
می کنـد یـا محمولـه نـدارد. هنگامـی کـه محموله در 
یـک بنـدر تخلیه می شـود، آب تـوازن را در تانک های 
مخصـوص ُپـر می کنند، ایـن آب در طول سـفر حمل 
می شـود تـا زمانی که کشـتی بـرای بارگیـری به بندر 
می رسـد، سـپس هم زمـان بـا بارگیـری ایـن آب در 

بنـدر مقصـد تخلیه می شـود. 
میکروارگانیسـم ها،  حـاوی  اسـت  ممکـن  آب تـوازن 
باکتری هـا و قارچ هایـی باشـد که برای محیط زیسـت 
دریایـی مضر هسـتند. بـرای حفاظت از محیط زیسـت 
دریایـی مقـررات D2 از کنوانسـیون آب تـوازن1 اجـرا 
مدیریـت      سیسـتم  داشـتن  کنوانسـیون  ایـن  شـد. 
را  دارد  مطابقـت   D2 اسـتاندارد  بـا  کـه  آب تـوازن 
بـرای همـه کشـتی های اقیانوس پیمـا الزامـی کـرد. 
ازایـن رو تصفیـه آب تـوازن قبـل از تخلیه مهم اسـت. 

پـس از تصویـب کنوانسـیون بین المللـی و مدیریـت 
آب و رسـوبات باالسـت، روش هـای مختلفـی بـرای 
ایـن مهـم معرفـی شـد. یکی از ایـن روش هـا، نصب 
در    )ozone generator(اُزن مولـد  سیسـتم 

سیسـتم آب تـوازن کشـتی می باشـد.
اُزنچیست؟

اُزن فقـط یـک حالـت سـه اتمـی از اکسـیژن طبیعی 
موجـود در هـوا در حالـت پایـدار اسـت. هنگامـی که 
انـرژی زیـاد بـه مولکـول اکسـیژن برخـورد می کنـد، 
سـایر  بـا  نتیجـه  در  و  می شـوند  شکسـته  اتم هـا 
مولکول هـای O2 ترکیـب می شـوند تا یـک مولکول 
سـه اتمـی از اکسـیژن O3 بـه نـام اُزن را تشـکیل 
دهنـد. ایـن مولکـول O3 حامـل یـک اتـم اضافـی 
اسـت بنابرایـن همیشـه آمـاده اسـت تـا اتـم اضافـی 
را آزاد کنـد تـا بـه حالـت پایـدار بازگـردد و می توانـد 
اتـم اکسـیژن اضافـی خـود را  تقریبـًا به هـر ماده ای 
بدهد. اُزن بسـیار ناپایدار اسـت، یعنـی نمی توان آن را 
ذخیـره کرد، بسـیار واکنش پذیـر و بسـیار قابل اتصال 

اسـت. گفته می شـود که هیـچ عامل اکسـیدکننده ای 
بهتـر از اُزن در ایـن سـیاره وجـود نـدارد.
اُزنبهعنوانیکضدعفونیکننده

اسـتفاده  آب  کـردن  بـرای ضدعفونـی  معمـواًل  ازن 
می شـود کـه آن را فراینـد اُزن زنـی می نامنـد. در این 
فراینـد، اُزن در آب القـا می شـود تـا آن را ضدعفونـی 
کننـد، یعنی تمـام میکروب هـا و باکتری هـای موجود 
قبـاًل  کـه  همان طـور  می بـرد.  بیـن  از  را  آب  در 
گفتیـم، اُزن بسـیار ناپایـدار و واکنش پذیـر اسـت، بـه 
شـدت بـه دنبـال چیـزی بـرای واکنـش می گـردد و 
ایـن کاری اسـت کـه مـا انجـام می دهیـم، ایـن اُزن 
بسـیار واکنش پذیـر بـا سـلول های میکروارگانیسـم ها 
و باکتری هـا واکنـش نشـان می دهـد کـه بـه نوبـه 
و  مخـدوش   کامـاًل  را  آنهـا  سـلولی  سـاختار  خـود 
یـک  عنـوان  بـه  رو  ایـن  از  می کنـد.  خنثـی  را  آن 
بیوسـید  یـک  اُزن  می کنـد. عمـل  میکروب کـش 
اکسـیدکننده بی رنـگ بـا بـوی ُتنـد اسـت و بـه طور 
طبیعـی در جو زمین تشـکیل می شـود. خواص بسـیار 

نقش اُزن در ضدعفونی و گندزدایی 
آب توازن
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ناپایـداری دارد و در صـورت تزریق در آب به سـرعت 
تجزیه می شـود. مشـخص شـده اسـت کـه اُزن یکی 
کـه  اکسیدکننده هاسـت  سـریع ترین  و  قوی تریـن  از 
باکتری هـای موجـود در آب ماننـد کپک هـا، مخمرها، 

مـواد آلـی و ویروس هـا و ... را اکسـید می کنـد.
مولداُزن

مولـد اُزن ماشـینی اسـت کـه با اسـتفاده از اکسـیژن 
اتمسـفر، گاز ازن تولیـد می کنـد. شـیوه کار مولـد اُزن 
بـه ایـن شـکل اسـت کـه از انـرژی حاصـل از تخلیه 
الکتریکـی میـدان همـراه بـا هـوای محیط کـه داخل 
و  تبدیـل  دارد و مسـئولیت  اُزن جریـان  سـلول های 
افزایـش مقـدار گاز اُزن را بـر عهـده دارد، اسـتفاده 
بـه  انژکتـور  ازن توسـط یـک  می شـود. سـپس گاز 
داخـل آب تـوازن تزریـق می شـود. ایـن گاز اُزن حـل 
و سـپس تجزیـه می شـود و بـا سـایر مـواد شـیمیایی 
واکنـش نشـان می دهـد و ارگانیسـم های موجـود در 
بـرای  را  بنابرایـن آب تـوازن  بیـن می بـرد،  از  را  آب 

ایمن تـر می کنـد. اقیانـوس  تخلیـه در آب 
عملکرداُزنژنراتور

ایـن ژنراتـور، اُزن را بـا گرفتن هوا یا اکسـیژن خالص 
بـه عنوان منبع گاز و شکسـتن مولکول های اکسـیژن 
بـه اتم هـای یگانـه و سـپس ترکیـب ایـن تک اتم هـا 
بـا مولکـول های O2 تولیـد می کند. مولـد اُزن عمومًا 

از دو روش بـرای تولیـد ازن اسـتفاده می کند.
ایـــن  :Silent corona discharge-1
جداسـازی  بـرای  الکتریکـی  تخلیـه  از  ماشـین ها 
مولکول هـای دواتمـی اکسـیژن و تبدیـل آنهـا بـه 

می کننـد. اسـتفاده  تک اکسـیژن  اتم هـای 
Ultra-violetRadiation-2: ایـن فراینـد 
مشـابه فرایندی اسـت که در آن اشـعهUV خورشید 
مولکول هـای اکسـیژن را بـه دو اتم تبدیـل می کند، 
کارآمـدی  اول  روش  بـه  نسـبت  روش  ایـن  امـا 

کمتـری دارد.
مکانیسلماسلتفادهازاُزنبلهعنلوانیلک
آب تصفیله سیسلتم در ضدعفونیکننلده

- از آنجایی که اُزن یک اکسـیدکننده و ویروس کش 
قوی اسـت، باعـث اکسیداسـیون و تخریب مسـتقیم 
دیـواره سـلولی  می شـود که منجـر به نشـت اجزای 

سـلولی در خـارج از دیواره سـلولی می گردد.
- شکسـتن پیونـد کربـن و نیتـروژن کـه منجـر بـه 

می شـود. پلیمریزاسـیون 
- تخریب اجزای تشـکیل دهنده اسـیدهای نوکلئیک، 

پورین ها و پیریمیدین.
طرحکلیسیستمتصفیهآبتوازن

طـرح اولیـه سیسـتم شـامل یـک ژنراتـور اُزن، واحـد 
انژکتـور، فیلتـر و خنثی کننـده اسـت.

نصـب  انژکتـور  و  اُزن  مولـد  از  قبـل  فیلتـر  یـک 
می شـود، ایـن در حالـی اسـت کـه خنثی سـاز روی 
می شـود،  نصـب  دریـا  بـه  آب تـوازن  تخلیـه  لولـه 
خنثی سـاز در زمـان خـروج آب تـوازن از کشـتی مورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد. خنثی سـازی بـه ایـن دلیـل 

و  اسـت  سـمی  گاز  یـک  اُزن  کـه  می شـود  انجـام 
می تواند به انسـان آسـیب برسـاند. بنابرایـن گازهایی 
کـه حـل نمی شـوند بایـد قبـل از تخلیـه مجـدد بـه 
دریـا، توسـط خنثی کننـده حذف شـوند. سیسـتم مولد 
اُزن بـرای حـذف ارگانیسـم های بزرگ تـر در حالـی 
کـه بـا روش های دیگـر، مانند الکترولیـز یا روش های 
اسـتفاده شـده از UV ترکیب شـوند، مؤثرتر می باشند.
پارامتـر کلیـدی که در میـزان ضدعفونـی و گندزدایی 

آب تـوازن مؤثـر می باشـند به شـرح ذیل اسـت:
1- دوز تزریق اُزن در آب توازن ؛

2- میزان مخلوط شدن اُزن و آب؛ 
3- میزان مدت زمان تماس اُزن با آب توازن.

هـدف یک سیسـتم ضدعفونـی اُزن حداکثـر حاللیت 
اُزن در آب تـوازن می باشـد و گندزدایـی کامـاًل به این 
انتقـال اُزن بـه آب بسـتگی دارد. مقـدار اُزن کـه در 
یـک دمـای ثابـت در آب حل می شـود تابعی از فشـار 

تزریقـی اُزن در آب یـا در جریـان تغذیه گاز اسـت.
فوایداستفادهازاُزنبرایضدعفونی

 کارآمدتر از ضدعفونی کننده کلر؛	
 برای گندزدایی به بازه زمانی بسیار کوتاهی 	

نیاز دارد؛
 هیچ مواد شـیمیایی مـورد نیاز نیسـت، بنابراین 	

خطـرات مرتبـط بـا ذخیره سـازی و حمل و نقـل 
مـواد شـیمیایی حذف می شـود؛

 اُزن 	 و  نمی شـود  تشـکیل  باقی مانـده ای  هیـچ 
سـازگار بـا محیط زیسـت اسـت.

پینوشت:
1- ballast water management convention   

کـه  می شـود  زده  تخمیـن 
کشتی هــا ساالنه 10 میلیـارد 
سراسـر  در  آب تـوازن  ُتـن 
از  می کننـد.  حمـل  جهـــــان 
آب تـوازن بـرای حفـظ تعادل 
کشـتی استفــــاده می شـود، 
کشـتی  کـه  زمانـی  به ویـژه 
حمـل  را  کمـی  بسیـــار  بـار 
نـدارد. محمولـه  یـا  می کنـد 
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چلهسلالیواردحرفلهدریانوردیشلدید
وچلهزمانلیبهسلمتفرماندهیکشلتی

یافتید؟ ارتقلاء
 اوایـل پاییـز سـال 1383، در روزنامـه اطالعات آگهی 
اسـتخدام کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران را دیدم 
و پس از اتمام معاینات پزشـکی و تسـت های مربوطه، 
خـرداد مـاه 1384 بـه عنوان دانشـجوی رشـته عرشـه 
بـه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایران ملحق شـدم، 
و اوایـل سـال 1400 بـه سـمت فرماندهـی ارتقـا پیـدا 

کردم.
اگلردریانلوردنمیشلدیدچلهشلغلیرا

میکردیلد؟ انتخلاب
اگرچـه در تهـران بـه دنیـا آمـده ام و در دوران کودکـی 
و جوانـی کمتـر بـا دریـا انـس و الفـت داشـتم امـا از 
همـان ایـام جوانـی عالقـه بـه دریـا در وجود مـن روز 
بـه روز بیشـتر می شـد بـه همین جهـت انتخـاب اولم 
دریانـوردی بـود. احتمـااًل اگـر وارد حرفـه دریانـوردی 
نمی شـدم، خلبانـی، به ویژه خلبانـی هواپیماهای جنگی 

را انتخـاب می کـردم.
پسازگذشلتاینسلالهاآیلاهمچنان

بلهدریانوردیعالقلهدارید؟
افـراد عاشـق عجیـن  بـا زندگـی  حرفـه دریانـوردی 
می شـود بـه همیـن جهـت نمی تـوان بـه سـادگی از 
آن دل کنـد. بایـد اعتـراف کنـم عالقـه ام بـه حرفـه 
دریانـوردی طـی ایـن سـال ها بیشـتر شـده کـه کمتر 

نشـده اسـت.
قدیمـی  فرماندهـان  از  یکـی  از  اینجـا  در  دارد  جـا 
کشـتیرانی نقـل قولـی کنـم: »دریانـوردی یـک حرفه 

نیسـت، عشـق اسـت«.
آیلاکرونلاخدملهویلاافسلرانکشلتیرا
تهدیدکلردوچهتمهیداتلیرابرایمقابله

بلاآنبلهکارگرفتید؟
بـا توجـه بـه ذات حرفـه دریانـوردی و تعامل مسـتقیم 
کارکنان کشـتی بـا کارکنان بنـدری، سـفرهای متنوع 
بـه نقـاط مختلـف جهـان و بـا در نظـر گرفتـن نـوع 
ایـن بیمـاری، شـیوع و همه گیـری بـر روی  خـاص 

شـناورهای شـرکت جـزو دغدغه هـای اصلـی تمامـی 
البتـه  صـد  و  فرماندهـان  به ویـژه  کشـتی  کارکنـان 

مسـئوالن شـرکت بـوده و هسـت.
در ایـن زمینـه اولیـن گام هـا شـامل محـدود کـردن 
تـردد بـر روی شـناورها به ویـژه در بنـادر، ضدعفونـی 
کـردن مـداوم اماکـن عمومـی کشـتی، رعایـت کردن 
بـه  الحـاق  هنـگام  به ویـژه  بهداشـتی  پروتکل هـای 
ژل  و  ماسـک  از  اسـتفاده  کرونـا،  )تسـت  کشـتی 
افزایـــش  بعـد  مرحلـه  در  بـود.  ضدعفونی کننـده( 
رونـد واکسیناسـیون سراسـری و اختصـاص سـهمیه 
ویـژه بـرای دریانـوردان تأثیـر بسـزایی در کنتـرل و 
پیشـگیری ایـن بیمـاری داشـته اسـت. در یـک کالم 
بایـد گفـت کرونـا در حمل ونقـل دریایـی به ویـژه در 
کشـتی های نـاوگان بـه خوبـی مدیریت شـد. جـا دارد 
صمیمانـه از زحمـات و اقدامات کلیه مسـئوالن تشـکر 

. کنم
آیلاخدملهایداشلتیدکلهقرنطینهشلده

باشد؟
 در کشـتی ای کـه مـن فرمانـده بـودم خیـر، بـا ایـن 
مسـئله برخـورد مسـتقیم نداشـتم، امـا در کشـتی های 
نـاوگان ملـی مـواردی بـوده کـه منجـر بـه قرنطینـه 

شـدن فـرد شـده اسـت.
در اینجـا بـد نیسـت به این موضوع اشـاره کنـم که در 
دوران کرونـا فرماندهـان و سـایر کارکنان کشـتی های 
نـاوگان بـرای مقابله با این ویـروس منحوس همکاری 
و هم فکـری خوبـی در انتقال تجارب داشـتند و همواره 

با مسـئوالن و فرماندهان تعامل داشـتیم.
چهمشکالتیرادردورانکلللروناتجلربه

کردید؟
 در دوران کرونـا، دغدغه هـای کارکنـان دریایـی بـه 
شـدت افزایـش یافـت. از یک سـو بـا در نظـر گرفتـن 
از خانواده هـا ذهـن  نگرانـی  ایـن حرفـه، طبعـاً  ذات 
کارکنـان را درگیـر کـرده بـود، از سـوی دیگـر تـرس 
در  و  بـر روی شـناورها  بیمـاری  ایـن  از همه گیـری 
دسـترس نبـودن پزشـک بـه صـورت مسـتقیم جـزو 

می  رفـت. شـمار  بـه  اصلی هـا  نگرانی هـای 

درصلورتابتلالءکارکنلانبلهکرونلاچه
روشهایلیرابلهکاربردیلدکهبهسلایر

خدملهسلرایتنکند؟
بـر روی کشـتی، اولیـن قـدم قرنطینـه کـردن فـرد 
مبتـال و کنتـرل مسـتمر تمامـی افرادی کـه به صورت 
مسـتقیم بـا وی در تمـاس بودند. اقدام بعدی مشـورت 
بـا پزشـک معتمد شـرکت و مسـئوالن مربوطه اسـت 
کـه بـا توجـه بـه شـرایط مکانـی و زمانـی کشـتی 

تصمیمـات الزم اتخـاذ می شـود.
همان گونـه کـه اشـاره کـردم مـوردی پیـش نیامد که 
کارکنـان کشـتی ای کـه فرماندهـی آن را بـر عهـده 
داشـتم بـا مشـکل کرونـا مواجـه شـوند زیـرا اقدامات 
می شـد.  رعایـت  شـدت  بـه  بهداشـتی  و  ایمنـی 
خوشـبختانه بـا پیگیـری مسـتمر مسـئوالن، همکاری 
صمیمانـه و دلسـوزانه کارکنـان دریایی، بیمـاری کرونا 
بـا تمامـی ابعـاد و تأثیراتـش در حـال کنتـرل اسـت.
تعللریفشمللاازدریاوخلللوتدریللا

چیست؟
 دریـا یعنـی وسـعت، پاکـی، بخشـندگی و یکرنگـی و 
خلـوت دریـا یعنی آرامـش، وسـعت دریـا و اقیانوس ها 

یـادآور عظمـت خلقـت و زیبایـی آفرینش اسـت.
 بـا توجـه بـه اینکـه شـیوه آمـوزش در دوران کرونـا 
آنالیـن بود نظـر خـود را در مورد آمـوزش آنالین بیان 

. کنید
و  در کشـور شـیوه جدیـد  آنالیـن،  تدریـس   شـیوه 
نوپایـی بـه شـمار مـی رود و طبعـاً در حال پیشـرفت و 
بهبـود اسـت. در زمینه آمـوزش دریانـوردی به صورت 
آنالین، واحد آموزش کشـتیرانی در دوران شـیوع کرونا 
به شـدت فعـال و موفـق بوده اسـت تا نیاز کشـتیرانی 
جمهوری اسـالمی ایـران را بـه کارکنـان آموزش دیده 

ایرانـی مرتفـع کند.
 خوشـبختانه در سـال های اخیـر با بـه کارگیری مجدد 
افسـر آموزشـی در ترم هـای دریایـی و انتقـال بهتـر 
تجـارب بـه صـورت عملـی، شـاهد بهبـود مهـارت و 

تسـلط بیشـتر افسـران جدید هسـتیم.

فرماندهکشتیهایکشتیرانیجمهوریاسالمیایراندرگفتوگوباپیامدریا:

کرونا در ناوگان ملی به خوبی 
مدیریت شد

دریانلوردیرایلکحرفلهنمیدانلدبلکلهآنراعشلقمیدانلدکلههمینعشلقبلهحرفلهدریانوردیباعثشلدهسلمتهاوملدارجاین
حرفلهرایکلیپلسازدیگلریطلیکلردهوپساز16سلالدرسلن34سلالگیبهسلمتفرماندهیکشلتیهاینلاوگانارتقلاءیابد.

کاپیتلانخدایلارجملالآشلتیانیکهسلال1366درتهرانبهدنیاآمدهوجذبکشلتیرانیجمهوریاسلالمیایرانشلدهاسلتدرگفتوگو
بلاپیامدریلابلااشلارهبهاینکلهتعاملخوبلیبینمسلئوالن،فرماندهلانوکارکنانهمهکشلتیهاوجلودداردیادآورشلد:کرونلادرناوگان

مللیبهخوبیمدیریتشلد.متلناینمصاحبلهازنظرتلانمیگذرد.
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حمل ونقل دریایی

ارائـۀ بارنامـه از سـوی فرسـتنده کاال به فرمانده کشـتی 
برای امضاء مسـتلزم ضـرورت ارزیابـی وضعیت ظاهری 
کاال از سـوی فرمانده و سـپس امضاء به منزله تأیید این 

امر می باشـد.
اجاره کننـده شـرکت درخواسـت  بـه  استینــاف  دادگاه 
Priminds رأی بـه ابطـال حکـم دادگاه قبلـی داد که 
طـی آن حکـم، اجاره کننـده مؤظـف به پرداخـت غرامت 
به جانشـین مالک کشـتی )Nobel( گردیـد که قباًل50 
به عنـوان  را  کاال  ادعـای صاحـب  مـورد  رقـم  درصـد 
مشـارکت در جبـران غرامـت بـه مالک کشـتی پرداخت 

کـرده بود.

شرحماجرا
شـرکت چارترینـگ Nobel به عنـوان جانشـین مالک 
)اجاره کننـده اصلـی(، کشـتی Tai Prize را به صـورت 
اجـاره سـفری بـه شـرکت      Priminds  برای حمل 
غـالت، سـویا و ذرت به صـورت فلـه از مبـدأ برزیـل بـه 

مقصـد چیـن اجـاره داده بود.
کاال  فرسـتنده  توسـط  مالـک  سـربرگ  بـا  بارنامـه 
پیش نویـس شـده و جهـت تأییدنهایـی و امضـاء بـه 
فرمانده کشـتی یا جانشـین قانونی وی ارائه شـد. در متن 
بارنامـه عبـارت "سـالم روی کشـتی ... و ... محمولـه در 
وضعیـت خوب بارگیری شـده ..." درج شـده بـود، ضمنًا 

بارنامـه بـر اسـاس قوانیـن هیـگ صـادر گردیـده بود.
نماینـده محلی در بندر بارگیـری از جانب فرمانده، بارنامه 
را بـدون قیـد و شـرط تأییـد و امضـا کـرد. در مقصـد 
مشـاهده شـد که محموله به خاطر گرما،کپک زده است. 
لـذا صاحـب کاال در مقصـد در دادگاه چیـن علیـه مالک 
کشـتی طـرح دعـوی کـرده و خسـارتی بـه میـزان یک 

میلیـون و 86 هـزار و 564 دالر را ادعـا کـرد. 
حسـب حکـم دادگاه، مالک غرامت مورد ادعـا را پرداخت 
و متعاقبـاً 50 درصـد مبلغ پرداختی به صاحـب کاال را در 
داوری دیگـر علیـه Nobel بـرای جبـران غرامـت ادعا 
کـرد و بـر اسـاس حکـم داوری، Nobel محکـوم بـه 

پرداخـت رقـم مـورد ادعای مالـک گردید.
متعاقبـاً در داوری دیگـر، Nobel برای جبران خسـارت 
پرداختـی علیـه Priminds  طرح دعوی کرد. محکمه، 
فرسـتنده محمولـه را به عنوان نماینـده Priminds که 
صحـت اظهـارات منـدرج در بارنامـه را تضمیـن و بر آن 
اسـاس به صـورت ضمنـی موافقت کـرده کـه در صورت 
صحـت نداشـتن اظهـارات درج شـده در بارنامـه غرامت 
Nobel را جبـران کنـد، مسـئول دانسـت. طبـق رأی 
دادگاه محمولـه بـا آسـیب دیدگی منبعـث از گرمادیدگی 
کـه متعاقباً منجر به کپک زدگی شـده بارگیـری گردیده، 

به صـورت معمـول خسـارت توسـط فرمانـده یـا نماینده 
قابـل رؤیت نبوده، اما فرسـتنده به طرقی قادر به کشـف 
خسـارت بـوده اسـت، ازایـن رو محموله بر خـالف اظهار 
فرسـتندۀ بار، در وضعیت ظاهری سـالم بارگیری نشـده، 
لـذا Priminds  در قبـال Nobel مسـئول جبـران 
غرامـت قلمداد می شـود. اما حکم صادره از سـوی داوری 
بر اسـاس سـه موضوع ذیل در اسـتیناف مورد تجدیدنظر 

قـرار گرفت.
1- آیا اظهارات قید شـده در بارنامه در خصوص وضعیت 
محمولـه، به منزلۀ قطعیت و ضمانتی از سـوی فرسـتنده 
کاال/ Priminds می باشد یا اینکه فرمانده مؤظف بوده، 
پیـش از امضاء بارنامه نسـبت به صحت و سـقم اظهارات 
و ارزیابـی وضعیـت ظاهـری محموله بـدواً اقـدام نماید؟

2- آیا اظهارات مندرج در بارنامه غلط بوده؟
3- آیـا Priminds به عنـوان اجاره کننـده فرعـی در 
قبـال اظهـارات غلـط منـدرج در بارنامـه بایـد غرامـت 
اجاره کننـده  به عنـوان   Nobel سـوی  از  پرداختـی 

اصلی)جانشـین مالـک( را جبـران کنـد؟

حکمصادره
بنابـه نظـر قضـات پرونـده، وقتی فرسـتنده بـار از جانب 
ظاهـری  وضعیـت  بارنامه ای کـه  فرعـی،  اجاره کننـده 
محمولـه در آن قید شـده، بـه فرمانده و یـا وکیل قانونی 
وی ارائـه می شـود، در واقـع از فرمانده/مالک درخواسـت 
این گونـه  صحت وسـقم  کـه  می کنـد  دعـوت  یـا  و 
اظهارات)وضعیـت ظاهری محموله( را بررسـی و متعاقبًا 
مراتـب را تأییـد و بارنامـه را امضـاء کنـد. ازایـن رو صرفًا 
اظهـار فرسـتنده در رابطـه بـا وضعیت ظاهـری محموله 
مبیـن تضمیـن وضعیـت و تأییـد ایـن امـر نمی باشـد، 

بلکـه وظیفـه فرمانده/مالـک ایجاب می کنـد که صحت 
اظهـارات منـدرج در بارنامـه را بررسـی کنـد. حتـی اگـر 
نقـص محمولـه بارگیری شـده بـدون بازبینی مـورد نیاز 
قابـل تشـخیص نباشـد، امضاء بـدون قیدوشـرط بارنامه 

توسـط فرمانـده رافـع مسـئولیت مالـک نخواهـد بود.
قضـات یـک نکتـه کلیـدی را در مـورد اطالعاتـی کـه 
فرسـتنده بـار در بارنامـه درج می کنـد، مشـخص کردند. 
بـه این صـورت که اطالعاتـی نظیر تعداد، کمیـت و وزن 
بـر اسـاس مـاده 3 بنـد3 قانون هیـگ مندرج در پشـت 
بارنامـه و برحسـب مـاده 3 بند 5، صحت آن را فرسـتنده 
بـار تضمین می کنـد، لیکن اطالعات مربـوط به وضعیت 
ظاهـری محموله مربـوط به فرسـتنده محموله نبـوده و 
صرفاً بر اسـاس ارزیابی مسـتقل حمل کننده و یا فرمانده 
قیـد می شـود و فرسـتنده یـا اجاره کننـده، صحـت ایـن 
اظهـارات را تضمین نمی کند و ایـن امر در حیطه وظایف 
فرمانـده می باشـد کـه پیـش از امضـاء بارنامـه مراتب را 

مـورد ارزیابـی قـرار داده و سـپس بارنامـه را امضا کند.
در نتیجه شـرکت Nobel  به عنوان خواهان، مسـتحق 
جبـران غرامـت شـناخته نشـده، البتـه به نظـر می رسـد 
پرداخـت غرامـت از سـوی Nobel بـه مالک، ناشـی از 
تصمیم آنها برای تسـویه حسـاب نهایی با مالک بوده، به 
جای اینکه در قبال جبران خسـارت محمولۀ آسـیب دیده 
قصـد دفـاع از حـق و حقـوق خـود را داشـته باشـند.
به هرحـال آراء صادره در قبال ادعـایNobel، نمی تواند 
آرائـی نـاروا، ناعادالنـه، غیرتجاری و نادرسـت باشـد که  
Nobel را مستحق جبران غرامت تشخیص نداده است.

منبع:
ShipLawLog

تجزیهوتحلیلوکالیمؤسسهReedSmithدررابطهباآخرینتحوالتدرصنعتکشتیرانی؛

راه های جبران خسارت محموله آسیب دیده
       ] مترجم: محمود عصفوری [           
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طـرح اولیۀ سـاخت کشـتی های بـدون نیاز بـه آب توازن 
یـا بـدون آب باالسـت پارادایـم بزرگـی اسـت. بـا توجه 
بـه حرکـت هرچـه بیشـتر حمل و نقـل دریایی به سـمت 
سـبزتر شـدن در جهـت کاهـش گازهـای گلخانـه ای، 
مزیـت  آب تـوازن،  بـدون  کشـتی های  سـاخت  طـرح 
بـزرگ تبلیغاتـی در جهـت مشـتری مداری و همچنیـن 
و  سـاخت  هزینه هـای  در  قابل توجهـی  صرفه جویـی 
مهم تـر سـوخت و تجهیـزات دارد و حرکتـی بُـرد بُـرد را 
بـرای مالـکان کشـتی ها رقـم خواهـد زد و بدون شـک 
حمل ونقـل  بـزرگ  کمپانی هـای  مدنظـر  می توانـد 
دریایـی در آینـده ای نـه چنـدان دور قـرار گیـرد. مطابق 
با دسـتورالعمل   A.868201 مدیریت آب توازن سـازمان 
و  مدیریـت   جهـت  در  دریانـوردی 1997  بین المللـی 
آب هـای  آلودگـی  کاهـش  و  باالسـت گیری  کاهـش 
مناطق مختلـف دنیا به میکـرو اُرگانیسـم های غیربومی 
و همچنیـن بـا در نظـر گرفتـن نیـاز ُمبـرم شـناورها به 
حمـل آب تـوازن در انبارها و تانک ها بـرای حفظ توازن و 
رسـیدن بـه درافت )آبخور(و تریم مـورد نیاز، همچنین به 
دسـت آوردن عمق مناسـب پروانه از سـطح آب در جهت 
رسـیدن کشـتی به سـرعت مورد نظر، نصـب تجهیزات 
تصفیه و از بین بردن ارگانیسـم های موجـود در آب توازن 
را یـک امر حیاتـی خواهد کرد اما ایـن طرح نکات منفی 

ذیـل را نیـز در بـر خواهد داشـت.
-  هزینـۀ گـزاف نصـب و نگهـداری تجهیـزات تصفیه 

آب توازن؛
- نیـاز بـه نصـب ژنراتورهـای بـا تـوان بیشـتر جهـت 

اسـتفاده از تجهیـزات فـوق؛
- مصـرف سـوخت بیشـتر بـا توجـه بـه افزایـش تـوان 

ژنراتورهـای مـورد نیـاز؛ 
- افزایـش زمان بارگیـری آب تـوازن در تانک ها و انبارها  

و تأخیـر در حرکت. 
مـوارد اشـاری نه تنها هزینۀ گزافـی را به مالکان تحمیل 
می کنـد بلکـه در نهایـت باعث مصـرف سـوخت زیادتر 
و تولیـد بیشـتر گازهای گلخانـه ای و آلودگی بیشـتر هوا 
کـه در تضاد بـا اهداف سـازمان بین المللی دریانـوردی و 
قوانیـن موجـود بـرای کاهش آلودگـی هوا خواهـد بود را 

در بر دارد. 
چراکشتیهایبدونباالست؟

ایـن یک طرح امیدوارکننـده برای جلوگیری از جابه جایی 
اُرگانیسـم های موجـود در آب تـوازن و پایـان دادن به کل 

الزامات بـا مزایای ذیـل خواهد بود.
-  نیـاز نداشـتن بـه نصـب تجهیـزات استریلیزاسـیون 
ماننـد فیلترهـای گران قیمت، تابش اشـعه مـاوراء   بنفش 

و اسـتفاده از بیوسـیدهای شیمیایی و یا سایر فّناوری های 
سـرکوب کننده؛

- کاهـش مصـرف سـوخت و در نتیجه حرکتـی مهم در 
کاهـش آلودگی هـوا و آب دریا؛

- کاهـش هزینـۀ تعمیرات و نگهداری تجهیزات توسـط 
کارکنان؛

بار گیـری  - آسان سـازی و سرعت بخشـی بـه فراینـد 
آب توازن. 

 عـالوه بر مزیت های فوق، طبق بـرآورد طراحان،کاهش 
هزینه 540 هزار دالری را برای سـاخت هر کشـتی در بر 

داشت.        خواهد 
   

THEDESIGN
در طـرح اولیـه که بـرای کشـتی های حمل مـواد فله در 
نظـر گرفته شـده، کاهش بوینسـی ذخیـره از دو تونل یا 
داکت باالسـت اسـتفاده شـده اسـت که از ورودی تعیبه 
شـده در جلـوی سـینۀ کشـتی به صـورت دائـم تغذیـه 
می شـوند. آب تـوازن ورودی بـه داخـل ایـن دو داکـت از 
دو دریچۀ خروجی در قسـمت عقب کشـتی از دریچه ای 
تعبیه شـده به صـورت مدام خـارج می شـوند. دریچه های 
جلو و عقب کشـتی به صورت هیدرولیکی از روی شـناور 

قابـل باز و یا بسـتن خواهنـد بود.
بـا توجـه بـه ورود آب بـه داخـل ایـن تونل ها، بوینسـی 
ذخیـره کشـتی را بـه اندازه مقـدار طراحی شـده برای هر 
شـناور بـرای بـه دسـت آوردن درافـت )آبخـور( و تریـم 
مـورد نیاز و همچنین سـرعت و توازن مـورد نظر کاهش 
می دهـد و شـناور می توانـد بـدون هیـچ وقفـه به طـرف 

مقصـد بارگیـری بعـد از تخلیـه، حرکت کند. 
در این سیسـتم آب هر منطقه از دریا به صـورت دائم وارد 
تونـل آب توازن شـده و از عقب کشـتی خارج می شـود و 

از جابه جایـی آن کـه شـامل قوانیـن مدیریـت آب توازن 
سـازمان بین المللـی دریانـوردی اسـت خـارج می شـود و 

دیگـر نیـازی به تجهیـزات مذکـور نخواهد بود.
زمـان بارگیـری، دریچه هـا بسـته شـده و بـا پمپ هـای 
باالسـت آب داخـل تونل هـا بـه تدریج تخلیه می شـوند.
شـایان ذکـر اسـت، بـا تکمیل این طـرح نیاز به بررسـی 
بیشـتر و در نظر گرفتن موارد ایمنی شـناور و دریچه های  
ورود و خـروج و همچنیـن ایمنـی توازن در مـوارد تصادم 

بود. خواهد 

پارادایمبزرگ
حـال بـا توجـه بـه سـرمایه گذاری شـرکت های بـزرگ 
سـازندۀ تجهیـزات تصفیـه آب تـوازن بـرای اسـتفاده از 
قوانیـن وضع شـده و کسـب سـود از ایـن طریـق بـه 
وسوسـۀ سـازندگان و مالـکان از سـودی که از توسـعه و 
سـاخت این گونه شـناورها عایدشـان می گردد و از طرفی 
قوانیـن کاهـش آلودگـی هـوا نیـز در ایـن میـان خواهد 
چربیـد یا خیـر امری اسـت کـه در آینده نزدیک روشـن 

شـد.  خواهد 
ایـن بحـث همیشـه در بین متخصصـان امـر در جریان 
اسـت که وضـع ایـن قوانین توسـط سـازمان بین المللی 
دریانـوردی کـه در جهـت کاهـش آلودگـی دریـا و هـوا 
سـازندۀ  شـرکت های  توسـط  آیـا  اسـت  شـده  وضـع 
تجهیـزات به صورتـی دور زده می شـود. ماننـد نصـب 
تجهیـزات تصفیـه آب تـوازن کـه آلودگـی آب را بـه هوا 
منتقل کرده و یا سیسـتم شست وشـوی گوگـرد گازهای 
احتراق موتور توسـط اسـکرابر کـه آلودگـی را بلعکس از 
هـوا بـه آب دریـا منتقـل می کنـد. آیـا واقعـاً تأثیـری در 
رابطـه بـا اجـرای قوانیـن موجـود دارد یـا خیر پرسشـی 

اسـت کـه در آینـده بـه آن خواهیم رسـید.

1- )Accordance with the 1997 International 
Maritime Organization ballast water manage-
ment Guidelines A.868 20)

 ] ابوالفضل مظلوم پرست[      

مزایای کشتی های بدون آب توازن

نماییازکشتیفلهبرجدیدبدونآبتوازن

حمل ونقل دریایی
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حمل ونقل دریایی

سازگارینظامقانونیوحقوقیایراندرقبالکنوانسیونهایحملدریاییپسازالحاقبهآنها؛

مقررات کنوانسیون هگ پاسخگو نیست

       ] علی به نژاد  [                                           ] کارشناس ارشد حقوق بین الملل دریایی  [                                     

بـر  دریایـی  بـر حمل ونقـل  قانونـی حاکـم  سیسـتم 
مبنـای مقـررات کنوانسـیون هـگ در زمان خـود، به 
نظـر می رسـید کـه نظـام حقوقـی و قانونـی ایدئـال 

اسـت. بوده 
بـه همیـن جهـت تمـام مـواد ایـن قانـون در فصـل 
چهـارم و پنجـم قانـون دریایی ایران به عنـوان قانون 
حاکـم بـر حمل ونقـل دریایی ایـران، عینـًا از مقررات 
هـگ اقتباس شـده اسـت. بنابراین با بررسـی مقررات 
کنوانسـیون هـگ، بـه ویـژه در خصـوص مسـئولیت 
متصـدی حمل ونقـل کـه قبـاًل بیـان شـد، می تـوان 
گفـت کـه رژیم قانونـی ایران در خصـوص حمل ونقل 

دریایـی بـر آن مبنـا پایه ریزی شـده اسـت.
از آنجـا کـه در سیسـتم نظـام قانون گـذاری قانـون 
دریایـی ایـران تاکنـون بـه جـز در مـواردی انـدک، 
اصالحاتـی در آن صـورت نگرفتـه، لـذا بـا گذشـت 
سـال های زیـاد از اجـرای آن، مشـکالت بسـیاری را 
در اجـرا از خـود نشـان داده که در ذیل بـه اختصار به 

می پردازیـم: آن  از  مـواردی 
1- مفاهیـم و تعابیـر موجـود در قانون دریایـی ایران، 
بـه طـور دقیـق بـه موجـب آنچـه کـه می بایسـت از 
کنوانسـیون هـگ تعبیر و بیان شـده، تعریـف و تبیین 

است. نشـده 
شـرایط  ایـن  اسـت  شـده  باعـث  موجـود  ابهامـات 
طرفیـن  مـوارد،  از  بسـیاری  در  تـا  آورد  فراهـم  را 
خـود  مسـئولیت  از  حمـل(  )متصدیـان  حمل ونقـل 
رهایـی یابنـد، مضـاف بر اینکـه کلیه حقـوق صاحبان 
کاال بـه طـور کلـی نادیده گرفته شـده اسـت. از جمله 
مـواردی کـه می بایسـت در ایـن کنوانسـیون بـه آن 
توجـه و تعریفـی بـرای آن پیش بینـی می شـد، حقوق 
بـه  خسـارت  بـروز  صـورت  در  کاال  ارسـال کننده 
محمولـه می باشـد، بنابرایـن وقتی که ادعـا و دعوایی 
نیـز  او  شـود،  مطـرح  )ارسـال کننده(  ایشـان  علیـه 
مجبـور اسـت تا دعـوی خـود را علیه صاحب کشـتی 
کـه طرف قرارداد با ایشـان نیسـت و قـراردادی نیز با 
ایشـان نـدارد، مطرح کنـد و دادگاه مجبور می باشـد تا 
ایشـان را بـه عنـوان متصدی حمـل، مسـئول جبران 

خسـارت، معرفـی کنـد.
2- طـول دوره و مـدت زمـان مسـئولیت متصـدی 

حمل ونقـل دریایـی در حقـوق دریایـی ایـران، یعنـی 
مـدت زمـان دریافـت کاال بـه وسـیله متصـدی حمل 
در قبـل از بارگیـری بر روی کشـتی و همچنین مدت 
زمـان بعـد از تخلیه تـا تحویل کاال به گیرنـده کاال را 
شـامل نمی شـود. این بـازه زمانی وقتی قابـل توجه و 
تأمـل می باشـد کـه احتمال بروز خسـارت بـه کاال در 
ایـن بـازه زمانی بسـیار طوالنی، وجود خواهد داشـت، 
بنابرایـن، بـه نظـر می رسـد ضروری اسـت تا بـه این 
موضـوع توجهـی ویـژه داشـته باشـیم و نسـبت بـه 
تعییـن حـدود مسـئولیت متصـدی حمـل در ایـن بازه 

زمانـی، اقـدام مؤثر صـورت گیرد.
عـالوه بر ایـن معیارهای شـروع و خاتمـه مدت زمان 
مسـئولیت متصـدی حمـل کـه بـر مبنـای عملیـات 
بارگیـری و تخلیـه معیـن شـده اسـت، دارای ابهـام و 
باعـث بـروز اختالف نظـر در محاکـم شـده کـه ایـن 
موضـوع باعـث بـه وجـود آمـدن مـوارد عدیـده ای از 

دعـاوی مشـابه قضایـی در دادگاه هـا شـده اسـت.
3- مفـاد مقـررات قانـون دریایـی ایران شـامل حمل 
کاال در روی عرشـه نمی شـود، بنابرایـن تنهـا حمـل 
محمـوالت فله ای کـه در زمـان تصویب کنوانسـیون 
هگ )1924 میالدی( مرسـوم بوده را در نظر داشـته، 
لـذا در شـرایط کنونـی که اکثـر محمـوالت کانتینری 
و بـر روی عرشـه بارگیری و حمل شـده، ایـن مقررات 

آنهـا را در بـر نمی گیرد.
بنابرایـن بـه موجـب ایـن مقـررات، ظاهـراً متصـدی 
حمـل در برابـر صاحـب کاال و یـا نماینـده صاحـب 
رفتـن  بیـن  از  یـا  و  آسـیب دید گی  بـه  نسـبت  کاال 
کاالی بارگیـری شـده به صـورت کانتینـری، معاف از 
مسـئولیت خواهـد بـود، اگرچـه در عمـل و در هرحال 
متصـدی حمـل می بایسـت در این خصوص مسـئول 
باشـد. در چنیـن وضعیتـی ضـرورت دارد تا نسـبت به 
اصـالح وضع موجـود، مقرراتی در خصـوص بارگیری 
صـورت  بـه  کـه  محموالتـی  چنیـن  ایـن  حمـل  و 
کانتینـری انجـام می شـود، اقدامـات مؤثـری صـورت 

. د گیر
خسـارت  خصـوص  در  ایـران  دریایـی  قانـون   -4
وارده ناشـی از تأخیـر در تحویـل کاال، تمهیداتـی را 
در نظـر گرفتـه اسـت ولـی بـه علـت نبـود مأخـذ و 

مرجعـی مشـخص برای رجـوع به آن در مـواردی که 
خسـارت، ناشـی از تأخیر در تحویل کاال باشـد، باعث 
شـده تـا قضـاوت در مواجهـه بـا چنیـن موضوعاتـی 
دچـار تفسـیر قـرار گرفتـه شـود و در نهایـت حقـوق 

زیان دیـده تضییـع گـردد.
5- در قانـون دریایـی ایران، مسـئولیت متصدی حمل 
بـر مبنـای قصـور ایشـان در نظر گرفته شـده اسـت، 
بنابرایـن در صـورت بـروز حادثه و خسـارت، متصدی 
حمـل مسـئول شـناخته نمی شـود، مگر اینکه ایشـان 
)متصـدی حمـل( ثابـت کنـد، علـت خسـارت، یکـی 
از  معافیـت  مـوارد  و  اسـتثنائات  از جملـه  از عوامـل 
مسـئولیت ایشـان بـوده کـه بـه موجـب آن متصـدی 

حمـل معـاف از مسـئولیت شـناخته می شـود. 
در  حمـل  متصـدی  مسـئولیت  تحدیـد  مبنـای   -6
مقـررات قانـون دریایـی ایـران، هنـوز بـر پایـه واحد 
»پونـد طـالی انگلسـتان«، به عنـوان واحد محاسـبه 
ارزیابـی قـرار گرفتـه شـده و همچنیـن »بسـته« و 
یـا »واحـد«، معیـار شـمارش و محاسـبه محمـوالت 

آسـیب دیده در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
ضمنـًا در خصـوص تعیین میـزان مسـئولیت متصدی 
حمـل در حقیقـت هنـوز بسـته و یـا واحـد نمی توانـد 
تنهـا معیار جوابگوی محاسـبه تعیین حدود مسـئولیت 
متصـدی حمل باشـد، لذا مفهـوم وتعریـف از واحد به 

عنوان معیارمحاسـبه هنوز روشـن نیسـت. 
7- در مقـررات قانـون دریایـی ایـران اشـاره ای بـه 
بـرای خسـاراتی  میـزان مسـئولیت متصـدی حمـل 
کـه ناشـی از قصـور عمـدی متصـدی حمـل باشـد، 
نشـده اسـت، بنابرایـن اگـر در شـیوۀ قضایـی ایـران 
پذیرفته شـده اسـت که قصـور عمدی بـه عنوان یک 
اسـتثناء بر اصـل، حقوق مربـوط به تحدید مسـئولیت 
متصـدی حمـل را از بیـن خواهـد بـرد و ایشـان را 
مسـئول دانسـته ولـی به طـور شـفاف الزم می باشـد 
تـا نسـبت بـه وضـع مقـررات صریح تـر در ایـن گونه 

اقدام شـود. مـوارد 
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	 در آینـده ای نـه چندان دور تعمیرگاه هـای خودرو و
پمپ بنزین هـا ناپدید می شـوند.

	 قطعـه هـزار   20 از  بنزینی/دیزلـی  موتورهـای 
تشـکیل شـده اسـت. درحالی که موتور خودروهای 
برقـی دارای20 قطعـه هسـتند کـه بـا گارانتـی 
نمایندگـی  در  و  می شـوند  فروختـه  مادام العمـر 
تعمیر می شـوند. جداسـازی و تعویض آن فقط 10 

دقیقـه طـول می کشـد.
	 موتورهـای خودروهـای الکتریکی معیـوب در یک

تعمیـرگاه منطقـه ای بـا اسـتفاده از ربات هـا تعمیر 
خواهند شـد.

	 وقتـی موتـور ماشـین شـما خـراب می شـود، بـه
می رویـد،  کارواش  ایسـتگاه  ماننـد  ایسـتگاهی 
ماشـین شـما با موتور سـنتی وارد کارواش شـده و 
بـا یـک موتـور الکتریکـی جدیـد بیـرون می آیـد!

	 بـا خیابان هـا  در  بـرق  توزیـع  کنتورهـای 
می شـود. نصـب  بـرق  شـارژ  ایسـتگاه های 

	 ،هوشـمند خودروهـای  بـزرگ  تولیدکننـدگان 
پولـی را بـرای راه انـدازی کارخانه هایـی کـه فقط 
اختصـاص  می کننـد،  تولیـد  برقـی  خودروهـای 

می دهنـد.
	 صنایـع زغال سـنگ از بیـن خواهنـد رفـت. تولیـد

بنزیـن، نفـت و حفـاری آنهـا متوقـف می شـوند. 
کشـورها بـا اوپـک خداحافظـی می کننـد.  

	 خانه هـا انـرژی الکتریکـی را در طـول روز تولیـد
و ذخیـره می کننـد تـا مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. 
مـازاد مصرف را دوباره به شـبکه می فروشـند. این 
شـبکه آن را ذخیـره و در صنایعـی بـا مصرف برق 

بـاال توزیـع می کند.
	 کـودک آن روز، ماشـین های فعلـی را در موزه هـا

خواهـد دید.
	 در سـال 1998، کـداک 17 هـزار کارمند داشـت و

85 درصـد تولیـد کاغـذ عکـس خود را در سراسـر 
جهـان بـه فـروش می رسـاند. در عرض دو سـال 
آنهـا  و  رفـت  بیـن  از  آنهـا  کار  و  مـدل کسـب 

ورشکسـت شـدند. چـه کسـی فکـر می کـرد این 
اتفـاق می افتـد؟

	 اتفاقـی کـه بـرای کـداک و پوالرویـد افتـاد، طی
پنـج تـا 10 سـال آینـده بـرای چنـد صنعـت نیـز 

افتاد. اتفـاق خواهـد 
	 آیـا در سـال 1998 کسـی فکر می کرد بعد از سـه

سـال هیـچ عکسـی روی فیلـم گرفته نمی شـود؟ 
بـا گوشـی های هوشـمند، ایـن روزهـا چه کسـی 

دارد؟ دوربین 
	 ،بـا انقـالب صنعتـی چهـارم، نرم افزارهـای جدید

اکثـر صنایـع سـنتی را در پنـج تـا 10 سـال آینده 
مختـل خواهـد کرد.

	 بـه درخواسـت افـراد، تاکسـی UBER نرم افـزار
و راننـده شـخصی در اختیـار مسـافران می گـذارد. 
چـه کسـی فکـرش را می کـرد کـه چنیـن اتفاقی 

؟ بیفتد
	 بزرگ ترین شـرکت هتلداری در Airbnb اکنـون

جهان اسـت، کـه هیچ امالک و مسـتغالتی ندارد. 
آیـا  هتل هیلتون انتظارش را داشـت؟

	 هـوش مصنوعی: کامپیوترهـا در درک جهان بهتر
می شـوند. امسـال یـک کامپیوتر بهتریـن بازیکن 
جهـان را شکسـت داد )10 سـال زودتـر از حـد 

انتظار(.
	 بـه دلیـل هـوش مصنوعـی و مشـاور حقوقـی به

مـردم، تعـداد وکال در آینـده 90 درصـد کاهـش 
می یابـد و فقـط متخصصـان باقـی می ماننـد.

	 سـامانه هـوش مصنوعی واتسـون به پزشـکان در
تشـخیص سـرطان کمـک می کنـد )چهـار برابـر 

دقیق تـر از پزشـکان(.
	 فیس بوک اکنـون دارای نرم افزار تشـخیص چهره

)بهتر از انسـان( اسـت. در سـال 2030 کامپیوترها 
از انسـان هوشـمندتر خواهند بود.

	 .ماشـین های خـودران بـه مـرور زمان پدیـد آمدند
در مـدت دو سـال کل صنعـت خودروسـازی تغییر 
خواهد کرد. شـما دیگر نمی خواهید ماشـین داشته 

باشـید زیـرا بـا تلفن همراه خـود با ماشـین تماس 
می گیریـد بالفاصلـه ظاهـر شـده و شـما را بـه 

می رسـاند. مقصد 
	 جوانان آینـده هرگز گواهی نامـه رانندگی نخواهند

گرفت و هرگز صاحب ماشـین نخواهند شـد.
	 شـهروندان، 90 تـا 95 درصد کمتر به خـودرو نیاز

خواهنـد داشـت. پارکینگ هـای قبلـی بـه پـارک 
سـبز تبدیل می شـود.

	 اکثر شـرکت های خودروسـازی سـنتی بدون شک 
ورشکسـت خواهنـد شـد. آنهـا رویکـرد تکاملی را 
امتحـان خواهنـد کـرد و فقـط خـودروی بهتـری 
خواهنـد سـاخت و شـرکت های فّنـاوری تسـال، 
اپـل و گـوگل رویکـرد انقالبـی را بـا رایانـه روی 
چـرخ ماشـین های الکتریکـی هوشـمند خواهنـد 

خت. سا
	 در حـال حاضـر خـود را از شـرVolvo  شـرکت

موتورهـای داخلـی در اتومبیل هـای خـود خالص 
و  الکتریکـی  موتـور  بـا  فقـط  را  آنهـا  و  کـرده 

می سـازد. هیبریـدی 
	 از کامـاًل  آئـودی  و  واگـن  فولکـس  مهندسـان 

شـرکت تسـال وحشـت دارند، آنهـا باید خـود را با 
ایـن شـرکت هماهنـگ کننـد. 

	 شـرکت های بیمـه بـا مشـکالت بزرگـی مواجـه
خواهنـد شـد زیـرا هزینه هـا بـدون حادثـه ارزان 
می شـود. مـدل کسـب وکار بیمـه خـودرو از بیـن 

خواهـد رفـت.
	 تسـلط الکتریکـی  خودروهـای  سـال 2030،  در 

خواهند یافت. شـهرها سـروصدای کمتری خواهند 
داشـت و هـوا بسـیار تمیزتـر خواهـد بود.

	 بـرق فوق العـاده ارزان و تمیـز خواهـد بـود.  تولید
انـرژی خورشـیدی به طـور چشـمگیری افزایـش 

یافت. خواهـد 

فّناوری های جدید برای ایجاد تحول اساسی 
در راه است

تحلوالتاساسلیدرزمینلهبهکارگیلریانلواعفنّاوریهلادرراهاسلت.تلاسلال2030ملردمدراقصلینقلاطجهلانکمکلمازوسلایلو
تجهیلزاتسلنتیبایلدخداحافظلیکنندزیراتجهیلزاتالکترونیکیجایگزینآنهاخواهدشلد.اینپیشلرفتوتوسلعهتاسلال2050جهان
دیگلریرابلرایملردمدنیلارقلمخواهدزد.آینلدهسلریعترازآنچیزیکهملاتصورمیکنیمنزدیکمیشلود. برایکسلانیکهتلابهامروز

بلهفنّلاوریوتحولدیجیتالاعتقادینداشلتند،تسللیوجلودندارد!
چکیدهایازآنچهکهمردمجهاندرآیندهشاهدآنخواهندبود،ازنظرتانمیگذرد.

حمل ونقل دریایی
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شلرکتپاالیلشنفتاملامخمینیشلازند
اراکدرچهسلالیتأسلیسشلد؟

اولیـن  امـام خمینـي شـازند  نفـت  پاالیـش  شـرکت 
عنـوان  بـه  کـه  اسـت  انقـالب  عصـر  پاالیشـگاه 
مدرن تریـن و سـودآورترین پاالیشـگاه ایـران و نگیـن 
فیـروزه صنعت پاالیش کشـور شـناخته مي شـود. تاریخ 
تأسـیس این شـرکت بـه سـال هاي 1368 تـا 1371 بر 
مي گـردد و راه انـدازي آن پـس از پایـان جنگ تحمیلي 
در سـال 1372 بـا  ظرفیـت اولیه، پاالیـش روزانه 150 
هـزار بشـکه نفـت خـام سـبک آغـاز شـد که بـا همت 
کارشناسـان و متخصصـان شـرکت، ظرفیـت تولیـدی 
ایـن شـرکت تا پیـش از اجـرای طرح توسـعه بـه 180 

هـزار بشـکه افزایـش یافتـه بود.
 پیـش از راه انـدازي واحدهـاي طـرح توسـعه در سـال 
1391، واحدهـاي تولیـدي موجـود این شـرکت شـامل 
تقطیـر در اتمسـفر، تقطیر در خـالء، کاهـش گرانروي، 
نفتـا،  تبدیـل کاتالیسـتي  تولیـد گاز مایـع، تصفیـه و 
هیدروکراکـر، تولیـد هیـدروژن، تولید نیتـروژن، تصفیه 
آب تـرش، تصفیـه گاز بـا آمیـن و بازیافت گوگـرد بوده 

است. 
پیرامللللونحلذف طرحهللللایتوسلعه
سلوختهایفسیلیسنگینوگلللرایشبه
سلمتوسلویتولیدسوختکمسلولفوراز

چلهزمانیمطرحشلد؟
بـا توجـه به تغییـر الگوي مصـرف، نیاز بـه فراورده هاي 
اسـتراتژیک صنعـت حمل و نقل و کاهش اثرات زیسـت 
محیطـي احتـراق سـوخت هاي فسـیلي سـنگین، طرح 
افزایـش ظرفیـت خـوراک و ارتقاء کیفیـت  محصوالت 
ایـن شـرکت بـا هـدف حداکثر سـازی بنزیـن، کاهـش 
نفـت کـوره و ایجـاد ارزش افـزوده از سـال 1385 بـا 
تشـکیل کنسرسـیومی متشـکل از دو شـرکت ایرانـی 

سـازه و ODCC و شـرکت چینـی SEI آغـاز شـد و به 
رغـم تمامی کمبودها و فشـارهای ناشـی از تحریم های 
بین المللـی بـا همـت واالی متخصصـان داخلـی، ایـن 
طـرح تکمیـل و در بهمن ماه سـال 1391 بـا میلیون ها  
نفر سـاعت کار مداوم کارکنان تالشگر و خستگی ناپذیر 
ایـن شـرکت بـه ثمـر نشسـت و بـا افتتـاح و راه اندازي 
" RFCC و RCD " واحدهاي جدید از جمله واحدهاي
توسـط  خاورمیانـه  و  کشـور  در  بـار  اولیـن  بـراي 
در  ایرانـي  غیـور  و  توانمنـد  جوانـان  و  متخصصـان 
شـرایط تحریم، بـدون حضور متخصصـان و نمایندگان 
شـرکت هاي طـراح اصلـی یـا صاحبــــان دانش فني

)Licensors(، ضمـن پـــاالیش 250 هـزار بشـکه  
نفـت خـام در روز، بـه تخصصي تریـن و بزرگ تریـن 
پاالیشـگاه تولیدکننـده بنزیـن و گازوئیـل پاک کشـور 
بـا اسـتانداردهاي روز دنیـا )EURO IV( و  مطابـق 
نیـز تولیـد فراورده هـاي اسـتراتژیکي همچون سـوخت 

درگفتوگوبامدیرعاملشرکتپاالیشنفتامامخمینیشازنداراکاعالمشد:

بومی سازی سوخت کم سولفور کشتی ها 

کم گوگـرد کشـتیراني، ››نرمـال هگزان‹‹، نرمـال پنتان 
و پروپیلـن گریـد پلیمـري بـراي اولیـن بـار در کشـور 

تبدیل شـد.
درحالحاضرتولیدسلوختکمسولفورکمتر
از0/5 درصددرپاالیشلگاهچهمیزاناسلت؟
همانگونـه کـه قباًل اشـاره کـردم با تالش شـبانه روزی 
مدیـران و کارکنـان تولید این نوع سـوخت که مورد نیاز 
ناوگان تجاری کشـور اسـت به نتیجه مطلوبی رسـید و 
درحال حاضـر ظرفیـت تولید سـوخت کم سـولفور کمتر 
از 0/5 درصـد بـه میزان 60 هزار ُتن ایجاد شـده اسـت.
آیلامجموعلهاملکانتولیلدسلوختدیلزل
اولتلرالوسلولفورکمتلرازیکدهلمدرصدرا

دارد؟
سـوخت دیـزل تولیـدی ایـن شـرکت در حـال حاضـر 
استاندارد یورو 4 با سولفور 50 جزء در میلیون یا 5 هزارم 
درصد می باشـد در واقع با کیفیتی بهتر عرضه می شـود.

اجلرایقانلون2020IMOهملهکشلتیهارادراقصلینقلاطدنیلاملزمکلردتاازسلوختکمسلولفور0/5درصداسلتفادهکننلد.دراین
ارتبلاطشلرکتپاالیشلگاهشلازنداراکتوانسلتنیلازسلوختکمسلولفورمصرفلیکشلتیرانیجمهلوریاسلالمیایرانوشلرکتملی

نفتکلشایلرانرابلهنحواحسلنتأمیلنکند.
مهنلدسمحملدرجبلیمدیرعامللشلرکتپاالیلشنفلتاملامخمینلیشلازنداراکدرگفتوگلوبلاپیامدریلاضمناشلارهبلهاجرای
طرحهلایتولیلدایلنپاالیشلگاه،بلهموضوعتولیدسلوختکمسلولفورپرداختلهوبومیسلازیمحصلوالتراملوردتأکیدقلرارداد.متن

ایلنگفتوگلوازنظرتلانمیگلذرد.

انرژی
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لطفاًدرزمینلللهاهمیتتولیللللدسلوخت
کمسولفورتوضیحدهید.

براسـاس قانـون اسـتاندارد جهانـی IMO 2020 از 
سـال 2020 امـکان تـردد نـاوگان دریایـی بـا سـوخت 
معمولـی سـه تـا 3/5 درصـد گوگـرد وجود نداشـت. در 
ایـن ارتبـاط تولیـد سـوخت کم سـولفور در دسـتور کار 
قـرار گرفـت کـه ایـن کار در نوع خـود بی نظیر بـود. با 
ایـن توصیـف چنانچـه امـکان تولیـد این نوع سـوخت 
در شـرکت پاالیـش نفـت امـام خمینـی شـازند فراهم 
نمی شـد مسـلماً کشـور دچار چالش بزرگی  شـده عماًل 
تأمیـن مایحتـاج مـردم دچـار مشـکل جـدی می شـد. 
بدیـن ترتیـب اهمیت تولید این سـوخت پیـش از پیش 

آشـکارتر می شـود.
آیلااملکاناحلداثایننلوعپاالیشلگاهدر

نزدیلکبنلادرکشلوروجلوددارد؟
بدون شـک امـکان احـداث چنیـن پاالیشـگاهی وجـود 
دارد اّمـا بـه سـرمایه گذاری بسـیار هنگفتـی نیـاز دارد.

ضمـن اینکـه درحال حاضـر بـا تحریم هـای ظالمانـه 
خریـد فّنـاوری و تجهیزات با مشـکالت زیاد تـوام بوده 

و تقریبـاً غیرممکـن بـه نظر می رسـد.
شـاید بد نیست اشـاره کنم پاالیشـگاه اصفهان به دلیل 
همین مشـکالت پیشـرفت خاصی نداشته اسـت. البته 
در ایـن راسـتا طرح های ارتقای شـرکت های پاالیشـی 

دیگـر از این قبیل پیش بینی شـده اسـت.
آیلللاپاالیشلگاهغیرازتلللأمینسلوخت
کمسولفورکشتللیهایکشتیرانیجمهوری
اسلالمیایلران،دربحلثصلدورایلننوع

فلراوردهتجربلهایدارد؟
خیـر . بـا توجـه به اینکـه اسـتراتژی این شـرکت تولید 
نیازمندی هـای اساسـی کشـور از قبیـل بنزین،گازوئیل، 
گاز مایـع و پروپلیـن می باشـد تصمیـم بـه رفـع نیـاز 
کشـور بـرای سـوخت کم سـولفور گرفتـه شـد و باقـی 
مانـده خـوراک تصفیـه شـده بـرای تولیـد فراورده های 

ذکـر شـده کشـور اسـتفاده می شـود.
چهمشکالتللیدرزمینهتولیلللدفللراورده

سوختکمسولفوروجوددارد؟
تأمیـن  زمینـه  ایـن  در  موجـود  چالـش  عمده تریـن 
کاتالیسـت مـورد نیـاز بـرای واحدهـای مربوطه اسـت.
خوشـبختانه بـا پیش بینی هـای صـورت گرفتـه در حال 
بومی سـازی آن هسـتیم. با توجه به فعالیت هـای انجام 
شـده به احتمال بسـیار زیاد کاتالیسـت مرحلـه بعد این 

پاالیشـگاه، کاتالیسـت بومـی خواهـد بود.
چلهپیشلنهادیبلرایبهبلودرونلدفعالیت
پاالیشلگاهدرحوزهتولیدسلوختکشلتیها

درآینلدهدارید؟
در ایـن ارتبـاط بایـد بگویـم در حـوزه تولیـد سـوخت 
کشـتی ها در داخل شـرکت مشـکل خاصی وجود ندارد 
امـا اقداماتـی بـرای کاهـش بوروکراسـی های فروش و 
بانکرینـگ آن مـورد نیـاز اسـت کـه در دسـت پیگیری 

است.

شـــرکت پـــــاالیش نفـــت 
اولیـن  شــــازند  امام خمینـي 
پاالیشـگاه عصر انقاب اسـت 
کـه بـه عنـوان مدرن تــــرین 
و سـودآورترین پــــاالیشگاه 
ایـران و نگین فیـروزه صنعت 
پاالیش کشـــور شنـــــاخته 

مي شـود. 
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صنعـت کشـتیرانی یکـی از عوامـل مهـم در پویایـی 
اقتصـاد جهانـی اسـت کـه بـا افزایـش سـرعت و ابعـاد 
کشـتی ها اثـرات مخـرب آن بـر محیط زیسـت در حـال 
انتشـار گازهـای  بـه منظـور کاهـش  افزایـش اسـت. 
گلخانـه ای1 تحقیقـات بسـیاری در خصـوص جایگزینی 
سـوخت های فسـیلی و امـکان اسـتفاده از هیـدروژن در 
صنعت کشـتیرانی انجام شـده اسـت. صنعت حمل ونقل 
دریایـی بـا انتشـار سـاالنه 900 میلیـون ُتـن، ششـمین 
اسـت.  بـزرگ دی اکسـیدکربن در جهـان  تولیدکننـده 
کمیسـیون اروپـا نـرخ افزایـش انتشـار دی اکسـیدکربن 
جهانـی را از حمل و نقـل دریایـی بیـن سـال های 1990 
و 2020 حـدود 80 درصـد تخمیـن زده اسـت کـه بدون 
انجام اقدامات پیشـگیرانه ممکن اسـت سهم حمل ونقل 
دریایـی از کل انتشـار گازهـای گلخانـه ای  در جهـان تا 
سـال 2050 به 17 درصد برسـد. یکی از اهداف سـازمان 
کاهـش 50  دریایـی،  صنعـت  در  دریانـوردی  جهانـی 
درصدی انتشـار گازهای گلخانه ای در سـال2050 نسبت 
بـه سـال 2008 اسـت. همچنیـن صنعـت حمل و نقـل 
دریایی سـهم زیـادی از انتشـار آالینده هـای دیگر مانند، 
اکسـیدهای نیتـروژن )NOx( بـه میـزان 15 درصـد و 
اکسـیدهای گوگـرد )SOx( به میـزان 13 درصـد از کل 
انتشـار در جهـان را بـه خود اختصـاص می دهـد. راه حل 

پیشـنهادی برای کاهش انتشـار NOx وSOx  اسـتفاده 
از گاز طبیعی مایع2  اسـت. از نظر تئوری، اسـتفاده از گاز 
طبیعـی مایـع به دلیل بیشـتر بودن مقـدار هیـدروژن به 
کربـن موجـود در آن، در مقایسـه بـا گازوئیـل 23 درصد 
دی اکسـیدکربن کمتـری تولیـد می کنـد. بـا ایـن حـال، 
نشـت متـان در فراینـد تولید گاز طبیعی مایـع از موتورها 
اثـر کاهـش گازهـای گلخانـه ای را خنثـی می کنـد. بـه 
عبارتی عماًل هیچگونه کاهشـی در مقـدار تولید گازهای 
گلخانـه ای بـا اسـتفاده ازLNG2  حاصـل نمی شـود. بـا 
اجـرای قانون کاهـش گوگرد موجود در سـوخت تا مقدار 
0/5 درصـد توسـط سـازمان جهانی دریانـوردی و تعیین 
مناطق کنترل انتشـار)ECAs(  محدودیت های شـدیدی 
بر انتشـارNOx  و SOx از کشـتی ها اعمال شـده است. 
همچنیـن ایـن سـازمان شـاخص طراحـی بهـره وری 
انـرژیEEDI( 3(  را بـه عنوان یک ابـزار طراحی با هدف 
کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای بـرای کشـتی های 
نوسـاز اجـرا کـرده اسـت. امـا مقـدار کاهـش گازهـای 
مضـر در نتیجـه اجـرای EEDI بـه هیـچ وجه متناسـب 
بـا مقـدار کاهش مورد نیـاز بـرای مقابله با آثـار تغییرات 
آب و هوایـی نیسـت. زیرا عمر مفید کشـتی ها حدود 20 
سـال اسـت  و EEDI  فقط در کشـتی های نوساز اعمال 
می شـود، لـذا انتظار نمـی رود که نـاوگان جهانـی تا قبل 

از سـال 2040 بـا اهداف این شـاخص مطابقت پیدا کند. 
بنابرایـن برای کاهش انتشـار گازهای گلخانه ای، صنعت 
دریایـی بایـد تمرکـز بیشـتری بـر روش هایی بـه غیر از 

بهبـود روش های طراحی کشـتی داشـته باشـد. 
ماننـد  اقدامـات عملیاتـی  از  اسـتفاده  دیگـر،  راه حـل 
ایـن  کشتی هاسـت.  سـرعت  در  اجبـاری  محدودیـت  
انتشـار  میـزان  مؤثـر  طـور  بـه  می تواننـد  اقدامـات 
دی اکسـیدکربن ناشـی از حمل ونقل دریایـی را بین یک 
تـا 60 درصـد کاهـش  دهند. عـالوه بر ارتقـاء روش های 
طراحـی و روش هـای عملیاتـی، چالـش برانگیزتریـن 
راهـکار کنتـرل انتشـار دی اکسـیدکربن، کاهش مصرف 
سـوخت های فسیلی و اسـتفاده از منابع تجدیدپذیر مانند 

اسـت.  هیدروژنـی  سـوخت های 
توزیـع نکـردن یکنواخت منابع سـوخت های فسـیلی در 
مقایسـه بـا امکان دسترسـی آسـان بـه آب و انرژی های 
تجدیدپذیر در جهان یکی از مزایای اسـتفاده از هیدروژن 
در صنایع دریایی اسـت. به منظور اسـتفاده از هیدروژن به 
عنوان سـوخت کشـتی ها، تعدادی از پروژه های آزمایشی 
به شـکل استفاده از سلول های سـوختی هیدروژنی و نیز 
اسـتفاده از موتورهای احتراق هیدروژنی ارائه شـده است. 
گام نخسـت در اسـتفاده از هیـدروژن، تولید و مالحظات 
مربـوط بـه آن می باشـد. اکثـر روش هـای مرسـوم تولید 

چالش های استفاده از سوخت های هیدروژنی 
در صنعت حمل ونقل دریایی

       ] مهندس علی پورمند  [            ] کارشناس ارشد هیدرومکانیک و سازه  [     

انرژی
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هیـدروژن مسـتلزم اسـتفاده از سـوخت های فسـیلی به 
عنـوان مـاده اولیـه اسـت، اما امـکان تولید هیـدروژن به 
روش الکترولیـز توسـط انرژی هـای تجدیدپذیـر توجـه 
زیـادی را بـه خـود جلب کرده اسـت. نیاز انـرژی صنعت 
از 0/5 تـرا وات )TW( در  حمل ونقـل دریایـی کمتـر 
سـال اسـت و از آنجـا کـه انـرژی خورشـیدی در سـطح 
زمیـن 48 هـزار تـرا وات تخمین زده می شـود، پتانسـیل 
اسـتفاده از ایـن انرژی و یا سـایر انرژی هـای تجدیدپذیر 
از روش های جایگزین اسـتفاده از سوخت های فسیلی در 

تولید هیدروژن محسـوب می شـوند. شـکل )1(

مهم ترین چالش اسـتفاده از سـوخت هیدروژنی، مسـئله 
ذخیره سـازی  بلکـه  نیسـت،  آن  از  اسـتفاده  یـا  تولیـد 
هیـدروژن اسـت. بـه ازاء مقـدار یکسـان از هیـدروژن و 
گازوئیـل دریایـی، حداقـل ارزش گـــرمایی4 یـا همـان 
ارزش حرارتـی خالص5 هیدروژن حدود سـه برابر بیشـتر 
اسـت. اما مقدار انرژی هیدروژن در شـرایط اتمسـفریک

 w.hr/lit 3/06 اسـت در حالـی کـه گازوئیـل دریایـی 
حـاوی kw.hr/lit 10/08 انـرژی تقریبـاً معـادل 3000 
برابر بیشـتر از هیدروژن اسـت. فناوری های فشرده  سازی 
و تبدیـل بـه مایـع بـرای ذخیـره در حامل هـای فیزیکی 
یـا شـیمیایی جهت افزایـش راندمـان و جبـران ظرفیت 
انـرژی حجمـی پایین هیدروژن در شـرایط اتمسـفریک 
وجـود دارد. ذخیـره  هیـدروژن در حامل هـای فیزیکـی یا 
شـیمیایی روشـی نوآورانه برای مدیریت ذخیره هیدروژن 
اسـت کـه در آن هیدروژن به عنـوان یک ترکیب خالص 
ذخیـره نمی شـود، بلکـه بـه یـک مـادۀ ثانویـه )حامـل( 
متصل می شـود. عمـل اتصال یـا از طریق جـذب )برای 
ذخیـره فیزیکـی( و یا توسـط پیوندهای شـیمیایی انجام 
می شـود. در ایـن مقالـه روش ذخیره فیزیکـی هیدروژن 
بررسـی نخواهد شـد، بلکه بـه طور خـاص مولکول های 
شـیمیایی حامـل هیـدروژن ارزیابی می شـود. حامل های 
زیادی برای هیدروژن پیشـنهاد شـده اسـت که می توانند 
شـامل گازها )مانند نیتروژن یا دی اکسـیدکربن(، مایعات 

)ماننـد تولوئـن( و یا مـواد جامد )مانند فلـزات یا ترکیبات 
فشـار 70  در  هیـدروژن  فشرده سـازی  باشـند.  بـوران( 
مگاپاسـکال تکنیـک مـورد اسـتفاده در صنعـت خـودرو 
اسـت کـه در این تحقیـق از آن به عنوان مرجع اسـتفاده 
می شـود. هیـدروژن مایـع ممکـن اسـت بـه صـورت 
حامل هـای هیدروژن آلـی مایع6، آمونیاک، سـوخت های 
مصنوعـی حاصـل از بازیافـت دی اکسـیدکربن باشـد و 
هیـدروژن بـه عنوان مـادۀ جامـد شـامل ترکیب هایی از 

هیدریدهـای فلـزی و ترکیب هایـی از بوران اسـت.

روشهایتولیدهیدروژن
اگرچـه هیـدروژن فراوان تریـن عنصـر در جهـان اسـت، 
امـا هیـدروژن بـه صـورت مولکول هـای گازی منابـع 
فراوانـی نـدارد. بـه همیـن دلیـل هیـدروژن در صنعت از 
سـایر محصـوالت به عنـوان یک مـاده شـیمیایی تولید 
می  شـود. روش هـای مختلفـی بـرای تولیـد هیـدروژن 
وجـود دارد کـه همـۀ آنها عملیاتـی و قابل اجرا نیسـتند. 
درحال حاضـر، حـدود 96 درصـد از کل هیـدروژن تولیـد 
شـده در جهـان از طریـق فرایندهـای تغییـر سـاختار 
سـوخت های فسـیلی، گاز طبیعی، نفت سنگین، نفتا و یا 
از زغال سـنگ تولید می شـود. به علت تولیـد مقادیر زیاد 
دی اکسـیدکربن در ایـن فرایندهـا، روش هـای جایگزین 
بـرای تولیـد هیـدروژن در دسـت بررسـی اسـت. در این 
روش هـا از مواد اولیه تجدیدپذیر مانند آب و موادزیسـتی7 
اسـتفاده می شـود. تولیـد هیـدروژن بـه روش الکترولیز و 
روش تغییر سـاختار شـیمیایی متان از روش های شناخته 
شـده و مرسـوم اسـت. فّنـاوری جدیـد روش الکترولیـز 
بـدون غشـاء بـه علـت کاربـرد در سیسـتم تصفیـه آب 
تـوازن کشـتی ها، بـه خوبی در صنعـت دریایی شـناخته 

است.  شـده 
1-تغییردرساختارشیمیاییمتان

تغییـر سـاختار شـیمیایی متـان بـا اسـتفاده از تکنولوژی 
بخـار فّنـاوری پیشـرفته ای بـرای تولید هیدروژن اسـت. 
حـدود 48 درصـد از هیـدروژن تولیـد شـده در جهـان از 

ایـن طریـق تولید می شـود. تبدیـل متان به هیـدروژن و 
دی اکسـیدکربن در یـک فرایند دو مرحله ای اسـت که از 
یـک مولکول متـان و دو مولکـول آب، در مجموع  چهار 
مـول هیـدروژن و تنها یک مـول دی اکسـیدکربن تولید 
می شـود. امـا تولیـد هیـدروژن یـک واکنـش گرماگیـر 
اسـت و تولید گرما نیازمند احتراق سـوخت های فسـیلی 
اسـت کـه موجـب افزایـش تولیـد گازهـای گلخانـه ای 
می شـود. مطالعـات نشـان می دهد کـه بـه ازاء تولید هر 
کیلوگـرم هیدروژن، در حدود 9 کیلوگرم دی اکسـیدکربن 
منتشـر می شـود. در صورتـی کـه دی اکسـیدکربن تولید 
شـده بـه ازاء احتـراق هـر گـرم از سـوخت های فسـیلی، 
معـادل 3/15 گرم اسـت. بـه عبارتی بـه ازاء هر کیلووات 
سـاعت انـرژی تولیـد شـده توسـط احتـراق گازوئیـل، 
277 گـرم دی اکسـیدکربن منتشـر می شـود در صورتـی 
کـه در واکنـش اصـالح بخـار بـه ازای هـر کیلـووات 
سـاعت انـرژی هیدورژنـی تولیـد شـده، در حـدود 270 
گـرم دی اکسـیدکربن منتشـر خواهد شـد. بنابرایـن اگر 
اقدامـات تکمیلـی بـرای کاهـش دی اکسـیدکربن تولید 
شـده در فراینـد اصـالح بخـار انجـام نشـود، اسـتفاده 
از هیـدروژن تولیـدی بـا روش اصـالح بخـار بـه عنوان 
کاهـش  در  قـــابل توجهی  تأثیـر  جایگزیـن،  سـوخت 
انتشـار گازهـای گلخانه ای نخواهد داشـت. یـک راهکار 
اسـتفاده از نیـروی الکتریسـیته و گرمکن هـای برقـی به 
جـای احتـراق گاز طبیعـی بـه عنـوان منبـع حرارتـی در 
روش اصـالح بخـار اسـت. ایـن روش نـه تنها پتانسـیل 
کاهش انتشـار دی اکسـیدکربن ناشـی از احتـراق را دارد، 
بلکـه امـکان تبدیـل و تغییـر سـاختار بیشـتر را در متان 
فراهـم مـی آورد. هم زمـان بـا اسـتفاده از الکتریسـیته، 
توسـعه روش تغییر سـاختار متان به صورت خشـک نیز 
در دسـت بررسـی اسـت. در فرایند خشـک با ترکیب دو 
گاز گلخانـه ای دی اکسـید کربن و متـان در دمای بیش از 
750 درجه سـانتیگراد، هیدروژن و مونو اکسیدکربن تولید 
می شـود. این فرایند دی اکسـیدکربن را بـه گازهای قابل 
سـنتز )مونواکسـیدکربن و هیـدروژن( با قابلیت اسـتفاده 

شکل1-فرایندوچرخهاستفادهازهیدروژنبهعنوانسوخت
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در صنایـع شـیمیایی تبدیل می کنـد. درحال حاضر، روش 
اصـالح خشـک نـه تنهـا در مقیاس هـای بـزرگ مـورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد، بلکـه این فنـاوری راهـی برای 
تولیـد هیـدروژن از بیـوگاز8 نیـز ارائـه می دهـد. بـا وجود 
اسـتفاده از سوخت های فسـیلی در فرایند اصالح خشک، 
احتمـااَل این فراینـد در زمـرۀ فّناوری های مخـرب برای 

تولیـد انرژی هـای تجدیدپذیـر نخواهـد بود. 
2-الکترولیزآب

الکترولیـز آب روش دیگـر تولیـد هیـدروژن اسـت. عبور 
جریـان الکتریکـی قـوی از آب و تجزیـه آن بـه گازهای 
هیـدروژن و اکسـیژن مفهوم مشـترک همـۀ روش های 
مختلـف الکترولیـز آب اسـت. در این بررسـی روش های 
الکترولیـز قلیایـی، غشـای الکترولیـت پلیمری، اکسـید 
قـرار  بحـث  مـورد  غشـاء  بـدون  الکترولیـز  و  جامـد 
می گیرنـد. اگرچـه امـکان انجام فراینـد الکترولیـز آب با 
اسـتفاده از انرژی هـای تجدیدپذیـر وجـود دارد، اما هزینه 
تولیـد هیدروژن بـا اسـتفاده از انرژی هـای تجدیدپذیر از 
تولید هیدروژن به روش تغییر سـاختار بخار متان، بیشـتر 
اسـت. زیـرا انـرژی آزادسـازی یـک مـول هیـدروژن به 
روش شکسـت الکترولیز آب، هفت برابر بیشـتر از انرژی 
مـورد نیـاز برای آزادسـازی یک مـول هیـدروژن از متان 

است.
•الکترولیزقلیایی

در الکترولیز قلیایی از دو الکترود و یک دیافراگم جداکننده 
اسـتفاده می شـود. این دیافراگـم در داخـل آب اجازه نفوذ 
یون هـا را می د هـد امـا مانـع نفـوذ گازهـای ایجاد شـده 
در فراینـد الکترولیـز به داخل آب می شـود. عبـور جریان 
الکتریکـی از الکترودها باعث می شـود که در قطب کاتد، 
پروتون هـای موجود در آب به گاز هیدروژن تبدیل شـوند 
و اکسـیژن حاصل از اکسیداسیون، یون های هیدروکسید 
از قطـب آنـد خـارج  شـود. بـرای کاهش مصـرف انرژی 
در دماهـای باالتـر، دمـای الکترولیزکننده هـا در واکنش 
الکترولیـز آب تـا 150 درجه سـانتیگراد افزایـش می یابد. 
دلیـل خطـرات  بـه  آزبسـت  از جنـس  دیافراگم هایـی 
جانبـی و محدودیـت دمـای الکترولیزکننده هـای قلیایی 
تـا حداکثـر 80 درجه سـانتیگراد در حال جایگزین شـدن 
هسـتند. الکترولیز کننده های قلیایی در فشارهای نزدیک 
فشـار اتمسـفر کار می کننـد، امـا سیسـتم هایی با فشـار 
عملیاتـی 70 مگاپاسـکال نیـز وجـود دارنـد کـه مزیـت 
آنهـا مصرف انـرژی کمتر در فشـار عملیاتی زیاد اسـت، 
هرچندکـه موجـب کاهش خلـوص هیدروژن می شـود. 
•الکترولیلزبااسلتفادهازغشلاءالکترولیلتازجنس

9 پلیمر
در ایـن روش یک غشـاء پلیمری رسـانا از جنس پروتون 
ایـن  می شـود.  آب  جایگزیـن  الکترولیـت  عنـوان  بـه 
غشـاء اجـازه نفـوذ گازهـا را نمی دهـد و فقـط پروتون ها 
و الکترون هـا می تواننـد بیـن الکترودهـا منتقـل شـوند. 
بنابرایـن واکنش در ایـن الکترودها با الکترولیزکننده های 
قلیایـی متفـاوت اسـت. در ایـن روش، آب به اکسـیژن و 
پروتـون تجزیـه شـده و پروتون هـا از طریـق غشـاء بـه 
کاتـد منتقـل می شـوند، سـپس در کاتد واکنـش تبدیل 
بـه گاز هیـدروژن انجـام خواهـد شـد. جنس کاتـد، آند و 

غشـاء تأثیر زیـادی بر کارایـی و هزینه مربـوط به فرایند 
الکترولیز غشـاء پلیمری می گذارند. پالتین رسـوب شـده 
بـر روی کربـن، مرسـوم ترین مـاده کاتدی اسـت. جنس 
کاتالیزورهـای آنـد از ایریدیـوم یـا ایریدیـوم - روتنیـم 
انتخـاب می شـوند. جنـس غشـاء معمـواًل از غشـاهای 
پلی سـولفونیک فلوریـن دار اسـت. بـا قـرار گرفتـن اجزاء 
آند، کاتد و غشـاء در نزدیکـی یکدیگر، فاصله الکترون ها 
و پروتون هـا بـرای جابه جایـی کاهـش می یابد که نتیجۀ 
آن بهبـود راندمـان کلی سیسـتم اسـت. بـازده کلی این 
بسـیار  قلیایـی  الکترولیزکننده هـای  بـه  نسـبت  روش 
پایین تـر اسـت. امـا در ایـن روش بـه دلیـل نفوذپذیـری 
کـم غشـاء در مقابل گازهـا، تولیـد هیدروژن بـا خلوص 
99/999 درصـد حجمی بـدون تکرار فراینـد نیز گزارش 

شـده است. 
•الکترولیزاکسیدجامد

در بیـن انـواع مختلـف روش هـای الکترولیـز، الکترولیـز 
اکسـید جامـد بـه کمتریـن انـرژی الکتریکـی نیـاز دارد. 
ایـن سیسـتم ها در دمـای بـاالی 800 درجه سـانتیگراد 
عمـل می کننـد و بـه دلیـل انـرژی حرارتـی زیـاد کـه 
بـه سیسـتم می رسـد بـه انـرژی الکتریکی کمتـری نیاز 
خواهنـد داشـت. در صـورت بازیافـت تلفـات حرارتـی 
خروجـی کارخانجـات و یا نیروگاه های بخار و یا اسـتفاده 
از گیاهـان و منابـع زمیـن گرمایـی جهت تأمیـن حرارت 

مـورد نیـاز، راندمـان کلـی سیسـتم افزایـش می یابد.
•الکترولیزبدونغشاء

 الکترولیز بدون غشـاء که قباًل به عنوان سیسـتم تصفیه 
آب تـوازن کشـتی ها طراحـی شـده اسـت، یـک مفهـوم 
جدیـد در تولید هیدروژن می باشـد که به دلیل پیکربندی 
سـاده دسـتگاه ها، می تواند هزینه تجهیـزات الکترولیز را 
ایـن روش  توجهـی کاهـش دهـد.  قابـل  میـزان  بـه 
سـاده ترین متـد الکترولیز بر اسـاس الکترودهای جریانی 
اسـت که در آن سـیال الکترولیـت به مـوازات الکترودها 
در دو کانـال خروجـی مجـزا در انتهـای دسـتگاه جریان 
 Segré -Silberg اثـر از  ایـن سیسـتم ها  می یابـد. 
اسـتفاده می کننـد، جایـی کـه حباب هـای گاز به سـطح 
الکترولیـت متصـل شـده و بـه کمـک گرادیـان جریان 
سـیال )الکترولیـت( انتشـار می یابنـد. به عبارتـی با عبور 
جریـان سـیال الکترولیت از طریق کانـال و یک خروجی 
مجـزا، جریان گازهای هیدروژن و اکسـیژن با جریان آب 

از یکدیگـر جدا می شـوند.
3-روشهایذخیرهسازیهیدروژن

 در ایـن بخـش، مهم تریـن فناوری هـای ذخیره سـازی 
هیـدروژن بـا قابلیـت کاربـرد در صنایع دریایـی همراه با 
تشـریح اصـول اولیـه هـر فّنـاوری و مزایـا و معایـب هر 

یـک ارائه می شـود.   
•ذخیرهسازیهیدروژنبهروشفشردهسازی

پیشـرفته ترین و پرکاربردتریـن روش ذخیـره هیـدروژن، 
فشرده سـازی اسـت. پنج نـوع مخزن تحت فشـار جهت 
ذخیـره هیدروژن در فشـارهایی تا 70 مگاپاسـکال تولید 
شـده اسـت. ایـن نـوع مخـازن بـه طـور کلـی بـا اعداد 
التیـنIV، III ، II، I  و V  و بـر اسـاس پیچیدگی مخزن 

بـا  دریــــایی  حمــل ونقـــل 
میلیـون  انتشـار سـاالنه 900 
تـــولیدکننده  ششـمین  ُتـن، 
در  دی اکسیـــدکربن  بـــزرگ 
کمیسـیون  اسـت.  جهــــان 
اروپـا نـرخ افزایش انتشـــار 
از  را  جهانـی  دی اکسـیدکربن 
حمــل و نقـــل دریــــایی بین 
 2020 و   1990 ســــال های 
حدود 80 درصد تخمیـــن زده 
اسـت که بـدون انجـام اقدامات 
پیشـگیرانه ممکن اسـت سـهم 
حمــل ونقـــل دریـــایی از کل 
گلخانه ای  گازهـای  انتشــــار 
در جهان تا ســـال 2050 بـــه 

17 درصـد برسـد. 
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نام گـذاری می شـوند. مخـازن نـوع I فلـزی هسـتند و از 
متداول تریـن مخـازن تحـت فشـار بـرای ذخیـره گازها 
و هیـدروژن تـا فشـارهایی بیـن 20 الی 30 مگاپاسـکال 
محسـوب می شـوند. مخـازن نـوع II شـامل یـک بوش 
پلیمری پیچیده شـده در قسـمت اسـتوانه ای شـکل یک 
مخـزن فلزی اسـت که قـدرت تحمل فشـارهایی تا 20 
مگاپاسـکال را دارند و سـبک تر از مخازن نوع I هسـتند 
کـه ظرفیـت وزنـی ذخیره سـازی آنهـا بیشـتر از مخازن 
نـوع I اسـت. مخـازن نـوع III بـا افـزودن یک بـوش و 
الیـه فلـزی شـامل الیـاف کامپوزیـت پیچیـده شـده در 
اطـراف آن بـرای اسـتحکام بیشـتر بر روی مخـازن نوع 
II سـاخته می شـوند. مخازن نوع IV شـامل یک پوشش 
پلیمری اسـت که کاماًل با الیاف کامپوزیت تقویت شـده 
اسـت. اسـتفاده نکردن از بدنه فلـزی در این مدل موجب 
کاهـش وزن و افزایـش مقاومت آن در برابر حرارت شـده 
اسـت. مخـازن نـوع V از مخازن کامپوزیتی هسـتند که 
بدون اسـتفاده از بوش و با قابلیت کار در فشـارهای بیش 
ازbar 700 ارائـه شـده اند. مخـازن نـوع II بـا مخـازن 
نـوع IV ،III و V بـرای فشـارهایی تـا 70 مگاپاسـکال 
IV و  IIIسـاخته شـده اند کـه در بیـن آنها مخـازن نـوع

فشـارهایی بیشـتر از مخازن نـوع V را تحمـل می کنند. 
ظرفیـت وزنـی مخازن نوعIV  معـادل 5/7 درصد و برای 
ذخیره هیدروژن در سـلول های سـوختی و خودروها مورد 

اسـتفاده قـرار می گیرند. 
بـا افزایـش فشـار، ظرفیـت ذخیره سـازی هیـدروژن نیز 
افزایـش می یابـد. امـا بـه دلیـل پاییـن بـودن چگالـی 
هیدروژن )26 گرم بر لیتر( حتی در فشـارهای بسـیار زیاد 
امـکان ذخیره انـرژی هیـدروژن حداکثـر 0/81 کیلووات 
سـاعت در لیتر اسـت. به عبارتـی مقدار انرژی مـورد نیاز 
بـرای فشرده سـازی هیـدروژن تـا فشـار ازbar  700 در 
حـدود 10 درصد حداقل انرژی گرمایی10هیدروژن اسـت 
که در مقایسـه با مخازن کم فشـار به مفهـوم افزایش 10 
برابـری هزینه هـا به ازای هـر کیلوگرم هیـدروژن ذخیره 

شـده است. 
•ذخیرهسازیهیدروژنمایع

روش دیگـر ذخیره هیـدروژن به صورت هیـدروژن مایع 

اسـت. هنگامـی کـه هیـدروژن تـا منهـای 253 درجـه 
سـانتیگراد سـرد می شـود، چگالـی آن 70/8 کیلوگرم بر 
مترمکعـب خواهـد شـد کـه تقریبـاً 775 برابر بیشـتر از 
چگالـی هیدروژن گازی در فشـار اتمسـفر اسـت. چگالی 
انـرژی هیـدروژن مایـع در حـدود 8/5 مـگاژول در لیتـر 
اسـت کـه در مقایسـه با مقـدار چگالـی انـرژی گازوئیل 
)36/3 مـگاژول در لیتـر( مقـدار کمتری اسـت. بنابراین، 
حجـم مخازن ذخیره  سـازی هیـدروژن مایع حتـی بدون 
در نظـر گرفتـن ضخامـت مـواد عایق سـازی مخـازن، 
بیشـتر از حجم مخـازن گازوئیل خواهد بـود. چالش های 
اسـتفاده از گاز طبیعـی مایـع بـه دلیـل پایین بـودن دما، 
ظرفیـت گرمایی و چگالی آن، نسـبت به هیـدروژن مایع 

کمتر اسـت.
•ذخیرهسازیهیدروژنبرپایهنیتروژنوآمونیاک

آمونیـاک یکی از صنعتی ترین مواد شـیمیایی تولید شـده 
در جهان است که انتظار می رود تولید آن به بیش از 150 
میلیون ُتن در سال افزایش یابد. آمونیاک ماده اولیه تولید 
کود اسـت که از ترکیـب هیدروژن و نیتـروژن موجود در 
 Haber -Bosch هـوا در یک فرایند صنعتـی به نـام
حاصـل می شـود. این واکنـش شـیمیایی گرمـازا همراه 
بـا کاتالیـزور یکـی از قدیمی تریـن فرایندهـا در صنعـت 
شـیمی اسـت که در دمای 300 الی500 درجه سانتیگراد 
و فشـار 15 تـا 20 مگاپاسـکال انجام می شـود. به دالیل 
اقتصـادی، تقریبـاً تمـام هیـدروژن مصرفـی در تولیـد 
آمونیـاک از طریـق فراینـد اصـالح بخار گاز متـان تولید 
می شـود. اگـر چـه آمونیـاک یـک مـاده شـیمیایی فاقد 
کربـن اسـت ولـی همان گونه که قباًل اشـاره شـد فرایند 
اصـالح بخار نقش مهمی در انتشـار گازهـای گلخانه ای 
دارد. یـک کارخانـه آمونیـاک مدرن که خـوراک اولیه آن 
هیـدروژن تولیـد شـده از طریـق فراینـد بخـار گاز متان 
اسـت، بـه ازاء تولیـد هـر تـن آمونیـاک در حـدود 1/5 
تن دی اکسـیدکربن منتشـر می کنـد. همچنین اسـتفاده 
از آمونیـاک در موتورهـای داخلـی بـه علـت خاصیـت 
اشـتعال پذیری محدود، دمای خود اشـتعالی بـاال و پایین 
بـودن سـرعت شـعلۀ حاصـل از احتـراق، بـا اشـکاالتی 

اسـت. مواجه 

• ذخیرهسازیهیدروژنبرپایهدیاکسیدکربن
زیرسـاخت های صنعت کشـتیرانی بر اساس سوخت های 
فسـیلی پایه کربنی ماننـد: نفت کوره، گازوئیـل دریایی و 
تـا حـدودی گاز طبیعـی مایـع اسـتوار اسـت. معایب این 
سوخت ها انتشـار گازهای گلخانه ای و تجدیدناپذیر بودن 
آنهاسـت. یکـی از راه حل هـا، تولید صنعتی سـوخت های 
کربنی با اسـتفاده از دی اکسـیدکربن به عنوان ماده اولیه 
اسـت. اما به دلیل بیشـتر بودن مقدار اکسـیژن موجود در 
دی اکسـیدکربن سـوخت های صنعتی پایه کربنی نسبت 
بـه سـوخت های هیدروکربنـی، در فراینـد احتـراق ایـن 
سـوخت ها جرم دی اکسـیدکربن تولید شـده تا سـه برابر 
افزایـش می یابـد. ایـن موضـوع مانـع و چالـش اساسـی 
در زمینـه اسـتفاده از سـوخت های صنعتـی با اسـتفاده از 
دی اکسـیدکربن اسـت. به منظور ذخیره سـازی هیدروژن 
بـر پایه دی اکسـید کربن غالباً از چهار سـوخت مصنوعی 
شـامل گازوئیـل دریایـی مصنوعـی، گاز طبیعـی مایـع 
سـنتز شـده )S-LNG(، متانول و اسـیدفرمیک اسـتفاده 
می شـود. واکنش هـای مـورد نظر بـرای هر یـک از این 
 )FTS( 11سـوخت ها عبارتنـد از سـنتز فیشـر-  تروپـش
بـرای تولیـد سـوخت های گازوئیـل دریایـی مصنوعـی، 
واکنـش پل سـاباتیه بـرای تولیـد گاز طبیعـی مصنوعی 
و هیدروژناسـیون دی اکسـیدکربن بـرای تولیـد متانـول 
و اسـیدفرمیک. دسترسـی آسـان بـه دی اکسـیدکربن 
مهم ترین فاکتور در تولید سـوخت  با اسـتفاده از این ماده 
اسـت. اگرچه انتشـار دی اکسـیدکربن در جهان به عنوان 
یـک محصـول زائد در حال افزایش اسـت، امـا مقدار آن 
جوابگـوی نیـاز صنعـت خصوصاً حجـم مورد نیـاز برای 
تولیـد سـوخت الزم در صنعـت دریایـی نیسـت. افزودن 
اکسـیژن در واکنـش احتـراق موتورهای احتـراق داخلی، 
باعـث افزایش سـه برابری جرم دی اکسـیدکربن نسـبت 
بـه جرم سـوخت اولیـه خواهد شـد. بنابراین، زیرسـاخت 
مـورد نیـاز بـرای بازیافت دی اکسـیدکربن باید بیشـتر از 
زیـر سـاخت های تولیـد سـوخت باشـد. در حـال حاضـر 
سـه اسـتراتژی برای اسـتفاده و بازیافت دی اکسـیدکربن 
وجـود دارد. اول، ذخیـرۀ دی اکسـیدکربن در کشـتی کـه 
مسـتلزم نصب سیسـتم های تصفیـه گازهـای حاصل از 

شماره 263 57بهمن و اسفند 1400



58

احتراق اسـت. دوم، جذب دی اکسـیدکربن منتشـر شـده 
در اتمسـفر اسـت کـه انتظـار نمـی رود جـذب کربـن از 
اتمسـفر در مقیـاس وسـیع توسـعه یابـد تـا بتوانـد بـه 
طـور مؤثر انتشـار دی اکسـیدکربن را مطابق اسـتانداردها 
و الزامـات سـازمان جهانـی دریانـوردی کاهـش دهـد. 
راه سـوم، بازیافـت دی اکسـیدکربن از منابـع صنعتـی با 
مجهـز کـردن تأسیسـات صنعتـی بـه فنـاوری جـذب 
دی اکسـیدکربن اسـت کـه در طوالنی مـدت تأثیـرات 

مثبتـی بـر محیط زیسـت خواهد گذاشـت.
•ذخیرهسلللازیهیلللدروژنبرپللایهحللاملهای

آروماتیکیهیدروژنآلی–فازمایع
روش دیگـر ذخیرۀ هیـدروژن در صنایع دریایی، اسـتفاده 
از حامل هـای هیـدروژن آلی مایعLOHC( 12(  اسـت. در 
واقـع حامل هـای آروماتیکی هیـدروژن آلی، دسـته ای از 
مولکول هـای مایـع هسـتند کـه از حلقه هـای آروماتیک 
هموسـیکلیک یا هتروسیکلیک تشکیل شـده اند. چگالی 
ذخیره سـازی هیـدروژن ایـن ترکیبـات به طور متوسـط 
بیـن پنـج تـا 7/2 درصـد وزنی اسـت کـه ذخیره سـازی 
هیـدروژن بیـن 50 تا 60 گرم در لیتر را میسـر می سـازد. 
در حقیقـت حامل های آروماتیکی هیـدروژن آلی، مایعات 
یـا جامداتی با خاصیت ذوب شـوندگی پایین هسـتند که 
در حضـور کاتالیزورهـا می تواننـد در دمـای بـاال به طور 
برگشـت پذیر هیدروژنـه یـا غیرهیدروژنه شـوند. چگالی 
حجمـی ذخیره سـازیLOHC آروماتیکـی فقـط اندکـی 
کمتـر از چگالـی هیـدروژن مایع اسـت با ایـن تقاوت که 
در ایـن روش هیـدروژن، قابلیـت ذخیره شـدن در دمای 

اتـاق را خواهد داشـت. 
•ذخیرهسازیهیدروژن-حالتجامد

روش هـای مختلـف ذخیـره هیـدروژن در ترکیـب بـا 
مـواد جامـد مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. ایـن مواد 
یـا سـاختارهای فلـزی دارنـد کـه ماننـد اسـفنج های 
هیدروژنـی عمـل می کننـد و یـا پودرهایـی هسـتند که 
در تمـاس بـا آب و یـا بـا افزایـش دمـا، هیـدروژن آزاد  
می کننـد. خاصیـت شـیمیایی اکثر فلـزات، تمایـل برای 
واکنش با هیدروژن و تشـکیل هیدریدهای فلزی اسـت. 
بـه دلیـل تفـاوت زیـاد جـرم اتمـی فلـزات و اتم هـای 
هیـدروژن، ایـن ترکیب هـا اغلـب از نظـر وزنـی دارای 
ظرفیـت ذخیره سـازی بسـیار پاییـن هسـتند. بـه همین 
دلیـل از سـبک ترین فلزات به عنـوان مواد ذخیره سـازی 
اسـتفاده می شـود. این هیدریدها سـاختار بسـیار پایداری 
دارند که برای آزادسـازی مجدد هیدروژن نیازمند شـرایط 
خاصی هسـتند. نکته مهم در انتخاب هیدریدهای فلزی، 
دمـای هیدروژن زدایـی و میـزان جـرم هیـدروژن ذخیره 
شـده اسـت. لیتیوم به عنـوان سـبک ترین  فلـز می تواند 
هیدریـد لیتیـم13 را تشـکیل دهد که حـاوی 12/5 درصد 
وزنـی هیـدروژن و دمـای هیدروژن زدایـی 944 درجـه 

سـانتیگراد است. 
• انرژیوفضایموردنیازذخیرهسازیهیدروژن

بـه صـورت  هیـدروژن  ذخیره سـازی  مؤثرتریـن روش 
فشـرده، در فشارهای بسیار زیاد اسـت. اما حمل گازهای 

فشـرده به ویـژه در صنعت دریایی مالحظـات خاص خود 
را دارد. بنابرایـن در حالـی کـه میـزان انـرژی مصـرف 
شـده معیـار خوبـی بـرای مشـخص نمـودن راندمـان 
اسـتفاده از سـوخت هیـدروژن اسـت، امـا تنهـا پارامتـر 
تعیین کننـده بـرای انتخـاب نـوع سیسـتم ذخیره سـازی 
نیسـت. چگالـی انـرژی سـوخت های پایـه هیدروژنـی، 
معیـار مهمی بـرای تعییـن مقدار فضـای ذخیره سـازی، 
وزن مـورد نیاز و زمان سوخت رسـانی اسـت که از عوامل 
مؤثر در انتخاب سـوخت در صنعت کشـتیرانی محسـوب 
می شـوند. عالوه بـر مشـکالت روش های ذخیره سـازی، 
چگالی انـرژی هیدروژن و سـایر سـوخت های جایگزین 
معمـواًل از سـوخت   های دریایـی پایـه نفتی کمتر اسـت. 
بـه عبارتـی، تغییـر نـوع سـوخت باعـث افزایـش حجم 
مورد نیاز ذخیره سـازی در کشـتی می شـود. خوشـبختانه 
دو عامـل در حمل و نقـل دریایـی وجـود دارد که بـا اثرات 
منفـی افزایش حجـم ذخیره سـازی مقابله می کنـد. اواًل، 
سـوختی که کشـتی ها حمل می کننـد معمواًل بیشـتر از 
مقـدار مـورد نیاز در یک سـفر اسـت. بنابراین بـا افزایش 
تعـداد دفعـات سـوخت گیری کشـتی، کاهـش میـزان 
انـرژی ذخیـره شـده در مخزن جبران می شـود. ثانیـاً، در 
کشـتی های بزرگ، مخازن سـوخت یک الـی 2دو درصد 
از وزن کل کشـتی را تشـکیل می دهند. بنابراین حتی در 
صـورت نیاز بـه افزایش ظرفیت سـوخت گیری کشـتی، 

وزن مخـازن سـوخت افزایـش زیادی نخواهد داشـت.

پینوشت:
1- GHG: Green House Gas
2-   LNG
3-EEDI: Energy Efficiency Design Index
4- Lower Heating Value
5- Net calorific value
6- LOHC: liquid organic hydrogen carriers
7- Biomass
8- Bio-gass
9- Polymer electrolyte membrane
10- LHV: Lowest heat value
11- FTS: Fischer -Tropsch Synthesis
12- LOHCs: Liquid Organic Hydrogen Carriers
13- LiH
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پاسخگوی نیاز های تحقیقاتی و صنعتی 
جهان امروز

       ]  مهندس مهرداد محمودی   [                                           ] کارشناس ارشد و پژوهشگر علوم دریایی [                                     

 در سـال 1789 مارتین کالپروت، شـیمی دان آلمانی، 
عنصـری جدیـد را کشـف و با الهام از سـیاره اورانوس 
 1895 سـال  در  کـرد.  نام گـذاری  اورانیـوم  را  آن 
فیزیـک دان آلمانـی ویلهلـم رونتگـن با عبـور جریان 
الکتریکـی ولتـاژ بـاال از یـک لولـه شیشـه ای خـال، 
پرتـوی از ذرات یونیـزه را کشـف و آن را بـه نـام پرتو 
ایکـس نامیـد و اولیـن جایـزه نوبـل در فیزیـک را از 

آن خـود کرد. 
رشـته ای  عنـوان  بـه  هسـته ای  فیزیـک  تاریخچـه 
رادیواکتیویتـه  کشـف  بـا  اتمـی  فیزیـک  از  متمایـز 
توسـط هانری بکرل در سـال 1896 آغاز شـد. کشـف 
الکتـرون توسـط فیزیـک دان بریتانیایـی ژوزف جـان 
را  اتـم  تامپسـون در سـال 1897،  سـاختار درونـی 

آشـکارتر کـرد. 
شـیمی دانان  و  فیزیک دانـان  بعـد،  سـال های  در 
رادرفـورد  ارنسـت  پیرکـوری،  ماری کـوری،  به ویـژه 
و دیگـران در مـورد رادیـو اکتیویتـه به طـور گسـترده 
تحقیـق کردنـد. در آغـاز قـرن بیسـتم، فیزیک دانـان 
همچنیـن سـه نـوع تابـش منتشـر شـده از اتم هـا را 
گامـا  و  بتـا  آلفـا،  تابش هـای  را  آنهـا  و  شناسـایی 
و   1911 سـال  در  اتوهـان  آزمایش هـای  نامیدنـد. 
دادنـد کـه  نشـان  جیمـز چادویـک در سـال 1914 
طیـف فروپاشـی بتـا بـه جـای اینکه گسسـته باشـد، 
پیوسـته اسـت. بـه ایـن معنـا کـه الکتـرون ، بـه جای 
مقادیـر مجـزای انـرژی کـه در واپاشـی های گامـا و 
آلفا مشـاهده می شـود، بـا دامنـه ای از انرژی پیوسـته 
از اتـم منتشـر می شـود. در سـال 1903، جایـزه نوبل 
فیزیـک بـه طـور مشـترک بـه هانـری بکـرل بـرای 
کشـف رادیواکتیویتـه و ماری کـوری و پیرکوری برای 
تحقیقـات مرتبـط بـا رادیو اکتیویته اهدا شـد. ارنسـت 
رادرفـورد در سـال 1908 بـه خاطـر تحقیقاتـش در 
مـورد تجزیه عناصر و شـیمی مـواد رادیواکتیـو جایزه 

نوبـل شـیمی را دریافـت کـرد.
هـم ارزی  ایـده  اینشـتین  آلبـرت   ،1905 سـال  در 
جـرم و انـرژی را ارائـه کـرد. درحالی کـه تحقیقـات 
هانـری  توسـط  رادیواکتیویتـه  روی  بـر  دامنـه دار 
بکـرل و ماری کـوری پیـش از ایـن آغـاز شـده بـود، 
امـا توضیـح منبـع انـرژی رادیواکتیویتـه بایـد منتظـر 
کشـف ایـن بـود کـه هسـته اتـم از ذرات کوچک تـر 

یعنـی نوکلئون هـا تشـکیل شـده اسـت.
در سـال 1911، فردریـک سـودی کشـف کـرد کـه 
مختلـف  ایزوتوپ هـای  طبیعـی،  رادیواکتیـو  عناصـر 
)رادیونوکلئیدهـا( سـاختاری شـیمیایی یکسـان دارند. 
کـه  داد  نشـان  دهیوسـی  جـورج  سـال،  همـان  در 
این گونـه رادیونوکلئیدهـا در کاربـرد ردیابی ارزشـمند 
هسـتند، زیـرا مقادیر بسـیار جزئـی از آنهـا را می توان 
بـه آسـانی با ابزارهای سـاده شناسـایی کرد. در سـال 

1932 جیمـز چادویـک نوتـرون را کشـف کـرد.
فیزیکهستهای

فیزیـک هسـته ای رشـته ای از فیزیـک اسـت کـه به 
مطالعـه هسـته  های اتـم، ترکیبـات و برهم کنش های 
آنهـا و همچنین مطالعه سـایر اشـکال مواد هسـته ا ی 
می پـردازد. فیزیـک هسـته ا ی بـا فیزیـک اتمـی کـه 
اتـم را بـه عنـوان یـک واحد کل که شـامل هسـته و 
الکترون هـای آن هسـت مطالعه می کنـد، تفاوت دارد 

و رشـته ا ی مسـتقل است. 
اکتشـــافات در فیزیک هستــــه ای، کاربــــردهای 
فّنـاوری  و  علمـی  مختلـف  زمینه هـای  در  بسـیاری 
صلح آمیـز را بـه ارمغـان آورده انـد. از جملـه می تـوان 
از انـرژی هسـته ای، پیـش ران هسـته ای، نمک زدایی 
آب دریـا بـرای تأمین آب شـیرین، پزشـکی هسـته ای، 
ایزوتوپ هـای  مغناطیسـی،  رزونانـس  تصویربـرداری 
مهندسـی  در  یونـی  کاشـت  کشـاورزی،  و  صنعتـی 
مـواد و  تاریخ گـذاری رادیوکربـن در زمین شناسـی و 
باستان شناسـی نـام بـرد. فّناوری های کاربـرد فیزیک 
مهندسـی  رشـته  در  مـدرن،  جهـان  در  هسـته ای 
قـرار  توسـعه  و  تحقیـق  و  مطالعـه  مـورد  هسـته ای 
بنیادیـن  ذرات  فیزیـک  دیگـر،  ازسـوی  می گیرنـد. 
از فیزیـک هسـته ای ریشـه گرفتـه اسـت و ایـن دو 
رشـته علمـی معمـواًل در ارتبـاط نزدیـک بـا یکدیگر 
تدریـس می شـوند. همچنین در شـاخه علـوم فضایی، 
اخترفیزیـک هسـته ای علمـی بین رشـته ای از فیزیک 
واکنش هـای  کـه  اسـت  اخترفیزیـک  و  هسـته ای 
هسـته ا ی در اجـرام کیهانی و منشـأ ترکیبـات عناصر 
و ایزوتوپ هـا را در فضـا مـورد مطالعـه قـرار می دهد. 

انرژیهستهای
از   کـه  اسـت  انـرژی  از  شـکلی  هسـته ای  انـرژی 
هسـته اتـم کـه از پروتون هـا و نوترون هـا تشـکیل 

شـده، آزاد می شـود. ایـن منبـع انـرژی می توانـد بـه 
دو صـورت آزاد شـود. اول شـکافت1 هسـته ای زمانی 
رخ می دهـد که هسـته اتم به چند هسـته کوچک تــر 
تقسـیم شود و دوم همجوشـــی2 هسـته ای زمانی رخ 
می دهـد کـه چنـد هسـته بـا هـــم ترکیـب شـوند و 

هسـته بزرگ تـری را تشـکیل دهنـد. 
انـرژی هسـته ای کـه امـــروزه در سراســـر جهـان 
بـرای تولیـد الکتریسـیته اسـتفاده می شـود از طریـق 
شکافت هسـته ای اسـت، در حالی کـه فّنـاوری تولیـد 
برق از طریق هم جوشی هسـته ای کمــاکان در مرحله 

تحقیق و توسـعه اسـت.
در شکافت هستـــه ا ی، بـــا شـکافت یـک هستـــه 
سـنگین بـه هسـته های سـبک تر، نوتـرون و انـرژی 
آزاد می شـوند. بـه عنـوان مثـال، هنگامـی کـه یـک 
برخـورد   U235 اورانیـوم اتـم  بـه هسـته  نوتـرون 
می کنـد، هسـته اورانیـوم به یک هسـته باریـم و یک 
هسـته کریپتون و دو یا سـه نوترون تقسـیم می شـود. 
ایـن نوترون هـای اضافـی به دیگـر اتم هـای اورانیوم 
235 برخـورد می کننـد و آنهـا نیـز شـکافته شـده و 
در  بنابرایـن  می شـوند.  آزاد  بیشـتری  نوترون هـای 
ایجـاد  زنجیـره ای  واکنـش  یـک  ثانیـه،  از  کسـری 

می شـود.
هـر بـار کـه واکنـش شکافت هسـته ای رخ می دهـد، 
می شـود.  آزاد  تشعشـع  و  گرمـا  شـکل  بـه  انـرژی 
از  حاصلـه  گرمـای  هسـته ای،  نیـروگاه  یـک  در 
واکنش هـای شکافت هسـته ای بـه انرژی الکتریسـیته 

می شـود. تبدیـل 
استفادهصلحآمیزازفنّاوریهستهای

سـخنرانی مهـم رئیس جمهـور دوایت آیزنهـاور در 8 
دسـامبر 1953 در مجمـع عمومی سـازمان ملل متحد 
تحـت عنـوان » اتم بـرای صلـح«3، نقطـه عطفی در 
اسـتفاده صلح آمیـز از انرژی هسـته ای بـود و ضرورت 
بهره گیـری از آن بـرای آینـده بهتـر، بـرای اولیـن بار 
به طـور رسـمی و عمومـی مـورد تأکید قـرار گرفت. 

اولیـن نیـروگاه هسـته ای در مقیاس کوچـک صنعتی 
در سـال 1954 در شـهر اوبنینسـک4  واقـع در اتحـاد 
در  هسـته ای  نیـروگاه  اولیـن  و  شـوروی  جماهیـر 
مقیـاس بزرگ تجـاری به منظـور تولید الکتریسـته در 
منطقـه کامبریـا واقـع در شـمال غربـی انگلسـتان در 

انرژی
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سـال 1956 افتتاح شـد. 
درحال حاضـر، حـدود 10 درصـد از انرژی الکتریسـته 
می شـود.  تولیـد  فعـال  راکتـور   454 توسـط  جهـان 
غیرکربنـی  انـرژی  منبـع  دومیـن  هسـته ای  انـرژی 
تولیـد  درصـد   29 و  اسـت  برقابـی  انـرژی  از  پـس 
انـرژی الکتریسـته از منابـع بـا کربن پاییـن را به خود 

اختصـاص مـی دهـد. )شـکل 1(
تقریبـاً 50 راکتـور دیگـر نیز در دسـت سـاخت اسـت 
کـه حـدود معـادل 15درصـد ظرفیـت انـرژی موجود 

هسـته ای را تولیـد خواهنـد کرد.
مجموعـًا  هسـته ای  نیروگاه هـای   ،2020 سـال  در 
2553 تـراوات سـاعت بـرق در سراسـر جهـان تولیـد 
کردنـد. آمریـکا بـا 790، چیـن بـا 344 و فرانسـه بـا 
و  تـا سـوم  اول  رتبه هـای  در  تـراوات سـاعت   338
ایـران بـا 5/79 تـراوات سـاعت در رتبـه 28 جهانـی 

دارند.  قـرار 
226 راکتـور تحقیقاتـی نیـز در بیـش از 50 کشـور 
جهـان در حـال فعالیت هسـتند کـه عالوه بـر کاربرد 
و  پزشـکی  ایزوتوپ هـای  تولیـد  بـرای  تحقیقاتـی، 
صنعتـی و همچنیـن آمـوزش مـورد بهره بـرداری قرار 

می گیرنـد. 
 32 در  هسـته ای  نیروگاه هـای  کارکـرد  مجمـوع 
کشـور سراسـر جهـان از آغـاز تاکنـون، بالـغ بـر 18 
هـزار سـال تجربـه نیروگاهـی می شـود. در واقـع، از 
از  بسـیاری  منطقـه ای،  انتقـال  شـبکه های  طریـق 
کشـورها هـم کـه نیـروگاه هسـته ای ندارند تـا حدی 
بـه انـرژی هسـته ای وابسـته هسـتند. بـرای مثـال 
ایتالیـا و دانمـارک تقریبـًا 10 درصـد بـرق خـود را از 
انـرژی هسـته ای وارداتـی دریافـت می کننـد. زمانـی 
کـه صنعـت هسـته ای تجـاری در دهـه 60 میـالدی 

آغـاز شـد، مرزهـای روشـنی بیـن صنایـع هسـته ای 
بلـوک شـرق و غرب وجود داشـت. امـروزه حوزه های 
جداگانـه بلـوک آمریـکا و شـوروی دیگـر معنـا ندارد 
پیونـد  بین المللـی  تجـارت  بـا  هسـته ای  صنعـت  و 
خـورده اسـت. راکتـوری کـه امـروزه در آسـیا در حال 
سـاخت اسـت، ممکـن اسـت دارای قطعاتی باشـد که 
از کره جنوبـی، کانـادا، ژاپـن، فرانسـه، آلمـان، روسـیه 
و سـایر کشـورها تأمیـن می شـوند. در چرخـه تأمیـن 
سـوخت هسـته ای نیز، مواد کانـی اورانیوم از اسـترالیا 
و یـا نامیبیـا تأمیـن و در فرانسـه فـراوری و در هلنـد 
در  راکتـوری  سـوخت  بـرای  سـپس  و  شـده  غنـی 
امـارات متحـده عربی، به آن کشـور ارسـال می شـود. 
متعاقبـًا، در بریتانیا پسـماند سـوخت مصرفـی بازیافت 
و در کره جنوبـی مجـدداً بـه سـوخت هسـته ای تبدیل  

می گـردد. 
13کشـور حداقـل یک چهارم بـرق خود را با اسـتفاده 
از انـرژی هسـته ای در سـال 2020 تولیـد کردنـد. از 
نظـر سـهم انـرژی هسـته ای در تولیـد بـرق فرانسـه 
حـدود سـه چهـارم؛ کره جنوبـی، مجارسـتان، بلژیک، 
یـک  فنالنـد، جمهوری چـک  بلغارسـتان،  اسـلوونی، 
و روسـیه  رومانـی  اسـپانیا،  بریتانیـا،  آمریـکا،  سـوم؛ 
حـدود یـک پنجـم و اسـلواکی و اوکرایـن بیـش از 
50 درصـد بـرق مصرفـی خـود را از انرژی هسـته ای 

می کننـد.  تأمیـن 
آژانسبینالمللیانرژیهستهای

آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی )IAEA( بـه عنوان 
سـازمانی خودمختـار در 29 جـوالی 1957 تأسـیس 
شـد. اگرچـه طبـق اساسـنامه آن، سـازمانی مسـتقل 
اسـت امـا بـه مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحد و 

شـورای امنیـت گـزارش می دهد.

امـروزه  کـه  هسـته ای  انـرژی 
در سراسـر جهـان بـرای تولیـد 
می شـود  اسـتفاده  الکتریسـیته 
از طریق شکافت هسـته ای اسـت، 
در حالی کـه فّنـاوری تولیـد برق 
همجوشی هسـته ای  طریـق  از 
و  تحقیـق  مرحلـه  در  کمـاکان 

اسـت. توسـعه 
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ایـن آژانـس، سـازمان جهانـی اسـت کـه بـه دنبـال 
اسـتفاده  بـرای  فنـی  و  علمـی  همـکاری  و  ترویـج 
صلح آمیـز از انـرژی هسـته ای و جلوگیری از اسـتفاده 
سـاخت  جملـه  از  نظامـی  کاربـرد  هـر  بـرای  آن  از 
آژانـس  برنامه هـای  اسـت.  هسـته ای  سـالح های 
هسـته ای  فیزیـک  صلح آمیـز  کاربردهـای  توسـعه 
می کنـد،  تشـویق  را  انـرژی هسـته ای  و  فّنـاوری  و 
سوء اسـتفاده  بـرای  را  بین المللـی  تضمین هـای 
نکـردن از فّنـاوری و مـواد هسـته ای ارائـه می کنـد و 
ایمنـی هسـته ای از جملـه حفاظـت در برابـر تشعشـع 
همچنیـن  و  هسـته ای  مـواد  نشـت  از  جلوگیـری  و 
اسـتانداردهای امنیـت هسـته ای و اجرای آنهـا را ارتقا 

می دهـد.
دفتـر مرکـزی آژانـس بین المللی انـرژی اتمی در وین 
اسـت و دو دفتـر پادمان منطقـه ای در تورنتو و توکیو، 
نیویـورک و ژنـو و همچنیـن  ارتباطـی در  دو دفتـر 
سـیبرزدورف  در  تحقیقاتـی  مراکـز  و  آزمایشـگاه ها 

اتریـش، موناکـو و تریسـت ایتالیـا دارد. 
به طورخالصـه، ماموریـت آژانـس بین المللـی انـرژی 

اتمـی چنیـن برشـمرده می شـود:
	 دسـتورالعمل های و  اسـتانداردها  آژانـس 

بین المللـی را بـرای اسـتفاده امـن و مطمئـن از 
انـرژی هسـته ای به منظـور حفاظـت از انسـان و 

می کنـد. ترویـج  و  تدویـن  محیط زیسـت 
	 ،آژانـس با ارائه پشـتیبانی فنـی و مدیریت دانش

از برنامه های هسـته ای موجود و در حال توسـعه 
در سراسـر جهـان حمایت می کند.

	 آژانـس بـه کشـورهایی کـه می خواهنـد برنامـه
انـرژی هسـته ای را توسـعه دهنـد و همچنین به 
کشـورهایی کـه قصـد دارنـد برنامـه ای را از رده 
خـارج کننـد، راهنمایـی تخصصـی و فنـی ارائـه 

می کنـد. 
	 فعالیت هـای و  پادمان هـا  طریـق  از  آژانـس 

راسـتی آزمایی خـود، بـر عـدم انحـراف اسـتفاده 
کاربردهـای  از  هسـته ای  فّنـاوری  و  مـواد  از 

می کنـد. نظـارت  صلح آمیـز 
	 آژانـس رهبـری  بـه  مشـاوره ای  خدمـات 

و  پروتکل هـا  اتمـی؛  انـرژی  بین المللـی 
دسـتورالعمل های مرتبـط با فعالیت امـن و بهینه 
در مسـیر تولیـد انـرژی هسـته ای، از اسـتخراج 
و  تعمیـرات  و  نگهـداری  سـاخت،  تـا  اورانیـوم 
همچنیـن از کار انداختـن نیروگاه های هسـته ای 
قدیمـی و مدیریـت پسـماندهای هسـته ای را در 

می گیـرد. بـر 
	 آژانـس ذخایـر اورانیـوم بـا غنـای پاییـن را در

راه حـــل  کـه  می کنـد  اداره  قزاقسـتان  کشـور 
مناسـبی بـرای تأمیـن اورانیـوم بـا غنـای پایین 

می شـود. شـمرده  صلح آمیـز  مصـارف  بـرای 
راکتورهایتحقیقاتی

بسـیاری از راکتورهای هسـته ای جهان برای تحقیق، 

راکتورهـا هنـوز از اورانیوم با غنای 93 درصد اسـتفاده 
می کننـد. همچنیـن قلـب یـک راکتـور تحقیقاتـی به 
دلیـل دارا بـودن چگالـی تـوان بسـیار بـاال، نیازمنـد 

طراحـی خاصی اسـت. 
همـکاری  بـا  تحقیقاتـی  راکتورهـای  از  بسـیاری 
و  می گیرنـد  قـرار  بهره بـرداری  مـورد  بین المللـی 
محصـوالت رادیـو ایزوتوپـی آنها در سـطح بین المللی 

می شـوند.  مبادلـه 
رادیوایزوتوپ

ایزوتوپ هـا انـواع یـک عنصـر شـیمیایی بـا آرایـش 
و عـدد اتمـی یکسـان در جـدول تناوبـی هسـتند که 
فقـط از نظـر عـدد جرمـی و تعـداد نوتـرون متفـاوت 
از  ایزوتـوپ  دو  هسـته های  در  بنابرایـن  می باشـند. 
تعـداد  امـا  یکسـان  پروتون هـا  تعـداد  عنصـر،  یـک 
ایزوتوپ هـا  از  برخـی  هسـتند.  متفـاوت  نوترون هـا 
پایدارانـد زیـرا در طـول زمـان تغییر نمی کننـد. برخی 
دیگـر ناپایـدار یـا رادیواکتیـو می باشـند، زیـرا هسـته 
آنهـا در طـول زمـان از طریـق از دسـت دادن ذرات 
آلفـا و بتـا دسـتخوش تغییـرات می شـود. ویژگی های 
اتم هـای در حـال فروپاشـی طبیعی، معروف بـه رادیو 
ایزوتوپ هـا، باعـث شـده تـا کاربردهـای بسـیاری در 
عرصه هـای گوناگـون جهـان مـدرن داشـته باشـند.

پزشکیهستهای
پزشـکی هسـته ای بخش هایـی در پزشـکی از جملـه 
تصویربـرداری، فیـــزیک پزشـکی و پرتونــــگاری 
مولکولـی را در برمی گیـرد و از خواص مواد هسـته ای 
درمـان  و  تشـخیص  بـرای  ایزوتوپ هـا  رادیـو  و 
بیماری هـا اسـتفاده می کند. داروسـازی هسـته ای نیز 
بـه این شـاخه از علـوم پایه پزشـکی کمـک می کند.
ویژگی  هـای واپاشـی طبیعـی عناصـر رادیواکتیـو یـا  
رادیـو ایزوتوپ هـا، کاربردهـای بسـیاری در زندگـی 

امـروزی بشـر دارند.
پزشـکی هسـته ای توانایی ارائه  اطالعـات تصویری از 
فرایندهـا و عملکردهـای متابولیکـی بـدن را در اختیار 
بخـش بهداشـت و درمـان قـرار می دهـد. این درحالی 
اسـت کـه دیگـر روش هـای تصویربـرداری همچـون 
سی تی اسـکن و ام  آرآی، عمومـًا اطالعـات سـاختاری 

آمـوزش، آزمایش مـواد و تولیـد رادیوایزوتوپ ها برای 
بخش های پزشـکی و صنعـت مورد بهره بـرداری قرار 
می گیرنـد و اساسـًا کارخانه هـای نوترونـی محسـوب 

می شـوند. 
از نظـر ابعـاد، راکتورهـای تحقیقاتی بسـیار کوچک تر 
از نیـروگاه هسـته ای و پیـش ران هسـته ای دریایـی 
هسـتند و اکثـراً در مراکـز علمـی و دانشـگاه ها مـورد 
اسـتفاده قـرار می گیرند. تعـداد 226 راکتـور تحقیقاتی 
در 53 کشـور جهـان فعالنـد. از نظـر تعداد، روسـیه با 
52 و آمریـکا بـا 50 راکتـور تحقیقاتـی در مقام هـای 
اول و دوم و ایـران بـا چهـار راکتور در مقـام دهم قرار 
دارنـد. برخـی از آنهـا با سـوخت اورانیوم بـا غنای باال 
کار می کننـد امـا کشـورهای جهان و  نظـام بین الملل 
تـالش خـود را  بـر جایگزین کردن سـوخت بـا غنای 

پاییـن و کیفیـت باالتر متمرکـز کرده اند. 
گسـترده ای  طیـف  شـامل  تحقیقاتـی  راکتورهـای 
و  و تجاری انـد  راکتورهـای هسـته ای غیرنظامـی  از 
عمومـًا بـرای تولیـد نیـرو اسـتفاده نمی شـوند. هـدف 
تهیـه  تحقیقاتـی  راکتورهـای  به کارگیـری  از  اصلـی 
منبـع نوترونـی بـرای تحقیقـات و مصـارف پزشـکی، 
صنعتـی و کشـاورزی اسـت. پرتـو نوترونـی، خروجی 
اصلـی یـک راکتـور تحقیقاتی اسـت و ایـن راکتورها 
متفاوتـی  ویژگی هـای  طراحی شـان  نـوع  بـه  بسـته 
دارنـد. آنهـا نسـبت بـه راکتورهـای قـدرت کـه برای 
تولیـد بـرق، گرمـا و یا پیش رانش اسـتفاده می شـوند، 
تحقیقاتـی  راکتـور  یـک  واقـع  در  کوچـک هسـتند. 
مصرف کننـده خالـص انـرژی اسـت. تـوان متعـارف 
یـک راکتـور تحقیقاتی در حـدود 100 مگاوات اسـت 
و ایـن بسـیار کمتـر از یـک نیـروگاه هسـته ای 3000 
مگاواتـی اسـت. تـوان کل  مجموع راکتـور تحقیقاتی 
جهـان کمی بیـش از 3000 مگاوات برآورد می شـود.
از  سـاده تر  تحقیقاتـی  راکتورهـای  طراحـی  نظـر  از 
راکتورهـای قـدرت هسـتند، در دماهـای پایین تـر کار 
دارنـد،  نیـاز  کمتـری  بسـیار  سـوخت  بـه  می کننـد، 
پسـماند هسـته ای بسـیار کمتـری برجـای می گذارند 
 20 غنـای  بـا   U -  235 اورانیـوم  آنهـا  سـوخت  و 
درصـد اسـت، اگرچـه برخـی از انـواع قدیمی تـر ایـن 
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و آناتومیـک را ارائـه می کننـد. 
اسـتفاده از پرتوهـا و رادیـو ایزوتوپ هـا در پزشـکی 
به ویـژه بـرای تشـخیص و درمـان، کامـاًل شـناخته 
کشـورهای  در  سـاله  هـر  اسـت.  معمـول  و  شـده 
خدمـات  از  نفـر   50 هـر  از  نفـر  یـک  توسـعه یافته، 
پزشـکی تشـخیصی هسـته ای بهره منـد می شـود. از 
سـوی دیگـر، فراوانـی درمـان بـا رادیـو ایزوتوپ هـا 

حـدوداً یـک دهـم  خدمـات تشـخیصی اسـت.
در پزشـکی هسـته ای، پرتوهـا بـرای ارائـه اطالعـات 
در مـورد عملکـرد اندام هـای خـاص یـک بیمـار و یـا 
بـرای درمـان بیمـاری مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند. 
اطالعـات  از  می تواننـد  پزشـکان  مـوارد،  بیشـتر  در 
حاصلـه، به  سـرعت نـوع بیمـاری را تشـخیص دهند. 
اختـالالت در عملکـرد تیروئیـد، اسـتخوان ها، قلـب، 
کبـد و بسـیاری از اندام هـای دیگـر بـا پرتونـگاری به 

راحتـی قابل تشـخیص هسـتند.
در پرتودرمانـی، درمـان برخـی بیماری هـا و از بیـن 
بـردن بافت هـای سـرطانی بـا اسـتفاده از پرتوهـای 
نافـذ ماننـد: پرتوهـای ایکـس و امواج آلفا،  بتـا و گاما 
امکان پذیـر اسـت. دسـتاورد علمـی پنج برنـده جایزه 
نوبـل بـه کاربـرد ردیاب هـای رادیواکتیـو در پزشـکی 

ارتباط داشـته اسـت. 
بیـش از 10 هـزار بیمارسـتان در سراسـر جهـان از 
و  می کننـد  اسـتفاده  پزشـکی  در  ایزوتوپ هـا  رادیـو 
حـدوداً 90 درصـد از روندهـای پزشـکی هسـته ای به 
تشـخیص بیمـاری مربوط می شـوند. رایج تریـن رادیو 
ایزوتـوپ مورد اسـتفاده در تشـخیص، تکنسـیوم-99 
تشـخیصی  رونـد  میلیـون   40 حـدود  بـا   )Tc�99(
در سـال اسـت کـه حـدود 80 درصـد از کل اقدامـات 
اسـکن های  درصـد   85 و  هسـته ای  پزشـکی 
تشـخیصی در پزشـکی هسـته ای در سراسـر جهان را 

دربرمی گیـرد. 
میـزان فراوانـی روندهـای تشـخیصی و درمانـی در 
کشـور آمریـکا 20 میلیـون و در کشـورهای اروپایـی 
12 میلیـون مـورد در سـال اسـت. اسـتفاده از رادیـو 
داروهـای تشـخیصی سـاالنه بیش از 10 درصد رشـد 
داشـته اسـت. اسـتریل کـردن تجهیزات پزشـکی نیز 
یکی دیگـر از کاربردهای مهم رادیو ایزوتوپ هاسـت.

کاربردرادیوایزوتوپهادرصنعت
در علـم و صنعـت، از رادیـو ایزوتوپ ها بـه روش های 
مختلفـی بـرای بهبـود بهـره وری و در برخـی مـوارد 
بـرای گـردآوری اطالعاتـی اسـتفاده می شـود کـه از 

هیـچ راه دیگـری نمی تـوان بـه دسـت آورد.
منابـع رادیواکتیـو در رادیوگرافی صنعتـی، کاربردهای 
مهمـی در ردیابـی، بازرسـی، اندازه گیـری و آنالیز مواد 

دارند.  معدنی 
ردیابهایصنعتی 

در بخـش تولیـدات صنعتـی، از رادیـو ایزوتوپ هـا بـه 
عنـوان ردیـاب بـرای نظـارت بـر جریـان سـیاالت، 
فیلتراسـیون، نشـت یابی، اندازه گیـری سـایش موتـور 
و خوردگـی تجهیـزات اسـتفاده می شـوند. بـا افزودن 
مقادیـر کمـی از مـواد رادیواکتیـو بـا نیمه عمـر کوتاه 
مختلـف،  فرایندهـای  در  اسـتفاده  مـورد  مـواد  بـه 
می تـوان اختـالط و سـرعت جریـان طیف وسـیعی از 
مـواد از جملـه مایعـات، پودرهـا و گازهـا را مطالعـه و 

محـل نشـتی را تعییـن کـرد. 
رادیـو ردیاب هـا همچنیـن بـه طـور گسـترده بـرای 
در  ناکارآمـدی  علـل  و شناسـایی  فرایندهـا  بررسـی 
به ویـژه  آنهـا  می شـوند.  اسـتفاده  صنعـت  بخـش 
فراینـد  بهینه سـازی  در مـواردی مفیـد هسـتند کـه 
کاربـرد  باشـد.  داشـته  اقتصـادی  مزایـای  می توانـد 
بـرای  نیـز  گاز  و  نفـت  ردیاب هـا در صنعـت  رادیـو 
تعییـن وسـعت میادیـن و تخمیـن ذخائـر قابـل توجه 

است. 
بازرسیصنعتی 

و  فلـزی  قطعـات  بازرسـی  بـرای  رادیواکتیـو  مـواد 
صنایـع  از  وسـیعی  طیـف  در  جـوش  یکپارچگـی 
اسـتفاده می شـوند. در رادیوگرافـی صنعتـی گامـا، از 
قـدرت نفـوذ پرتـو گامـا در مـواد اسـتفاده می شـود. 
اشـعه گامـا هرگونـه نقـص در قطعـات ریخته گـری 
فلـز یـا اتصـاالت جوشـکاری را نشـان می دهـد. این 
تکنیـک امکان بررسـی اجـزای حیاتـی از نظر نواقص 
و عیـوب داخلـی تجهیـزات و محصـوالت صنعتـی را 
بـدون آسـیب و یـا تخریب فراهـم مـی آورد. بنابراین، 
آزمایـش غیرمخـرب5 بـا رادیوگرافـی گامـا به منظـور 
تأییـد یکپارچگـی بتـن، جوشـکاری مخازن سـیاالت 

در  هسـته ای  نیـروگاه  اولیـن 
مقیـاس کوچک صنعتی در سـال 
1954 در شـهر اوبنینسـک  واقع 
و  شـوروی  جماهیـر  اتحـاد  در 
در  هسـته ای  نیـروگاه  اولیـن 
مقیـاس بزرگ تجـاری به منظور 
منطقـه  در  الکتریسـته  تولیـد 
کامبریـا واقـع در شـمال غربـی 
انگلسـتان در سـال 1956 افتتاح 

شد. 
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و  خطـوط لولـه و دیگـر بخش هـای صنایع سـنگین، 
روشـی مؤثـر و اقتصادی اسـت.

از  کشـورها  از  بسـیاری  صنعتـی،  کاربـرد  ورای  در 
ابتـکار ســـازمان بین المللـی انـــرژی اتمـی بـرای 
تسـت غیرمخـرب بـا بهره گیـری از رادیوگرافـی گاما 
سـازه های سـاختمانی  بازرسـی  و  بررسـی  به منظـور 
پـس از بـروز بالیـای طبیعـی نظیـر زلزلـه حمایـت 

کرده انـد. 
ابزاراندازهگیری 

منابـع  حـاوی  اندازه گیـری  ابزارهـای  یـا  گیج هـا 
کـه  صنایعـی  تمـام  در  گامـا(  )معمـواًل  رادیواکتیـو 
جامـدات  و  مایعـات  گازهـا،  سـطوح  اندازه گیـری 
اهمیـت دارنـد، بـه طور گسـترده مـورد اسـتفاده قرار 
می گیرنـد. آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی تخمیـن 
می زنـد کـه چنـد صد هـزار دسـتگاه از این دسـت در 

بخـش صنعـت در سراسـر جهـان فعالنـد. 
گیج هـای هسـته ای در واقـع ابزارهـای اندازه گیـری 
تابـش  میـزان  و  یونیزه کننـده هسـتند  پرتوهـای  بـا 
منبـع رادیـو اکتیـوی کـه در مـواد جذب شـده اسـت، 
اندازه گیـری می کننـد. ایـن گونـه گیج هـا در جایـی 
مـواد خورنـده،  یـا  فشـار  گرمـا،  کـه  دارنـد  کاربـرد 
اسـتفاده از گیج هـای تمـاس مسـتقیم را غیرممکـن 
یـا دشـوار می کنـد. قابلیـت اسـتفاده از ایزوتوپ هـای 
رادیویـی بـرای اندازه گیـری دقیـق ضخامـت، کاربرد 

گسـترده ای در صنعـت تولیـد انـواع ورق دارد. 
بـا ابزارهـای اندازه گیـری هسـته ای، اندازه گیری ها را 
می تـوان بـدون تمـاس فیزیکـی بـا مواد یـا محصول 
محیـط  اینکـه  ضمـن  داد.  انجـام  بررسـی،  مـورد 
دسترسـی گسـترش یافتـه و زمـان بازرسـی کاهـش 
می یابـد. بنابرایـن در این روش نسـبت سـود به هزینه 

بسـیار مطلوب اسـت. 
تاریخگذاریکربنی 

تاریخ گـذاری رادیوکربـن روشـی بـرای تعییـن سـن 
یـک جسـم حـاوی مـواد آلـی بـا اسـتفاده از خـواص 
کاربـرد  کـه  اسـت   14 کربـن  ایزوتـوپ  رادیواکتیـو 
فراوانی در زمین شناسـی، هیدرولوژی، دیرین شناسـی، 
رسوب شناسـی، اقلیم شناسـی باسـتانی، انسان شناسـی 

دارد. باستان شناسـی  و 
اکتشلافات در هسلتهای فنّلاوری کاربلرد

فضایلی 
ایزوتـوپ  رادیـو  انـرژی  منابـع   ،1961 سـال  از 
تأمین کننـده مهـم انـرژی در فضـا بوده انـد. سـازمان 
ملـل متحـد دفتـری بـرای امور فضـای مـاورای جو6  
از  صلح آمیـز  اسـتفاده  کمیتـه  تصمیمـات  کـه  دارد 
فضـای مـاورای جـو7  را کـه در سـال 1959 تأسـیس 
شـد و اکنون 71 کشـور عضو  دارد، اجرا می کند. این 
دفتـر تأییـد می کنـد کـه بـرای برخـی از مأموریت ها 
در فضـا،  منابـع انـرژی هسـته ای به دلیـل کم حجـم 
کامـاًل  ویژگی هـا  سـایر  و  طوالنـی  عمـر  بـودن، 

مناسـب و یـا حتـی ضروری انـد و اسـتفاده از منابـع 
انـرژی هسـته ای در فضـا بایـد بـر روی کاربردهایـی 
متمرکـز شـود کـه مرتبـط بـا مزیت هـای خـاص این 
اصـول  از  مجموعـه ای  نتیجـه،  در  هسـتند.  منابـع 
فنـی را بـا هـدف تولیـد نیـروی الکتریسـیته در درون 
سـفاین فضایـی بـرای کاربردهـای بـه غیـر از نیروی 
پیش¬رانـش از جملـه سـامانه های رادیـو ایزوتوپی و 

راکتـور شـکافت هسـته ای  پیشـنهاد می کنـد. 
ژنراتورهـای ترموالکتریـک رادیوایزوتوپی8  اصلی ترین 
منابـع نیـرو در مأموریت های فضایی کشـور آمریکا از 
سـال 1961 بوده انـد. در سـفاین فضایـی و ماهواره ها 
و کاوشـگرها؛ ایـن ژنراتورهـا گرمـای تولیـد شـده در 
اثـر واپاشـی پلوتونیـوم-238 را به نیروی الکتریسـیته 
وویجـر،  فضایـی  کاوشـگرهای  می کننـد.  تبدیـل 
مأموریـت کاسـینی بـه زحـل، ماموریـت گالیلـه بـه 
مشـتری و ماموریـت نیـو هورایـزن بـه پلوتـو همگی 
توسـط ژنراتورهـای ترموالکتریـک رادیوایزوتوپی نیرو 
می گیرنـد. مریـخ نوردهـای اسـپریت و آپورچونیتی از 
ترکیبـی از پنل هـای خورشـیدی بـرای تولیـد بـرق و 
همچنیـن ژنراتورهـای ترمو الکتریـک رادیوایزوتوپـی 
مریخ نـورد  کرده انـد.  اسـتفاده  گرمـا  تولیـد  بـرای 
کنجـکاوی، بسـیار بزرگ تـر اسـت و از ایـن ژنراتورها 
بـرای گرمـا و بـرق اسـتفاده می کنـد زیـرا پنل هـای 

خورشـیدی قـادر بـه تأمیـن بـرق کافی نیسـتند.
پیش رانهستهایدرصنعتکشتیرانی 

بـر اسـاس چهارمیـن مطالعـه تفصیلی انتشـارگازهای 
سـال 2020، سـهم  صنعـت  در   IMO گلخانـه ای
از  ماهیگیـری(  داخلـی،  )بین المللــــی،  کشـتیرانی 
انتشـار گازهـای گلخانـــــه ای در سـال 2018 بالـغ 
از  ایـن گازهـا،  انتشــــار  بـر 2/89 درصـد بـوده و 
جملـه دی اکسـیدکربن، متـان و اکسـید نیتـروژن در 
سـال  در  ُتـن  میلیـون   977 از  دریایـی  حمل و نقـل 
2012 بـه یـک میلیـارد و 76 میلیـون ُتـن در سـال 
2018 افزایـش یافته اسـت. سـازمان IMO متعهد به 
کاهـش انتشـار گازهای گلخانه ای اسـت و بـه عنوان 
یـک ضرورت فـوری قصـد دارد در میان مـدت آنها را 

از کشـتیرانی بین المللـی حـذف کنـد.
چشـم انداز اسـتراتژی اولیـه سـازمان IMO در مـورد 
کاهش انتشـار گازهـای گلخانه ای از کشـتی ها که در 
ماه آوریل 2018 تصویب شـد، دارای دو سـطح است.
1( کاهـش انتشـار اکسـیدکربن بـه میـزان 40 درصد 
تـا سـال 2030 و 70 درصد تا سـال 2050 نسـبت به 

2008؛ سال 
میـزان  بـه  گلخانـه ای  گازهـای  انتشـار  کاهـش   )2
50 درصـد تـا سـال 2050 نسـبت بـه سـال 2008 و 
هم زمـان پیگیـری تالش هـا بـرای حذف کامـل آنها 
بـرای دسـتیابی بـه کاهـش انتشـار دی اکسـیدکربن 

منطبـق بـا اهـداف توافق نامـه پاریـس.
از سـوی دیگـر، سـازمان IMO موضعـی قـوی در 

مجملللللوعکارکلردنیروگاههای
هسلتهایدر32کشلورسراسلر
جهلانازآغلازتاکنلون،باللغبلر
18هلزارسلالتجربلهنیروگاهی
میشود.درواقلللع،ازطللللریق
شلبکههایانتقلللللالمنطقهای،
کله هلم کشلورها از بسلیاری
تلا ندارنلد هسلتهای نیلروگاه
حدیبهانرژیهسلتهایوابسلته

. هستند
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برابـر انتشـار اکسـید سـولفور اتخـاذ و دسـتورالعمل 
آن  انتشـار  کـردن  محـدود  بـرای  را   2020  IMO
ایـن  بـر اسـاس  ابـالغ کـرد.  در اول ژانویـه 2020 
دسـتورالعمل، همـه کشـتی ها بایـد بـه یـک سـوخت 
جایگزیـن کـه حـاوی کمتـر از 0/5 درصـد سـولفور 

اسـت، روی آورنـد.
انـرژی هسـته ای به ویـژه بـرای کشـتی هایی کـه نیاز 
بـه حضـور طوالنی مدت بـدون سـوخت گیری در دریا 
دارنـد یـا بـرای پیش رانه هـای قدرتمنـد زیردریایـی 
پیش رانـش  نیـروی  درحال حاضـر،  اسـت.  مناسـب 
بیـش از 160 شـناور در بخـش نظامـی و همچنیـن 
یخ شـکن های مسـیرهای دریایـی در مـدار قطبـی از 

راکتـور هسـته ای کوچـک تأمیـن می شـود.
بـا نگرش به محدودیت های  اسـتفاده از سـوخت های 
فسـیلی در حمل ونقـل دریایـی، پـاک بـودن انـرژی 
هسـته ای از نظر انتشـار گازهـای گلخانه ای و سـابقه 
مطلـوب ناوهـا و زیردریایی های هسـته ای و همچنین 
بـه  توجـه  ایمنـی،  نظـر  از  هسـته ای  یخ شـکن های 
حمل ونقـل  بخـش  در  هسـته ای  پیـش ران  نیـروی 
دریایـی و همچنیـن اسـتفاده از انرژی هسـته ای برای 
تولیـد هیـدروژن بـرای  سـوخت کشـتی های سـبز، 

است.  شـده  جلب 
حمل و نقـل  جهانـی  مؤسسـه   ،2021 سـال  اواسـط 

هسـته ای9 راه انـدازی کارگـروه کاربردهـای دریایـی 
توسـعه  و  بحـث  بـرای  را  هسـته ای  پیـش ران  و 
به کارگیـری  به منظـور  قانون گـذاری  چارچوب هـای 
راکتورهـای نسـل بعـدی در دریـا اعـالم کـرد کـه 
موضوعاتـی همچـون پیـش ران هسـته ای در بخـش 
حمل ونقـل تجـاری، نیروگاه هـای هسـته ای شـناور، 
تولیـد  بـرای  دریایـی  کوچـک  مـدوالر  راکتورهـای 
هیـدروژن و همچنیـن حمل و نقل دریایـی راکتورهای 
مـدوالر بـه مناطـق مختلـف جهـان از جملـه مناطق 

قطبـی را در بـر می گیـرد. 

پی نوشت:
 1- Fission
2 - Fussion
3- Atoms for Peace
4 – Obninsk
5 - Nondestructive Testing (NDT)
6 - United Nations Office for Outer Space 
Affairs (UNOOSA)
7 - Committee on the Peaceful Uses of Outer 
Space
8 - Radioisotope Thermoelectric Generators 
( RTG)
9 -World Nuclear Transport Institute

10- Small modular reactor
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نکاتی پیرامون وضعیت تدارک 
سوخت کشتی های ناوگان ملی

       ] مهندس عبدالرضا محبی [                                           ] معاون توسعه ناوگان کشتیرانی  جمهوری اسامی ایران [                                     

درحال حاضـر بـر اسـاس الزامـات بین المللـی و ملـی، 
سـه نـوع اصلی سـوخت بـر روی کشـتی های نـاوگان 
کشـتیرانی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد کـه عبارتند از: 
1- سـوخت سـنگین کم سـولفور ) VLSHFO( بـا 

محتـوای سـولفور حداکثـر 0/5 درصد؛
2- سـوخت دیـزل کم سـولفور ) VLSMGO( بـا 

محتـوای سـولفور حداکثـر 0/5 درصـد؛
3- سـوخت دیزل آلتـرا ) ULSMGO(  با محتوای 

سـولفور حداکثر 0/1 درصد.
 از بین سـوخت های مذکور، حدود 90 درصد را سـوخت 
سـنگین کم سـولفور و 10 درصـد را مجموعـاً سـوخت 
دیـزل آلتـرا و دیـزل کم سـولفور تشـکیل می دهنـد.

صـورت  گسـترده  تالش هـای  و  مؤثـر  اقدامـات  بـا 
سـوخت  کامـل  تأمیـن  امـکان  هم اکنـون  گرفتـه، 
کم سـولفور مـورد نیـاز نـاوگان کشـتیرانی جمهـوری 
اسـالمی ایـران از داخـل کشـور فراهـم شـده و کلیـه 
کشـتی های نـاوگان کـه طـی سـفر بـه بنـادر ایـران 

مراجعـه می کننـد بـه میـزان نیـاز و درخواسـت، ایـن 
سـوخت را دریافت می کنند. سـوخت دیزل کم سـولفور 
) بـا محتـوای سـولفور زیـر 0/5 درصـد( نیـز تمامـاً در 
ایـران تولیـد شـده و قابل تأمیـن اسـت و هم اکنون به 

می شـود. تـدارک  نـاوگان  کشـتی های 
در خصـوص سـوخت دیـزل آلتـرا کـه تاکنـون بـرای 
دریافت آن کشـتی های نـاوگان به بنادر خارجی مراجعه 
می کردنـد، امـکان تدارک در ایران فراهم شـده اسـت. 
در همیـن رابطـه تالش هـای زیـادی صـورت گرفته و 
ادامـه دارد. بـه ایـن منظـور که سـوخت مذکـور نیز در 
داخل کشـور تولید شـود. درحال حاضر تنهـا تولید کننده 
داخلی سـوخت سـنگین کم سـولفور )مطابق بـا الزامات 
2020 (، پاالیشـگاه امام خمینی شـازند اراک اسـت که 
بـه میـزان نیـاز کامـل کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی 
ایـران و شـرکت ملـی نفتکش ایـران، سـوخت مذکور 
را در اختیـار می گـذارد و وجود چنین ظرفیت ارزشـمند 
و حیاتـی در داخـل کشـور، مایـه مباهـات و دلگرمـی 

اسـت. بـا این حـال تولیـد چنیـن محصولـی در مرکـز 
کشـور بـه جهت انتقال سـوخت بـه بنادر، هـم از نقطه 
نظـر هزینه و هم زمـان انتقال، مشـکالتی را به همراه 
دارد. نیـاز به تولید سـوخت مورد اشـاره در بنادر جنوبی 
کشـور و نیز افزایش تعـداد مجموعه های تولید مشـابه 

ضـروری و اجتناب ناپذیـر می باشـد.

بـا اقدامـات مؤثـر و تاش های 
گرفتـه،  صـورت  گسـترده 
هم اکنـون امـکان تأمیـن کامـل 
سوخت کم سـولفور مورد نیاز 
نـاوگان کشـتیرانی جمهـوری 
اسـامی ایـران از داخل کشـور 

فراهـم شـده  اسـت.

انرژی
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منابعتجدیدپذیرجایگزینسوختهایفسیلی

اندیشه جهانی برای نجات زمین
از گازهای گلخانه ای

 ] مهندس علیرضا فرخنده* [      

گرمایـش زمیـن بـا ذوب شـدن کم سـابقه کوه هـای 
یخـی در قطـب و تغییـرات اقلیمـی ناشـی از گازهـای 
گلخانـه ای دیگـر دغدغـه صرفاً خواص نیسـت بلکه به 
نگرانـی مـردم کوچه و بـازار در اقصی نقـاط دنیا تبدیل 

است.  شـده 
نفـت و دیگـر سـوخت های فسـیلی، بـه علـت وفـور و 
تحصیـل آسـان تر یکـی از اصلی ترین عوامل پیشـرفت 
صنعـت و تمـدن بشـری به شـمار می آیند. با پیشـرفت 
تکنولـوژی و نیـاز روزافزون بشـر به انـرژی و همچنین 
دنیـا  در سراسـر  محیط زیسـتی، کشـورها  بحث هـای 
انرژی هـای  در حـال تحقیـق و توسـعه سـوخت ها و 
نـو و تجدید پذیـر می باشـند. انـرژی تجدیدپذیـر1 بـه 
انرژی هایـی گفتـه می شـود کـه از منابـع تجدیدپذیـر 
به دسـت می آینـد کـه در مـدت کوتاهی به طـور طبیعی 
دوبـاره جایگزین می شـوند. این گونه از منبـع انرژی در 
برابر سـوخت های فسـیلی قـرار دارند کـه زمان مصرف 
آنهـا بسـیار کوتاه  تـر از زمـان طوالنـی تجدیـد این نوع 

می باشـد.  انرژی هـا 

براسـاس آمـار سـاالنه منتشـره از سـوی شـرکت نفتی 
بریتیـش پترولیوم در جوالی 2021 اسـتفاده از نفت خام 
در  انرژی هـای شـناخته شـده در سـبد انـرژی جهانـی 
در سـال 2020 برابـر بـا 31/2 درصد بیشـترین سـهم، 
و زغـال سـنگ بـا 27/2 درصـد در مقـام دوم قـرار 

داشـته اند.
اسـتفاده از گاز طبیعـی بـه عنوان سـوخت بـا کربن کم 
بـه مقـدار24/7 درصـد و انرژی هـای تجدیدپذیـر بـه 
مقـدار 5/7 درصـد میـزان قابل مالحظـه ای می باشـد. 
نکتـه قابل توجـه سـبقت تولید اسـتفاده از سـوخت های 

تجدیدپذیـر از سـوخت اتمی اسـت. )نمـودار1(
انرژیخورشیدی

نـور خورشـید، باد، بـاران، جزر و مد، امواج، زیسـت توده 
و گرمایـش زمیـن   از جملـه انرژی هـای تجدیدپذیـر 
می باشـند. مقـدار نـور خورشـید کـه در عـرض یـک 
سـاعت ونیم بـه سـطح زمیـن برخـورد می کنـد، بـرای 
تأمیـن انـرژی مصرفـی کل جهـان بـرای یـک سـال 
نـور  خورشـیدی،  فّناوری هـای  اسـت.  کافـی  کامـل 

خورشـید را از طریـق پنل هـای فتوولتائیـک )PV( یا از 
طریـق آینه هایی که تشعشـعات خورشـیدی را متمرکز 
کـرده به انـرژی الکتریکـی تبدیل می کنند. ایـن انرژی 
می توانـد بـرای تولید برق اسـتفاده شـود یـا در باتری ها 

یـا ذخیره سـازی حرارتـی ذخیره شـود. 
تابـش خورشـیدی، نوری اسـت که از خورشـید سـاطع 
نیـز  الکترومغناطیسـی  تابـش  بـه عنـوان  و  می شـود 
شـناخته می شـود. میـزان تابـش خورشـیدی کـه بـه 
اسـت.  متفـاوت  می رسـد  سـطح زمین  از  نقطـه  هـر 
فناوری هـای خورشـیدی این تشعشـعات را جذب کرده 

و بـه اشـکال مفیـد انـرژی تبدیـل می کننـد. )1(
 بشـر بـرای اسـتفاده از انرژی خورشـید با نصب وسـیع 
پنل های خورشـیدی در مناطقی که تابش نور خورشـید 
بیشـتر اسـت بـه دنبـال تولید بـرق در ابعاد گسـترده ای 
هسـتند. نگهـداری و تمیـزی ایـن پنل ها کـه اغلب در 
مناطق صحرایی نصب می شـوند در مقابل سـائیدگی و 
فرسـایش ناشـی از بادهای شـنی و گردوخاک بیابان، از 

چالش هـای این سیستم هاسـت.

انرژی
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در اطـراف منجیـل و نیشـابور این گونه مـزارع اگرچه با 
ظرفیـت محـدود کار می کننـد ولی قابل رؤیت اسـت.

مناطـق سـاحلی عمومـاً به علـت تأثیـر متفـاوت اشـعه 
خورشـید بـر دریـا و خشـکی موجـب تفـاوت فشـار و 
ایجاد باد می شـود. بنابراین مناطق سـاحلی و پسـاکرانه 
در صـورت دور بودن از مناطق تفریحی مکان مناسـبی 

بـرای ایجـاد مـزارع توربین هـای بادی اسـت.
دریـای خـزر به علـت تفـاوت اقلیمـی آن در  شـرق که 
صحرایـی و اسـتپ اسـت و غـرب و جنـوب آن کـه 
کوهسـتانی و جنگلـی اسـت در اکثـر روزهـای سـال  
بادخیـز اسـت کـه در صـورت انتخـاب محـل مناسـب 
بـرای توربین هـای بادی، منبـع خوبی بـرای تولید برق 

از انـرژی بـاد در شـمال کشـور اسـت.
امـروزه پنل های خورشـیدی فتوولتائیـک و توربین های 
بـادی بیشـتری بـرای تولیـد بـرق مـورد اسـتفاده قرار 
بـه بـرق و  نیـاز روزافـزون  می گیرنـد، ولـی به علـت 
افزایـش وسـایل نقلیـه برقـی و تکنولوژی های وابسـته 
بـرق، همچنـان مقـدار قابل توجهـی از زیرسـاخت های 
سـوخت های  پایـه  بـر  کـه  دنیـا  موجـود  صنعتـی 
مایـع و گازی کـه آالیندگـی بیشـتری دارنـد و البتـه 
می کننـد.  فعالیـت  کمـاکان  بـودن،  ارزان تـر   به علـت 
همچنیـن توسـعه اسـتفاده از انـرژی برقـی در صنعـت 
و حمل ونقـل در کشـورهای در حـال توسـعه نسـبت 
بـه اروپـا و آمریـکا کمتـر بـوده اسـت بـه همیـن دلیل 
اسـتفاده ازسـوخت های جایگزیـن کـه منشـأ زیسـتی 
آالینده هـای  کاهـش  بـرای  مناسـبی  راه حـل  دارنـد 
مضـرر و کاهـش گازهـای گلخانـه ای می باشـد از ایـن 
رو اسـتفاده از بیواتانـول، بیودیـزل و بیـوگاز بـه دسـت 
آمـده از زیسـت توده می توانـد مفیـد واقـع شـود. بـرای 
مثـال اسـتفاده از بیواتانـول به عنوان سـوخت در خودرو 
نشـان داده اسـت که می تواند احتراق کامـل را تضمین 
کنـد و در نتیجـه آن باعث کاهش انتشـار آالینده کربن 

منو اکسـید شـود. 
زیسـت  و  تجدید پذیـر  سـوخت  یـک  بیودیـزل 

نمودار 1- مصرف انواع انرژی به درصد؛ 1995 الی2020 
سبز: نفت خام

خاکستری: زغال سنگ
قهوه ای پررنگ: تجدیدپذیر

زرد: اتمی

یکـی از مشـکالت انـرژی خورشـیدی در اروپـا، کمبود 
آفتـاب بـه خاطر شـرایط جـوی و ابـر و بـاران در زمان 
طوالنی طی سـال خصوصاً زمسـتان و بـه  علت امکان 
کـم ذخیـره انـرژی، هدر رفتـن آن در زمان تولید اسـت 
ماننـد: اتومبیـل که مقـدار زیادی از برق تولیدی توسـط 

دینـام آن قابلیت ذخیـره ندارد.
بـا پیدایـش باتری هـای لیتیومـی، ذخیـره انـرژی تولید 
شـده در زمان هـای تابـش خورشـید بـرای اسـتفاده در 
شـب و زمان هـای ابـری امکان پذیر اسـت ولـی ذخیره 
انـرژی بـا این باتری ها هزینـه زیـاد و انباره های بزرگی 
را می طلبـد کـه به اعتقاد بسـیاری بـازار بـزرگ و توان 
تکنولوژیکـی چیـن در تولید انبـوه آن در آینـده نزدیک 
و قیمـت تولیـد ایـن نـوع باتری هـا نیـز بـه اقتصـادی 
بـودن تولیـد انـرژی خورشـیدی کمـک خواهـد کـرد، 
سـال  تـا  معتقدنـد  آلمانـی  دانشـمندان  به طوری کـه 
2050، 35 درصـد انـرژی از طریـق انـرژی خورشـیدی 

تأمیـن می شـود.
در مناطق کوهسـتانی مانند سیاه بیشـه که سـابقه تولید 
برق از دو سـد پایین دسـتی و باال دسـتی را دارد می تواند 
جایگزیـن باتـری شـود. در ایـن سیسـتم تولید بـرق در 
سـد باال دسـتی و ذخیـره آب و پمپـاژ بـه آن از طریـق 
سـد پایین دسـتی صورت می گیـرد که در شـرایط فعلی 
اسـتفاده می شـود. درحالی کـه  انرژی هـای فسـیلی  از 
بـا اسـتفاده از انـرژی خورشـیدی در زمـان تولیـد آن، 
می توان سـد باالدسـتی را بـدون نیاز به انرژی فسـیلی 

همـواره پر نگاه داشـت.
از دیگـر انرژی هـای تجدیدپذیـر خورشـید مصنوعـی 
اسـت ولـی در صورت سـانحه و امکان نداشـتن کنترل 
آن، انرژی موجود در سیسـتم می تواند خسـارت فراوانی 

کند. وارد 
انرژیباد

توربین هـای بـادی، انـرژی بـاد را بـا اسـتفاده از نیروی 
آیرودینامیکـی پره هـای روتـور کـه ماننـد بـال هواپیما 
عمـل می کننـد، به الکتریسـیته تبدیـل می کنـد. روتور 
مسـتقیماً یا از طریق یک شـفت و یک سـری چرخ دنده 
)گیربکـس( بـه ژنراتـور متصل می شـود کـه چرخش را 
سـرعت می بخشـد. ایـن تبدیـل نیـروی آیرودینامیکی 
بـه چرخـش ژنراتـور باعث ایجاد الکتریسـیته می شـود. 
در  یـا  خشـکی  در  می تـوان  را  بـادی  توربین هـای 
حجم هـای بـزرگ آبـی ماننـد اقیانوس هـا و دریاچه هـا 

بـه اصطالح فراسـاحل سـاخت.)2(
دارد.  تاریخـی  قدمـت  آب  و  بـاد  انـرژی  از  اسـتفاده 
آسـیاب های بـادی در هلنـد و تونل هـای آبـی شوشـتر 
و دزفـول بـرای آسـیاب های آبی، شـاهد این ادعاسـت. 
بـا اسـتفاده از تکنولـوژی مـدرن و بـا ایجـاد مـزارع 
آلودگـی  بـدون  بـرق  تولیـد  بـادی،  توربین هـای 
امکان پذیـر اسـت و کشـورهای اروپایـی به خصـوص 
آلمـان در اسـتفاده از ایـن انـرژی در تولیـد بـرق بـدون 
آلودگـی و امکان انتقال آن به مناطق دوردسـت پیشـرو 
می باشـند. مخالفـان اسـتفاده از ایـن انرژی بـه آلودگی 
صوتـی و تخریـب تصویـری طبیعـت اعتـراض دارنـد. 

شـدن  ذوب  بـا  زمیـن  گرمایـش 
کم سـابقه کوههـای یخـی در قطب 
از  ناشـی  اقلیمـی  تغییـرات  و 
گازهـای گلخانهـای دیگـر دغدغه 
صرفـاً خـواص نیسـت بلکـه بـه 
نگرانـی مـردم کوچـه و بـازار در 
اقصـی نقـاط دنیـا تبدیـل شـده 

اسـت. 

بهمن و اسفند  1400شماره  263 68



69

و  گیاهـی  روغن هـای  از  کـه  اسـت  تخریب پذیـر2 
چربی هـای حیوانـی یا روغن پسـماند رسـتوران ها تولید 

)3( می شـود. 
بیواتانـول یک زیسـت سـوخت3 مایع اسـت کـه طریق 
تخمیـرABE( 4( از چندیـن نـوع مـواد اولیـه مختلـف 
مانند: ذرت، سـویا، کاه گندم، تراشـه های چـوب و اخیراً 

ریزجلبک هـا تولیـد می شـود. )4(
دسترسـی  جدیـد  سـوخت  هرگونـه  بـزرگ  چالـش 
مصرف کنندگان به آن سـوخت در سـطح وسـیع اسـت. 
برای مثال در آغاز سال E85 ،2021 در یک ایستگاه از هر 
چهار ایسـتگاه در کشور فرانسـه به فروش می رسید. )5(
در جهـت  از سـوخت های جدیـد همچنیـن  اسـتفاده 
اسـتفاده از سـوخت های بـدون کربـن ماننـد آمونیـاک 
)NH3( و هیـدروژن می باشـد یـا ترکیب سـوخت های 
موجـود بـا افزودنی هـای بیـو اسـت تـا تولیـد گازهـای 

کربنیـک را کاهـش دهنـد.
 بـا توجـه بـه تحقیقـات صـورت گرفتـه، اسـتفاده از 
ترکیبـات بیواتانـول- دیـزل بـا مقـدار بیواتانـول کمتر 
از 10 درصـد در موتورهـای دیـزل نیـازی بـه تغییـرات 
در سیسـتم تزریـق سـوخت نداشـته و همچنین ترکیب 
10 درصـد بیواتانـول بـا دیـزل باعـث کاهـش آالینده 
PM در موتـور دیـزل می شـود. )6 و 7( بـا توجـه بـه 
از متیل اسـتر  پژوهش هـای صـورت گرفتـه، اسـتفاده 
روغن گیاهـی بـه عنوان سـوخت در موتور دیزل نشـان 
می دهـد کـه بیودیـزل می توانـد همـان مقـدار تـوان 
خروجـی کـه دیـزل بـه دسـت آمـده از منابـع فسـیلی 
تولیـد می کنـد را ایجاد کنـد، عالوه بر این نشـان دهنده 
افزایـش مصرف سـوخت ویژه ترمـزی BSFC و کیفت 
احتـراق بهتـر نسـبت بـه دیـزل فسـیلی اسـت. همان 
طـور کـه پیش تر اشـاره شـد یکـی از مشـکالت اصلی 
سـوخت دیزل آالینده PM می باشـد، ترکیبات سوخت 
کشـتی با درصدهـای مختلف بیودیزل )متیل اسـتر دانه 
سـویا( باعـث کاهـش آالینـده PM و همچنیـن باعث 
دیگـر  تحقیقاتـی  در  می شـود.   CO میـزان  کاهـش 
اسـتفاده از متیل اسـتر هسـته انگـور موجـب کاهـش 
آالینده هـای HC و CO شـده اما باعـث افزایش میزان 

NOx شـده اسـت. )8 -10(
بیوگاز مخلوطی از گازهاسـت که عمدتاً متشکل از متان 
و دی اکسـید کربن اسـت که از مواد خـام مانند ضایعات 
کشـاورزی، کود دامی، زباله های شـهری، مـواد گیاهی، 
فاضـالب، پسـماندهای مواد غذایـی و زباله سـبز تولید 
می شـود و یـک منبـع انـرژی تجدیدپذیـر بـه حسـاب 
می آیـد. بیومتـان )بیـوگاز تصفیه شـده( یـک جایگزین 
تجدیدپذیـر برای گاز طبیعـی اسـت. کاربردهای متعدد 
آن شـامل تأمین گرما و برق برای سـاختمان ها و صنایع 
و تولیـد سـوخت تجدیدپذیـر بـرای بخـش حمل ونقل  
کشتی هاسـت.  و  سـنگین  خودروهـای  به ویـژه 
آخریـن مطالعـات نشـان می دهـد کـه بیومتـان یـک 
روش مؤثـر بـرای کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای 
از حمل ونقـل اسـت کـه 25 درصـد از کل انتشـار در 
اتحادیـه اروپـا را تشـکیل می دهـد. اروپـا درحال حاضـر 

بزرگ تریـن تولیدکننـده بیـوگاز و بیومتـان در جهـان 
اسـت و افزایـش تولیـد این گازهـای تجدیدپذیـر برای 
تأمیـن تقاضـای انـرژی تجدیدپذیـر تـا سـال 2030 و 
دسـتیابی بـه اهـداف اقلیمـی در سـال 2050 ضـروری 

اسـت. )11- 12(
بـه تازگـی صنعت کشتی سـازی برای مقابله بـا آلودگی 
ناشـی از جابه جایی اقلیمـی موجودات دریایـی و قوانین 
سـخت  تعویض آب توازن و نیاز به "مدیریت آب توازن5 " 
Ballast Free  برای کشتی های فله بر پیشنهاد سیستم

پیشنهاد داده است. 
بـه عقیـده نگارنـده ایـن مقالـه، بـا توجـه تحقیـق در 
خصـوص امـکان تعبیـه توربین هـای آبـی در کانـال 
)Trunk(، شـناورهای بـا سیسـتم Ballast Free و 
اتصـال آنهـا بـه دینام های تولیـد برق در فضـای خالی6 
بیـن انبارهـا، می توان از جریان آب ایجاده شـده توسـط 

شـناورها، تولیـد بـرق کرد.
بـودن  ارزان تـر  و  فراوانـی  علی رغـم  مع الوصـف 
نوظهـور  انرژی هـای  مقابـل  در  فسـیلی  انرژی هـای 
دنبـال  بـه  ناچـار  بشـر  اقلیمـی،  تغییـرات  به علـت 
انرژی هـای مطابـق با محیط زیسـت اسـت و متأسـفانه 
علی رغـم قبول این امـر مهم، غیبت کشـورهای بزرگ 
ماننـد: چیـن و روسـیه و تأخیر در رسـیدن بـه قطعنامه 
در کنفرانـس اخیـر اسـکاتلند، نگران کننـده و نشـان از 

تفـاوت نظـر قابـل مالحظـه ای بیـن کشورهاسـت.
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تاریخچـه مصـرف حامل هـای انـرژی در ایـران بیانگر 
ایـن نکتـه اسـت که اقبـال سیاسـت گذاران ایـن حوزه 
به سـوی اسـتفاده از مواد هیدروکربوری و سوخت های 
فسـیلی بسـیار بیشـتر بـوده و متأسـفانه  دسـت  کم تا 
یکـی دو دهه اخیـر  قـراردادن انرژی هـای تجدیدپذیر 
در سـبد مصـرف، چنـدان مـورد اسـتقبال قـرار نگرفته 

است. 
ایـن موضـوع صـد البته بـه دلیـل وفـور منابـع انرژی 
فسـیلی در ایـران بـوده و از آنجـا کـه ذخایـر عظیمـی 
از نفـت و گاز در کشـور مـا همـواره در دسـترس بـوده 
اسـت، انرژی هـای نـو کمتـر در راسـتای رفـع نیازهـا 

مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت. 
در حقیقـت در تمـام چنـد دهـه گذشـته، بخـش عمده 
انـرژی در  اذهـان سیاسـت گذاران و متولیـان تأمیـن 
کشـور مـا بـا اتکا بـه مـواد فسـیلی سمت وسـو گرفت 
و از منابـع عظیـم و خـدادادی انرژی هـای پـاک و نـو 

شـد. غفلت 
شـوربختانه متولیـان تأمین انـرژی در ایران بسـیار دیر 
بـه یـاد اسـتفاده از انرژی هـای تجدیدپذیـر افتادنـد، 
می توانـد  ذی ربـط  نهادهـای  اخیـر  رویکـرد  هرچنـد 
بسـیار مطلوب و مبارک تلقی شـود کـه دریافتند  بیش 

از ایـن تعلـل کـردن به زیان اقتصاد و سـالمت کشـور 
بود. خواهـد 

بـا ایـن تفاسـیر اسـتفاده از انرژی هـای تجدیدپذیـر به 
طـور کامـل کنار گذاشـته نشـد و البته با گذشـت زمان 
و دردسـرهایی کـه تولید نفـت و گاز و پاالیش آن برای 
اسـتفاده ایجـاد کـرد، راه گریـز بـرای مسـئوالن را باز 
گذاشـت. در واقـع ایـن موانع موجب نشـد کـه مدیران 
رده باالی کشـور بـر توانمندی انرژی هـای تجدیدپذیر 
چشـم بربندنـد. به خصـوص وقتـی بـه دلیل مناقشـات 
سیاسـی بیـن دولت هـا، رفتارهـا و تعامـالت اقتصادی 
بین المللـی نیـز رنگ دیگـری گرفت و خـود را در قالب 

تنگناهـای اقتصـادی و تحریمی عیـان کرد. 
سـوی  از  تحریم هـا  اعمـال  رغـم  بـه  به هرحـال 
قدرت هـای جهانـی، توسـعه صنایـع نیروگاهـی مدرن 
و به ویـژه گسـترش نیروگاه هـای تجدیدپذیـر نیز تحت 
تأثیـر تحریم هـا قـرار گرفت. امـا تندبادهـای تحریمی 
عاملـی بـرای توقـف در حـوزه تجدیدپذیرها نشـد. هر 
چنـد سـرعت این توسـعه را به شـکل معنـی داری ُکند 

. کرد
بـا همیـن نـگاه هم بـود که از دهـه 40 خورشـیدی به 
این سـو، سـود بـردن از انرژی های پـاک و تجدیدپذیر 

توسعهاقتصادیهمراهباسالمتمحیطزیستدرگروانرژیهاینو؛

عصر استفاده از نفت و گاز به سرآمده است

       ] فرزین سوادکوهی[           ]  روزنامه نگار  [                                     

در برخـی از نقـاط جغرافیایی کشـور که اسـتعداد چنین 
انتفاعـی را داشـتند مد نظر قـرار گرفـت و در چند جای 
سـرزمینمان نیروگاه هـای بـرق تجدید پذیر هـر چند با 

سـرعتی بسـیار کم احداث شد.
جایگاهتجدیدپذیرهادرتولیدبرق

بـر اسـاس آخریـن داده هـای اطالعاتـی هـم اینـک 
نزدیـک بـه 900 مـگاوات نیـروگاه تجدیدپذیـر ذیـل 
روش هایـی ماننـد تولید برق از باد، خورشـید و زیسـت 
تـوده در کشـور، تولیـد انـرژی را در دسـتور کار خـود 
قـرار داده انـد و ایـن درحالی اسـت کـه کل نیـاز برقـی 
کشـور فعـاًل تـا محـدوده 86 هـزار مـگاوات محاسـبه 

انرژی
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شـده اسـت. بـر پایـه همیـن اطالعـات گفته می شـود 
کـه درحال حاضـر دولـت مکلف شـده اسـت تـا تأمین 
بـرق مـورد نیاز کشـور از محل انرژی هـای تجدیدپذیر 
را تـا میـزان 10 هزار مـگاوات باال ببـرد و بالطبع برای 
رسـیدن به چنین هدفی باید چهار سـال انتظار کشـید.  
از 900 مـگاوات بـرق تجدیدپذیـر که در کشـور نصب 
شـده اسـت نزدیـک بـه 310 مـگاوات مختـص بـه 
نیروگاه هـای بـادی،390 مـگاوات بـرای نیروگاه هـای 
خورشـیدی و الباقی مربوط بـه برخی واحدهای تولیدی 
کوچک تـر بـرق آبی هـا و نیروگاه هـای زیسـت تـوده و 
انبسـاطی است. این میزان اسـتفاده از نیروگاه های برق 
تجدید پذیـر در کشـور مـا در حالـی رقـم خورده اسـت 
کـه گفتـه می شـود در کل دنیا ظرفیـت نیروگاه هایی از 
ایـن دسـت 30 درصد نیازهـای برقـی را تأمین می کند 
و در برخـی کشـورها ایـن میـزان تـا سـقف 80 درصد 
هـم پیش رفته اسـت. براسـاس این محاسـبات سـهم 
ایـران در خصـوص اسـتفاده از انرژی هـای تجدید پذیر 
فقـط یـک درصد اسـت کـه طبعاً عـددی بسـیار پایین 

و ناچیـز تلقی می شـود.
گفتـه می شـود بـر اسـاس پژوهش هـای به عمـل آمده 
در ایـران، امـکان تأمیـن 140 هـزار مـگاوات بـرق از 
تجدیدپذیرهـا وجـود دارد کـه از این میـزان 100 هزار 
مـگاوات مربوط بـه نیروگاه های خورشـیدی و 40 هزار 

مـگاوات مربـوط بـه نیروگاه های بـادی خواهـد بود.
تجدیدپذیرهلا از بلرق تولیلد تجهیلزات

اسلت شلده ارزانتلر
سـهم تجدیدپذیرهـا از 86 هزار مگاوات بـرق تولیدی، 
هنـوز بـه عـدد 1000 مـگاوات هـم نرسـیده اسـت. 
ایـن موضـوع زمانـی مخاطره آمیزتـر می شـود کـه در 
می یابیـم حـاال دیگـر تهیـه و تولیـد تجهیـزات چنین 

نیروگاه هایـی ماننـد سـنوات گذشـته بسـیار ُپـر هزینه 
نخواهـد بـود و  هم اکنـون در داخـل خـود کشـور نیـز 

چنیـن تجهیزاتـی در حال سـاخت اسـت.
شـاید بـر اسـاس همیـن توانایی هـا هـم هسـت کـه 
وزارت نیـرو قصـد دارد تا چهار سـال آینده سـقف تولید 
بـرق از محـل انرژی هـای تجدیدپذیـر را تـا 10 هـزار 
مـگاوات باالتـر ببـرد. اما موانـع فراوانـی در مقابل این 
رویکـرد داریـم. چنانچه ایـن موانع از پیش رو برداشـته 
شـود قبـل از هـر چیـز از شـر آالیندگی های ناشـی از 
سـوزاندن مواد فسـیلی در امان خواهیـم ماند. همچنین 
صرفه جویـی عظیمـی در هزینه های ناشـی از اسـتفاده 
از منابـع نفـت و گاز صـورت خواهـد گرفـت کـه ایـن 
دیـدگاه، اقتصـاد آسـیب پذیر فعلـی مـا را قوتـی تـازه 
خواهـد بخشـید. از سـوی دیگـر ایـن بینـش اگـر در 
کشـور جا بیفتـد موجب خواهد شـد ایران به سـهولت، 
تعهـدات جهانـی خـود مبنی بـر برطرف کـردن عوامل 
آالینـده هـوا و گرم شـدن کره زمیـن را انجـام دهد. بر 
اسـاس ایـن تعهـدات از سـال 2015 بـه این سـو196 
کشـور ضمانـت داده انـد که هـر کـدام به اندازه سـهم 
خـود، ایـن آلودگی هـا را تا سـال 2030 کاهـش دهند. 
ایـران نیـز جزء این کشـورهای متعهد اسـت و باید 12 
درصـد به صورت مشـروط و چهار درصد غیرمشـروط، 

سـهم خـود را در ایـن پـروژه به ثمر برسـاند.
صرفهجوییهلایمعنلیدارحاصلاسلتفاده

ازانرژیهلاینلو
کنوانسـیون آب و هوایـی سـازمان ملـل متحـد کـه به 
اختصـار  UNFCCC نامیـده می شـود بیانگر این نکته 
اسـت کـه در ایـران بـه ازای هـر یـک هـزار مـگاوات 
نیـروگاه بـادی یـا خورشـیدی چیـزی در حـدود 90 

اگلرقیملتگازرابانلرخصادراتی
محاسلبهکنیلم،نیروگاههلایبادی
بلا رقابلت قابلل خلللورشیدی و
نیروگاههایفسلیلیهسلتند،ضمن
هلم را آالیندگلی مضلرات اینکله

رند. ندا
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میلیـون لیتـر گازوئیـل کمتـر مصـرف می شـود و یـا 
از تولیـد 250 هـزار ُتـن دی اکسـیدکربن و همچنیـن 
مصـرف 250 هـزار مترمکعـب آب جلوگیـری به عمل 
می آیـد. پـس از همیـن رهگـذر می تـوان دریافـت که 
توسـعه انرژی هـای تجدیدپذیر تـا چه میـزان می تواند 

کمـک حـال اقتصـاد و سـالمت در کشـور ما باشـد. 
انرژی هـای تجدیدپذیر در حوزه اشـتغال نیـز می توانند 
بسـیاری از گره هـای فروبسـته را بـاز کننـد. بـه رغـم 
سـهم پایین کشـور ما در تولید برق تجدیدپذیر، در این 

بخـش نزدیـک به 45 هزار شـغل ایجاد شـده اسـت.
نکتـه قابـل تأمـل اینجاسـت کـه ایـران بـه لحـاظ 
ظرفیت هـای قانونـی منعـی برای گسـترش و توسـعه 
در ایـن زمینـه نـدارد و از ایـن لحـاظ همـه امکانـات 
الزم بـرای سـرمایه گذاری بخش خصوصـی در توسـعه 
و یـا احـداث نیروگاه هـای تجدیدپذیر وجـود دارد. گفته 
می شـود هم اکنـون بـرای سـرمایه گذاری در این حوزه 
مشـوق هایی ماننـد سـهم هشـت درصـدی از عوارض 
قبـوض بـرق وجـود دارد کـه می تواند هر سـال 1500 
میلیارد تومـان بودجه برای توسـعه تجدیدپذیرها ایجاد 

. کند
هزارملگاوات 10 احلداث اگرهلای و املا

پذیلر تجدیلد نیلروگاه
متولـی اصلی توسـعه انرژی هـای تجدیدپذیر از سـوی 
دولـت، »سـازمان انرژی هـای تجدیدپذیـر و بهره وری 
انرژی )سـاتبا(« اسـت که رئیس عالـی آن معاون وزیر 
نیـرو اسـت. سـاتبا در دولـت جدید مبنـا را بر ایـن قرار 
داده اسـت تا برنامـه 10 هزار مگاواتـی را با روش هایی 

جدیـد در حـوزه سـرمایه گذاری و حمایـت و تشـویق 
محقـق کند.

برخـی از آگاهـان البتـه بـه این سـنگ بزرگ بـه دیده 
تردیـد می نگرنـد. چون تولید برق به شـکل سـنتی اش 
نیـز بـرای بخش خصوصـی، با هـزار امـا و اگـر روبه رو 
بقیـه  از  بیشـتر  تجدیدپذیرهـا  براین اسـاس  و  اسـت 

می تواننـد دچار مشـکل شـوند.
مطالبـات بخش خصوصی نیروگاهی از دولت، هر سـال 
بـه میـزان قابل توجهـی باالتـر مـی رود و وزارت نیـرو 
نمی توانـد بـه سـادگی ایـن بدهی هـا را بـه تولیدکننده 
بخش خصوصـی بـرق بپـردازد. در ایـن میـان وضـع 
تولیدکننـدگان بـرق تجدیدپذیـر نیز دچـار همین گونه 
مشـکالت  می تـوان  مثـال  بـرای  اسـت.  مشـکالت 
سـاتبا بـا دولـت را یک بـار دیگر مـرور کـرد. پرداخت 
نکـردن کامـل بودجه بـه سـاتبا، معضالتی در توسـعه 
انرژی هـای تجدیدپذیـر بـه وجـود آورده که ایـن نهاد 
را بـرای جلـو بـردن کارهـای خـود بـا مشـکل مواجه 

اسـت. کرده 
در همین راسـتا چنین مشـکالتی از سـوی رسانه ها نیز 
بازتـاب زیـادی داشـته تـا بلکه گرهـی از کار باز شـود. 
مثـاًل، با وجـود دریافت کل بودجه مربوطه در سـال 96 
از طریـق قبـوض پرداختی مردم، تاکنـون بیش از 400 
میلیـارد تومـان آن بـه سـاتبا پرداخـت نشـده و بودجه 
نیمه نخسـت سـال 97 به مبلـغ 650 میلیـارد تومان از 
مـردم دریافـت شـد اما فقـط 100 میلیارد تومـان از آن 

به سـاتبا پرداخت شـده اسـت.
چنیـن وضعیتی باعث شـده سـاتبا نسـبت بـه تعهدات 
خـود در خریـد تضمینـی بـرق انرژی هـای تجدیدپذیر 
بـه سـرمایه گذاران بخش خصوصـی بـا مشـکل مواجه 
پرداخـت  دلیـل  بـه  قسـمت هایی  در  حتـی  و  شـود 
نکـردن بـه موقـع، جریمه هایی نیـز به آن اضافه شـد. 
بـا ایـن شـیوه البتـه، بدهـکاران، در بعضـی مـوارد بـه 
علـت پرداخـت نکـردن بـه موقع، مجبـور بـه پرداخت 
جرائمـی می شـوند کـه هزینـه آن در هیـچ بودجـه ای 
دیـده نشـده اسـت. با چنیـن وضعیتـی سـازمان برنامه 
و بودجـه دلیل خـود از احداث نیروگاه هـای تجدیدپذیر 
در مناطـق نسـبتاً محـروم را این گونه بیان کرده اسـت 
کـه بـا برداشـت از منابـع مردمـی، در حـوزه توسـعه و 

اشـتغال زایی نیـز گام مثبتی برداشـته اسـت.
و  خورشـیدی  بـادی،  نیروگاه هـای  اسـاس  ایـن  بـر 
زباله سـوز در روسـتاها و مناطق محروم سـرمایه گذاری 
شـده اند، ماننـد نیـروگاه بـادی و خورشـیدی مپنـا در 
روسـتای کهک تاکسـتان با سـرمایه گذاری 80 میلیون 
یـورو، سـرمایه گذاری نیروگاه خورشـیدی در روسـتای 
ابراهیم آبـاد همـدان با حـدود 45 میلیون یـورو، نیروگاه 
بـادی آقکنـد مپنـا و سـیاهپوش و نیروگاه خورشـیدی 
مهریز، اشـکذر، اردکان، چاهک، فهرج، قشـم و خوسف 
در مناطـق محـروم و روسـتایی صـورت گرفته اسـت. 
بنابرایـن به نظر می رسـد کاهـش بودجـه تجدیدپذیرها 
نـدارد. توجیـه  محـروم  مناطـق  توسـعه  دلیـل  بـه 

بخـش  گذشـته،  دهـه  چنـد  در   
و  سیاسـت گذاران  اذهـان  عمـده 
متولیـان تأمیـن انرژی در کشـور 
فسـیلی  مـواد  بـه  اتـکا  بـا  مـا 
منابـع  از  و  گرفـت  سمت وسـو 
انرژی هـای  خـدادادی  و  عظیـم 

پـاک و نـو غفلـت شـد.
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بهرغمسلهمپاییلنکشلوردرتولید
بخلش ایلن در تجدیدپذیلر، بلرق
ایجلاد 45هلزارشلغل بله نزدیلک

است. شلده

احـداث  کشـور،  انـرژی  حـوزه  ارشـد  مدیـران  حـال 
نیروگاه هـای تجدیدپذیـر بـرق را بـه رغـم موانعـی که 
بـر سـر راه آن هسـت، در دسـتور کار خود قـرار داده اند 
و بـر همیـن پایـه محمودکمانـی معـاون وزیـر نیـرو و 
رئیـس سـازمان انرژی هـای تجدیدپذیـر و بهـره وری 
انـرژی بـرق )سـاتبا( در آخریـن اظهـارات خـود گفتـه 
همـواره  تجدیدپذیرهـا  حـوزه  بخش خصوصـی  بـود 
مـورد حمایـت دولت سـیزدهم خواهند بـود و مطالبات 
باقـی مانـده آنهـا نیز به طور جـدی در  دسـتور کار قرار 

گرفت. خواهـد 
تحـت  نهـاد  کـه  بـود  کـرده  تأکیـد  همچنیـن  وی 
مدیریتـش بـه ّجـد بـه  دنبـال جـذب سـرمایه گذاران 
مـگاوات  هـزار   32 تاکنـون  پایـه  ایـن  بـر  و  اسـت 
درخواسـت ثبـت شـده و پیش بینـی می کنـد کـه ایـن 

عـدد بـه 50 هـزار مـگاوات نیـز برسـد.
او همچنیـن افـزوده بـود کـه هدف گـذاری 10 هـزار 
مگاواتـی بـرق هیـچ مشـکلی ایجـاد نمی کنـد و باعث 
خلـل در پرداخت مطالبات باقی مانـده بخش خصوصی 
از سـاتبا نخواهـد بـود و ایـن در حالـی اسـت کـه در 
قسـمت نیروگاه هـای مقیـاس کوچـک، مـاه بـه مـاه 

پرداخـت بدهی هـا صـورت می گیـرد.
فعـاالن بخش دولتـی کـه متولـی حـوزه تجدیدپذیرها 
هسـتند معتقدنـد درحال حاضر هزینه تجهیـزات مرتبط 
بـا ایـن بخـش رو بـه کاهـش اسـت. یعنـی بابـت هر 
کیلووات سـاعت برق تجدیدپذیر که در گذشـته 2000 

دالر هزینـه می شـد، اکنـون ایـن رقـم بـه 600 دالر 
رسـیده اسـت. درعین حـال ظرفیـت بهـره وری از 14 
درصـد بـه 22 و 24 درصـد رسـیده اسـت. یعنـی هـم 
هزینه هـا کاهـش یافتـه و هـم اینکه به دلیـل نوآوری، 
ضریـب بهـره وری باال رفته اسـت؛ بنابرایـن اگر قیمت 
گاز را بـا نـرخ صادراتـی محاسـبه کنیـم، نیروگاه هـای 
بـادی و خورشـیدی قابل رقابت با نیروگاه های فسـیلی 
هسـتند، ضمـن اینکه مضـرات آالیندگی را نیـز ندارند.
آنـان همچنیـن بـر ایـن اعتقادنـد کـه مسـیر تـازه، 
وسـیله ای بـرای احـداث نیروگاه هـای جدیـد از محـل 
مـاده 12 قانـون رفـع موانع تولید اسـت یعنی بـه ازای 
سـوخت صرفه جویـی شـده، تهاتـر صـورت می گیرد و 
سـود سـرمایه گذاری طـی مـدت سـه تـا چهـار سـال 

برمی گـردد و حـدود 6 تـا هفـت سـال نیز تعهـد وجود 
دارد. همچنیـن از آن تاریـخ بـه بعـد تولیدکننـدگان به 
مـدت 20 سـال بـرق تولیـدی خـود را عرضـه خواهند 
کـرد. بـه عبـارت دیگر ما تعهـد خرید تضمینـی نداریم 

و خریـد و فـروش در بـازار انجـام می شـود.
بـه هـر رو آنچـه مسـلم اسـت این اسـت کـه در تمام 
جهـان رویکرد پرداختـن به برق تجدید پذیر و اسـتفاده 
از انرژی هـای پـاک و نـو آنقدر اهمیت یافتـه که تقریبًا 
همه سیاسـت ها در همین راسـتا رهبری خواهد شـد تا 
مشـکالت اسـتفاده از حامل های انـرژی هیدروکربوری 

برای همیشـه از زندگی بشـر رخـت بربندد.
بی تردیـد بـرای کشـوری بـا اقلیـم متنـوع ایـران کـه 
شـرایط توسـعه ایـن گونه هـای جدیـد ارزان و پـاک 
را دارد هـر روز غفلـت، می-توانـد خسـارات  انـرژی 
جبران ناپذیـری بـرای آینـده نزدیـک بـه وجود بیـاورد. 
بنابرایـن بایـد در خصـوص توسـعه صنایـع مربـوط به 
و  توجـه  تجدید پذیـر  بـرق  تولیـد   تجهیـزات  تولیـد 

اهتمـام بیشـتری بـه عمـل آیـد.
بی شـک بهره گرفتـن از نیروگاه هـای بـرق تجدید پذیر 
بـرای همـه کشـورها گریزناپذیـر اسـت و از آنجـا کـه 
ذخایـر فسـیلی در نهایـت دیـر یـا زود تمـام خواهـد 
شـد کشـور مـا هـم دیگـر نمی توانـد با اتـکا بـه منابع 
هیدروکربـوری، نیازهـای انـرژی خـود را پاسـخ دهد و 
بایـد هـر چـه زودتـر وداع خـود بـا ایـن منابـع را آغـاز 

کنـد. هرچنـد این وداع سـخت باشـد.
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حمل ونقـل دریایـی زیربنـای اصلـی تجـارت جهانی 
و بازیگـر اصلـی در عرصـه اتصال بنـادر و پایانه های 
آبـی جهـان بـه مراکـز تولیـد و همچنیـن بازارهـای 
در  اساسـی  نقـش  فراینـد  ایـن  اسـت.  مصـرف 
شـکل گیری ارکان اقتصـادی جهانـی دارد به طوری 
کـه حمـل بیـش از 90 درصـد کاالهای مبادله شـده 
در بازارهـای جهانـی را بـه دوش می کشـد. از طرفی 
ارزان تریـن فرایند حمل و نقل سـاخته دسـت بشـر که 
از توانایـی حمـل بـاال و ایمنـی الزم برخوردار اسـت.

امـا شـکل گیری چنین زنجیـره ای خود با مشـکالت 
خاصی دسـت به گریبان اسـت که اهم آن باال رفتن 
قیمت جهانی سـوخت و اثرات زیسـت محیطی ناشی 
از مصـرف سـوخت های فسـیلی اسـت کـه متولیان 
جهانی بنادر و دریانوردی و دوسـتداران محیط زیسـت 
به خصـوص محیط زیسـت دریایـی در مقابل مصرف 
ایـن سـوخت ها قـد برافراشـتن و بـا وضـع قوانین و 
مقـررات خـاص، گرایش به سـوخت های پـاک را به 

مالـکان کشـتی ها گوشـزد می کنند.
تـردد بیـش از 55 هـزار انـواع شـناورهای مختلـف 
در گوشـه و کنـار پنـج قـاره جهـان کـه با احتسـاب 
شـناورهای خدماتـی بـه عنـوان نیـروی پشـتیبانی 
نـاوگان عظیـم دریایـی جهـان ایـن رقـم را به بیش 
از 90 هـزار فرونـد افزایش داده اسـت. اینجاسـت که 
مؤلفه سـوخت به عنوان پارامتری اساسـی در شـریان 

حیاتـی حمل و نقـل دریایـی خودنمایـی می کنـد .
در ایـن نوشـتار ابتـدا بـا پرداختـن بـه سـوخت های 

فسـیلی و مشکالت حاشـیه ای ناشـی از به کارگیری 
آن، دالیـل گرایـش بـه سـوخت های پـاک مـورد 

بررسـی قـرار می گیـرد.
سوختهایفسیلی

سـوخت های فسـیلی بـه آن دسـته از منابـع انـرژی 
بـه  آنهـا  از  بهره  گیـری  کـه  می شـود  اطـالق 
دلیـل دسترسـی آسـان تـا بـه امـروز مـورد توجـه 
دسـت اندرکاران بـوده امـا بـا گذشـت زمـان و بـه 
دلیـل پـی بـردن بشـر بـه ناسـازگاری این سـوخت 
بـا محیط زیسـت منجـر بـه وضـع قوانینـی شـد که 
چـون زنجیـری بـر دسـت و پای بخش هـای مختلف 
حمل و نقـل گره خورده اسـت و صنعـت دریایی نیز از 
اعمـال ایـن محدودیت به دور نمانده و سـنگینی این 
محدودیـت را به دلیل فشـرده شـدن محدودیت های 

احسـاس می کنـد. بیش ازبیـش  یادشـده 
چگونگیشکلگیریسوختهایفسیلی

بخشـی از منابع انرژی که از گیاهان و ارگانیسـم های 
باسـتانی بـا قدمتی چندیـن میلیون سـاله حتی )قبل 
از دایناسـورها( درالیه هـای مختلـف زمیـن و یـا در 
عمـق پهنه هـای آبی شـکل گرفته انـد. ارگانیسـم ها 
اقیانوس هـا و  بـا فـرو رفتـن در عمـق  و گیاهـان 
نـام  بـه  باتالق هـا و تشـکیل الیه هـای اسـفنجی 
زغـال )سـنگ نـارس( را باعث می شـوند. با گذشـت 
میلیون ها سـال سـنگ نارس در معرض گرما و فشار 
شـدید و همچنین پوشـیده شـدن توسـط ماسـه ها و 
سـایر مـواد معدنـی زغال سـنگ نـارس بـه سـنگ 

 CNG, LNG, LPG کاربرد سوخت های
 در صنایع دریایی و صنعت دریانوردی

       ] مهندس حسن سوری[                                     

رسـوبی تبدیـل می شـود و بـا گذشـت زمـان انـواع 
مختلفـی از سـوخت های فسـیلی با ترکیب مـواد آلی 

شـکل می گیرنـد.
درحال حاضـر 82 درصـد ازکل انرژی هـای مصرفـی 
را سـوخت های فسـیلی تشـکیل می دهـد آماروارقام 
مبیـن ایـن اسـت کـه تـا سـال 2020 سـوخت های 
فسـیلی 73 درصـد مصـرف انـرژی جهـان را تأمین 

کردند.
همچنیـن در ایـن آمـار مصـرف 2/3 درصـد زغـال 
سـنگ، 1/7 درصـد گاز طبیعی و باالخـره 2/7 درصد 

نفـت تأیید شـده اسـت.
مزایایومعایبسوختهایفسیلی

از مزایـا سـوخت های فسـیلی، الـف: تولیـد انـرژی 
گرمایـی بـاال ب: بـا تجهیزات پیشـرفته می تـوان به 
مخـازن و منابع سـوخت های فسـیلی دسترسـی پیدا 
کـرد. ج: زغال سـنگ به عنوان یک سـوخت فسـیلی 
بـه وفور یافـت می شـود. چ: حمل و نقل سـوخت های 
فسـیلی بـه مراتـب آسـان تر از سـایر سوخت هاسـت 
و ح: هزینـه کمتـر بـرای نیروگاه هایـی کـه سـوخت 

فسـیلی دارند.
از معایـب آن، الـف: مصـرف سـوخت های فسـیلی 
دلیـل  بـه  گلخانـه ای  گازهـای  شـدن  آزاد  باعـث 
هیدروکربن هـای موجود در سـاختار این نوع سـوخت 
شـده و در نتیجـه منجـر به سـوراخ شـدن الیـه ازن 
می شـود. ب: گاز طبیعـی و زغال سـنگ بـه دلیل نیاز 
بـه میلیون هـا سـال بـرای تجدیـد آنها ممکن اسـت 

انرژی
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روزی بـه پایان برسـد.
تلللللأثیرسلللوختهایفسیلللللیبر

محیطزیست
جهـت  جایگزینـی  یافتـن  بـرای  امـروز  بشـر 
ایـن  ناسـازگاری  دلیـل  بـه  فسـیلی  سـوخت های 
سـوخت بـا محیط زیسـت، تـالش کـرده کـه راه را 
بـرای رسـیدن بـه انرژی هـای خورشـیدی و بـادی 
همـوار کنـد و نباید ایـن واقعیت را از نظر دور داشـت 
که سـوخت های فسـیلی و انتشار کربن ناشـی از آن، 

یکـی از عوامـل اصلـی گرمایـش زمیـن اسـت.
البتـه بایـد به ایـن واقعیت اذعان داشـت کـه جایگاه 
امـروز صنعتی و مدرنیزه شـدن جهان را بشـر مدیون 
سـوخت های فسـیلی است که در سـال های اخیر سه 
چهـارم میزان آالیندگـی جهان را به خـود اختصاص 
داده انـد. ازایـن رو اهـل فـن در تـالش بـرای یافتـن 
جایگزینـی مناسـب سـوخت های سـازگار بـا طبیعت 
هسـتند. در واقع دی اکسـیدکربن زاییـده احتراق این 
سـوخت با اکسـیژن اسـت که گازهای گلخانه ای نیز 
دسـتاورد آن می باشـد. از طرفـی اقتصـاد جهانـی به 
ایـن منابـع که امنیـت همه را نیـز تحت الشـعاع قرار 
داده پیونـد خـورده اسـت بـه همیـن جهـت می بایـد 

بـرای ایجاد سـوخت های سـبز چاره ای اندیشـید.
در ایـن شـماره برآنیـم با اشـاره به چند نوع سـوخت  
پـاک و جایگزیـن سـوخت های فسـیلی بـه منافـع 
حاصـل از بهره گیـری آنهـا را بـرای نـوع بشـر نیـز 

بپردازیم.
LNG1

گازی طبیعـی مایـع که بـرای انتقال و ذخیره سـازی 
نیـاز بـه روش های خـاص خنک کنندگـی دارد که به 
شـکل مایع تغییر شـکل می دهـد که 600 بـار کمتر 
از حجـم آن بـه صـورت گاز اسـت و ایـن راهـکاری 
اسـت بـرای انتقـال بـه مناطقـی کـه جابه جایـی از 

طریـق خطـوط با مشـکالتی خـاص روبه رو اسـت.
ایـن خود یک مزیت بسـیارعالی برای این گاز اسـت 
که بـه مایع تغییرشـکل می دهـد. حمـل دریایی این 
گاز توسـط کشـتی های دوجداره که ایمنی بیشـتری 
دارنـد انجـام می گیرد و بـه مخـازن دارای عایق های 

انتقال می یابد. مناسـب 
تجـارت LNG در جهان امروز رشـد سـریع را تجربه 

. می کند
تصفیهسازی

1-ابتـدا فراینـد انتقال گاز از منابـع طبیعی به مخازن 
مخصوص LNG صـورت می گیرد.

2-جداسـازی H2O ,CO2  صـورت می گیـرد کـه 
ایـن فراینـد بـا به کارگیـری محلـول در سـتون های 
جهـت  شـده  ذکـر  گاز  دو  جداسـازی  کـه  جـذب 

می شـود. انجـام  یخ زدگـی  از  جلوگیـری 
به کارگیـری  بـا  )خنک سـازی(  تبریـد  عمـل   -3
ذکراسـت  بـه  الزم  می شـود.  انجـام  گازآمونیـاک 
کـه LNG امـروز در قلـب تحـول صنعـت دریایـی 

اسـت. قرارگرفتـه 

4-بـه کارگیـری LNG باعث کاهش آلودگی ناشـی 
از سـولفور سـدیم تـا 99 درصد و کاهش دی اکسـید 
نیتـروژن تـا 80 درصـد را بـه همـراه دارد، همچنیـن 
در مصـرف  درصـدی  کاهـش 20   LNG مصـرف 

اکسـیدکربن را دارد.
اعمـال محدودیت ها توسـط IMO بر روی سـولفور 
سـوخت در سال 2020 این سـازمان را برآن داشت تا 
مالـکان کشـتی ها را بـرای وفـق دادن بـا قوانین این 
سـوخت کـه سـولفور آن نبایـد از 0/5 درصـد بیشـتر 
باشـد تشویق کند. LNG در صنعت دریایی به عنوان 
سـوخت سـبز می توانـد بـه راحتی خـود را بـا قوانین 
یـاد شـده وفـق دهد. ایـن گاز شـامل پروپـان، متان،  
بوتـان و برخـی الگان هـای سـنگین دیگر اسـت. در 
نهایـت LNG حاصـل فرایند میعان گازطبیعی اسـت 
کـه تنهـا از طریـق کشـتی های خـاص قابـل انتقال 
بـه بازارهـای مصـرف اسـت. ژاپـن و اسـپانیا عرصه 
تـردد ایـن نوع کشـتی ها به صـورت دائمی هسـتند. 
ایـن کشـتی ها در بیـش از چهـار دهه گذشـته بیش 
از هـزاران محمولـه را بـه بازارهای مصـرف این ماده 
حیاتـی منتقـل کرده انـد. کارشناسـان و اهـل فـن بر 
ایـن باورند که LNG گاز آینده اسـت و در سـال های 
فـرارو در رأس سـوخت های پـاک و مورد نیاز انسـان 

قرار خواهـد گرفت.
الزم بـه ذکـر اسـت کشـتی های حامـل ایـن مـاده 
حیاتـی مجهز به سیسـتم های ایمنی خاصی هسـتند 
کـه یکـی از سیسـتم ها SHUT DOWN  یا )قطع 
فـوری( اسـت کـه بـر روی آنهـا تعبیـه شـده اسـت. 
پهلوگیـری ایـن کشـتی ها و شـدت ضربـه بدنـه بـه 
اسـکله ها نیـز می بایـد مد نظـر قـرار گیـرد چـرا کـه 
انفجـار گازهـا بر اثـر ضربه از دالیلی اسـت که باعث 
شـده اسـت ایـن کشـتی ها به سیسـتم سرعت سـنج 

جهـت پهلوگیری مجهز شـوند.
امـروزه هشـت یـارد در ژاپـن، کره جنوبـی و اروپـا در 
 LNG حـال سـاخت تانکرهـای مخصـوص حمـل
هسـتند. کشـتی ها بـا کاربـری مختلـف می توانند به 

شـرح زیـر از ایـن گاز اسـتفاده کنند.
 M3 1000 برای کشتی های مسافری؛ 	
 M3 10000 برای کشتی های تانکر؛	
 M3 20000 بـــرای کشتـــی های 	

                کانتینری بزرگ.
بـه  نیـاز   LNG حمـل  کشـتی های  سـوخت گیری 
سـوخت های  دارد.  خـود  خـاص  زیرسـاخت های 
در  بارج هـای سوخت رسـان  طریــــق  از  معمولـی 
لنگرگاه هـا و یـا اسـکله ها بـا پهلوگیـری کشـتی ها 

می شـود. انجـام 
سیستـــم های  بـه  مجهـز  کوچـک  کشـتی های 
مناطـق  در  می تواننـد   LNG سـوخت  تدارکاتـی 
مختلف سوخت رسـانی بـه کشـتی ها را در دریا انجام 
دهنـد. برای انجام سـوخت گیری این کشـتی ها یک 
بسـته مخصـوص سـوخت گیری نیز پس از سـاختن 
بـه کشـتی تـدارک می شـود تـا بتواند سـوخت گیری 

تـردد بیـش از 55 هـزار انـواع 
شـناورهای مختلـف در گوشـه 
و کنـار پنـج قـاره جهـان کـه با 
خدماتـی  شـناورهای  احتسـاب 
نیـروی پشـتیبانی  بـه عنـوان 
جهـان  دریایـی  عظیـم  نـاوگان 
 90 از  بیـش  بـه  را  رقـم  ایـن 
هـزار فروند افزایش داده اسـت. 
سـوخت  مؤلفـه  کـه  اینجاسـت 
اساسـی  پارامتـری  عنـوان  بـه 
حمل و نقـل  حیاتـی  شـریان  در 

می کنـد . خودنمایـی  دریایـی 

امـروز  LNG در جهـان  تجـارت 
رشـد سـریع را تجربـه می کند.
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را بـه شـکل ایمـن و منطبق با قوانین سـوخت گیری 
انجـام دهـد. سـازندگان همچنیـن  ایـن کشـتی ها 
جهـت  کشـتی  مالـکان  بـه  را  الزم  مشـاوره های 

دریافـت ایمنـی سـوخت، ارائـه می دهنـد .
استفادهازسوختLPGدرکشتیرانی

LPG2  بـه سـرعت و بـه طـور فراگیـر در بازارهـای 

اسـت.  ظاهرشـدن  حـال  در  پـاک  سـوخت های 
ایـن گاز یـک سـوخت پـاک و مؤثـر و قابـل  حمـل 
بـا قیمت هـای بسـیار مناسـب در تمـام نقـاط جهان 
شـناخته شـده و برای استفاده کشـتی ها، در دسترس 
قـرار گرفتـه اسـت و جایـگاه خاصـی نیـز در صنعت 
کشـتیرانی دارد LPG. به راحتی توانسـته اسـت خود 
را بـا قوانیـن سـوخت IMO 2020  وفـق دهـد. این 
گاز کـه سـوخت سـبز نـام گرفتـه اسـت می توانـد 
کاهـش آلودگی تا 50 درصد را داشـته باشـد. این گاز 
مخلوطـی از پروبـان و بوتـان اسـت به ایـن معنا که 
اگـر نشـت آن در منطقه اتفاق بیفتد بـه صورت بخار 
تبخیـر و بـه صورت ذرات بسـیار ریـز در اطراف خود 
پخـش می شـود. LPG بـرای کشـتی هایی کـه این 
محمولـه را جابه جـا می کند سـوخت مناسـبی اسـت.

LPGوکاربردآندرحملونقلدریایی
داده هـا حاکـی از آن اسـت کـه میلیون هـا نفـر در 
سراسـر کـره خاکـی بـرای گـرم کـردن خانه هـا و 
پخت وپـز و سـایر مـوارد از LPG اسـتفاده می کننـد. 
ایـن گاز بی رنـگ، بی بـو و فـرار اسـت کـه از طریق 
فشـار، خنک سـازی و مایع سـازی گاز تصفیـه یـا گاز 
طبیعـی )در میادیـن نفتـی( به دسـت می آیـد. اجزای 

آن شـامل پروپـان، پروپیلـن، بوتـان و بوتـن اسـت.
اولیـن کشـوری که از این گاز اسـتفاده کـرد هلند بود 

کـه در سـال 1982 از آن بهـره گرفت. در سـال های 
اخیـر بـا توجـه بـه توسـعه منابـع نفتـی و پیشـرفت 
تکنولـوژی در امـر صنعت پاالیش، گسـترش سـریع 
ایـن نـوع گاز مایـع در کشـورهای دارای منابـع نفتی 
درحال رشـد اسـت. آمارها نشـان می دهـد گرایش به 

مصـرف LPG رشـد سـریعی را تجربـه می کند.
و  آسـان  بهره گیـری  گاز  ایـن  خـاص  مزایـای  از 
حفاظـت محیط زیسـت اسـت. از بزرگ تریـن معایب 
LPG انفجـاری بـودن آن اسـت و ایـن بـه دلیـل 

لـرزش حرارتـی ایـن گاز اسـت.
سرمایهگذاری

و  اسـت  درحال رشـد  سـرعت  بـه   LPG مصـرف 
اسـتفاده از آن بـه عنـوان مشـوقی بـرای مالـکان 
سـرمایه گذاری  تـا  اسـت  شـده  بـدل  کشـتی ها 
بیشـتری بـر روی کشـتی های مخصـوص حمل این 
محمولـه حیاتـی انجـام دهنـد. درهمـه نقـاط جهان 
سیسـتم های سوخت رسـان بـرای این ماده سـوختی 
رشـد فزاینـده ای را پیـش گرفته اند. در صـورت ادامه 
ایـن روند نیازهای بخـش دریایی نیز بـرآورده خواهد 

شد.
مخـزن  جهـان صدهـا  کنـار  و  گوشـه  در  امـروزه 
مخصـوص نگهـداری ایـن گازهـا تعبیه شـده اسـت 
و بارج هـا و کشـتی های کوچـک سوخت رسـان بـه 
شـکل سـوخت گیری کشـتی به کشـتی این مهم را 

بـه عهـده گرفته انـد.
در  جدیـدی  قوانیـن   DNV/GL مؤسسـه  اخیـراً 
مـورد سـوخت گیری LPG وضـع کـرده کـه دلیـل 
آن پیش بینـی رشـد ایـن صنعـت و منافـع حاصل از 
آن اسـت کـه مالـکان کشـتی ها نیـز در آن ذی نفـع 

خواهنـد بـود. ایـن مؤسسـه بـه مالـکان کشـتی ها 
پیشـنهاد کـرده بـر روی گاز LPG سـرمایه گذاری 
براسـاس  را  خـود  کشـتی های  طراحـی  و  کننـد 
راهکارهـای ارائـه شـده توسـط IGF CODE انجام 

دهنـد و خـود را بـا قوانیـن تطبیـق دهنـد.
CNG3

گاز CNG جایگزیـن خوبـی بـرای بنزیـن و حتـی 
گازوئیـل اسـت. اسـتفاده از آن آسـیب کمتـری بـه 
محیط زیسـت وارد می کنـد به خصوص در شـهرهایی 
کـه از تراکـم جمعیتـی بیشـتری برخوردارنـد. از این 
روی کارخانجـات اتومبیل سـازی در تمامـی جهان و 
همچنیـن در کشـور مـا بـه سـاخت اتومبیل هایـی با 

قابلیـت سـوخت دوگانـه روی آورده اند.
امـکان  ایـن   BI – FUEL دوگانه سـوز  سیسـتم 
را فراهـم می کنـد کـه در بیشـتر نقـاط نسـبت بـه 
زیرسـاخت های هـر دو سـوخت برای سوخت رسـانی 
از  اسـتفاده  بـرای  مشـوقی  عنـوان  بـه  و  آسـان تر 
سـوخت های پـاک اهتمـام بیشـتری بـه  کار گرفتـه 
شـود. البتـه چند سـالی اسـت کـه LPG در خودروها 
نیـز بـه کار گرفتـه می شـود. بـه دلیـل اینکـه عمده 
ترکیـب CNG از متراکـم شـدن گاز طبیعی بدسـت 
و  تقطیـر  محصـول   LPG درصورتی کـه  می آیـد 

پاالیـش نفت خـام پاالیشـگاه اسـت.
کالمپایانی

گرمایـش زمین و مشـکالت زیسـت محیطی ناشـی 
از آن ایـن روزهـا بـه معضلـی بـرای کـره خاکـی و 
سـاکنان آن بـدل شـده اسـت. رسـانه های خبـری 
از آتش سـوزی جنگل هـا و یـا آب شـدن یخ هـای 
قطبـی اخبـار ناگـواری را مخابـره می کننـد. در کنـار 
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ایـن شـرایط ناگوار، طبیعت بکـر دریا و آبزیـان نیز از 
ایـن معضـل جان سـالم بـدر نبرده اند و این شـرایط، 
انسـان امـروز را بـه واکنـش واداشـته کـه یکـی از 
راه هـای مقابلـه بـا ایـن شـرایط ناخواسـته را رویکرد 
و بهره گیـری از سـوخت های پاک تشـخیص داده اند.
دودکـش  در شـهرک های صنعتـی در گوشـه و کنـار 
کـره خاکی بخـش عظیمی از هوای پاک و اکسـیژن 
مـورد نیـاز انسـان امـروز را می بلعنـد. نفس هـا در 
گوشـه و کنـار جهـان به خصـوص در شـهرهای بـا 
تراکـم جمعیـت باال و صنعتـی به تنگنا افتاده اسـت.

فریـاد متولیـان محیط زیسـت در گوشـه و کنـار کره 
بـه طبیعـت و محیط زیسـت  از بی توجهـی  خاکـی 
بـه آسـمان بلنـد شـده اسـت. آنهـا بـا وضـع قوانین 
سـخت تر سـعی کرده انـد زنجیـری بـر دسـت وپای 
ایـن لجـام گسـیختگی صنعتـی ببندنـد امـا تـالش 
آنـان نیـز در تغییـر شـرایط آن طـور که باید و شـاید 
نتیجـه مـورد نظـر را باعـث نشـده اسـت. در بخـش 
دریایـی و در عرصـه دریـا، سـازمان IMO به عنوان 
متولـی جهانـی دریاهـا و سـواحل بـا وضـع قوانیـن 
مرتبـط بـا محیط زیسـت دریایـی سـعی کرده اسـت 
بـرای نجـات آبزیـان و پاکیزگـی آب هـا و سـواحل 
اقـدام کند. این سـازمان بـا تأکید بر مصـرف نکردن 
مالـکان  ترغیـب  در  سـعی  فسـیلی  سـوخت های 
کشـتی ها و شـرکت های ترابـری دریایـی بـه سـوی 
سـوخت های پـاک کـه بـا سـرمایه گذاری های مورد 

نیـاز، دست دردسـت ایـن سـازمان بگذارنـد.
گازهـای گلخانـه ای بـه عنـوان تهدیدی بـرای آینده 
زمیـن کـه ناشـی از مصـرف سـوخت های فسـیلی 
اسـت خـود انگیـزه ای شـده بـرای گرایـش هـر چه 
بیشـتر بـه سـوی سـوخت های پـاک، حتی اسـتفاده 
از انـرژی خورشـیدی و بـاد را تشـویق می کننـد و 
بهره گیـری از انـرژی امـواج دریـا از دیـد آنهـا پنهان 

اسـت. نمانده 
ایـران نیز بـه دلیل برخورداری از سـواحل طوالنی در 
دو سـوی ایـن کشـور بزرگ بـه تبع وفـق دادن خود 

بـا قوانیـن بین المللی محیط زیسـت دریایـی و پاکیزه 
نگهداشـتن سـواحل و آب های سـرزمینی می باید به 
خیـل کاروانـی بپیونـدد کـه بـرای نجـات کره خاکی 
در  فسـیلی  سـوخت های  آینـده  شـده اند.  بسـیج 
البـالی قوانیـن گرایش بـه محیط زیسـت پاک تر در 
هالـه ای از ابهـام فرو رفته اسـت. اگرچه کارشناسـان 
تـا رسـیدن بـه نتایـج مطلـوب راهـی طوالنـی را 
پیش بینـی می کننـد. امـا بهره گیـری از سـوخت های 
پـاک به عنوان نقشـه راه بـرای شـرکت های ترابری 

و حمل ونقـل بایـد مدنظـر قـرار گیرد.
بایـد برنامه ریـزی بـرای تجهیـز نـاوگان ملـی بـه 
کشـتی های حمـل سـوخت های پـاک انجـام گیـرد 
تـا مبـادا از کاروان حمـل این سـوخت های یاد شـده 
عقـب بمانیم.  باید بازار سـوخت های پـاک و تقاضای 
جهانـی را دقیقـاً رصـد کنیـم. مـا بـه عنـوان دارنده 
یکـی از عظیم تریـن منابـع انرژی هـای پاک نسـبت 
بـه دیگرانـی کـه از ایـن منابـع محرومنـد می باید با 

حساسـیت بیشـتری ایـن مهـم را دنبـال کنیم.
دورنمـای آینـده حمل و نقل مـواد سـوختی و گرایش 
سـوخت های  بـا  آینـده  سـوخت های  بـه  بـازار 
پـاک مبیـن ایـن واقعیـت اسـت کـه عرصه هـای 
آبـی بـه زودی شـاهد جـوالن کشـتی های حمـل 
محموله هـای گازی بـه عنـوان یکه تـاز حمـل مـواد 
سـوخت مـورد نیـاز انسـان امـروز خواهند بود. شـاید 
دیـری نپایـد که کشـتی های مخصـوص حمل نفت 
و دیگـر مـواد سـوختی فسـیلی در بازارهـای جهانی 

بـرای یافتـن مشـتری سـرگردان شـوند.
بایـد از زمـان بهـره بگیریـم و آینده نگـری را پیشـه 
کنیـم. منطقـه حسـاس خلیج فـارس منبـع عظیـم 
انـرژی جهـان و یـا بـه قولـی »قلـب تپنـده زمین« 
اسـت. رقابـت بین کشـورهای صادرکننده انـرژی در 
ایـن حـوزه آبـی، شـاید بـه رقابتـی تنگاتنـگ بـرای 
بـه  ایـن  و  شـود  بـدل  پـاک  سـوخت های  حمـل 
معنـای هشـداری اسـت بـرای گرایـش بـه سـاخت 
کشـتی هایی کـه در آینـده در گوشـه و کنار سـواحل 

و دریاهـای جهـان خودنمایـی خواهنـد کرد. باشـد تا 
ایـن خـود بـه ترغیـب دسـت اندرکاران حمل ونقـل 
دریایـی بدل شـود تا امـروزه چـاره کار را بیندیشـند.

در ایـن شـرایط خـاص بحث آزمـون و خطـا نباید به 
عنـوان راهـکار برگزیـده شـود بلکه همـان گونه که 
ذکر شـد رصد بـازار خودبه خود رهنمونی اسـت برای 
آینـده حمـل سـوخت های  فراینـد  در  برنامه ریـزی 

پاک.
ناوگان تجاری کشـور و شـرکت ملی نفتکـش ایران 
 بایـد سـهم خـود را از بـازار آینده حمل سـوخت های 
پـاک بگیرنـد و ایـن زمانـی محقـق می شـود کـه 
بـه  همه گیـر  شـکلی  بـه  شـده  یـاد  ناوگان هـای 

کشـتی های حمـل مـواد یـاد شـده مجهـز شـوند.
طراحـان و دسـت اندرکاران سـاخت  تجهیـز کشـتی 
نیـز در داخـل بایـد ایـن نکته حیاتـی را مدنظـر قرار 
دهند که شـاید یاردهای سـاخت و تجهیز کشـتی در 
آینـده ای نه چندان دور شـاهد درخواسـت مشـتریانی 
باشـد که برای سـاخت این کشـتی ها سـرمایه گذاری 
می کننـد. بنابرایـن متولیـان صنایع کالن کشـور نیز 
در ایـن رهگـذر وظیفـه ای خطیر و سـنگین به عهده 
دارنـد تـا هـر چه سـریع تر نسـبت بـه تجهیـز مراکز 
سـاخت و تجهیـز کشـتی بـرای کشـتی های آینـده 

برنامه ریـزی الزم را انجـام دهنـد.
امیـد که در کنار منابع عظیم خدادادی این سـرزمین، 
برنامه ریـزی صنعتـی نیز با شـرایط روز همگام شـود 
تـا شـاهد تجهیـز ناوگان هـای خـود بـه شـناورهای 

حمـل مـواد سـوختی پاک باشـیم. به امیـد آن روز 

پینوشت:

1-LIQUIFIED NATURAL GAS

2-LIQUIFIED  PETROLEUM GAS

3-COMPRESS NATURAL GAS

 نبایـد ایـن واقعیـت را از نظـر 
سـوخت های  کـه  داشـت  دور 
فسـیلی و انتشـار کربن ناشـی 
اصلـی  عوامـل  از  یکـی  آن،  از 

گرمایـش زمیـن اسـت.
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چیـن اخیـراً از یـک راکتور هم جوشـی هسـته ای تحت 
عنـوان خورشـید مصنوعـی بـرای تولیـد سـوخت پاک 
رونمایـی کـرد کـه پنـج برابرداغ تر از خورشـید اسـت .

(توکامـاک   TSAE( تجربـی  پیشـرفته  ابررسـانای 
می شـود  شـناخته  »خورشـیدمصنوعی«  نـام  بـا  کـه 
درجـه  هـزار   70 دمـای  بـه  اولیـه  آزمایش هـای  در 
از سـاخت  نهایـی  .هـدف  اسـت  سـانتی گراد رسـیده 
ایـن دسـتگاه دسـتیابی بـه انـرژی پـاک نامحـدود بـا 
الگوبـرداری از واکنش هــــای طبیعـی اسـت کـه در 

می دهـد. رخ  سـتارگان 
اختراع این دسـتگاه شـاید نمونه جالبی برای توسـعه و 
گسـترش انـرژی نو بـرای تأمین آب وهوای پاک  باشـد 
کـه نسـل آینـده شـاهد آن خواهند بـود. با ایـن مقدمه 
مـروری بـر تحـوالت و تالش هـای جامعـه جهانـی 
بـرای نوآوری سـوخت های سـبز خالی از لطف نیسـت.

حرکتُکنداماکارساز
جلوگیـری  قانـون  اولیـن  تصویـب  از  دهـه  یـک   
ایـن  در  و  می گـذرد  گلخانـه ای  گازهـای  انتشـار  از 
مـدت حمل ونقـل دریایـی توانسـته اسـت تا حـدودی 
تالش هـای خـود را بـرای کنترل سـوخت کشـتی ها و 
کاهش اسـتفاده از سوخت های فسـیلی برای جلوگیری 
از آلودگـی محیط زیسـت به کار بندد. گام های برداشـته 
شـده از دیـد کارشناسـان اگرچـه بطئـی بوده اسـت اما 

قابـل دفـاع هم هسـت .
بـر اسـاس ارزیابـی کارشناسـان، حمل ونقـل دریایـی 
توانسـته اسـت در مـدت 10 سـال گام هـای مثبتـی  

بـرای کاهـش گازهـای گلخانـه ای بـردارد. 
بـا  نیـز   IMO ماننـد  ارتبـاط سـازمان هایی  ایـن  در 
تشـویق و حمایـت از سـوخت های پـاک، مسـیرهای 
درسـت کربن زدایـی را بـه جهانیـان نشـان داده اسـت 
کـه اساسـی ترین گام در مسـیر اجـرای قانون سـوخت 
IMO 2020 از ابتـدای ژانویه سـال 2020 میالدی به 
شـمار می رود. براین اسـاس تمامی کشـورهای سـاحلی 
ملـزم شـدند سـولفور سـوخت های فسـیلی را بـه حـد 
0/5 درصد برسـانند یا از اسـکرابر اسـتفاده کنند. همین 
کار باعـث شـد کارخانجـات تولیـد موتور کشـتی که از 
مدت هـا قبـل موتورهـای دوگانه سـوز تولیـد می کردند 

بـر عـزم و اراده خـود در ایـن زمینـه بیافزایند.  
بـر اسـاس آنچـه در برنامه های IMO پیش بینی شـده 
بـا اقداماتـی کـه قرار اسـت انجام شـود تا سـال 2030 
حداقـل 40 درصد از کربن سـوخت های کشـتی ها باید 

کاهـش یابد .
درهمین حـال مدیرعامـل شـرکت کشـتیرانی مرسـک 

در مـاه اگوسـت 2021 از دبیـر کل سـازمان بین المللی 
دریانـوردی خواسـت هرچـه زودتر تاریخ مـرگ قطعی 
اسـکو  کنـد. سـورن  اعـالم  را  فسـیلی  سـوخت های 
اعتقـاد دارد اسـتفاده از سـوخت های فسـیلی تـا سـال 

2035 در خودروهـا و کشـتی ها بایـد متوقـف شـود.  
نیـک براون مدیر اجرایی لویدز رجیسـتر نیـز  در نوامبر 
2021 گفـت حتـی اگر یـک روز کربن زدایـی به تعویق 

بیافتـد بـرای آیندگان قابل بخشـش نخواهد بود .
وی ادامـه داد: صنعـت دریایـی باید در یـک برنامه 25 
سـاله در مقاطـع 2030 و 2050 نقشـه راه کربن زدایـی 

را در پیش گیرد .
از   2021 سـال  در  ملـل  سـازمان  دبیـرکل  اگرچـه 
حرکـت ُکنـد حمل ونقـل دریایـی جهانـی بـه سـمت 
کربن زدایـی انتقـاد کـرده و یادآورشـد: فقـط 25 درصد 
از نفتکش هـای دنیـا  از قانـون  IMO 2020 تبعیـت 
می کننـد اما ارزیابی کارشناسـان حاکی از آن اسـت که 
اگرچـه اهـداف تعییـن شـده بـرای سـال های 2030 و 
2050 در جهـت کاهـش کربن  بلندپروازانه اسـت اما با 
ایـن حـال حمل ونقل دریایی تا حدودی توانسـته اسـت 
بـا مشـکالت موجود کنـار بیایـد و طرح هایـی را برای 
تولیـد موتـورآالت و سـوخت های پـاک انجـام دهـد 
کـه از جملـه آنهـا می تـوان تولید سـوخت هیـدروژن، 
انرژی خورشـیدی، سـوخت هیبریـدی،LNG، متانول، 

آمونیـاک، انـرژی بـادی، هسـته ای و ... را نـام برد. 
گردهمایلی22کشلورجهلانبلرایکاهلش

گازهلایگلخانلهای 
اخیـراً 22 کشـور بـرای کنتـرل گازهای گلخانـه ای در 
دریـای مدیترانـه بـا امضـاء کنوانسـیونی تحـت عنوان 
کنوانسـیون »بارسـلون« بـه توافـق رسـیدند. در ایـن  
جلسـه از سـوی  نماینـدگان 22 کشـور اعـالم شـد با 
اجـرای ایـن طرح از 77 درصد انتشـار کربـن در دریای 
مدیترانـه کاسـته شـده و از مـرگ زودرس 60 هزار نفر 

جلوگیـری می شـود .
همچنیـن اشـاره شـد کـه در ایـن اجـالس بر اسـاس 
ارزیابـی  مؤسسـات تحقیقاتی میزان انتشـار SOX پس 
از اجـرای قانـون 2020 از 660 هـزار ُتـن بـه 150هزار 

ُتن رسـیده اسـت. 
بین المللـی  سـازمان  شـد  اشـاره  کـه  همان گونـه 
دریانـوردی با همکاری کشـورها، حمایت هـای الزم را 

اسـت.  آورده  عمـل  بـه  کم کربـن  سـوخت های  از 
در ایـن ارتبـاط سـازمان IMO بـا همـکاری بنـادر و 
دریانوردی سـنگاپور، بـا را ه اندازی شـبکه آنالین جامع 
شـریک   500 بـا  را  14پـروژه  از  بیـش  کربن زدایـی 

انرژیهایسبزبرایحذفسوختهایفسیلیصفکشیدهاند؛

نقشه راه کربن زدایی تدوین شود

       ]  مترجم: بهاره قهرمانی  [                      

جهانـی بـه منظـور تأمیـن و بازیابـی13 نـوع سـوخت 
پـاک در آفریقـا، آسـیا، آمریـکای التیـن، خاورمیانـه و 
اقیانـوس آرام تعریـف کرده و در این ارتباط مشـوق های 

الزم را در نظـر گرفتـه اسـت. 
مناسـب ترین سـوخت های کشـتی بـه عنوان سـوخت 
دریایـی  حمل ونقـل  در  درحال حاضـر  کـه  جایگزیـن 
اسـتفاده می شـود گاز LNG  اسـت که توانسـته اسـت 
جایـگاه خـود را در بیـن سـوخت های نـو بـه اثبـات 
برسـاند و از سـایر سـوخت های پـاک پیشـی بگیـرد. 

گفته می شـود بـا تولید موتورهـای دوگانه سـوز در اکثر 
کشـورهای سـاحلی، فّنـاوری سـوخت LNG یـا ایجاد 
منابـع ذخیـره در دسـتور کار قرار گرفته و کشـتی هایی 
نیـز به صورت شـناور بـرای تحویل این نـوع گاز برای 
کشـتی های عبوری در نظر گرفته شـده اسـت .در این 
راسـتا مالزی پایـگاه بانکرینگ را برای سوخت رسـانی 

به 100هزار کشتی احداث می کند.
از مؤسسـات و  البتـه درکنـار سـوخت LNG برخـی 
شـرکت ها سـعی می کننـد کـه نـه تنهـا جایگزینـی 
بـرای سـوخت های فسـیلی بلکـه بـرای گاز LNG نیز 
پیـدا کننـد بلکـه برخی از کارشناسـان انـرژی، این نوع 
سـوخت را یکـی از سـوخت های برتـر آینده مـی  دانند. 

آمونیاکسوختسازگاربامحیطزیست
محققــــان نـروژی منــــاسب ترین سـوخت بـرای 
موتـورآالت کشـتی را سـوخت آمونیاک اعـالم کرده و 
بـه همین جهت 23 شـرکت بزرگ جهانی بـرای تولید 
ایـن قبیل سـوخت تفاهم نامه ای را در ژاپن و سـنگاپور 
بـه امضاء رسـاندند که این حرکت از سـوی مؤسسـات
DNV ، ABS و CLASS NK نیـز مـورد تأییـد قـرار 

گرفته اسـت .
ژاپـن همچنیـن درحال توسـعه سیسـتم های یکپارچـه 
خورشیـــدی و بـــــادی برای استفـــــاده در رانش 

کشتی هاست.
emp  جـرج اتکینسـون مدیـر ارشـد فّناوری شـرکت

تاکنـون  سـال 2010  از  می گویـد:  ژاپـن  در  مسـتقر 
کشـتی های اقیانوس پیمـا مـورد بررسـی و مطالعه قرار 
گرفته انـد و پاسـخ های مثبتـی در ارتبـاط بـا مصـرف 

بهینـه انـرژی دریافـت کرده ایـم.

منبع:
1- ENERGY NEWS
2- SAFETY 4 SEA
3- MARINE LINK
4- MARIN ENGINES NEWS

انرژی
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مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران:

احیاء کریدور شمال- جنوب فرصتی طالیی
 برای گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران  است

نائلب رئیلس هیئلت مدیلره و مدیرعامل گلروه کشلتیرانی جمهوری اسلامی ایران 
گفلت: اسلتفاده مطللوب از بنلدر چابهار و احیاء کریدور شلمال- جنلوب از طریق آن، 

فرصتلی طایلی برای کشلتیرانی جمهوری اسلامی ایران اسلت.
بله گلزارش مانلا، ملدرس خیابانلی مدیرعامل گلروه کشلتیرانی جمهوری اسلامی 
ایلران طلی سلخنانی در جمع مدیران ارشلد گلروه کشلتیرانی با یلادآوری اینکه بندر 
چابهلار املروز بله عنلوان نقطله ای راهبردی در توسلعه کشلور مطلرح اسلت، افزود: 
بنلدر چابهلار بله عنوان فرصتی طایلی برای گروه کشلتیرانی تلقی می شلود و الزم 

اسلت خطلوط منظم بله این بنلدر راه اندازی شلود.
وی بلا اشلاره بله راهبلرد مللی احیلاء کریلدور شلمال- جنلوب، موضلوع توسلعه 
فعالیت هلای گلروه کشلتیرانی در بنلدر چابهلار را رویکلرد اصللی این گروه دانسلت 
و گفلت: ایلن اقلدام بلزرگ بلا هملکاری شلرکت های گلروه کشلتیرانی جمهلوری 
اسلامی ایلران عملیاتلی و کاال از مبلدأ هند بله بندر چابهلار و در ادامه به روسلیه و 

اروپلا ترانزیلت خواهد شلد.
ملدرس خیابانلی ایلن مهلم را از طریلق حمل ونقلل ترکیبلی و اتصلال بنلدر چابهار 
بله شلبکه راه آهلن اجرایلی ارزیابلی کلرد و ادامله داد: کاال از هنلد وارد بنلدر چابهار 
شلده، از طریق این بندر به بنادر شلمالی کشلور و سلپس به بنادر روسلیه در دریای 
خزر گسلیل می شلود، پس از آن در دو مسلیر به سلمت مسلکو و سلن پترزبورگ در 

روسلیه رسلیده و از آنجلا نیلز به شلمال اروپا حمل می شلود.
وی ایلن مسلیر حملل را از منظلر اقتصلادی در بلند مدت سلودآور دانسلت و افزود: از 
منظر سیاسلی و توسلعه روابط کشلور در سلطح بین الملل نیز این مسلیر حمل ونقلی 

قلادر به ایجلاد تحوالتی مثبت اسلت.
ملدرس خیابانلی اجلرای پروژه یاد شلده را وظیفله ای ملی قلمداد و خاطرنشلان کرد: 
ایلن کار بلزرگ با همکاری گروه کشلتیرانی جمهوری اسلامی ایلران کامًا قابلیت 

دارد. اجرایی 
مدیرعاملل گلروه کشلتیرانی جمهوری اسلامی ایلران در ادامله با تأکید بلر اهمیت 
توسلعه فعالیت های گروه کشلتیرانی در بندر چابهار و کریدور شلمال- جنوب، گفت: 
توسلعه بنلدر چابهلار به عنلوان تنها بنلدر اقیانوسلی کشلور و نقطه تاقلی ترانزیت 

کاال، بـا نگاهـی ملـی در حـال انجام اسـت، بنابراین باید بـا باور به ایـن مهم از هیچ 
اقدامـی مضایقـه نکنیـم چرا کـه حجـم قابل توجهـی از کاالی ترانزیتـی هم اکنون از 
طریـق کشـورهای همسـایه در این مسـیر در حال عبور اسـت که می توانـد از داخل 

کشـور و به وسـیله گروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران انجام شـود.
وی افـزود: خوشـبختانه زمینه هـای سـرمایه گذاری گروه کشـتیرانی در بنـدر چابهار 
فراهـم اسـت، از آن جملـه این گـروه می توانـد در بخش های حمل ونقـل کانتینری، 
ایجـاد دفاتـر نمایندگی در نقاط تاقی ترانزیتی شـرق کشـور، بدل شـدن بـه اپراتور 
اول بنـدر شهیدبهشـتی، راهبـری بارانـداز و سـوله های سرپوشـیده، سوخت رسـانی، 
سـاخت سـیلوی غـات، تعمیـرات کشـتی، حمل ونقل ترکیبـی، شـناورهای رو _ رو 

و ... فعالیـت کند.

ترانزیت
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ترانزیت

گزارشی از برگزاری همایش لجستیک در چابهار؛

مأموریت ملی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
برای توسعه چابهار

جمهـوری  کشـتیرانی  گـروه  مدیـره  هیئـت  عضـو 
اسـالمی ایـران گفـت: کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی 
ایـران مأموریتـی ملـی برای خـود در توسـعه ترانزیت و 

ترانشـیپ تعریـف کـرده اسـت.
محمد کاشـانی که در همایش لجسـتیک چابهار سخن 
می گفـت با بیـان اینکـه یکـی از شـاخص های جهانی 
سـنجش موفقیت بنـادر یک کشـور عملکـرد ترانزیتی 
و ترانشـیپی آن بنـادر اسـت، تصریح کرد: متأسـفانه در 
تعاریـف توسـعه ای مـا این مهم چنـدان در نظـر گرفته 

نمی شـود.
وی ادامـه داد: بـه همیـن منظـور مدیریـت کشـتیرانی 
بـرای  را  ملـی  مأموریتـی  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
ناوگان کشـتیرانی و برای توسـعه ترانزیت و ترانشیپ از 
بنـادر کشـور بـه ویژه بنـدر چابهـار تعریـف کرده اند که 

در حـال اجراسـت.
کشـتیرانی  بـازار  کمیتـه  عضویـت  کـه  کاشـانی 
دارد،  عهـده  بـر  نیـز  را  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
خاطرنشـان کرد: کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایران 
بـه عنـوان نـاوگان ملـی و در راسـتای مأموریـت یـاد 
شـده دفاتـر منطقـه ای خـود در شـرق آسـیا، چیـن، 
هنـد، مالـزی و کویـت را سـازماندهی مجـدد کـرده 
جدیـد  خطـوط  ایجـاد  بـرای  زمینـه  آن  طـی  کـه 
شـود. فراهـم  بیشـتر  چـه  هـر  فله بـر  و  کانتینـری 
وی بـا یـادآوری اینکه هم راسـتا بـا راه انـدازی کریدور 
شـمال-جنوب، کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران 
مالکیـت و راهبـری یـک بنـدر در روسـیه را عهـده دار 
شـده اسـت، گفت: هم زمـان خطوط منطقـه ای فیدری 

در جنـوب و در بنـدر چابهـار را راه انـدازی کرده ایـم.
عضو هیئت مدیره کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران 
هماهنگـی بین بنادر شهیدبهشـتی و شـهیدکالنتری را 
بـرای افزایش کیفیـت و حجم عملیاتـی در بندر چابهار 
را مهـم ارزیابـی کـرد و افـزود: هم زمـان بـا ایـن اقدام 
می بایسـت خطـوط راه آهـن را نیـز تکمیل کـرد چرا که 
بـه لحاظ راهبردی در توسـعه فعالیت کشـتیرانی بسـیار 

حائز اهمیت اسـت.
اقدامارزشمندکشتیرانیجمهوریاسالمیدر

راه اندازیخطمنظمچابهار
و  بنـادر  سـازمان  بنـدری  امـور  معاونـت  سرپرسـت 
دریانـوردی گفـت: راه انـدازی خط منظم کشـتیرانی در 
بنـدر چابهـار از سـوی کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی 

ایـران، لجسـتیک منطقـه را تقویـت می کنـد.
جلیل اسـالمی کـه در همایش لجسـتیک بنـدر چابهار 
و  بنـادر  سـازمان  اینکـه  بیـان  بـا  می گفـت  سـخن 
دریانـوردی هـر آنچـه کـه به حـوزه دریـا و بنـدر برای 
بنـدر چابهـار الزم اسـت را انجام داده، خاطرنشـان کرد: 

بـا سـرمایه گذاری یک میلیـارد دالری که این سـازمان 
در ایـن بنـدر صـورت داد مگاپـروژه بنـدر چابهـار عماًل 

اغاز شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه راه انـدازی خـط منظـم کشـتیرانی از 
سـوی کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران در این بندر، 
افـزود: این اقدام ارزشـمند، لجسـتیک منطقـه چابهار را 

بیـش از پیـش تقویت خواهـد کرد.
حـوزه  و  منطقـه  در  چابهـار  بنـدر  جایـگاه  اسـالمی 
بین الملـل را مهـم و راهبـردی ارزیابی کـرد و گفت: در 
اجـالس اخیر پیمـان شـانگهای بارها به بنـدر چابهار و 

اهمیـت لجسـتیکی آن اشـاره و پرداختـه شـد.
وی ادامـه داد: اکثـر کشـورهای آسـیای مرکـزی طـی 
ماه هـای اخیـر در جلسـاتی کـه بـا سـفراء آنهـا برگـزار 
شـد، آمادگی خـود را برای حضور در بنـدر چابهار اعالم 

کردند.
سرپرسـت معاونت بنـدری سـازمان بنـادر و دریانوردی 
بـا اشـاره به پیمان سـه جانبه موسـوم به پیمـان چابهار 
بیـن کشـورهای ایران، هنـد و افغانسـتان، تصریح کرد: 
کشـورها متقاضـی پیوسـتن بـه ایـن پیمـان بـوده و 
الحـاق رسـمی بندر چابهـار بـه کریدور شـمال-جنوب 

را خواسـتار شـده اند.
وی کارکـرد چابهـار را در اولویت اول، ترانزیت دانسـت 
و افـزود: بدون توسـعه ایـن امر جذب سـرمایه و کاالی 

خارجـی دشـوار خواهد بود.
اسـالمی در پایـان بـا بیـان اینکـه طـی سـال جـاری 
بنـدر چابهـار موفـق بـه ثبـت رکـورد جابه جایـی چهار 
میلیـون ُتـن کاال شـد، تصریـح کـرد: خوشـبختانه در 
بخش سـخت افزاری مشـکالت حل شـده اسـت اما در 
الیه هـای نرم افـزاری و مدیریتـی هنوز بـه جایگاه الزم 

دسـت نیافته ایـم کـه امیدواریم این امر نیز مرتفع شـود. 
متولیواحدلجستیکیضرورتدارد

دبیـر شـورای عالـی مناطـق آزاد کشـور گفـت: بایـد 
کنیـم. برطـرف  را  لجسـتیک  زنجیـرۀ  خالء هـای 

سـعید محمـد در همایـش لجسـتیک بنـدر چابهـار بـا 
بیـان اینکـه سـهم ایـران از تجـارت 43 هـزار میلیـارد 
دالری جهانـی تنهـا 8 دهـم درصد اسـت، تصریح کرد: 
مبـادالت تجـاری 15 کشـور همسـایه و غیرهمسـایه 
اطـراف ایـران تقریبـاً هفـت هـزار و 500 میلیـارد دالر 

اسـت کـه سـهم مـا از آن ناچیز اسـت.
وی دو کریـدور شـمال-جنوب و شـرق بـه غـرب را دو 
داالن مهـم تجـاری در منطقه دانسـت و اظهار داشـت: 
در کنـار ایـن دو پـروژه یـک کمربند-یک راه قـرار دارد 
که متأسـفانه در حال کنار گذاشـته شدن از آنها هستیم.
محمـد میانگیـن سـرعت حمل ونقـل کاال در کشـور را 
حـدود پنـج کیلومتر در سـاعت اعالم کرد و افـزود: این 
رقـم بسـیار پایین اسـت و منافع صاحبـان کاال را تأمین 

نمی کند.
وی شـرط احیـاء کریدورهـا از طریـق ایـران را برطرف 
سـاختن خالءهـای زنجیـره تأمین دانسـت و ادامـه داد: 
هم اکنـون در گمرکات کشـور 27 مجموعه حضور دارند 
کـه وظیفه آنها تسـهیل ترانزیت اسـت امـا برخوردهای 

جزیره ای مانع از تسـریع در گمرکات شـده اسـت.
دبیر شـورای عالی مناطـق آزاد تکمیل زیرسـاخت های 
جاده ای-ریلـی و فرودگاهـی را برای تقویت لجسـتیک 
ضـروری دانسـت و افزود: ایجاد متولـی واحد در مناطق 

آزاد در سـهولت کار اثرگذار اسـت.

گزارششبکهاطالعرسانیمانا
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ظاهلراًقراراسلتشلللرکتحمللللونقل
ترکیبلیگروهکشلتیرانیجمهوریاسلالمی
ایلرانپلروژهبلزرگترانزیتیراکلهاحیای
عمللیکریلدورشلمال-جنلوباسلتکلید
بزنلد.درایلنزمینهبیشلترتوضیلحدهید.

در آغـاز بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره کنـم که کشـور ما 
از نظـر جغرافیایی یکـی از بهترین مسـیرها برای عبور 
به صرفه تریـن  و  سـریع ترین  ایـران  کریدورهاسـت. 
دسترسـی را به بـازاری حدود 700 میلیـون نفری دارد. 
بـه همیـن علـت تمرکز دنیا امـروز به مسـیر کریدوری 
شـمال-جنوب از بنادر چابهار و شـهید رجایـی به بنادر 
انزلـی و امیرآبـاد اسـت. بـه همیـن منظـور شـرکت 
حمل ونقل ترکیبی گروه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی 
ایـران طـی یک سـال اخیر دسـت بـه بهبـود امکانات 
ایـن  بـه متقاضیـان در  خـود در جهـت پاسـخگویی 
کریـدور زده اسـت. همیـن امر زمینه ای فراهم سـاخت 
کـه برخـی مشـتریان بین المللی سفارشـی بـزرگ و به 
تعـداد 35 هـزار SLOT بـار در اشـکال مختلـف آن را 
بـرای حمـل از طریـق بندرعبـاس بـه بنـدر امیرآبـاد و 
از آنجـا بـه مقاصـد خارجـی، بـه شـرکت حمل ونقـل 
ترکیبـی پیشـنهاد دهنـد کـه خوشـبختانه ایـن پـروژه 
ملـی درحال حاضـر در حـال گذرانـدن مقدمـات خـود 

اسـت و بـه زودی حمـل بـار آغـاز خواهد شـد.

بلار از بزرگلی چنیلنحجلم بلرایحملل
ترانزیتلیچلهاقداماتلیانجلامشلدهوچه
زیرسلاختهایفنیرافراهمگردیدهاست؟

شـرکت حمل و نقـل ترکیبـی در حـوزه ریـل وضعیـت 
بسـیار مناسـبی را در میـان شـرکت های همـکار خـود 
دارد. ایـن شـرکت از نظـر مخـازن ریلـی بـا در اختیـار 
داشـتن 738 واگن رتبه دوم را در کشـور داراسـت. 450 
دسـتگاه واگـن لبـه کوتـاه نیز بـرای حمـل محموالت 
جنـرال کارگـو در مالکیـت داریـم. با این حـال با توجه 
بـه افزایـش تقاضـا، بـه دنبـال افزایـش توان خـود در 
بخـش حمل ریلـی کانتینری هسـتیم. بایـد تأکید کنم 
ایـن سـطح از توسـعه بـا حمایـت مدیریت ارشـد گروه 
کشـتیرانی جمهوری اسالمی ایران به دست آمده است.
البتـه شـرکت حمل ونقـل ترکیبـی در بخـش جـاده ای 
نیـز شـرایط مناسـبی دارد. همین حاال تعداد مشـتریان 
حمل ونقـل جـاده ای بـه صـورت تصاعـدی در حـال 
افزایـش اسـت. در ایـن راسـتا پیمانـکاران جدیـد را به 

کار دعـوت کرده ایـم. تـالش مـا ایـن اسـت کـه تـا 
می توانیـم در تمامـی بخش هـای  ریلـی و جـاده ای از 
امکانـات، ظرفیت هـا و نیـروی کار ایرانی بهـره ببریم. 
از سـفارش واگـن گرفتـه تـا راننـدگان کامیـون که به 

صنایـع داخلـی ارائه شـده اسـت. 
هـدف غایی ما در گروه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی 
ایـران ایـن اسـت که پروژه بزرگ یاد شـده بـه بهترین 
شـکل ممکن اجرا و به سندی برای ثبت توانمندی های 
ترانزیتـی کشـور در عرصـه بین المللـی تبدیـل شـود.

ایلنپروژهبلزرگدرچلهبازهزمانلیانجام
خواهدشلد؟

بسـتگی بـه شـیوه اجرای مـا در داخل دارد. بـا توجه به 
کانتینـری بـودن بخـش عمده بار، شـرکت کشـتیرانی 

مدیرعاملشرکتحملونقلترکیبیکشتیرانیدرگفتوگوباپیامدریا:

حمایت از احیای کریدور شمال- جنوب
 در دستور کار گروه کشتیرانی است

شلرکتحملونقللترکیبلیگروهکشلتیرانیجمهلوریاسلالمیایلراندورانتلازهایرادرعرصهفعالیتخودآغازکردهاسلت.توسلعه
حملونقللریللیکانتینلریوفللهدرکنلاربهسلازیبخلشجلادهایوحمللصلددرصلدیسلوختکمسلولفورموردنیلازشلناورهابا

اسلتفادهازظرفیتهلایریللی،بخشلیازتوفیقلاتایلنشلرکتطیسلالجاریبودهاسلت.
اهمیلتایلناملررابایددرنقدهمیشلگیدسلتاندرکارانحوزهحملونقلکشلورنسلبتبلهعدمتوجهکافلیبهحملونقللچندوجهی

یلاترکیبلیعلیرغموجلودظرفیتهلایبیبدیلترانزیتلیایرانجسلتجوکرد.
بلهنظلرمیرسلدگروهکشلتیرانیجمهوریاسلالمیایلرانبلاتجربهکمنظیلروموفقخلوددرعرصلهحملونقللبینالملللیاکنونبه
پیلشقلراولتوسلعهحملونقللترکیبلیدرکشلورتبدیلشلدهاسلت.درهمینراسلتابلهتازگیمقررشلدهاسلتشلرکتحملونقل
ترکیبلیایلنگلروه،طیاجلرایقلراردادیبینالملللی،35هلزارSLOTبلارراازطریقامکانلاتریلیوجادهایکشلورترانزیلتنماید.
ایلنمهلمدسلتاوردیاسلتکلهدراوجتحریمهایظالمانهبهدسلتآملدهومهرتأییدیاسلتبراهمیلتجایگاهترانزیتلیوهمچنین

ایران. توانمندیهلایحملونقللی
درهمیلنرابطله،پیلامدریلاگفتوگویلیرابلاکاپیتلانعلیرضلاابراهیملیزادهمدیرعامللشلرکتحملونقلترکیبلیگروهکشلتیرانی

جمهلوریاسلالمیایلرانترتیلبدادهاسلتکلهماحصللآنرامیخوانید.

ترانزیت
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حافظ دریای آریـا بـه عنـوان بـازوی کانتینـری گـروه 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران، محـور اصلـی 
حمـل 35 هـزار SLOT بار خواهد بود. پس از رسـیدن 
بـار بـه بنـدر شـهید رجایـی از سـوی حافظ دریای آریـا 
از مبـدأ اصلـی؛ نوبـت بـه شـرکت حمل ونقـل ترکیبی 
می رسـد کـه بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای در اختیـار و 
دیگـر ظرفیت هـای موجود در کشـور بارهـا را از طریق 
ریـل و جـاده به بنـادر امیرآبـاد و انزلی برسـاند. از آنجا 
نیـز کشـتیرانی دریای خزر بخـش دیگـری از کار را بر 
عهـده دارد و کاالی ترانزیتـی را بـه مقصد نهایی حمل 

خواهـد کرد.
اهمیـت ایـن موضـوع از آن جهت اسـت که پـروژه ای 
حمل ونقلـی بـا ایـن حجـم از بـار بـرای نخسـتین بـار 
اسـت کـه از طریـق مسـیر ترانزیتـی کریدور شـمال-

جنـوب عملیاتی می شـود. 

آیلازیرسللللاختهایموجللللودکشلور
پاسخگللللویچنیلنعملیلاتحملونقللی

بزرگلیهسلت؟
در تـالش هسـتیم که با امکانات موجـود این کار انجام 
شـود. اما اگـر بندر چابهار بـه ریل وصل بـود قطعاً این 
پـروژه ترانزیتـی با سـرعت و هزینه کمتـری قابل اجرا 
بـود. بندر چابهار به لحـاظ جاده ای بـرای کامیون داران 
درحال حاضـر  بنابرایـن دسـت کم  نیسـت  بـه صرفـه 
جذابیتـی بـرای آنها نـدارد. ریل نیز به گفته مسـئوالن 
امـر تـا سـال 1402 در این بنـدر عملیاتی خواهد شـد. 
امـا نمی تـوان تقاضـای بـازار را معطل نگه داشـت، به 
همیـن علـت و بـرای از دسـت نرفتـن فرصت هـای 
ترانزیتـی تصمیـم بـر ایـن شـده اسـت کـه پـروژه یاد 
شـده با بسـیج امکانـات موجـود به ثمر برسـد تـا بازار 

ترانزیتی کشـور شـکل بگیـرد. البته مشـکالت محدود 
بـه بنـدر چابهـار نیسـت. در بنـادر دیگر نیز زیرسـاخت 
کافـی موجـود نیسـت اما نمی شـود فرصت را از دسـت 
داد؛ بنابرایـن مـا به عنـوان شـرکت حمل ونقل ترکیبی 
انجـام  را  الزم  اقدامـات  حافظ دریای آریـا  شـرکت  و 
داده ایـم کـه بـار در شـرایط معقـول و بـا توجـه بـه 
امکانـات موجـود به دسـت صاحب کاال برسـد. به طور 
مثـال مذاکـره بـا سـه شـرکت ریلـی دیگـر در جریان 
اسـت تـا با تجمیع امکانـات ریلی 15 الـی 20 درصد از 
حجـم 35 هـزار SLOT از طریـق ریـل ترانزیت شـود. 
اگـر خطـوط راه آهن در کشـور قدیمی نبود و به سـمت 
بنـادر امیرآبـاد تـک خطـه نبـود، می شـد ایـن حجم را 
تـا دو برابـر افزایـش داد. بـا ایـن حـال به همیـن توان 

اکتفاکرده ایم.  موجـود 
کمبودهـای حـوزه ریلـی بـه کمبودها در خطـوط ریلی 
محـدود نیسـت؛ تحریـم فرصـت خریـد لکوموتیوهای 

جدیـد را نیـز از مـا گرفت. 

دربخشجادهایوضعیتچگونهاست؟
وضعیـت مـا در ایـن بخش بهتـر از کشـورهای منطقه 
اسـت. صاحبـان کاال در داخـل نیـز ترجیـح می دهنـد 
کاالی خـود را بـه صـورت کامیونـی تحویـل بگیرنـد. 
بـا  کاال  اسـت. صاحـب  منعطف تـر  کامیونـی  حمـل 
راننـده ارتبـاط مسـتقیم دارد و کاال را زودتر نیز دریافت 
بخـش  در  ترکیبـی  حمل ونقـل  شـرکت  می کنـد. 

جـاده ای 16 پیمانـکار مختلـف دارد. 

پیلشازایلندرملورد"اسلنِپکامیونلی"
صحبتهایلیشلدهبلود.درایلنرابطهکار

بهکجارسید؟

طـی یـک سـال اخیـر بـه دنبـال سـاخت و راه انـدازی 
اپلیکیشـن موبایلـی بـرای راهبری و مدیریـت متمرکز 
بازارهـای  در  کـه  مشـابه  نمونـه  بودیـم.  کامیون هـا 
بـرای  را  اسـت  فعـال  اروپایـی  جـاده ای  حمل ونقـل 
بومی سـازی بـه پیمانـکار داخلـی معرفـی کردیـم. امـا 
نهادهـای  از  بـه مجوزهـای متعـددی  نیـاز  ایـن کار 
همچنیـن  بـود.  خواهـد  زمان بـر  کـه  دارد  مربوطـه 
زیرسـاختی ماننـد بارنامه سراسـری هنوز در کشـور به 
آن معنـا صادر نمی شـود که مانعی اسـت بـرای اجرای 
چنیـن سیسـتم متمرکـزی. اتصـال ایـن نرم افـزار بـه 
سـرورهای گمرک، راهداری و سـازمان بنـادر نیز یکی 
دیگـر از پیـش نیازهـای اجرای آن اسـت. در این زمینه 
کار ادامـه دارد و امیدواریـم بتوانیـم طـی ماه های آینده 

فـاز آزمایشـی را آغـاز کنیم.
البتـه فعالیت ما در شـرکت حمل ونقل ترکیبـی و فراتر 
از آن در گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایران از 
مدت هـا قبـل هوشمندسـازی شـده و در ایـن رابطـه 

مشـکلی وجود نـدارد.

بلهعنلوانسلؤالپایانلی،دربلارهتأمیلن
سلوختکمسلولفوربرایناوگانکشتیرانی

جمهلوریاسلالمیایلرانبفرمایید.
خوشـبختانه هم اکنون حدوداً تمام سـوخت کم سولفور 
مـورد نیـاز گـروه کشـتیرانی در داخل تأمین می شـود. 
شـرکت حمل ونقـل ترکیبـی بـا همـکاری پاالیشـگاه 
شـازند، سـوخت تولیـدی ایـن پاالیشـگاه را از طریـق 
مخـازن ریلـی و کامیون هـا، بـه بنـادر جنـوب کشـور 
منتقـل می کنـد و در اختیـار شـناورها قـرار می دهـد.   
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بنـدر چابهـار به عنـوان یکـی از بنـادر مهـم در جنـوب 
ایـران و در بخش شـمالی دریای عمان قـرار گرفته که 
بـه علـت موقعیت اسـتراتژیک و دسـتیابی بـه آب های 
آزاد بین المللـی، جایـگاه ویژه ای را در مبـادالت دریایی 

و تجاری کشـورمان با سـایر کشـورهای منطقـه دارد.
ایـن بنـدر اسـتراتژیک ایـران بـه علـت نزدیکـی بـه 
کشـورهای افغانسـتان، پاکسـتان و آسـیای میانـه، در 
آینـده ای نزدیـک بـا اتصـال بـه شـبکه ریلـی کشـور 
اهمیـت ویـژه ای در ترانزیـت کاال بـه ایـن کشـورها 
بنـدر  تنهـا  به عنـوان  چابهـار  بنـدر  داشـت.  خواهـد 
اقیانوسـی ایـران به علت دسترسـی راحت بـه آب های 
آزاد، یکـی از نقـاط کلیـدی در حاشـیه خلیج فـارس و 
دریـای عمـان اسـت و در کریـدور شـمال - جنـوب 
می توانـد نقـش مهمـی را بـرای توسـعه ترانزیـت و 

جابه جایـی کاال ایفـا کنـد.
کریـدور شـمال - جنـوب مهم ترین حلقه تجـارت بین 
آسـیا و اروپاسـت که در مقایسـه با مسـیرهای سنتی از 
نظـر مسـافت و زمـان تـا 40 درصـد کوتاه تـر و از نظر 

هزینـه تـا 30 درصد ارزان تر اسـت.
ایـن کریـدور یکـی از مسـیرهای مهـم ترانزیتـی در 
ایـن  مسـیر  در  کشـورهای  و  اسـت  میانـه  آسـیای 
انعقـاد  و  اتحادیـه  تشـکیل  بـا  یـک  هـر  کریـدور، 
قراردادهـای همـکاری، در رقابتی همه جانبه به توسـعه 
و تجهیـز بنـادر، جاده هـا، ترمینـال و مسـیرهای ریلـی 
خـود می پردازنـد و در این کریـدور، بندر چابهـار ایران، 
مرکزیـت کانونـی دارد کـه بایـد از ایـن ظرفیـت بـه 

خوبـی اسـتفاده شـود.
بهینه تریـن و کم هزینه تریـن بنـدر بـرای ترانزیت کاال 
بـه کشـورهای آسـیای میانـه و افغانسـتان در محـور 
شـرق خـزر، نزدیک ترین مسـیر دریایی به کشـورهای 
جنـوب شـرق آسـیا، اروپـا و آفریقـا، بزرگ تریـن بنـدر 
اقیانوسـی کشـور بـا قابلیـت پهلودهی به کشـتی های 
بـزرگ بـا بیـش از 16/5 متـر عمـق، قـرار داشـتن در 
خـارج از محـدوده خلیج فـارس و تنگـه هرمـز و وجـود 
مسـافربری  ترمینـــال های  بزرگ تریـن  از  یکـی 

 ] ایرج منصوری [        ]  روزنامه نگار [      

آمادگی ایران برای ورود
 به دوران بنادر نسل سوم

                                                                                                                    

بین المللـی منطقـه با زیربنـای بیـش از 4000 مترمربع 
از  مسـافر،   600 از  بیـش  هم زمـان  پذیـرش  بـرای 
مهم تریـن قابلیت هـای بنـدر چابهـار در ایـن منطقـه 

مهـم جهان اسـت.
بـا اجـرای طـرح توسـعه بنـدر چابهـار، ظرفیـت ایـن 
در  ُتـن  میلیـون   8/5 بـه   2/5 از  سـال 96  در  بنـدر 
سـال افزایـش یافـت و هماکنـون ایـن بنـدر قابلیـت 
بهره بـرداری تـا بیـش از 15 میلیـون ُتن کاال در سـال 
را داراسـت. احداث دو پسـت اسـکله کانتینری و اسکله 
کاالهـای عمومـی بـه طـول 1700 متـر از مهم تریـن 

اقدامـات طـرح توسـعه در بنـدر چابهـار بـوده اسـت.
تبدیـل  چابهـار  بنـدر  توسـعه  طرح هـای  اجـرای  در 
ایـن بنـدر به نسـل سـوم بنـادر هوشـمند و پهلوگیری 
تسـهیل  و  کانتینـری  اقیانوس پیمـای  ابرکشـتی های 
تـردد منظـم شـرکت های کشـتیرانی بین المللـی، باید 
مـورد توجـه جـدی برنامه ریـزان این بنـدر قـرار گیرد.

بنادرنسلسوم
رسـتم قاسـمی وزیر راه و شهرسـازی اخیراً تأکید کرده 
اسـت که با تبدیل بنادر به بنادر نسـل سـوم در تالش 
هسـتیم تا سـهم بازار ایـران را در بازارهـای بین المللی 
افزایـش و قیمـت تمـام شـده کاال را کاهـش دهیـم و 
درعینحـال بـا ایجاد جذابیت هـای اقتصـادی و تجاری 
درصـدد ایجـاد رقابت در بنادر کشـور و صـادرات پایدار 

بـه همه کشـورهای جهان هسـتیم.
قـرار اسـت بـا اجـرای طـرح توسـعه فـاز دوم بنـدر 
چابهـار ظرفیـت ایـن بنـدر به بیـش از 35 میلیـون ُتن 
افزایـش یابـد. ایـن بنـدر بـا داشـتن سـکوهای مجهز 
بـه جرثقیل هـا و تجهیـزات تخلیـه و بارگیـری مدرن، 
دسترسـی بـه جـاده 6 بانـدی، ترمینـال کانتینـری و 
بزرگ تریـن بـرج ناوبـری دریایـی کشـور و منطقـه، 
ارزان تریـن و نزدیک ترین مسـیر ترانزیـت دریایی برای 
کشـورهای اوراسیاسـت و باید بـا برنامه ریزی مناسـب 

ترانزیت
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و  بخش خصوصـی  سـرمایه گذاری  تومـان  میلیـارد 
مسـافرت  بین المللـی  ترمینـال  راه انـدازی  و  احـداث 
دریایـی در 4000 متـر مربـع زیربنا و برقـراری خطوط 
منظـم الینـر کانتینـری از سـایر بنـادر جهـان بـه این 
بنـدر از مهم تریـن اقدامـات شـاخص بنـدر چابهـار از 

سـال 95 تـا 99 در ایـن بنـدر مـدرن بـوده اسـت.
احـداث مخـازن فراورده هـای نفتـی، احـداث ترمینـال 
ریلـی غـالت، احـداث سـایت لجسـتیک و نگهـداری 
احـداث  ُتنـی،  هـزار   10 سـردخانه  احـداث  کانتینـر، 
احـداث  آبزیـان،  بسـته بندی  و  فـراوری  کارخانـه 
انبـار و کارخانـه تولیـد خـوراک دام و طیـور و ایجـاد 
مهم تریـن  از  کشـتی ها،  بـه  خدمت رسـانی  مرکـز 
فرصت هـای سـرمایه گذاری در بنـدر چابهـار اسـت که 
ایـن  سـرمایه گذاران داخلـی و خارجـی می تواننـد در 

کننـد. سـرمایه گذاری  موردنظـر  پروژه هـای 

افزایشبارگیریکاالهایصادراتی
آمارهـا نشـان می دهـد کـه تـا آذرمـاه 1400 عملیـات 
تخلیـه و بارگیـری کاال در ایـن بنـدر همچنـان رونـد 
رو بـه  رشـدی را تجربـه کـرده اسـت بـه طـوری کـه 
عملیـات تخلیه و بارگیـری کاالهای صادراتـی در بندر 
چابهـار 146 درصـد و واردات کاالهـای اساسـی 74/6 

درصـد در ایـن بنـدر افزایـش یافته اسـت.
همچنیـن عملیـات تخلیـه و بارگیـری کاالهـای نفتی 
و غیرنفتـی بنـدر چابهـار در مجمـوع تـا پایـان آذرمـاه 
سـال جـاری 35 درصد افزایـش یافـت، ورود کاالهای 
وارداتـی نیـز به بندر 60 درصد رشـد داشـته و صادرات 
مـواد معدنـی و سـاختمانی نیـز از ایـن بنـدر در پایـان 
آذرمـاه سـال جـاری در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 
گذشـته بیـش از  280 درصـد افزایـش نشـان می دهد.

ایجـاد زیرسـاخت های مخابراتـی و رادیویـی به منظور 
پوشـش کامـل سـواحل موجـود در اسـتان سیسـتان 
بنـدر  توسـعه  طـرح   2 فـاز  تکمیـل  بلوچسـتان،  و 
شهیدبهشـتی و ارتقـاء ظرفیت این بندر بـه بیش از 35 
میلیـون ُتـن، تکمیـل مطالعـات زیسـت محیطی بنـدر، 
احـداث نیـروگاه بـزرگ برقـی، احـداث ترمینـال تمام 
مکانیـزه مـواد معدنی، احـداث برج و کنتـرل ترافیک و 
سـاختمان مرزهای دریایی و احداث ایسـتگاه جسـتجو 
اداره کل  پروژ ه هـای  از مهم تریـن  دریایـی  نجـات  و 
بنـادر و دریانـوردی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان در 

بنـدر چابهار اسـت.
عملیـات اجرایـی بندر شـهیدکالنتری یکـی از دو بندر 
مهـم چابهـار، از سـال 62 به طـور جـدی آغـاز شـده و 
بـا تکمیـل چهـار پسـت اسـکله فلـزی در ایـن سـال 
عمـاًل بـه بهره بـرداری رسـید و بندرشهیدبهشـتی نیـز 
بـه عنـوان دومیـن بنـدر مهـم چابهـار در سـال 61 بـا 
توجـه به شـرایط خـاص حاکم بـر خلیج فـارس )جنگ 
تحمیلـی عـراق علیـه ایران( و بـا تأکید دولـت بر لزوم 
تنگه هرمـز و خلیج فـارس  از  بنـدر در خـارج  داشـتن 
آمـاده شـد بـه طوری کـه بندر چابهـار در زمـان جنگ 
تحمیلـی بـه دلیل واقـع شـدن در کرانه دریـای عمان 
و دوری از مرکـز بحـران، نقـش مهمـی در صـادرات و 

واردات کاال بـه کشـور ایفـاد کرد.
 بندرچابهار در اسـتان سیسـتان و بلوچستان ایران یکی 
از مهم  تریـن چهارراه هـای کریـدور شـمال - جنـوب 
تجـارت جهانـی و نزدیک تریـن مسـیر بـه آب هـای 
آزاد برای کشـورهای آسـیای میانه از جمله افغانسـتان 

اسـت کـه محصور در خشـکی اسـت.
بـر اسـاس مطالعـات ابتدایـی، چابهـار در مقایسـه بـا 
بندرعبـاس، 90 کیلومتـر و در مقایسـه با بنـدر کراچی، 
700 کیلومتـر بـه مرکـز افغانسـتان نزدیک تـر اسـت و 
صـادرات از ایـن مسـیر، بـه انـدازه قابل مالحظـه ای 
میـزان هزینـه ترانزیتی را کاهش می دهد و تسـهیالت 
ویـژه ای را در امـر انتقـاالت امـوال تجاری بـه خارج از 

کشـور، فراهـم می کنـد.
بنـدر چابهـار در یـک موقعیـت اسـتراتژیک جغرافیایی 
قـرار دارد و می توانـد زمینـه دسترسـی افغانسـتان بـه 
شـرکای جدیـد تجاری را در منطقه و حتـی فراتر از آن 

بـرای کشـورمان فراهـم کند.
عـالوه بـر اینکـه تسـهیالت و امتیازاتی که بـه عنوان 
یـک منطقـه آزاد تجـاری در چابهـار وجـود دارد، ایـن 
بنـدر برای تجار افغانسـتان فرصت های خوبـی را برای 
ترانزیـت کاال، صـادرات و واردات فراهـم کرده اسـت.

اهمیلتراهبللردیبندرچابهلللاربلللرای
هندیها

توسـعه ایـن بنـدر بـرای هند نیـز از ابعـاد گوناگـون از 
جملـه راهبـردی، اقتصـادی و سیاسـی حائـز اهمیـت 
اسـت، زیـرا از نظـر اقتصـادی بنـدر چابهـار بـه هنـد 
امـکان خواهـد داد کـه بـا دور زدن پاکسـتان، روابـط 

تجـاری سـهل تری را بـا افغانسـتان برقـرار کنـد.

جنلوب - کریلدورشملللال
تجلللارت حلقله مهمتریلن
بینآسیلللاواروپاستکهدر
بامسلیرهایسنتی مقایسله
ازنظلرمسلافتوزملانتلا
40درصلدکوتاهتلروازنظلر
هزینهتلا30درصلدارزانتر

است.

از ایـن ظرفیـت بنـدری جمهـوری اسـالمی ایـران در 
منطقـه بـه خوبـی اسـتفاده کرد.

جنـوب  در  اشـتغال زایی  رشـد  و  ارزش افـزوده  ایجـاد 
بنـدر  ظرفیـت  برابـری  سـه  افزایـش  ایـران،  شـرق 
بـه قطـب  بنـدر  ایـن  تبدیـل  شهیدبهشـتی چابهـار، 
ترانزیتـی منطقـه، اجرای حلقه واسـط بین کشـورهای 
جنوب شـرق آسیا، آسـیای میانه و افغانسـتان و رعایت 
اقدامـات  از مهم تریـن  شـاخص های زیسـت محیطی، 
سـازمان بنادر و دریانوردی در فاز نخسـت طرح توسـعه 

بنـدر شهیدبهشـتی چابهـار بوده اسـت.
تخصیـص تسـهیالت از محـل وجـوه اداره شـده بـه 
بخش هـای غیردولتی بـرای خرید و تأمین شـناورهای 
حمـل مسـافر و خـودرو، سـاخت مخـازن نفتـی و انبار 
و سـاخت محوطـه  نگهـداری کاال، اعطـای معافیـت 
پرداخت سـهم درآمدی سـازمان بنـادر و دریانوردی در 
تمـام قراردادهـای سـرمایه گذاری شـامل اجـاره بهای 
متغیـر، سـهم انبـارداری، سـهم باربـری، خـن کاری و 
اعمـال نکـردن رشـد اجـاره بهـای ثابـت قراردادهـای 
مدل هـای  در  سـال  پنـج  مـدت  بـه  اراضـی  اجـاره 
مختلـف مالـی از مهم تریـن مشـوق های غیرتعرفـه ای 
بندرچابهـار بـرای افزایـش سـرمایه گذاری در این بندر 

در جنـوب شـرقی ایران اسـت.
همچنیـن اعمـال 80 درصـد تخفیـف بـرای هزینـه 
توقـف وارد بـر کشـتی ها، اعمـال 80 درصـد تخفیـف 
بـرای حقـوق و عـوارض وارد بـر کشـتی ها، 90 درصد 
تخفیـف بـرای هزینه هـای THC، اعمـال 60 درصـد 
تخفیـف در زمینـه هزینه هـای راهنمـای یدک کـش و 
الیروبـی و اعمـال 75 درصـد تخفیف بـرای انبارداری 
کانتینرهـای خالـی از سـایر مشـوق های ویـژه بنـدر 

چابهـار بـرای رونـق کسـب وکار در ایـن بندر اسـت.
معافیـت انبـارداری سـه مـاه بـرای کانتینرهـای خالی 
و  ترانزیتـی  و  صادراتـی  کاالهـای  بارگیـری  جهـت 
معافیـت سـه مـاه در انبـارداری کاالهـای معدنـی و 
سـاختمانی در تمـام رویه هـای گمرکـی، معافیت 100 
درصـدی در تخلیـه کانتینرهـای خالی و حمـل دریایی 
کاالهـای صادراتـی و ترانزیتی وارده به بنـدر چابهار از 
دیگـر تخفیفـات ویـژه ایـن بندر بـرای افزایـش کاال و 

کشـتی در بنـدر چابهار اسـت.
احداث و بهره برداری پنج پسـت اسـکله به طول 1700 
متـر بـا عمـق 16/5 متـر مناسـب بـرای کشـتی های 
نسـل جدیـد، الیروبی پنج میلیون مترمکعـب به ارزش 
روز 200 میلیـون دالر، ایجـاد 63 هکتـار محوطه تایل 
شـده بنـدری بـا اسـتانداردهای بین المللـی در اراضـی 
اسـتحصال از دریـا، احـداث 1470 متـر موج شـکن بـا 
سـه میلیـون مترمکعـب سـنگ تولیـد شـده از معادن، 
تشـویقات  و  تخفیفـات  بسـته  تصویـب  و  تدویـن 
سـازمانی و برون سـازمانی بـرای اسـتفاده مطلـوب از 
زیرسـاخت های ایـن بنـدر، تأمین و مونتاژ 30 دسـتگاه 
تجهیـزات تخلیـه و بارگیـری مـدرن از کارخانجـات 
معتبـر اروپایـی، بازاریابـی بـرای ایجـاد ترافیـک بـار و 
کاال بـا وجـود تحریم هـای ظالمانـه و جـذب 2000 
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همچنیـن توسـعه چابهـار بـه اجـرای طـرح »کریـدور 
شـمال- جنـوب « کمک می کند تا ایـن کریدور ارتباط 
ترانزیتی کشـورهای شـمال اروپا و روسـیه را از طریق 
ایـران و دریـای خـزر بـه کشـورهای حـوزه اقیانـوس 
هنـد، جنـوب خلیج فـارس و جنوب آسـیا برقرار  سـازد. 
در ایـن میـان، چابهار بـه عنوان یک بندر اسـتراتژیک، 
می توانـد نقـش مهمی را در ایـن شـاهراه تراتزیتی ایفا 
کنـد و جایـگاه خـود را بـه عنـوان دروازه مبادلـۀ کاال 
بـه کشـورهای شـرق ایـران و آسـیای میانه پیـدا کند.

ایـن بنـدر همچنیـن بـه هنـد کمـک خواهـد کـرد تـا 
صـادرات خـود را بـه ایـران افزایـش دهـد و از هزینـه 
ترابـری کاالهـای صادراتـی خـود از طریـق کریـدور 
شـمال - جنـوب بـه میـزان 30 درصـد کاهـش دهـد.
قباًل شـرکت  هندی، سـرمایه گذاری در توسـعه فاز اول 
ایـن بنـدر را تجربه کـرده اسـت و طبق قـراردادی که 
هندی هـا بـا ایـران منعقـد کرده انـد قـرار اسـت که در 
بنـدر چابهـار بیـش از 85 میلیـون دالر سـرمایه گذاری 
صـورت گیـرد کـه هم اکنـون بخـش زیـادی از ایـن 
بنـدر  ایـن  اپراتـوری  و  شـده  انجـام  سـرمایه گذاری 
اقیانوسـی ایـران به شـرکت هندی واگذار شـده اسـت 
و یـک شـرکت ایرانـی نیـز در ایـن زمینـه بـا شـرکت 

هنـدی همـکاری دارد.
بـا توجـه بـه اینکـه قـرارداد هندی هـا در بنـدر چابهار 
هنـدی  شـرکت  ایـن  لـذا  اسـت،  فعـال  همچنـان 
بـا  زودی  بـه  و  دارد  بنـدر حضـور  ایـن  در  کمـاکان 
رفـع برخـی مشـکالت، قـرارداد اصلـی بـا ایـن اپراتور 
نهایـی خواهـد شـد، ضمـن اینکـه در همـه قراردادهـا 
یـک بنـد بـرای حـل اختـالف وجـود دارد و اپراتـور 
هنـدی درخواسـت کـرده اسـت کـه مرجـع رسـیدگی 
بین المللـی  مرجـع  یـک  احتمالـی،  اختالفـات  بـه 
در  درخواسـت  ایـن  بـه  مربـوط  الیحـه  و  باشـد 

انتظـار تصویـب  در  اکنـون  و  دولـت تصویـب شـده 
آن در مجلـس اسـت تـا قـرارداد اصلـی منعقـد شـود.
درحال حاضـر تجـارت هنـد بـا اروپـا از طریـق دریـای 
سـرخ، کانـال سـوئز و دریای مدیترانه صـورت می گیرد 
کـه سـریع ترین و باصرفه تریـن راه مبادلـه کاال با اروپا 
نیسـت و این مسـئله جایگاه ممتاز بنـدر چابهار را برای 

هندی هـا بیـش از پیش مشـخص کرده اسـت.
علی اکبر صفایی مدیرعامل سـازمان بنـادر و دریانوری 
بـا بیـان اینکه پـس از انقالب در بندر چابهـار به عنوان 
تنهـا بنـدر اقیانوسـی ایـران فعالیت هـای بسـیار خوبی 
انجـام شـده و ظرفیـت آن هم اکنون به بیـش از 12/5 
میلیـون ُتـن افزایـش یافته اسـت، افزود: عملکـرد این 
بنـدر هـم اکنـون 3/6 میلیـون ُتـن اسـت و در بخـش 
کانتینـری نیز بعضاً کاهـش عملکرد را شـاهد بوده ایم.

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی تأکیـد کـرد: از آنجـا 
مناسـبی  بنـدری  چابهـار ظرفیت هـای  بنـدر  در  کـه 
آمـاده شـده اسـت، بنابرایـن مذاکراتـی بـا کشـتیرانی 
جمهـوری اسـالمی ایـران در دسـتور کار قـرار گرفتـه 
تـا سـرویس های منظمی بـه بندرچابهـار برقرار شـود.
صفایـی بـا اشـاره بـه در دسـت سـاخت بـودن راه آهن 
چابهـار - زاهـدان و از آنجـا بـه میلـک، اظهار داشـت: 
از طرفـی بـا برخی کشـور ها در حال مذاکره هسـتیم و 
امیدواریـم بتوانیـم جریـان تجـاری کاال از بنـدر چابهار 

را توسـعه دهیم.
وی بـا اشـاره بـه قـرارداد ایران و هنـد در بنـدر چابهار 
گفـت: در این رابطـه منتظر قرارداد بلندمدت 10 سـاله 
نشـده ایم و قـرارداد کوتاه مـدت را پیگیـری کرده ایـم. 
بااین حـال در بعضـی مـوارد بـه عملکـرد هندی ها نقد 

داریم.
معاون وزیر راه و شهرسـازی در پاسـخ به سـؤالی مبنی 
بـر همکاری هـای انجام شـده از سـوی هندی ها گفت: 

در آینـده نزدیـک نشسـتی با طـرف هندی هـا خواهیم 
داشـت و تـالش می کنیم مسـائل را حل وفصـل کنیم، 
زیـرا کـه اپراتور هنـدی در تالش اسـت ترافیـک بندر 
چابهـار را افزایـش دهـد و در سـطح بین المللـی نیـز 
بازاریابـی خوبـی برای عملیاتی شـدن این مهـم انجام 

شـده است.

بزرگترینبندراقیانوسیکشور
تازه تریـن تحـول در زمینـه سـاخت کشـتی های بزرگ 
بـا ظرفیـت 24 هزار TEU کانتینـر در جهان با ظرفیت 
بسـیار بـاال بـه ایـن معنـی اسـت که طـی چند سـال 
آینـده بنادر جهـان باید خود را برای پشـتیبانی از چنین 
کشـتی های غول آسـایی آمـاده کنند و ایـن هماهنگی، 
الزمـه پایـداری در تجـارت جهانـی اسـت و تنهـا بندر 
ایـران کـه بتوانـد ایـن کشـتی ها را پذیرش کنـد، بندر 

چابهار اسـت.
اسـتان  دریانـوردی  و  بنـادر  مدیـرکل  آقایـی  بهـروز 
اختصاصـی  گفت وگـوی  در  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
بـا خبرنـگار پیام دریـا در ایـن خصـوص بـا اشـاره بـه 
اهمیـت ژئوپولیتیکـی بندر چابهـار در منطقه گفت: این 
بنـدر بـه عنـوان بزرگ تریـن بندر اقیانوسـی کشـور از 
جایـگاه مهمـی در ترانزیت کاال به کشـورهای آسـیای 
میانـه برخـوردار اسـت و کوتاه تریـن مسـیر دریایـی از 

کشـورهای جنـوب شـرق آسـیا تـا شـاخ آفریقاسـت.
آقایـی تأکیـد کـرد: همچنیـن بنـدر چابهار بـا موقعیت 
اسـتثنایی خـود کوتاه تریـن مسـیر بـرای ترانزیت کاال 
بـه کشـورهای آسـیای میانـه از منطقه دریـای عمان، 
اقیانـوس هنـد و بالعکس در جنوب شـرقی کشـورمان، 
از جایـگاه اسـتراتژیک و ممتـازی برخـوردار اسـت که 
بایـد از ایـن پتانسـیل بنـدری در این منطقـه به خوبی 

اسـتفاده شود. 
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و  سیسـتان  اسـتان  دریانـوردی  و  بنـادر  مدیـرکل 
بلوچسـتان بـه اسـتفاده برخـی از کشـورهای منطقه از 
بندر چابهار اشـاره کرد و گفت: کشـورهای ازبکسـتان، 
پاکسـتان و افغانسـتان از مشـتریان اصلی ما هسـتند و 
درصددیـم با جذب هشـت کشـور محصور خشـکی در 
آسـیای میانـه، کاالهای ایـن کشـورها را از بندر چابهار 

کنیم. ترانزیـت 
بهـروز آقایـی بـا بیـان اینکـه بـرای افزایـش سـهم 
تـا کشـورهای  اسـت  برنامه ریـزی شـده  بندرچابهـار 
بیشـتری جـذب زنجیره بـازار در این بندر شـوند، تأکید 
کـرد: در ایـن راسـتا با اجـرای طرح هـای توسـعه بندر 
چابهـار، ظرفیـت 8/5 میلیـون ُتنـی این بنـدر، به بیش 

از 35 میلیـون ُتـن در سـال افزایـش می یابـد.
و  سیسـتان  اسـتان  دریانـوردی  و  بنـادر  مدیـرکل 
بلوچسـتان اظهـار داشـت: در جهـت افزایـش ظرفیت 
و  داخلـی  سـرمایه گذاری  هرگونـه  از  چابهـار  بنـدر 
خارجـی در فازهـای بعـدی طـرح توسـعه بنـدر چابهار 
اسـتقبال می کنیـم و هـر سـرمایه گذاری در ایـن بنـدر 
سـرمایه گذاری کنـد، مطمئنـاً در بلندمدت سـود زیادی 

کسـب خواهـد کـرد.
وی در پاسـخ بـه سـؤال خبرنـگار پیام دریـا مبنـی بـر 
اینکـه هزینه تکمیل فـاز دوم طرح توسـعه بندر چابهار 
چقـدر ارزیابـی شـده اسـت، گفـت: طبـق ارزیابی های 
انجـام شـده، آماده شـدن فـاز دوم بندر چابهـار نیازمند 
بیـش از 150 تـا 200 میلیـون دالر منابـع مالی اسـت. 
تکمیـل 40 هکتـار اراضـی پسـکرانه در ایـن فـاز و 
دو اسـکله بـه طـول بیـش از 900 متـر از مهم تریـن 

مشـخصه های طـرح توسـعه بنـدر چابهار اسـت.
آقایـی بـه چشـم انداز طرح هـای توسـعه بنـدر چابهـار 
اشـاره کـرد و افـزود: در افـق چشـم انداز توسـعه ایـن 
بنـدر، ظرفیـت بنـدر اقیانوسـی ایـران در انتهـای فـاز 
چهـارم بـه بیـش از 35 میلیون ُتن بار در سـال افزایش 
خواهـد یافـت و در ایـن صـورت، ظرفیـت کانتینـری 
ایـن بنـدر نیز در سـال به بیش از سـه میلیـون کانتینر 

رسـید. خواهد 
و  سیسـتان  اسـتان  دریانـوردی  و  بنـادر  مدیـرکل   
بلوچسـتان بـا بیان اینکـه تاکنون 80 درصـد تحکیم و 
بسترسـازی بـرای اجـرای عملیات فاز دوم بنـدر چابهار 
نصـب  و  روکاری  انجـام  گفـت:  اسـت،  آمـاده شـده 
تجهیـزات مـورد نیاز فاز دوم طرح توسـعه بنـدر چابهار 
پـس از اینکـه 70 درصـد فـاز اول ایـن بنـدر عملیاتی 

شـد، آغـاز می شـود.
آقایـی بـه اهمیـت دو پسـت اسـکله بنـدر چابهـار بـه 
طـول بیـش از 900 متـر در طرح توسـعه فـاز دوم این 
بنـدر اشـاره کرد و یادآور شـد: ایـن دو اسـکله هرکدام 
بـا بیـش از 450 متـر طـول، بزرگ تریـن و مهم تریـن 
اسـکله های منطقـه هسـتند و درافـت )آبخـور( ایـن 

اسـکله ها بیـش از 20 متـر خواهـد بـود.
فـاز  در  اسـکله ها  ایـن  سـاخت  مزیت هـای  بـه  وی 
پهلوگیـری  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  چابهـار  بنـدر  دوم 
کشـتی های بـزرگ اقیانوس پیمـا بـا بیـش از 22 هزار 
کانتینـر، از مزیت های طراحی و سـاخت این اسـکله ها 

در بنـدر چابهـار اسـت.
و  سیسـتان  اسـتان  دریانـوردی  و  بنـادر  مدیـرکل 
بلوچسـتان از آمادگی سـازمان بنـادر و دریانوردی برای 
واگـذاری فـاز دوم طرح توسـعه بندر چابهار خبـر داد و 
تصریـح کـرد: این سـازمان آمادگـی دارد طرح توسـعه 
فـاز دوم بنـدر چابهـار را به بخش خصوصـی واگذار کند 
و در ایـن زمینـه شـرکت ها و اپراتورهـای خارجـی نیـز 

می تواننـد در ایـن فـاز سـرمایه گذاری کننـد.
آقایـی تأکیـد کـرد: بنـادر امـروز جهـان هـم از نظـر 
اسـکله و هـم از منظـر تجهیـزات بایـد هماهنـگ بـا 
کشـتی های بسـیار بـزرگ تجهیز شـوند، اما در کشـور 
مـا درحال حاضـر زیرسـاختی که بخواهد این کشـتی ها 
را پذیـرش کنـد، وجـود نـدارد. در صـورت ادامـه ایـن 
وضعیـت، بنـادر ایـران بـه بنـادر دسـت دوم تبدیـل 
خواهنـد شـد یعنـی کشـتی های غول پیکـر بـه یکـی 
از بنـادر منطقـه کـه توانایـی پشـتیبانی این کشـتی ها 
را دارنـد رفتـه و کاالهـای ایـن شـناورهای بـزرگ بـه 
صـورت ترانزیـت و ترانشـیب بـه بنادر کشـور مـا وارد 

شـد. خواهد 
وی افـزود: بایـد کشـورمان بـه بنـادری که بـاالی 18 
متـر عمـق نیـاز اسـت برسـند و در آنها سـه الـی چهار 
گنتری کریـن بـه صـورت هم زمـان بتواننـد عملیـات 
تخلیـه و بارگیـری از کشـتی را انجـام دهنـد. اگـر این 
اقـدام انجام نشـود بـازار از دسـت خواهد رفـت، همان 
طـور که در سـنوات گذشـته بخشـی از بـازار بـه بنادر 

امـارات و عمـان واگذار شـده اسـت.
بـه گفتـه آقایی، ایران عـالوه بر بازارسـازی و هم زمان 
بـا شبکه  سـازی برای توسـعه بـازار بنادر تجـاری مهم 
کشـور، بایـد در جهـت کسـب سـهم مؤثـر و پایـدار از 
مبـادالت منطقـه ای، فرامنطقـه ای و جهانـی اقدامـات 
زیرسـاخت ها،  توسـعه  بـا  تـا  دهـد  انجـام  را  الزم 
روسـاخت ها و تجهیزات در بنـادر تجاری، برای پذیرش 
و ارائـه خدمـت بـه بزرگ تریـن کشـتی های فعـال در 
حمل و نقـل دریایـی از جملـه محمـوالت کانتینـری و 
غیرکانتینـری کاالهـای عمومـی، فلـه و مایعـات نفتی 
و غیرنفتـی، جایـگاه بنـادر کانونی در مبـادالت تجاری 
بین المللـی را حفـظ کند. بـرای همین منظـور ماحصل 
اجـرای فـاز دوم طرح توسـعه بنـدر چابهار، متشـکل از 
دو اسـکله 450 متـری بـا عمـق 20 متـری بـوده و از 
پسـکرانه ای به وسـعت 40 هکتـاری، تاکنـون بیش از 
80 درصـد از عملیـات تحکیـم بسـتر آن انجـام شـده 

اسـت و عملیـات روسـازی و تجهیـز ایـن دو اسـکله 
کـه بـه 150 تـا 200 میلیـون دالر سـرمایه نیـاز دارد، 
می توانـد تـا سـال آینـده بـه پایان برسـد و ایـن به آن 
معنـی اسـت کـه ایـران می توانـد بـا پیشـبرد فـاز دوم 
طرح توسـعه بنـدر چابهـار قابلیت پذیرش و پشـتیبانی 
از کشـتی های بسـیار بزرگ را در این بنـدر فراهم کند.
خوشـبختانه بـا تـالش اداره کل بنـادر و دریانـوردی 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، فـاز دوم طـرح توسـعه 
بنـدر شهیدبهشـتی چابهـار بـا هـدف افزایـش ظرفیت 
تخلیـه و بارگیـری به بیـش از 35 میلیون ُتن در سـال 
در حـال اجراسـت و بـرای افزایـش ظرفیـت تخلیـه و 
بارگیـری و ترانزیـت کاال بـه شـرق خـزر هم اکنـون 
ایـن فـاز در 40 هکتـار اراضـی و بـا 904 متـر اسـکله 
شـامل دو اسـکله بـه طـول بیـش از 450 متـر در حال 
آماده سـازی اسـت. ایـن اسـکله ها بنـدر چابهـار را بـا 
سـایر بنـادر در منطقه و حتـی در کشـور متمایز خواهد 
کـرد. از نظـر عمـق اسـکله ها نسـبت بـه سـایر بنـادر 
ایرانـی حداقـل چهـار متـر اضافه خواهد شـد تـا عماًل 
پذیـرش کشـتی های نسـل جدید بـا بیـش از 22 هزار 
TUE کانتینـر در ایـن بنـدر بـه سـهولت فراهم شـود.
دولـت سـیزدهم هـم می توانـد بـا اختصـاص منابـع 
مالـی مـورد نیـاز از اجـرای فازهـای طرح توسـعه بندر 
چابهار توسـط سـازمان بنادر ودریانـوردی بیش از پیش 
حمایـت کنـد تـا کشـورمان در فعالیت های بنادر نسـل 

سـوم و هوشـمند از کشـورهای منطقـه عقـب نماند.
بـا توجه به اینکه، صنایع پتروشـیمی بـا امکانات زیادی 
در منطقـه آزاد چابهار در حال تکمیل اسـت و به زودی 
راه آهـن زاهـدان - چابهـار نیـز به بهره بـرداری خواهد 
رسـید، لـذا توسـعه بنـدر چابهـار بـرای ارائـه خدمـات 
بنـدری، دریایـی و ترانزیتـی باید همواره در دسـتور کار 
سـازمان بنـادر و دریانـوردی و وزارت راه و شهرسـازی 
قـرار گیـرد تا ایـن بنـدر اسـتراتژیک بتواند بـه موقع و 
در زمـان نیـاز در کریدور شـمال - جنـوب ایفای نقش 

. کند
پتروشـیمی  صنایـع  در  سـرمایه گذاری  جذابیت هـای 
کشـور بـه ویـژه در چابهار و سـواحل مکران به سـبب 
اقیانـوس هنـد و سـهولت  آزاد  بـه آب هـای  اتصـال 
دسترسـی بـه بازارهای هـدف از مهم تریـن مزیت های 
آن اسـت بـه گونه ای که دسترسـی به بازار کشـورهای 
بیشـترین محصـوالت  کـه  پاکسـتان  و  هنـد  چیـن، 
پتروشـیمی ایـران را مصـرف می کننـد، از طریـق بندر 
چابهار در مقایسـه با کشـورهای همسـایه و سایر بنادر 
منطقـه، بـرای ایـن کشـورها اقتصادی  تـر خواهـد بود. 
از آنجـا کـه بندرچابهـار در منتها الیـه سـواحل مکـران 
قـرار دارد توسـعه ایـن بنـدر می توانـد کمـک بزرگـی 
بـه آبادانـی سـواحل مکـران داشـته باشـد کـه در این 
صـورت افزایـش اشـتغال زایی، رونـق تولید و کسـب و 
کار، توسـعه ترانزیت، تولید ثـروت و افزایش درآمدهای 
ارزی، مهم تریـن دسـتاوردهای بنـدر چابهـار در جنوب 

شـرقی ایران اسـت.

بهروز آقایی
مدیرکل بنادر و دریانوردی

 استان سیستان و بلوچستان
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 اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا بـا محوریـت روسـیه و به 
منظـور »ایجـاد یـک فضـای واحـد اقتصـادی میـان 
بـا  از شـوروی«، »مقابلـه  اسـتقالل یافته  کشـورهای 
هژمـون اقتصادی غرب« و »کاهـش تأثیر تحریم های 
آمریکا« در سـال 2015 میالدی تشکیل گردید و از آن 
بـه بعـد مراحل رو به رشـدی داشـته و گام های مؤثری 
جهـت رفع موانـع تجاری میان اعضاء برداشـته اسـت. 
در ایـن چارچـوب عضویت جمهوری اسـالمی ایران در 
ایـن اتحادیه، فضایـی مغتنم به منظور اجرای سیاسـت 
خارجـی مبتنی بـر منطقه گرایی و همگرایـی اقتصادی 
بـا کشـورها و سـازمان های منطقـه فراهـم مـی آورد 
کـه اخیـراً نیـز در مناسـبات جمهـوری اسـالمی ایران 
بـا برخی همسـایگان شـمالی قابل مشـاهده می باشـد. 
همچنیـن همـکاری بـا اعضـای اتحادیـه اوراسـیایی، 
از عوامـل مهـم و تأثیرگـذار در کاهـش آثـار و تبعـات 
تحریم هـای اقتصـادی ظالمانـه آمریـکا علیـه کشـور 
می باشـد. تنـوع بـازار و منابـع موجـود در کشـورهای 

عضـو اتحادیه در کنـار موقعیت جغرافیایـی منحصر به 
فـرد ایـران، تأثیـر بسـزایی در افزایش سـطح مبادالت 
اقتصـادی اتحادیه با کشـورهای منطقه و جنوب شـرق 
آسـیا مخصوصـاً هنـد و سـنگاپور ایفـا خواهـد کـرد و 
می توانـد منجـر  به تبدیل شـدن کشـور به مسـیر مهم 
ارتباطـی، ترانزیتی، انرژی، فراورده های نفتی و سـوآپ 
انـرژی در منطقـه شـود. در ایـن راسـتا و بـه منظـور 
اسـتفاده حداکثـری از ظرفیت هـای اتحادیـه اقتصادی 
اوراسـیا در راسـتای تأمین منافع کشـور، توسعه ناوگان 
کشـتیرانی، بنـادر شـمالی و زیرسـاخت های حمل و نقل 
داخلـی بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. همچنیـن از جمله 
ژئوپولیتیکـی  و  اقتصـادی  ـ  سیاسـی  دسـتاوردهای 
عضویـت و همـکاری موفقیت آمیـز ایـران در اتحادیـه 
اقتصـادی اوراسـیا، می توان بـه موارد ذیل اشـاره نمود. 

اهمیتاتحادیهاقتصادیاوراسیا
اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا در حـال تبدیـل شـدن بـه 

توسعهظرفیتهایترانزیتی؛مبنایحضورقدرتمندایراندراتحادیهاقتصادیاوراسیا

قطب اقتصادی - سیاسی منطقه و جهان 

 ] حامد مؤذنی [      ] کارشناس مسائل روسیه [     

اوراسیـــا  اقتصـادی  اتحادیـه 
در حـال تبدیـل شـدن بـه یکـی 
سیاسـی   مهـــم  قطب هـای  از 
ـ  اقتصـادی منطقـه و جهــــان 
تأثیـر  آینـــده  در  کـه  اسـت 
قابل ماحظـه ای بــــر ثبـات و 
ایفـا  اقتصـادی منطقـه  امنیـت 

کـرد خواهـد 

ترانزیت
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یکـی از قطب هـای مهـم سیاسـی  ـ  اقتصـادی منطقه 
و جهـان اسـت کـه در آینده تأثیـر قابل مالحظـه ای بر 
ثبـات و امنیـت اقتصـادی منطقـه ایفـا خواهد کـرد لذا 
حضـور ایـران در اتحادیـه می توانـد عالوه بـر منافـع 
بـرای  قابل مالحظـه ای  سیاسـی  منافـع  اقتصـادی، 
کشـور به همـراه داشـته باشـد. همچنین حضـور مؤثر 
ایـران در اتحادیـه، منجر بـه انجام سـرمایه گذاری های 
مبادلـه  گسـترش  اشـتغال زایی،  مشـترک،  اقتصـادی 
کاال و خدمـات، افزایـش همـکاری در حـوزه  فرهنگ، 
مهاجـرت، گردشـگری و تقویـت صلـح بیـن اقـوام و 

مذاهـب خواهـد گردید.

تسلللریعدرتوسعهبنلللادروافللزایش
ظرفیتناوگانکشتیرانی

گسـترش روابط دوستانه با همسـایگان، چندجانبه گرایی 
بـا سـازمان های  افزایـش همـکاری  بـرای  و تـالش 
خارجـی جمهـوری  سیاسـت  رویکردهـای  از  منطقـه 
منافـع  ایجـاد  علی رغـم  کـه  اسـت  ایـران  اسـالمی 
سیاسـی ـ اقتصـادی بـرای کشـور، می تواند بخشـی از 
آثـار و تبعات تحریم  های اعمال شـده از سـوی غرب را 
جبـران کنـد. بنابرایـن با توجـه به موقعیت اسـتراتژیک 
جغرافیایی کشـور )جاده ابریشـم، راه  آهن سراسری آسیا، 
کریـدور تراسـیکا و کریدور شـمال ـ جنـوب( همچنین 
تـوان هم  تکمیلـی اقتصـاد ایـران و کشـورهای حـوزه 
آسـیای مرکـزی، قفقـاز و روسـیه و نیز تـالش اتحادیه 
بـه منظور افزایـش همکاری های متقابـل در حوزه های 
زیرسـاختی و انـرژی، بـه نظر می رسـد عضویـت ایران 
در اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا بـرای دو طـرف بسـیار 
حائـز اهمیـت اسـت. در این فضا، بسـیاری از کشـورها 
از جمله، کشـورهای جنوب شـرق آسـیا خواهـان ایجاد 
منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسـیا هسـتند 
کـه موقعیت ژئوپلیتیکـی حائل ایران، میـان دریای خزر 
و آب هـای آزاد جنـوب، بهترین و مقـرون به صرفه ترین 
مسـیر دسترسـی آنها با اتحادیه اسـت؛ ایـن امر موجب 
افزایـش ظرفیت هـای ترانزیتی کشـور از طریق مناطق 
آزاد چابهـار، ارونـد، منطقـه ویـژه اقتصادی بندر شـهید 
رجایـی، بنـادر شـمالی کشـور از جملـه خطـوط دریایی 
بـه آسـتاراخان در روسـیه  امیرآبـاد(  نوشـهر،  )انزلـی، 
و اکتائـو در جمهـوری قزاقسـتان و تسـریع در تجهیـز 
صـورت  در  و  می شـود  بنـادر  ایـن  از  بهره بـرداری  و 
هوشـمندی و مدیریـت صحیـح، ایران به عنـوان قطب 

ترانزیـت کاال در منطقـه تبدیـل خواهد شـد.  

افزایشدرآمدزاییارزی
 تمایـل کشـورهای جنوب شـرق آسـیا از قبیـل هند و 
سـنگاپور بـرای ایجـاد منطقـه آزاد تجـاری بـا اتحادیه 
اوراسـیا، در کنـار موقعیـت خـاص ژئوپولیتیکـی ایـران 
از جملـه عبـور کریدورهـای شـرق بـه غـرب )جـاده 
ابریشـم(، شـمال بـه جنـوب، کریـدور جنوبـی آسـیا، 
تراسـیکا و همچنین دسترسـی به آب هـای آزاد، دریای 
خـزر و راه  آهـن سراسـری آسـیا منجـر بـه تسـهیل 
اعضـای  ترانزیتـی  هزینه هـای  کاهـش  و  دسترسـی 

مناطـق  نظیـر  منطقـه ای  سیسـتم های  بـه  اتحادیـه 
ژئوپلیتیکـی خلیج فـارس، اقیانـوس هند، شـرق آفریقا، 
آسـیای جنوبی، آسـه آن، اقیانوسـیه، جنوب شـرق آسیا، 
آسـیای جنـوب غربـی، شـرق مدیترانـه، دریای سـرخ 
و خاورمیانـه می شـود کـه می توانـد نقـش مهمـی در 
درآمدزایی هـای حاصـل از ترانزیـت کاال در چارچـوب 
مبـادالت با اتحادیه اقتصادی اوراسـیا برای کشـور ایفا 

. کند

ایجللادفضایبازاقتصلللادیدرشرایط
تحریم

 تنـوع بازار و منابع موجود در کشـورهای عضو اتحادیه 
بـه موازات تـالش اعضا بـه منظور تلفیـق همکاری  ها 
با سـایر سـازمان ها ماننـد »اتحادیه اروپا«، »سـازمان آ 
سـه آن«، »بریکس«، »مجمع کشـورهای صادرکننده 
گاز« و طرح هـای ترانزیتـی »یـک کمربنـدـ  یک راه« 
و »کریـدور شـمال ـ جنـوب« منجـر به ایجـاد فضای 
بازتـر اقتصادی بـرای کشـور خواهد گردیـد. همچنین 
در شـرایط فعلـی کـه صـادرات نفـت ایـران توسـط 
آمریـکا مـورد تحریـم قـرار گرفتـه اسـت، نیازسـنجی 
بازار کشـورهای همسـایه و توسـعه بازارهـای غیرنفتی 
بـا حمایت از تولید داخل، در بسـتر عضویت در اتحادیه 
اوراسـیا، می تواند بخشـی از آثار و تبعات سیاسـت های 
تحریمـی علیـه کشـور را خنثـی و کمـک شـایانی بـه 
درآمد زایـی اقتصـادی کشـور کنـد. همچنیـن بـا توجه 
بـه اینکـه اتحادیـه اوراسـیا پرداخت  های تجـاری با ارز 
ملـی را بـه 70 درصـد افزایـش داده اسـت در نتیجـه 

انتظـار مـی رود سـهم دالر در مبـادالت تجـاری ایـن 
اتحادیـه کاهـش یابد.

موانلعورقابتهلایژئوپولیتیکیهمکاری
ایرانواعضلایاتحادیه 

گسـترش همکاری هـای اقتصـادی ایـران و اتحادیـه 
نیازمنـد وجـود بسـتری بـا ثبـات و بـه دور از موانـع و 
قبیـل  از  عواملـی  لـذا  اسـت  بازدارنـده  چالش هـای 
فشـار آمریـکا بـر کشـورها و شـرکت های عالقه منـد 
بـه تعامـالت اقتصـادی بـا ایران، روسـیه محـور بودن 
اتحادیـه، تـک محصولـی بـودن اقتصـاد بیشـتر اعضا، 
مکمـل نبـودن اقتصادهـا و رقابـت در حـوزه انـرژی 
بـه عنـوان موانـع مهمـی در توسـعه روابـط کشـور بـا 
اتحادیـه اوراسـیایی ارزیابـی می گـردد. ایـران بـا هیچ 
یـک از اعضـای اتحادیه به غیر از روسـیه دارای رقابت 
ژئوپولیتیکـی محسوسـی نمی باشـد. در مـورد روسـیه 
نیـز رویکردهـای مشـترک دو کشـور در قبـال برخـی 
موضوعـات ماننـد مبـارزه بـا تروریسـم، سیاسـت های 
امنیـت  برقـراری  و  تنش زدایـی  منطقـه،  در  آمریـکا 
و  نزدیـک  روابـط  توسـعه  موجـب   ... و  منطقـه  در 
همکاری های گسـترده در سـطح تاکتیکـی گردیده که 
تـداوم و توسـعه این گونـه همکاری ها ممکن اسـت در 
آینـده منجـر به شـکل گیری روابـط اسـتراتژیک میان 

دو کشـور شـود.

جمعبندی
اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا، مهم ترین ابـزار هژمونیک 
اقتصـادی روسـیه اسـت و ایـران یکـی از مهم تریـن 
کشـورهایی اسـت کـه ایـن حلقـه را کامـل می کنـد. 
بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از فاکتورهـای مهم توسـعه 
تجـارت اوراسـیا، همگرایـی اقتصـادی بـا کشـورهای 
منطقـه اسـت لـذا اسـتفاده از ظرفیت هـای ترانزیتـی 
ایـران در راسـتای افزایـش مبـادالت تجـاری اتحادیه 
بـا کشـورهای شـرق و جنـوب شـرق آسـیا، خاورمیانه 
و شـرق آفریقـا از طریـق مناطـق آزاد چابهـار و اروند و 
نیـز منطقـه ویـژه اقتصـادی بندر شـهید رجایـی امری 

بدیهـی می باشـد.  
جمهـوری  جغرافیایـی  موقعیـت  اسـت  ذکـر  شـایان 
اسـالمی یـران در محیـط ژئوپولیتیک اتحادیه اوراسـیا 
و هم جـواری مـرزی ایـران بـا روسـیه، قزاقسـتان و 
ارمنسـتان )بـه عنـوان سـه عضـو مهـم اتحادیـه(، به 
و  تاریخـی  فرهنگـی،  هم تنیدگی هـای  در  مـوازات 
مذهبـی بـا منطقـه آسـیای مرکـزی و قفقـاز، عواملی 
اتحادیـه  بـا  مناسـبات  پیشـبرد  در  بخـش  تسـهیل 
حمل و نقـل،  توسـعه  بـرای  محملـی  کـه  می باشـند 
صـادرات و واردات، ورود علـم و فّناوری هـای نویـن، 
افزایـش تعامـالت منطقـه ای بـرای کشـور محسـوب 
ژئوپولیتیکـی  متقابـل  وابسـتگی  می شـود. همچنیـن 
ایـران و اعضـای اتحادیـه اقتصادی اوراسـیا، در بسـتر 
می توانـد  طـرف،  دو  میـان  تجـاری  چندجانبه گرایـی 
منجـر بـه کاهـش فشـارهای آمریـکا بـر کشـورهای 
منطقـه بـه منظـور محدودسـازی روابـط اقتصـادی با 

ایـران شـود.

اوراسیــــا،  اقتصـادی  اتحادیه 
مهـــم ترین ابــــزار هژمونیک 
اقتصادی روسـیه اسـت و ایران 
یکـی از مهم ترین کشـــورهایی 
کامـل  را  حلقـه  ایـن  کـه  اسـت 

می کنـد.
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راهکارهای رسانه ای سرعت بخشی
 به ایجاد قطب اقتصادی در سواحل مکران

       ]  سید مجید مطهری  [                                           ] کارشناس مسئول روابط عمومی  کشتیرانی جمهوری اسامی ایران [                                     

در سـال 1391 بـا تأکیـد مقـام معظم رهبـری موضوع 
تمرکز زدایـی بـا محوریـت بـر توسـعه سـواحل مکران 
در جنـوب شـرقی کشـور، مشـتمل بـر پنج شهرسـتان 
جاسـک، سـیریک، میناب در اسـتان هرمزگان و چابهار 
و کنارک در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان در مجاورت 
دریـای عمان مطرح شـد. البتـه بخش عمـده ای از این 
طـرح بـا بیـش از 60 درصـد در اسـتان هرمـزگان قرار 
گرفتـه اسـت، کـه از شهرسـتان مینـاب تـا شهرسـتان 

جاسـک گسـترش پیـدا می کند.
در سـال های پـس از آن نیـز به طـور متنـاوب توجـه 
توسـعه  اهمیـت  بـر  اسـتانی  و  کشـوری  مسـئوالن 
سـواحل مکـران روز بـه روز افـزوده شـد، به طـوری که 
در جنوب شـرقی  توسـعه سـواحل مکـران  چشـم انداز 
کشـور در اسـتان های هرمزگان و سیستان وبلوچسـتان 
در قالـب مجموعـه ای از راهبردهـا، پروژه ها و طرح های 
سـواحل  جغرافیایـی  موقعیـت  مبتنی بـر  اسـتراتژیکی 
برنامـه  کلـی  سیاسـت های  براسـاس  کـه  مکـران، 
پنجـم توسـعه و همچنیـن مبتنی بـر سـند چشـم انداز 
توسـعه متـوازن ایـن منطقه و بر اسـاس سیاسـت های 
کلـی برنامـه ششـم توسـعه در به کارگیـری ظرفیـت و 
قابلیت هـای متنـوع در جغرافیـای ایـن سـاحل نیز آئین 

نامه هایـی تنظیـم شـد.

ولـی به رغـم همـه ایـن سیاسـت گذاری ها و قوانیـن 
وضع شـده برای طرح توسـعه سـواحل مکران و با وجود 
برخورداری ها و شـاخصه های موجـود در منطقه و اینکه 
سـواحل مکـران بـه لحـاظ ژئوپلیتیک بـودن در منطقه 
مـورد توجـه ایران و جهـان قـرار دارد، همچنان حرکت 
توسـعه ای و رفع موانع آن راهگشـا و قابل قبول نیست.

راههایجدیدفرارویتوسعهکشور
توسـعه و آبادانـی سـواحل مکـران می توانـد راه هـای 
جدیـدی را فـراروی توسـعه کشـور بـاز کنـد، پـس در 
ایـن میـان باید توسـعه و عمـران و به ویـژه برنامه های 
توسـعه اقتصادی در طرح توسعه سـواحل مکران بیشتر 
دیـده شـود تا تأثیرگـذاری بهتـری در فراینـد اقتصادی 
کشـور رشـد پیـدا کنـد، ولـی بـا وجـود اجـرای بعضی 
از پروژه هـای ایـن طـرح، آنچنان کـه در حـد و جایـگاه 
توسـعه آن باشـد به سـواحل مکران توجه ویژه ای نشده 

است.
و  مکـران  منطقـه  از  میدانـی  مشـاهدات  اسـاس  بـر 
پیشـرفت بسیارکم پروژه های تعریف شـده برای توسعه 
سـواحل مکـران در طـول این سـال ها، نشـان می دهد 
کـه بـا توجـه بـه مدت زمـان طی  شـده می تـوان گفت 
پیشـرفت چندانـی نداشـته اسـت و بـا گذشـت بیش از 
10 سـال از عمر طرح توسـعه سـواحل مکـران، حرکت 

اجـرای پروژه هـا الک  پشـتی و کنـد پیـش رفته اسـت.
مـردم ساحل نشـین بـه ایـن بـاور هسـتند کـه ایـن 
ابر پـروژه ملـی و فرامنطقـه ای بـه ایـن زودی هـا بـه 
سـرانجام نخواهـد رسـید. بنابرایـن بـا وجود نیـاز مبرم 
منطقـه بـه توسـعه، نیـاز اسـت کـه تمرکـز و حمایـت 
بیشـتری از سـوی دولت هـا به توسـعه سـواحل مکران 

. د شو
نقلشرسلانهواهمیلتروایتگلریازنلگاه

رهبلری مقاممعظلم
و  مهـم  ملـت،   یـا  جامعـه  بـرای  وقایـع  »بعضـی 
سرنوشت سـاز اسـت؛ چـون سرنوشت سـاز اسـت، بایـد 
به سـرعت ایـن موضـوع در بسـتری دقیـق و صحیـح 

روایـت شـود.
روایتگـری درسـت و صحیـح کاری اساسـی و ضروری 
و وظیفـه اخالقـی و انسـانی اسـت. واقعیت هـا وقتـی 
بـا زبـان هنـر روایتگـری شـود، شـنیدنی تر، فهمیده تـر 
و ماندنی تـر می شـود. در قضیـه کرونـا خیلـی اتفاقـات 
بزرگـی افتاد، ولـی فداکاری  هـای پرسـتارها و دیگرانی 
که وظیفه نداشـتند و احسـاس تکلیف کردند، از چشـم 
مـردم پنهان ماند. شـاید رسـیدگی بـه بیمـار رفت وآمد 
باشـد، اّمـا الیه هـای بسـیار مهمـی دارد که فقـط زبان 
هنـر قـادر بـه بیانـش اسـت و می توانـد ایـن الیه ها را 

ترانزیت
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بـاز کنـد. این الیه هـا به طور طبیعـی دریافتنی نیسـت، 
مگـر بـا زبـان هنـر؛ بنابرایـن هنرمنـدان وظیفـه  دارند 
جامعـه را نسـبت بـه الیه هـای مهـم ایـن وقایعـی که 
پیرامون شـان هسـت، متوجـه کننـد تـا مـردم بتواننـد 
در محیطـی کـه زندگـی می کننـد، شـناخت درسـتی از 

همه چیـز پیـدا کنند.
در جریـان ارتباطـات امـروز، افکارعمومـی دائم مترصد 
ایـن اسـت کـه از محیطـش، از خـودش، از پیرامونش، 
از گذشـته اش و از آینـده اش اطالعاتـی بگیـرد بـرای 
اینکـه بتوانـد درسـت حرکـت کنـد. اینجـا رسـانه ها 
نقـش ویـژه ای پیـدا می کننـد تـا بتواننـد اطالعاتـی به 
افـراد بدهنـد کـه هوشـمند شـوند. منتها جریان رسـانه  
در عالم رسـانه تکنیک هـای ویژه ای بـرای تأثیرگذاری 

بـر مخاطبیـن دارد.«
مسائلپیشرو

1- میانبـر تجـاری بـرای توسـعه روابط با همسـایگان 
؟ چیست

2- چـه راهکارهایـی برای تجارت با همسـایگان وجود 
دارد؟

3- موانع پیش روی تجارت با همسایگان چیست؟
4- چـه راهکارهایـی  بـرای بهبـود روابط اقتصـادی با 

همسـایگان وجود دارد؟
تجـارب گذشـته نشـان داده اسـت کـه موانـع تحریمی 
دولـت  اقتصـادی  فعالیت  هـای  گریبان گیـر  معمـواًل 
اسـت، امـا بخـش خصوصی می توانـد با روابـط نزدیک 
و مراوداتـی کـه بـا بخش خصوصـی مقاصد هـدف دارد 
بـا محدودیت های کمتری مواجه شـود و مسـیر را برای 

توسـعه روابـط با همسـایگان همـوار کند. 
مثـل  بخش خصوصـی  تشـکل های  راسـتا   ایـن  در 
و  گره هـا  می تواننـد  بازرگانـی  مشـترک  اتا ق هـای 
موانـع را از پیـش روی تجـارت بـا همسـایگان بردارنـد. 
بایـد بـرای اسـتمرار تحریم ها یـا لغو تحریم هـا آمادگی 
داشـته باشـیم امـا بایـد توجه کنیم کـه در هـر صورت 
روابـط  توسـعه  در  اول  اولویـت  کشـورهای همسـایه 
آنکـه رویکـرد دیپلماسـی  ایـران هسـتند. ضمـن  بـا 
اقتصـادی ایـران این اسـت کـه هیچ محدودیتـی برای 
همکاری هـای تجـاری و اقتصـادی با کشـورهای دیگر 
به ویـژه کشـورهای همسـایه وجـود نـدارد و بنابرایـن 
نبایـد اجـازه داد کـه مبـادالت اقتصادی با همسـایگان 
به دلیـل برخی مسـائل سیاسـی حاشـیه ای دچـار توقف 
یـا تنزل شـود. توسـعه مـراودات میـان بخش خصوصی 
ایـران و کشـورهای همسـایه می توانـد دسـتا وردهای 
دیگـری هم داشـته باشـد، در این چارچوب رشـد روابط 
میـان ایـن دو بخـش و توسـعه همکاری هـا می توانـد 
در حـل مسـائل سیاسـی نیـز موثر باشـد. از ایـن منظر 
بهره گیـری از پتا نسـیل های  بخش خصوصـی کشـور 
می توانـد بـه مثابـه یـک میان بـر عمـل کنـد کـه از 
یکسـو سـطح اختالفات سیاسـی را بـه حداقل برسـاند 
و از سـوی دیگـر پـل محکمـی بـرای اتصـال بـه بازار 

همسـایگان برقـرار کند.
مهم تریـن راهـکار، اتخـاذ رویکـرد اقتصـادی و تجاری 

در توسـعه روابـط بـا کشـورهای همسـایه اسـت و در 
مرحلـه دوم ایجـاد زیرسـاخت های الزم و فراهم کردن 
زمینه های مسـاعد بـرای برقراری ارتباطات بیشـتر بین 
فعـاالن اقتصادی و تجـاری ایران و کشـورهای منطقه 

و همسـایه است.
اهمیتارتباطاتدرپروژههایتوسعه

ارتباطـات یکـی از عنصرهـای اصلـی در پروژه هـای 
توسـعه اسـت. به رسـمیت نشـناختن ارتباطات از سوی 
مجریـان برنامه های توسـعه، سـبب درک نادرسـت آن 
شـده و لـذا کاربردهـای درسـت آن مـورد غفلـت واقع 
می شـود. همین موضوع سـبب تفسـیر نادرسـت فرایند 
ارتباطـات بین افراد مجری برنامه های توسـعه می شـود 
زیـرا ممکـن اسـت برخـی آن را بـه عنـوان گفت وگـو، 
طـرف داری، رسـانه های جمعـی و ... تصـور کننـد؛ لذا، 
ایـن اصطـالح بـه طـرق متناقـض تـداوم می یابـد، از  

ایـن رو، درک ایـن اصطـالح بسـیار مهم اسـت.
ارتباطات مشـارکتی فرایندی خالق و تعاملی اسـت که 
در محیطـی آرام و بـه دور از مجادلـه انجـام می شـود. 
ارتباطات مشـارکتی نبایـد به عنوان یـک راه حل فوری 
و کم دوام تلقی شـود. اغلب اوقات، معنای مشـارکت در 
ایـن عبارت به خوبی درک نمی شـود. این نوع ارتباطات 
نیازمنـد یک تعامل فعـال دوطرفه بیـن دریافت کننده و 
منبـع اطالعات اسـت کـه می تواند توسـط یـک عامل 
واسـط کـه مشـارکت گروه هـای هـدف را در فراینـد 
توسـعه آسـان گری می کنـد، تقویـت شـود. ارتباطـات 
مشـارکتی در واقـع، فرایند جریـان اطالعات بیـن افراد 
یـا گروه هایی اسـت کـه با همدیگـر در ارتباط هسـتند. 
در چنین شـرایطی همه افراد فرصت مشـارکت خواهند 
داشـت و می تواننـد دانـش، اطالعـات و مهارت هـای 
خـود را بـرای دستیــــابی بـه هدف هـای مشـترک به 
اشـتراک بگذارنـد. بنابراین با توجه به ضرورت اسـتفاده 
مطلـوب از ابزارهـای رسـانه ای »اسـتراتژی کالن« در 
خصوص پیشـبرد اهـداف توسـعه ای در زمینـه موضوع 
مکـران و توسـعه تجـارت بـا همسـایگان، رسـانه بـه 
عنـوان »عامل حداکثرسـازی تجـارت با همسـایگان« 

مطرح می شود.
استراتژیهلللایاصلیرسللللانهایبرای

توسلعهمکلرانوتجارتباهمسلایگان
استراتژی های اصلی عبارتند از:

ایجـاد دسترسـی  بـرای  رسـانه ای  گفتمان سـازی   •  
کشـورهای قفقاز، CIS و آسـیای میانه بـه آب های گرم 

از طریـق ایران؛
 • تبدیل کریدور سازی به موضوع اصلی رسانه ها؛ 

)مسـیر ترانزیتـی افغانسـتان، پاکسـتان، هندوچیـن از 
سمت شـرق(، )تاجیکسـتان، آسـیای مرکزی، روسیه از 
سـمت شـمال(، )کشـورهای عربی حاشـیه خلیج فارس 
جنـوب(،  سـمت  از  عمـان  دریـای  و  اقیانوس هنـد  و 
)کشـورهای عـراق، ترکیـه، سـوریه، لبنـان و اروپـا  از 

غرب(. سـمت 
ویـژه  و  آزاد  مناطـق  تبدیـل  بـرای  گفتمان سـازی   •

مجـدد. صـادرات  پایگاه هـای  بـه  اقتصـادی 

 به رغم همه سیـــاست گذاری ها 
بـرای  وضع شـده  قوانیـن  و 
طـرح توسـعه سـواحل مکـران 
و  برخورداری هـا  وجـود  بـا  و 
در  موجـود  شــــاخصه های 
منطقـه و اینکـه سـواحل مکران 
به لحـــاظ ژئـــوپلیتیک بودن 
در منطقـه مورد توجــــه ایران 
همچنـان  دارد،  قـرار  جهـان  و 
حرکـت توسـعه ای و رفع موانع 
آن راهگشـا و قابل قبول نیست.
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محورهایفعالیترسانهها
 • اقدامـات رسـانه ها در داخـل ایـران عبارت اسـت از: 

پیگیـری، تأییـد، مطالبه، گفتمان سـازی
 • اقدامات رسـانه ها در زمینه همسـایگان عبارت است 
از: تأکیـد بر اشـتراکات، راه حل مشـکالت همسـایگان، 

همسایگان ترغیب 
اسنادباالدستیمرتبطباتوسعهدریامحور

بیانیهگامدوم:
فهرستطوالنیفرصتهایمادیکشور

فرصت هـای مـاّدی کشـور نیـز فهرسـتی طوالنـی را 
تشـکیل می دهـد کـه مدیـران کارآمـد و ُپرانگیـزه و 
خردمنـد می تواننـد بـا فّعـال کـردن و بهره گیـری از 
آن، درآمدهـای ملّـی را با جهشـی نمایـان افزایش داده، 
کشـور را ثروتمنـد و بی نیـاز و بـه معنـی واقعـی دارای 
»اعتمادبه نفـس« کننـد و مشـکالت کنونـی را برطرف 
نماینـد. ایـران با دارا بـودن یک درصـد جمعّیت جهان، 
دارای هفـت درصـد ذخایـر معدنـی جهان اسـت: منابع 
عظیـم زیرزمینـی، موقعیـت اسـتثنائی جغرافیایی میان 
شـرق و غرب و شـمال و جنوب، بازار بـزرگ ملّی، بازار 
بزرگ منطقه ای با داشـتن 15 همسـایه بـا 600 میلیون 
جمعّیـت، سـواحل دریایـی طوالنی، حاصلخیـزی زمین 
بـا محصوالت متنّوع کشـاورزی و باغـی، اقتصاد بزرگ 
اسـت  از ظرفّیت هـای کشـور  متنـّوع، بخش هایـی  و 
کـه بسـیاری از ایـن ظرفّیت هـا دسـت نخورده مانـده 
اسـت. گفته شـده  اسـت که ایـران از نظـر ظرفّیت های 
استفاده  نشـدۀ طبیعـی و انسـانی در رتبـۀ اّول جهـان 
اسـت. بی شـک شـما جوانان مؤمن و ُپرتـالش خواهید 
توانسـت ایـن عیـب بـزرگ را برطـرف کنیـد. دهـۀ 
دّوم چشـم انداز، بایـد زمـان تمرکـز بـر بهره بـرداری از 
دسـتاوردهای گذشـته و نیز ظرفّیت های اسـتفاده  نشده 
باشـد و پیشـرفت کشـور از جملـه در بخـش تولیـد و 

اقتصـاد ملّی ارتقـا یابد.
برنامهششمتوسعه

اولویت ها و مسائل محوری
مـاده 3- در طـی سـال های 1399-1395، موضوعـات 
ذیـل، مسـائل محـوری برنامـه می باشـد کـه طرح هـا 
و پروژه هـای مرتبـط بـا آنهـا و همچنیـن برنامه هـا و 
پروژه هـای مصوب سـتاد فرماندهـی اقتصاد مقاومتی در 
بودجه ریـزی سـاالنه از اولویـت برخـوردار خواهنـد بود.
1- مــوضوعــــات خـــاص راهبـــردی شامل آب و 

محیط زیست؛
توسـعه  مکان محـور شـامل  موضوعـات خـاص   - 2

سـواحل مکـران و حاشـیه شـهرها؛ 
اقتصـاد  پیشـروی  بخشـی  خـاص  موضوعـات   -  3
شـامل معـدن و صنایـع معدنـی، گردشـگری، ترانزیت 
و حمل ونقـل ریلـی، فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، 

انـرژی.
ماده 15- در راسـتای مردمی شـدن اقتصاد و گسـترش 
زیرسـاخت های مورد نیـاز برای خدمات تجـاری خارجی 
و افزایـش ترانزیـت، دولـت مجـاز اسـت بـه منظـور 

برونگرایـی اقتصـادی، اقدامـات ذیل را انجـام دهد:
1 - بـه سـازمان بنـادر و دریانوردی اجازه داده می شـود 

نسـبت به مشـارکت بـا شـرکت های معتبـر بین المللی 
)داخلـی و یـا خارجـی(، بـرای تشـکیل شـرکت جهـت 
اداره بنـادر اصلـی بـا کارکـرد بین المللـی اقـدام کنـد. 
سـهم سـازمان بنادر و دریانوردی حداقـل 35 و حداکثر 

49 درصـد خواهـد بود.
2 - بـه سـازمان بنـادر و دریانوردی اجازه داده می شـود 
بـه  نسـبت  الزم  مشـوق های  و  حمایت هـا  ارائـه  بـا 
واگـذاری حـق بهره بـرداری و یا مدیریت بنـادر کوچک 
و محلـی و نیـز اعطـای مجـوز احـداث بنـادر جدیـد به 
اشـخاص حقوقـی حرفه ای و معتبـر غیردولتی با رعایت 
ضوابـط و مقررات داخلـی و بین المللـی و اصول رقابتی 

و حفـظ وظایـف حاکمیتی اقـدام کند.
مـاده 16- بـه منظـور تقویـت اقتصاد حمل ونقـل ریلی 
ایـن  و ترغیـب سـرمایه گذاری بخـش غیردولتـی در 
زمینـه و تسـریع و تسـهیل اجـرای پروژه هـا و افزایش 
رضایت منـدی و اقبـال عمومی از خدمات ارائه شـده در 

ایـن نـوع  حمل ونقل: 
1 - سـرمایه گذاری بخـش غیردولتـی در حمل ونقـل 
ریلـی، سـرمایه گذاری در مناطـق محـروم تلقـی شـده 
و کلیـه قوانیـن و مقـررات مرتبـط با سـرمایه گذاری در 
مناطـق محـروم بـر سـرمایه گذاری در حمل ونقل ریلی 

مترتـب خواهـد بود.
 سندتوسعهسواحلمکران

بـر اسـاس این سـند منطقـه سـاحلی مکران مشـتمل 
بـر پنـج شهرسـتان چابهار، جاسـک، سـیریک، کنارک 
و مینـاب در دو اسـتاِن سیستان وبلوچسـتان و هرمزگان 
اسـت و دارای قطـب توسـعه جاسـک بـه عنـوان بنـدر 
و پایـگاه نیـروی دریایـی، هـاب گاز، نفـت و انـرژی و 
منطقـه آزاد تجـاری صنعتـی چابهـار بـه عنـوان بنـدر 
آزاد و اسـکله های بـا ظرفیـت ایجـاد مناطـق صنعتی و 

حمل ونقـل بین المللـی اسـت.
در سـند توسـعه سـواحل مکران تصریح شـده است که 
منطقـه مکران ظرفیت ایجـاد انواع صنایع پتروشـیمی، 
فـوالد و صنایـع بزرگ را دارد و می تواند زمینه گسـترده 
تولید و صادرات مجدد را فراهم سـازد و توسـعه برون زا 
کـه محتـاج تجهیـز منابـع و سـرمایه گذاری ملـی و 
بین المللـی اسـت، عامـل مهمـی در توسـعه منطقـه 
مکـران بـه شـمار می آید و توسـعه درون زا و بـرون زا به 
عنـوان مکمل یکدیگر می تواند توسـعه متـوازن و پایدار 

منطقـه را رقـم بزند.
در ایـن سـند همچنیـن توسـعه منطقه سـاحلی مکران 
توسـعه ای شبه برون زاسـت که تلفیقی از توسـعه درون زا 
و بـرون زا و بـا پیشـرانی توسـعه منطقه ای برون زاسـت 
کـه بـه همـراه توسـعه درون زای منطبـق بـا ظرفیت ها 
و مزیت هـای منطقـۀ مکـران و اجتماعـات محلـی و از 

محـل سـرریز آن بـه انجام می رسـد.
در سـند توسـعه مذکور همچنین اهداف توسـعۀ فضایی 
منطقـه سـاحلی مکـران و نیـز راهبردهای توسـعۀ این 
منطقـه بـه صـورت دقیق تبیین و ترسـیم شـده اسـت. 
در سـند فـوق، دسـتگاه های اجرایـی مکلـف هسـتند 
کـه بـر اسـاس سـند توسـعه منطقـه سـاحلی مکـران، 

میدانـی  مشـاهدات  اسـاس  بـر 
پیشـرفت  و  مکـران  منطقـه  از 
تعریـف  پروژه هـای  بسـیارکم 
سـواحل  توسـعه  بـرای  شـده 
سـال ها،  ایـن  طـول  در  مکـران 
نشـان می دهـد کـه بـا توجـه به 
می تـوان  شـده  طـی   مدت زمـان 
گفـت پیشـرفت چندانی نداشـته 
اسـت و بـا گذشـت بیـش از 10 
توسـعه  طـرح  عمـر  از  سـال 
سـواحل مکـران، حرکـت اجـرای 
پروژه هـا الک پشـتی و ُکند پیش 

رفتـه اسـت.
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برنامه هـای جامـع و اجرایـی دسـتگاه مربـوط را تهیه و 
پـس از هماهنگـی با سـازمان برنامه و بودجه کشـور، از 
محـل اعتبـارات بودجه های سـنواتی نسـبت بـه انجام 
اولویـت  بـا  مصـوب  پروژه هـای  اجـرای  و  مطالعـات 

مشـارکت عمومـی-  خصوصـی اقـدام کنند.
روایلتسلازیهاییکلهرسلانههامیتواننلدانجام

دهنلدبهشلرحذیللعبارتنداز:
  - گفت وگـو بـا صاحـب نظـران، اتاق هـای بازرگانـی، 
انجمن های دوسـتی، سـتاد توسـعه مکران، رایزنی های 
فرهنگـی- اقتصـادی ایـران در کشـورهای همسـایه، 
تجـار معـروف و سرشـناس،  مـردم منطقـه و مدیـران 

آگاه بـه موضوع؛
 - انعکاس تجربیات موفق در سایر کشورها؛

 - ترویـج سیاسـت های کالن نظـام در سـند توسـعه 
مکران؛

 - ارتبـاط بـا نیـروی دریایی راهبـردی ارتش جمهوری 
اسـالمی ایران؛

 - انعـکاس رسـانه ای اقدامـات انجـام شـده توسـط 
گردشـگری؛ و  صمـت  نفـت،  وزارت خانه هـای 

- فعـال کـردن مستند سـازها بـرای تولیـد مسـتندهای 
مفیـد و مؤثر؛

- معرفی کتاب ها و مقاالت مرتبط؛ 
- استفاده از پایان نامه ها، تزها و گزارش های مرتبط؛

- تهیـه گزارش هـای میدانـی )تصویـری( از پروژه های 
منطقه؛ زیرساختی 

- پیگیـری مسـتمر رسـانه ملـی از روند توسـعه منطقه 
مکران؛

- ترویج و تقویت فعالیت های توسعه ای دریامحور؛ 

- شناسـاندن منطقـه در فضاهـای ملـی و فراملـی  از 
برنامه هـای رسـانه ای؛ طریـق 

- ترویـج کشـاورزی گرمسـیری از طریـق شـبکه های 
تلویزیونـی پـر مخاطب؛

- ترویـج آبزی پـروری در آب هـای شـیرین باالدسـت 
سـدها بـه ویـژه در الیه سـرزمینی؛

- ترویـج الگـوی توسـعه فضایـی متمرکـز پراکنـده و 
خوشـه ای بـه محوریـت کریـدور سـاحلی؛

- اطالع رسـانی بـه شـهروندان در ارتبـاط بـا مسـائل 
عمرانی و رفاهی شـهری و میزان پیشـرفت برنامه های 

توسـعه از طریـق نهادهـای محلی؛
- ایجـاد گفتمـان شفاف سـازی رویه هـا، نظارت هـا و 
مسـئولیت ها در زمینـه طرح هـا و قراردادهـای منعقـد 

؛ شده
بـه  مسـئوالن  پاسـخگویی  رویه هـای  ساده سـازی   -

خواسـته ها و نظـرات مـردم توسـط رسـانه ملـی؛
منظـور  بـه  تلویزیونـی  برنامه هـای  سـاخت   -
جامعـه  اشـتغال  و  توانمند سـازی  بـه  اولویت بخشـی 

بومـی؛
- اختصـاص گفت وگـوی ویـژه خبـری بـرای سـتاد 
توسـعه سـواحل مکـران برای ارائـه اطالعـات موردنیاز 
بـرای سـرمایه گذاری و فعالیـت اقتصـادی در منطقـه 

مکران؛
فرهنگـی  اقتصـادی-  تعامـالت  و  روابـط  ترویـج   -
کشـورهای همسـایه بـه بنـدر چابهـار بـه عنـوان یک 
مرکـز بارگـذاری، سـکوی لجسـتیک و مرکـز برگزاری 

رویدادهـای فرهنگـی مشـترک در منطقـه؛
- اطالع رسـانی به سـرمایه گذاران بخـش غیردولتی در 

زمینـه فرصت های سـرمایه گذاری؛
- ترویـج الگوهـای نویـن کشـاورزی و شـیالت بـرای 

ارتقـای بهـره وری و سـطح معیشـت؛
- ایجـاد انگیـزه و ذهنیت مثبـت از فرایندهای توسـعه 
در جامعـۀ دربرگیرنـده از طریـق گفت وگـو بـا اعضـای 
جامعـه، آگاهی رسـانی، مشـارکت مـردم در فرایندهـای 

...؛ تصمیم سـازی و 
- ترویـج مشـاغل خانگـی و صنایـع دسـتی بومـی در 

مختلـف؛ رسـانه های 
- تهیـه و پخـش فیلـم مسـتند از افـراد دارای مهـارت 
در حرفـه یـا صنایع دسـتی خـاص و تشـویق آنـان بـه 

منسـجم شـدن در قالـب انجمن هـا؛
طریـق  از  عمومـی  بهداشـت  و  افزایـش سـالمت   -

مختلـف؛ گروه هـای  بـه  اطالع رسـانی 
- ترویـج دوره هـای آمـوزش شـهروندی بـرای آگاهی 

شهروندان؛
بـرای  سـازمان ها  اجتماعـی  مسـئولیت  ترویـح   -
و  مدنـی  فعالیت هـای  توسـعه  فرصـت  فراهم کـردن 

نهـاد؛ مـردم  سـازمان های  فعالیـت  گسـترش 
- معرفـی مسـتند محیط های طبیعی بکـر و جاذبه های 
تاریخـی- فرهنگـی و آداب و رسـوم و فرهنـگ  خـاص 
منطقـه بـه عنـوان عامـل هویت سـاز و منحصر به فـرد 
در سـطح کشـورهای منطقـه و بـه صـورت بین المللی؛
- جلـب اعتمـاد سـاکنان محلی نسـبت بـه برنامه های 
توسـعه منطقـه بـا انتشـار نتایـج پیشـرفت برنامه ها در 

رسـانه ها.
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بازرگانی  اتاق  ایرانی  کمیته  طریق  از   1396 سال  در 
بین المللی، گزارشی تهیه کردم که نشان می داد در صورت 
ایفای نقش پایدار در پنج کشور شمالی ایران، ساالنه 80 

میلیارد دالر نصیب کشور خواهد شد.
 پس از تهیه گزارش، حدود 10 ماه طول کشید تا وزارت 
راه و شهرسازی از طریق تشکیل جلسات متعدد در آن 
وزارتخانه با مدیران و کارشناسان ارشد و سپس با حضور 
پایانه ها،  امور  و  راهداری  معاونت  کارشناسان  و  مدیران 
مدیران وکارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی و مدیران 
و کارشناسان راه آهن جمهوری اسالمی ایران گزارش را 

تأیید کند.
در گزارش مذکور آمده بود ماهیت کار طوری است که 
فقط باید بخش های خصوصی پنج کشور شمالی ایران 
حمایت های  تحت  کشور،  بخش خصوصی  مشارکت  با 

راهبردی دولت های این کشورها پروژه را فعال کنند. 
و  نقش خط مشی دهنده  فقط  دولت ها  دیگر،  عبارت  به 
حمایت کننده )policy maker( را به عهده داشته و 

اجرا 100درصد در اختیار بخش خصوصی باشد.
پشتوانه کارشناسی این گزارش،  محاسبات بخش اقتصادی 
البته  سازمان ملل متحد بود که قدمت 20 ساله داشت. 
اینجانب آمار و ارقام را به روز نموده و برای سال 1396 

تهیه کرده بودم.
موضوع از این قرار است که در جهان 44 کشور محصور 
در خشکی )land locked countries( وجود دارد 
که از این 44 کشور 12 کشور در آسیا هستند. در بین 12 
کشور موجود در آسیا وضعیت ژئوپلیتیک ایران طوری است 
که پنج کشور افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، تاجیکستان 
و ترکمنستان در شرایطی قرار دارند که می توانند مبادالت 
بین المللی خود را از طریق ایران و دسترسی به آب های گرم 

خلیج فارس و دریای عمان انجام دهند.
  البته کشورهایی چون قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان 
و حتی روسیه نیز در اولویت بعدی قرار می گیرند و پس 
از طی دوران آزمایشی برای پنج کشور مندرج در بند چهار 
فوق، پتانسیل الزم برای گرایش اقتصادی آنها در انجام 
مبادالت بین المللی از طریق سواحل مکران می تواند فراهم 

شود.
 در سال 1396 محاسبه شده بود که حجم صادرات و 

واردات پنج کشور مذکور و ترکیب آنها چگونه است و در 
صورت دسترسی این کشورها به سواحلی از مکران به 
صورت اجاره 99 ساله و تأمین امکانات سخت افزاری و 
نرم افزاری الزم، ساالنه چه میزان از این مبادالت بین المللی 
تغییر جهت داده و به جای مسیر سنتی خود، از طریق 
دسترسی پایدار به آب های دریای عمان و خلیج فارس عبور 

خواهد کرد.
ترانزیت و ترانشیپ این مبادالت از طریق ایران نه تنها 
درآمد ارزی چشمگیری ایجاد می کند، بلکه اشتغال به کار 
بخش بزرگی از قشر بیکار ایران فراهم شده و این اشتغال 
مولد، باعث خواهد شد از کشورهایی همچون هند، فیلیپین 

و ... جذب بازار کار ایران شوند.
 مهم تر از همه کلیه فعالیت های اقتصادی مربوط به این 
طرح، نیازمند سرمایه گذاری هنگفتی برای تأمین زیرساخت 
را  آن  تأمین  ملل،  توسعه سازمان  بوده که صندوق  آن 
تضمین کرده و بدون تأثیرپذیری از تحریم های آن زمان 

و تحریم های فعلی در اختیار فعاالن پروژه قرار می دهد.
تنها شروطی که این پروژه داشت این بود که:

 اواًل: تضمین کافی )از نظر سیاسی و حقوقی( به دولت های 
و  روابط سیاسی  به هیچ وجه  داده شود که  پنج کشور 
مورد  در  شد  نخواهند  باعث  کار  مصدر  حکومت های 
بهره برداری از سواحل مکران در ارتباط با اقتصاد این پنج 

کشور خللی وارد شود.
حمایت کننده  فقط  کشور(  پنج  و  )ایران  دولت ها  ثانیاً:   
خود  وجه  هیچ  به  و  بمانند  باقی  خط  مشی دهنده  و 
و  سازمان های مرتبط به خود چه از نظر سهم و چه از 
نشوند.  کار  لجستیک  عملیات  وارد  اجرا،  مدیریت  نظر 
فقط بخش خصوصی این کشورها )خصوصی واقعی( از 
انجمن های حمل و نقل و کشتیرانی  اتحادیه ها و  طریق 
به بازار کار دعوت شده و سرمایه گذاری آنها )چه ایرانی 
و چه افغانستانی، ارمنستانی، آذربایجانی، تاجیکستان یا 
ترکمنستانی( از طریق بانک های مرکزی و شرکت های 

بیمه تضمین شود.
 مالحظه می فرمایید که افق دید برای منفعت این طرح 99 
سال است؛ یعنی باید نظام حاکم در این کشورها )به ویژه 
ایران که ممکن است از هر مجرا یا  ارگانی نظریه متفاوتی 

عنوان شود( حافظ این پروژه باشند.

تأیید می کنید که نمی توان با سازوکارهای موجود، عوامل 
غیرمرتبط را وارد شرکت های فعال در پروژه کرد و بعد 

دنبال منافع مادی آن بود.
باید شأن نظام حاکم در حدود تعیین خط مشی، نظارت 
عالی و البته کنترل درآمد برای اخذ مالیات حفظ شود. 
مداخله نکردن عوامل حاکمیت می تواند موجب ایفای نقش 
درست کشور شود، به طوری که نه تنها پنج کشور ذکرشده 
بلکه دیگر کشورهای آسیایی محصور در خشکی نیز برای 
توسعه اقتصادی خود و افزایش درآمد سرانه، محتاج ارتباط 

با سواحل مکران ایران شوند.
مسئول  از  سال 1396  پایان  در  که  است  توجه  جالب 
مربوطه در وزارت راه و شهرسازی سؤال کردم که اجرای 
طرح در چه وضعی است؟ پاسخ شفاهی دادند: »پروژه را به 

تعاونی ناجا ارجاع خواهیم کرد.«

 ] ملک رضا ملک پور [      

لزومتوسعۀسواحلمکرانونقشوزارتراهوشهرسازی؛

نقش ایران در اقتصاد کشورهای
 محصور در خشکی

ترانزیت و تـــرانشیپ مبادالت 
بین المللی از طریق ایران نه تنها 
درآمد ارزی چشمگیـــری ایجــاد 
می کند، بلکه اشتغال به کار بخش 
ایران  بیکـــار  قشــر  از  بزرگی 
فراهم شده و این اشتغــال مولد، 
باعث خواهد شد از کشــورهایی 
همچون هند، فیلیپیـن و ... جذب 

بازار کار ایران شوند.

ترانزیت
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نیم نگاه

مهلللمترینبرنللللامه هایدردستللللور
کارسلازمانحفاظلتمحیط زیسلتبلرای
حفاظلتازدریاهلایکشلور،کلداماسلت؟
 تبدیـل »برنامـه اقـدام ملـی حفاظت از محیط زیسـت 
دریــــایی کشـور » بـه الیحه و قــــانون و  سـپس 
الزم االجرا شدن  آن توسط 25 دستگاه اجــرایی کشور 
طـی برنامـه هفتـم توسـعه از مهم تریـن رویکردهـای 
دولت سـیزدهم در راسـتای حفاظت از دریاهای کشـور 
خواهـد بـود. براسـاس پیوسـت برنامه ششـم توسـعه، 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت بایـد نسـبت بـه تهیه 
برنامـه »اقـدام ملـی حفاظـت از محیط زیسـت دریایی 

اقـدام می کرد. کشـور« 
تکلیـف  اسـتناد  بـه  سـازمان حفاظـت محیط زیسـت 
منـدرج در سـند راهبـردی فرابخشـی محیط زیسـت و 
محیط زیسـت  کلـی  سیاسـت های   )1( بنـد  براسـاس 
بـر »مدیریـت  مبنـی  رهبـری(  مقام معظـم  )ابالغـی 
جامـع،  هماهنـگ و نظاممنـد منابـع حیاتـی )از قبیـل 
هـوا،  آب،  خـاک و تنـوع زیسـتی( مبتنـی بـر تـوازن و 
پایـداری زیسـت بوم به ویـژه بـا افزایـش ظرفیت هـا و 
توانمندی هـای حقوقی و سـاختاری مناسـب همـراه با 
رویکرد مشـارکت مردمـی« برنامه اقـدام ملی حفاظت 
از محیط زیسـت دریایـی کشـور را تدویـن و بـه هیئت 

دولـت ارائـه کرده اسـت.
را مراحللی چله پیشلنهادی برنامله ایلن
و صنعلت زیربنایلی، املور کمیسلیون در
محیط زیسلتهیئلتدوللتطلیمیکنلد؟
 قرار اسـت در دولت رئیسـی این الیحـه برای تصویب 
نهایـی بـه مجلس شـورای اسـالمی ارائه شـود. به این 
ترتیـب برنامـه اقـدام ملـی حفاظـت از محیط زیسـت 
دریایـی کشـور تبدیـل بـه یـک قانـون و بـا یـک بند 
قانونی در برنامه توسـعه هفتم  برای تمام دسـتگاه های 
مربوطـه الزم االجرا خواهد شـد. به این منظور مشـاور، 
انتخـاب و در شـرایط کرونـا ده هـا جلسـه بـه صـورت 

وبینـار و حضـوری برگـزار شـد. 120 کارشـناس برای 
بررسـی برنامـه 25 دسـتگاه بـه صـورت مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم مشـخص و وقـت زیـادی بـرای تدویـن 
برنامـه مذکـور صـرف شـده اسـت. بـا هماهنگی های 
بـه  برنامـه ای  ایـن 25 دسـتگاه،  بـا  صـورت گرفتـه 
عنـوان »برنامـه عمـل دسـتگاه ها« بـرای افـق برنامه 
پنـج سـاله هفتـم تنظیـم و در نهایت با امضـای معاون 
اول ریاسـت جمهـوری به همه دسـتگاه ها ارجـاع داده 
شـد. بدون شـک، بـا اجرایـی شـدن برنامـه اقـدام ملی 
حفاظـت از محیط زیسـت دریایـی کشـور، بیـش از 70 
درصـد مشـکالت چند حوزه محیط زیسـت کشـور حل 
خواهـد شـد. ازآنجا کـه بررسـی مشـکالت مربـوط بـه 
تأمیـن حقابـه تاالب هـای کشـور نیـز در برنامـه اقدام 
ملـی حفاظـت از محیط زیسـت دریایـی گنجانده شـده 
اسـت، لـذا بـا اجرایـی شـدن برنامـه مذکـور و تأمیـن 
حقابـه تاالب ها، شـاهد رفع بخش مهمی از مشـکالت 

محیط زیسـتی ناشـی از ریزگردهـا خواهیـم بـود.
کنوانسلیونهایبینالملللیچلهنقشلیدر

حفاظلتازدریاهلایکشلوردارند؟
پـروژه  و  تاالب هـا  از  حفاظـت  بین المللـی  پـروژه 
پـروژه  بـه  کـه  هامـون  تـاالب  احیـای  بین المللـی 
دریـا  از  حفاظـت  بـرای  اسـت،  معـروف  سیسـتان 
تعریـف شـده اسـت. در کنار ایـن دو پـروژه بین المللی، 
معاونـت  زیرمجموعـه  بین المللـی  کنوانسـیون  چنـد 
محیط زیسـت دریایـی و تاالب هـا قـرار دارد که یکی از 
قدیمی ترین آن، کنوانسـیون  رامسـر اسـت. این معاهده 
در سـال 1349 در شـهر رامسـر به امضا رسـید و اولین 
محیط زیسـت  زمینـه  در  دنیـا  بین المللـی  معاهـده 

می شـود. محسـوب 
البتـه دراین راسـتا دریـای خـزر نیز می توانـد هماهنگی 
و همبسـتگی بین کشـورهای حاشـیه این دریا را ایجاد 
کنـد، بـرای ایـن منظـور در سـال 1382 کنوانسـیون 

معاونسابقمحیطزیستدریاییوتاالبهایسازمانحفاظتمحیطزیستدرگفتوگوباپیامدریاعنوانکرد:

طرح ملی حفاظت از محیط زیست دریایی، گره گشای 
70 درصد معضالت محیط زیستی کشور

گفتوگو:حسناشمسآرا

ایلرانبلهلحلاظبرخلورداریپهنههایوسلیعآبیازلحلاظامتلدادپهنههایسلاحلیازاهمیتبسلیارباالیلیدرخاورمیانهبرخورداراسلت.
طلیسلالهایاخیلراقداملاتبسلیارمهمیدرراسلتایحفاظلتازمحیطزیسلتدریاییوسلاحلیکشلوردرخلیجفلارس،دریلایعمانو
دریلایخلزرانجلامگرفتلهاسلت.بیشازسلهمیلیلونهکتلارتلاالبو5800کیلومترنوارسلاحلیدرکشلوروجلودداردکهحفاظلتازاین
منابلععظیلمزیسلتمحیطیعلزمجلدیمیطلبلد.هماکنلونمحیطزیسلتدریاییکشلوربلاچالشهلایعدیلدهایازجمللهآلودگیهای
نفتلیدرخلیجفلارسودریلایخلزر،معضلتوسلعهآبشلیرینُکنهادرسلواحلخلیجفلارس،دریاخلواری،تاالبخلواریوایجلادکانونهای
گردوغبارناشلیازخشلکشلدنتاالبهلاو...مواجهاسلت.دراینخصوصنشلریهپیامدریابلااحمدرضاالهیجانزادهمسلئولپیگیریو
اجلرایسیاسلتهایابالغلیمقاممعظمرهبریدرحوزهمحیطزیسلتومعاونسلابقمحیطزیسلتدریایلیوتاالبهایسلازمانحفاظت

محیطزیسلت،گفتوگویلیانجلامدادهاسلتکلهمیخوانید.
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تهـران بـا هـدف حفاظـت از محیط زیسـت دریـا ایجاد 
شـد کـه در آن چنـد پروتـکل از جملـه تنـوع زیسـتی، 
ارزیابـی و آلودگی نفتی پیش بینی شـد که تاکنون سـه 
پروتـکل توسـط دولـت و مجلـس ایران تصویب شـد. 
چهارمیـن پروتـکل هـم در نوبت رسـیدگی در مجلس 
شـورای اسـالمی اسـت. پنجمیـن پروتکل نیـز مربوط 
بـه پایـش اسـت کـه در حـال تهیـه پیش نویـس آن 
هسـتیم. پروتـکل کاهـش اثـرات منفـی پسـروی آب 
ایـن دریـا نیـز چنـدی پیش ذیـل ایـن کنوانسـیون به 
تصویب رسـید. تـا پیش از این، اسـتانداردهای محیطی 
و تخریـب دریـای خـزر بـه صـورت مسـتند و علمـی 
وجـود نداشـت اما هم اکنون ایـن اسـتانداردها تدوین و 
ابالغ شـده اسـت که امیدواریم نقش مهمی در کاهش 

اثـرات منفـی پسـروی آب دریای خزر داشـته باشـد.
کنوانسـیون کویـت نیز بـرای حفاظت از محیط زیسـت 
دریـای عمـان و خلیج فـارس فعـال اسـت و جلسـات 
مکـرر در کنوانسـیون راپمـی طـی سـال های گذشـته 
برگـزاری  اخیـر  دو سـال  اسـت. طـی  برگـزار شـده 
جلسـات طبـق روال گذشـته و به صورت مـداوم انجام 
نمی شـد امـا چنـد مـاه پیش بـا انتخـاب رئیـس جدید 
راپمـی، بـه صـورت منظـم شـاهد آغـاز بـه کار ایـن 
از محیط زیسـت دریایـی  کنوانسـیون مهـم حفاظـت 
هسـتیم. بـر اسـاس تصمیماتی کـه در جلسـات راپمی 
اخـذ شـده  اسـت، آلودگـی خلیج فـارس در دسـتور کار 
قـرار گرفتـه کـه یکـی از مهم ترین موارد آن رسـیدگی 
هـر چـه سـریع تر بـه موضـوع آب شیرین   ُکن هاسـت.
اخیلراًکارشناسلاناعلالمکردهاندشلورابه
خلیجفلارسسلرازیر بله آب شلیرین ُکنها
میشلودکهمنشلأآلودگیاسلت،نظرشلما

؟  چیست
کشـورهای جنوبـی خلیج فـارس بـه دلیـل محدودیـت 
منابـع آب شـیرین، آب شـیرین ُکن های  بـه  دسترسـی 
متعـددی را احـداث کرده انـد، همیـن امـر باعث شـده 
تـا معضـل محیط زیسـتی بزرگـی بـرای خلیج فـارس 
میلیون هـا  روزانـه  کشـورها  ایـن  آیـد.  وجـود  بـه 
مترمکعب آب شـور پسـاب آب شیرین ُکن هایشـان را در 
خلیج فـارس تخلیـه می کننـد و از آنجا  کـه خلیج فارس 
محیط بسـته ای به مسـاحت حـدود 260 تـا 300 هزار 
کیلومتـر مربـع اسـت از طریـق تنگه هرمز بـه آب های 
آزاد راه پیـدا می کننـد، بنابرایـن هـر نـوع چرخـش آب 
در خلیج فـارس چهـار تـا پنـج سـال طـول می کشـد و 
ایـن زمـان طوالنـی باعـث شـده هـر چیـزی از جمله 
آالینـده بـا مانـدگاری طوالنـی وارد ایـن محیط شـود. 
همچنیـن به دلیـل تغییر اقلیـم، میزان تقطیـر افزایش 
و میـزان بارندگی هـا کاهـش پیـدا کـرده اسـت؛ بـر 
اگـر همیـن  اسـاس مدل سـازی پیش بینـی می شـود 
رونـد ادامـه پیـدا کنـد تـا سـال 2050 میـالدی میزان 
شـوری خلیج فـارس بـه حـدی می رسـد کـه اسـتفاده 
از  نیسـت و بسـیاری  اقتصـادی  از  آب شـیرین کن ها 

موجـودات هـم، حیاتشـان را از دسـت می دهنـد.
آیلاآلودگلینفتلیخلیجفلارسبلاتصاویلر

ماهلوارهایقابللشناسلاییاسلت؟

بـا توجـه به اینکـه در جنـوب و به ویـژه در خلیج فارس 
ذخایـر عظیـم نفـت و گاز وجـود دارد کـه عملیـات 
اسـتخراج و انتقـال این مـواد به صورت گسـترده انجام 
می گیـرد، ایـن فعالیت هـا منجـر بـه نشـت لکه هـای 
نفتـی شـده و با آسـیب فـراوان بـه زیسـت بوم دریایی 
و سـاحلی همـراه اسـت. آلودگـی حاصـل از ایـن مواد 
سـمی نـه تنهـا اکوسیسـتم جانـداران آبـزی دریـا را 
تحـت تأثیـر قـرار می دهـد بلکـه حیـات پرنـدگان و 
جانـواران سـاحلی را نیـز تهدید می کنـد. آلودگی نفتی، 
محیط زیسـت دریایـی کشـورمان را همـواره بـا فجایع 
زیـادی مواجـه می کنـد. بـه دلیل نشـت نفـت، آلودگی 
از طریـق امـواج بـه تدریـج بـه سـواحل ایران رسـیده 
بـه وجـود  را در سـواحل مـا  زیـادی  آلودگی هـای  و 
مـی آورد. بـا پیشـرفت علـم و تکنولـوژی کـه امـروزه 
بـه وجـود آمـده به منظـور مقابلـه بـا ایـن آلودگی که 
خسـارت زیـادی را نیـز بـه همـراه دارد وارد این عرصه 
شـدیم کـه بتوانیـم بـا اسـتفاده از تصاویـر ماهـواره ای 
بـرای حفاظـت از محیط زیسـت دریایـی اقـدام کنیـم. 
بـه همیـن جهـت در وهلـه اول بـا اسـتفاده از تصاویر 
ماهـواره ای نسـبت بـه شناسـایی لکه هـای نفتـی کـه 
منجـر بـه آلودگـی دریایـی می شـوند، اقـدام می کنیم. 
طـی سـال های گذشـته بـا درک مشـکالت فراوانـی 
کـه لکه هـای نفتـی بـرای جانـداران و نیـز هم وطنـان 
ساحل نشـین ایجـاد کـرده، برنامه هـای گسـترده ای را 
برای شناسـایی به موقع نشـت نفت در دریا، شناسـایی 
عامـل نشـت و اقدامات الزم در جهت رفـع آن به مورد 

اجـرا گذاشـته ایم.
در گام نخسـت بحـث شناسـایی آلودگـی از نظر زمانی 
بـرای مـا خیلـی حائز اهمیت اسـت، مشـخص شـدن 
نقطـه آلودگـی، تعیین و مسـیر آلودگی و سـپس اعالم 
آماده بـاش بـه تمـام منطقه هایـی کـه در معـرض این 
آلودگـی قـرار می گیرنـد و اعـزام امدادگرهـا در دسـتور 
کار قـرار دارد. در مرحلـه بعدی شناسـایی منبع آلودگی 

تبدیـل »برنامه اقـدام ملی حفاظت 
از محیط زیسـت دریایی کشـور« 
و  سـپس  قانـون  و  الیحـه  بـه 
الزم االجـرا شـدن  آن توسـط 25 
طـی  کشـور  اجرایـی  دسـتگاه 
برنامـه هفتم توسـعه از مهم ترین 
رویکردهـای دولـت سـیزدهم در 
دریاهـای  از  حفاظـت  راسـتای 

کشـور خواهـد بـود. 
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قـرار  کار  دسـتور  در  ماهـواره ای  تصاویـر  طریـق  از 
می گیـرد. پـروژه تسـریع در شناسـایی نقطـه آلودگی و 
منبـع آلودگـی نفتی به سـرعت درحـال  انجام اسـت و 
امیدواریـم در زمـان کوتاهی بـه نتایـج قابل توجهی در 
زمینـه رفـع آلودگی های نفتـی و حفاظـت بیش ازپیش 
از محیط زیسـت دریایـی به ویـژه در خلیج فارس دسـت 

بیم. یا
حیلاتخلیجفلارسباترددسلاالنه12هزار

نفتکلشتاچلهحدتهدیدمیشلود؟
هـزار   12 تـا   10 حداقـل  سـاالنه  خلیج فـارس  در 
پسـاب های  یـک  هـر  کـه  می کننـد  تـردد  نفتکـش 
خـاص خودشـان را دارنـد و یکی از عوامـل آلوده کننده 
دیگـر  سـوی  از  می شـوند.  محسـوب  خلیج فـارس 
بندرعبـاس،  ماننـد  شـهرهایی  فاضالب هـای  ورود 
کشـاورزی  زهاب هـای  نیـز  و  ماهشـهر  و  بوشـهر 
پتروشـیمی  منطقـه  مثـل  صنعتـی  پسـاب های  و 
ماهشـهر و منطقـه عسـلویه  نیـز از دیگـر معضـالت 
درهمین راسـتا   اسـت.  خلیج فـارس  محیط زیسـتی 
ایجـاد تصفیه خانه هـای فاضـالب شـهری در راسـتای 
دسـتور  در  دریاهـا  بـه  فاضـالب  ورود  از  جلوگیـری 
تصفیه خانه هـای  بحـث  در  اسـت.  گرفتـه  قـرار  کار 
فاضالب های شـهری بـا وزارت نیرو توافـق کردیم که 
شـهرهای سـاحلی در اولویـت تصفیـه قـرار بگیرند که 
در ایـن خصـوص اقدامـات خوبـی درحال انجام اسـت. 
بعضـی از ایـن تصفیه خانه های فاضالب، پیشـرفت 60 
تـا 70 درصـدی دارند و پیش بینی می شـود بسـیاری از 

آنهـا امسـال بـه بهره بـرداری برسـند.
مشلکالتی چله بلا دریایلی محیطزیسلت

مواجلهاسلت؟
گرم شـدن آب خلیج فـارس نیـز معضـل محیط زیسـت 

مهـم دیگـری بـرای کشـورمان اسـت. چنـدی پیـش 
از  محیط زیسـت،  کارشـناس  غـواص   24 حضـور  بـا 
سـامانه های آب سـنگ های مرجانـی بازرسـی به عمل 
آمـد کـه نشـان داد حـدود 90 درصـد مرجان هـا بـه 
دلیـل گرمـی هـوا دچـار سفید شـدگی قـرار گرفته انـد. 
مرجان هـا مدتـی پـس از سفید شـدگی نابود می شـوند 
کـه ایـن امـر لطمـه بزرگـی بـه محیط زیسـت دریایی 
خلیج فـارس وارد خواهـد کـرد چرا که وجـود مرجان ها 
باالیـی  بسـیار  اهمیـت  از  اکوسیسـتمی  لحـاظ  بـه 
برخـوردار اسـت. امـا بـر اسـاس بررسـی های کامل به 
عمـل آمده توسـط کارشناسـان محیط زیسـت دریایی، 
تمـام مرجان هـای موجـود در دو محدوده بسـیار بزرگ 
حفاظـت شـده در آب هـای خلیج فـارس که تـا پیش از 
ایـن مورد شناسـایی قـرار نگرفتـه بودند، سـالم و زنده 

هستند.
فلروشتخلمالکپشلت هاچلهمعضلالت

مهملیرابه وجلودملی آورد؟
دریایـی  محیط زیسـت  مهـم  معضـالت  از  یکـی 
خلیج فـارس و دریـای عمان در سـال های اخیر، فروش 
بـه کشـورهای  تخـم الک پشـت ها توسـط صیـادان 
همسـایه اسـت. به همین جهـت و بـه منظـور حفاظـت 
از الک پشـت های دریایـی خلیج فـارس و دریای عمان، 
برنامـه اقـدام ملـی حفاظـت از الک پشـت های دریایی 
تدویـن شـد. بـه همیـن منظور مرکـز ویـژه حفاظت از 
الک پشـت های دریایـی با کمک سـازمان منطقـه آزاد 

چابهـار راه اندازی شـده اسـت.
مردم نهـاد  سـازمان های  حمایـت   از  پـروژه  ایـن  در 
بهره مندیـم، در مـدت چهـار مـاه فصـل تخم گـذاری 
زیسـت گاه های  سـاحل،  طـول  در  الک پشـت ها 
بـه کمـک صیـادان، مـردم محلـی، همـکاران  آنهـا 

و کارشناسـان شناسـایی و از آنهـا حفاظـت ویـژه ای 
می شـود. بدون شـک اجـرای پـروژه پایـش و حفاظـت 
از زیسـتگاه های سـاحلی تخم گـذاری الک پشـت های 
ایـن  از  حفاظـت  در  مهمـی  بسـیار  نقـش  دریایـی، 
الک پشـت ها بـه عنـوان گونه هـای مهـم دریایـی در 
معـرض خطـر انقـراض خواهـد داشـت. با شـروع این 
بچـه  برگشـت  میـزان  اول،  سـال  همـان  در  پـروژه 
الک پشـت ها بـه دریا حـدود 70 درصد افزایش نشـان 

داد. 
طـرح حفاظـت از الک پشـت های دریایـی در تعـدادی 
ابوموسـی،  از جزیره هـای خلیج فـارس شـامل جزایـر 
سـیری، هرمـز، هنـگام، فـارور و بنی فـارور در قالـب 
تدویـن برنامـه اقـدام ملـی حفاظـت از زیسـتگاه های 
سـواحل  و  الک پشـت دریایی  تخم گـذاری  سـاحلی 
ایـن  از  حفاظـت  و  پایـش  طـرح  سـپس  و  انجـام 
زیسـتگاه های سـاحلی در مراحـل نهایـی اسـت و بـه 

می رسـند. جمع بنـدی  بـه  زودی 
بلرای محیطزیسلت حفاظلت سلازمان
مجلوز صلدور و دریاخلواری از جلوگیلری
تخریلبسلازههایواقلعدرحریلم60متر
دریلاچلهاقداماتلیدردسلتاجلرادارد؟

یکـی از مشـکالت پیـش روی محیط زیسـت کشـور، 
دریاخـواری بـه معنـای اسـتحصال دریـا و از بین بردن 
حریـم دریـا اسـت، موضـوع دریاخـواری در سـواحل 
خلیج فارس واقع در اسـتان بوشـهر در مقایسـه با سـایر 
سـواحل کشـور بیشـتر وجود دارد. بـرای جلوگیـری از 
دریاخـواری به صـورت مجزا و نیز به طـور یکپارچه در 
قالـب یک برنامه مشـخص، اقداماتی را آغـاز کرده ایم. 
درهمین راسـتا بـا قوه قضائیـه وارد مکاتبات و جلسـات 
متعـددی شـدیم که نتیجـه آن منجر به نامه دادسـتان 
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کل کشـور به تمام دادسـتانی های نوار سـاحلی جنوبی 
و شـمالی شـد که با هرگونـه زمین خواری، اسـتحصال 
دریـا و سـواحل و حریـم 60 متری برخورد قاطع شـود. 
با کمـک تصاویـر ماهـواره ای تمام سـاحل خواری های 
20 سـال گذشـته را در اختیـار قـوه قضائیه قـرار دادیم 
و در نهایـت بـه حکـم ایـن قـوه مصـوب شـد تمـام 
دسـتگاه های دولتـی کـه در حریم 60 متر ساخت وسـاز 
انجـام داده انـد، مکلـف بـه تخریـب هسـتند. همچنین 

پرداخـت جرائـم خسـارات هـم صـورت می گیرد.
عـالوه بـر دریاخواری شـاهد تجـاوزات بـه اراضی ملی 
محـدوده تاالب هـا نیـز هسـتیم کـه اگـر آب تاالب ها 
تأمین نشـود، ایـن امر تبدیل به عرصه وسوسـه انگیزی 
جدیـد  دولـت  در  شـد.  خواهـد  زمین خـواران  بـرای 
بایـد برنامه هـای تدویـن شـده حـوزه محیط زیسـت و 
دریاهـا از جملـه طـرح جامـع مدیریـت تاالب هـا را به 
صـورت قانونـی الزم االجـرا کنیـم و بـا تصویـب یـک 
بنـد تمـام دسـتگاه ها و وزارت خانه هـا را مکلـف کنـد 
نسـبت بـه اجـرای طـرح جامع تـا پایـان برنامـه هفتم 
توسـعه اقـدام کننـد. یکـی از مهم تریـن دغدغه هـای 
حفاظـت از تاالب هـا بـه جـز تأمیـن حقابـه از طریـق 
وزارت نیـرو، اجـرای طرح های جامـع از جمله مدیریت 
کشـاورزی اسـت؛ ممکن اسـت سـال ها طول بکشد تا 
مدیریـت کشـاورزی انجـام شـود و مـازاد صرفه جویی 

آب کشـاورزی دوبـاره بـه تاالب هـا برگـردد.
طلی کشلور تاالب هلای از میلزان چله
اسلت؟ شلده خشلک گذشلته سلال های

 همان گونـه کـه می دانیـد مدیریـت آب در یک کشـور 
بـه میـزان آب موجـود در تاالب های آن بسـتگی دارد. 
طـی 20 سـال گذشـته 60 تـا 70 درصـد تاالب هـای 
کشـورمان خشـک شـده اند، تاالب هایی کـه عمر چند 
هـزار سـاله داشـتند، امـا بـه دلیـل ضعـف در مدیریت 
آب در کشـور، هم اکنـون شـاهد ایـن بحـران بـزرگ 
هسـتیم. وضعیـت اسـفناک مدیریت آب طی 30 سـال 
گذشـته کـه بخـش بزرگـی از آن به مسـائل مربوط به 
بعـد از جنـگ و صـدور بی رویـه مجوز برداشـت آب در 
دولـت سـازندگی مربـوط می شـود؛ بـه گونـه ای که به 
هر درخواسـتی فـارغ از اینکـه تـوان اکولوژیک منطقه 
اجـازه می دهـد یـا خیـر، جـواب مثبـت داده و مجوزها 
بـرای  دادن  مجـوز  عیـن  در  شـد.  صـادر  پی درپـی 
برداشـت آب هیـچ برنامه ای برای نحوه اسـتفاده از آب 
بـا باالترین بهـره وری نیز وجود نداشـت. کشـاورزی با 
روش هـای سـنتی انجـام می شـد و بـا بدترین شـرایط 
ممکـن، صنعـت از آب اسـتفاده و فاضـالب را با محیط 
غیراصولـی،  و  گسـترده  سدسـازی  می کـرد.  تقسـیم 
انتقـال آب در حوزه هـای آبخیـز بین حوزه ای و توسـعه 
لجام گسـیخته کشـاورزی از جملـه مهم تریـن دالیـل 
مدیریـت ضعیـف آب در کشـور محسـوب می شـود. 
ظـرف حداکثـر 30 سـال، تعـداد چاه هـای مجـاز بـه 
بـاالی 800 هـزار حلقه رسـیده اسـت. این رقم نسـبت 
بـه دهـه 50 حـدود 20 برابـر شـده و از سـوی دیگـر 
برداشـت از منابـع آب زیرزمینـی از 9 میلیارد مترمکعب 
بـه عدد 55 میلیارد مترمکعب رسـیده اسـت. این حجم 

نجومی مصرف آب طی 30 سـال گذشـته باعث شـده 
در نهایـت با خشـک شـدن تدریجـی تاالب هـا مواجه 
شـویم کـه تقریبـاً در تمـام کشـور اتفاق افتاده اسـت.
مطالعلاتطلرحتأمیلنحقابله45تلاالب

بلزرگکشلوربلهکجلارسلید؟
درحال حاضـر مطالعـات حقابـه 45 تاالب بزرگ کشـور 
بـه پایان رسـیده و جهت اجرایی شـدن بـه وزارت نیرو 
ابـالغ شـده و وزارت نیـرو از زمـان ابالغ مکلف اسـت 
عیـن حقابـه ذکر شـده را تأمین کند. در سـه حالت نیاز 
آبـی تـاالب را بـه وزارت نیرو اعالم می کنیـم. یکی در 
شـرایط ترآبـی، یعنـی بارش ها بـاالی میانگیـن نرمال 
باشـد. یکـی در شـرایط نرمـال و در نهایت در شـرایط 
خشکسـالی ایـن نیـاز اعـالم خواهد شـد. میـزان آورد 
رودخانـه بـه داخـل تـاالب، شـاخص حقابـه اسـت که 
البتـه به همین شـاخص خودمان را محـدود نمی کنیم، 
در هـر تـاالب، حوزه آبریز آن را مدنظـر قرار دادیم و به 
ایـن ترتیـب یک طـرح جامـع مدیریت حـوزه ای برای 

تاالب هـا تعریـف کرده ایم.
آیلاتاکنلونتالشلیبلرایرفعخلأقانونی
حفاظلتازتاالبهلاصلورتگرفتهاسلت؟

درحال حاضـر طـرح مطالعاتـی 19 تـاالب بـه پایـان 
رسـیده اسـت و بـه زودی 15 تـاالب دیگـر بـه پایـان 
ایـن ترتیـب مطالعـات 34 تـاالب بـه  می رسـد، بـه 
صـورت حـوزه ای بـه اتمـام خواهـد رسـید. رفـع خـأ 
حفاظـت  راهکارهـای  حـوزه  در  سـاله   50 قانونـی 
و  قوانیـن  در  کـه  اسـت  مهمـی  اقـدام  تاالب هـا  از 
طرح هـای جامـع تهیـه شـده و سـتاد ملـی تاالب هـا 
ذیـل ایـن قانون بـه ریاسـت معـاون اول رئیس جمهور 
نرم افـزاری  نظـر  از  اسـت. هم اکنـون  گرفتـه  شـکل 
همـه چیـز آمـاده اسـت و فقـط اجـرا در میـدان باقـی 
مانـده اسـت، یعنی بایـد تمـام برنامه ها بـه مرحله اجرا 
برسـند. اجرایـی شـدن پروژه هـای مذکـور در جهـت 
حفاظـت از تاالب هـا حـدود 95 درصـد بـه اراده سـایر 

دسـتگاه های مرتبـط بسـتگی دارد و فقـط پنـج درصد 
بـه سـازمان حفاظـت محیط زیسـت مربـوط می شـود 
و نقـش معاونـت محیط زیسـت دریایـی نیـز صرفـاً در 

حـوزه تاالب هـا خواهـد بـود.
هـر تاالبـی کـه خشـک می شـود بـه سـرعت تبدیـل 
بـه کانـون گرد وغبـار خواهـد شـد. زمانـی کـه تـاالب 
هورالعظیـم بـه دلیـل توسـعه  خشـک شـد بـا 60 هزار 
واقعـًا  کـه  بودیـم  مواجـه  گردوغبـار  کانـون  هکتـار 
مـردم خوزسـتان را بـا مشـکالت فراوانی روبـه رو کرد. 
همچنیـن بخـش شـمالی تـاالب شـادگان در جـاده 
اهـواز - ماهشـهر کـه تبدیل بـه یکی از سـنگین ترین 
کانون هـای گـرد و غبـاری کشـور شـد و مشـکالت 
زیادی برای سـالمتی و بهداشـت منطقـه به وجود آورد 
از دیگـر مواردی اسـت کـه خسـارات جبران ناپذیری را 

برای کشـور بـه همـراه آورد.
طی سـال های اخیـر با تغییرات سـاختاری در سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت و ایجـاد معاونتـی مخصـوص 
حفاظـت از دریاهـا و تاالب ها، فعالیت های گسـترده ای 
در زمینـه حفاظـت از محیط زیسـت دریایـی و تاالب ها 
صـورت گرفته اسـت. این  درحالی اسـت که تـا پیش از 
ایجـاد معاونت محیط زیسـت دریایـی و تاالب ها در این 
سـازمان، حفاظـت از گسـتره وسـیعی از محیط زیسـت 
کشـور یعنـی دریاهـا و تاالب ها مغفـول مانـده بود که 
امیدواریـم تالش هـا تـا رسـیدن بـه نتیجه مطلـوب در 
حوزه محیط زیسـت دریایی کشـور ادامه داشـته باشـد.
بلرایمقابللهبلاهجلومگونههلایمهاجلم

چلهفعالیتهایلیانجلامشلدهاسلت؟
تاالب هـای  از معضـالت محیط زیسـت  دیگـر  یکـی 
سـاحلی، هجـوم گونه هـای مهاجم به تاالب هاسـت. از 
جملـه این تهدیدها می تـوان به هجـوم ماهی تیالپیال 
در تاالب هـای خوزسـتان و سـنبل آبی به تـاالب انزلی 

اشـاره کرد.
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و  آمـوزش  وضعیـت  بررسـی  بـه  مقالـه  ایـن  در    
تربیـت نیروی انسـانی متخصـص دریانورد در سـه بازه 
زمانـی شـروع اپیدمـی ویـروس کرونـا، حال حاضـر  و 
آینـده می پردازیـم. ایـن تحقیـق بـا مقایسـه شـرایط 
دانشـگاه های جامـع بـا    کالج هـای دریایـی و همچنین 
مطالعـه تطبیقـی عملکـرد دانشـگاه های خارجـی بـا 
مراکـز آموزشـی داخـل کشـور، سـعی دارد بهینه تریـن 
روش های آموزشـی را در شـرایط پاندمی کنکاش کند.

سـازمان جهانـی بهداشـت روز چهارشـنبه 11 مـارس 
2020 )21 اسفند 98( بیماری کووید-19 را یک بیماری 
همه گیـر اعـالم کـرد. از آن زمان تاکنـون قریب به دو 
سـال اسـت که بحران ایجاد شـده توسـط این ویروس 
در حوزه هـای مختلف در کشـورهای دنیا سـایه افکنده 
اسـت و محدودیت ها و تغییرات گسـترده ای در سـبک 
زندگـی و کسـب وکار به وجـود آورده اسـت. تعطیلـی 
مـدارس، دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی یکـی از 
نخسـتین پیامدهـای شـیوع ویـروس کرونـا در جهـان 
بـود. بـر اسـاس گزارشـی کـه یونسـکو منتشـر کـرد 
حدود 92 درصد از مؤسسـات آموزشـی در 192 کشـور 
در سرا سـر دنیـا آمـوزش حضـوری و چهره به چهـره را 
متوقـف کردنـد. این اقـدام در پی افزایـش قربانیان این 
ویـروس در کشـورهای مختلـف و با هـدف حفاظت از 
جـان دانش آمـوزان و دانشـجویان انجـام شـد. از آنجـا 
کـه زمـان بازگشـایی دانشـگاه ها و مراکـز آموزشـی 
می توانسـت ضربـات  ایـن وضعیـت  نبـود  مشـخص 
مقاطـع  کلیـه  در  آمـوزش  رونـد  بـر  جبران ناپذیـری 
تحصیلـی وارد کند لذا مراجع سیاسـت گذاری آموزشـی 
در اغلب کشـورها مصمم شـدند آمـوزش غیرحضوری 
را بـه عنوان جایگزیـن موقتی در مدارس و دانشـگاه ها 
آغـاز کننـد. بنابرایـن دانشـگاه ها در اقصـی نقـاط دنیا 
بـه آمـوزش الکترونیکـی روی آوردنـد کـه ایـن نقطـه 
عطفـی در آمـوزش و بـه معنای ورود بـه عصر جدیدی 

در ایـن عرصـه بود.
در ایـران نیـز بـا تصمیـم سـتاد ملـی کرونـا و ابـالغ 
وزارتخانه هـای آمـوزش و پـرورش و علـوم، تحقیقـات 
شـدند.  تعطیـل  دانشـگاه ها  و  مـدارس   فّنـاوری؛  و 
دانشـجویان خوابگاه هـا را تخلیه کردند و به شـهرهای 
سـلف  آزمایشـگاه ها،  و  کارگاه هـا  بازگشـتند.  خـود 
مختلـف  بخش هـای  و  کامپیوتـر  مرکـز  سـرویس، 
آموزشـی و دانشـجویی بسـته شـدند و بخـش اداری 

دانشـگاه ها نیـز بـه حـال نیمـه تعطیـل در آمـد. در 
روزهـای نخسـت همـه بالتکلیـف بودنـد و مشـخص 
نبـود ایـن وضعیـت تا چـه زمان طـول خواهد کشـید. 
زمانـی کـه معلـوم شـد بازگشـایی دانشـگاه ها حداقـل 
تـا پایـان تـرم بعد بـه طـول خواهـد انجامیـد، معاونت 
آموزشـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری دسـتور 
برگـزاری کالس هـا بـه صـورت غیرحضـوری را صادر 
کـرد. از ایـن رو دانشـگاه های ایـران نیـز همـگام بـا 
دانشـگاه های دیگـر کشـورها، آموزش حضـوری را که 
سـالیان طوالنـی شـکل غالـب آمـوزش بـود متوقف و 
آمـوزش مجازی را جایگزیـن آن کردند. از همین رو در 
نخسـتین روزهای اسـفند مـاه 98 که آغازیـن روزهای 
می رفـت  شـمار  بـه  دانشـگاه ها  تحصیلـی  دوم  تـرم 
کالس هـای درس بـه صـورت الکترونیکـی در اکثـر 
قریـب بـه اتفـاق دانشـگاه های کشـور آغـاز شـد. در 
شـروع ایـن فراینـد تفاوت هایـی مابین مراکز آموزشـی 
دیـده می شـد. دانشـگاه هایی کـه دوره هـای آمـوزش 
مجـازی را از سـال ها قبـل دائـر کـرده بودنـد تجربـه 
الزم در این امر داشـته و تا حدودی زیرسـاخت الزم را 
اگرچـه بـه صورت ناقـص، دارا بودند امـا وضعیت برای 
دانشـگاه هایی که هیچ تجربه ای در این حوزه نداشـتند 
و بـه یک بـاره با آن مواجه شـده بودند بـه گونۀ دیگری 
بـود. سـخت افزار و نرم افزارهـای الزم وجـود نداشـت، 
اسـتادان و دانشـجویان هیچ گونـه آشـنایی بـا آموزش 
الکترونیکـی نداشـتند و بودجه الزم بـرای هزینه کردن 

در ایـن بخـش پیش بینـی نشـده بـود.
دریایـی  آموزشـی  مراکـز  و  دانشـگاه ها  در خصـوص 
افـزون بر مشـکالت مذکـور، چالش دیگـری نیز وجود 
داشـت و آن بالتکلیفـی در خصـوص مجـوز برگـزاری 
دوره به صـورت الکترونیکـی بود. اگرچه در کنوانسـیون 
STCW از مدت هـا قبـل بحـث آمـوزش از راه دور 
مطـرح و بـه نوعـی از آن اسـتقبال شـده بـود امـا در 
اینکـه دانشـجویان بتواننـد همـه دروس را به صـورت 
وجـود  جـدی  تردیدهـای  بگذراننـد  غیرحضـوری 
داشـت. در ایـران دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش دریایی 
کشـور کـه بـا نظـارت سـازمان بنـادر و دریانـوردی 
فعالیـت می کننـد، ملـزم بودنـد از ایـن مرجـع آموزش 
دریایـی کشـور اسـتعالم کننـد. از طـرف دیگـر توقف 
آمـوزش، مشـکالت عدیـده ای را بـرای دانشـجویان از 
نظـر قوانیـن آموزشـی و سـنوات مجـاز آمـوزش ایجاد 

می کـرد و از بُعـد دیگـر، تأمین نیرو برای شـرکت های 
کشـتیرانی بـا مشـکل مواجـه می شـد. لـذا دانشـگاه 
دریانـوردی و علـوم دریایـی چابهـار بـه عنـوان اولیـن 
مرکـز آمـوزش دریایی کشـور پیشـنهاد برگـزاری دوره 
آمـوزش به صورت مجـازی را به اداره کل اسـتانداردها، 
آمـوزش و گواهی نامه هـای دریانـوردی سـازمان بنـادر 
و دریانـوردی ارائـه کـرد. در ایـن طـرح پیشـنهادی، 
اسـتفاده  بـا  و  آنالیـن  به صـورت  تئـوری  تدریـس 
درسـی  محتـوای  ارائـه  و  ادوبی کانکـت  نرم افـزار  از 
 )Moodle(به صـورت الکترونیکی در سیسـتم مـودل
پیشـنهاد شـد. البتـه ایـن تصمیـم بـا علـم بـر اینکـه 
بهتریـن شـیوه آمـوزش دریانـورد به صـورت حضـوری 
اسـت امـا در شـرایط حاضر و بـه دلیل اپیدمـی مجبور 
بـه ادامـه آمـوزش بـه  صـورت  آنالین هسـتیم، گرفته 
شـد. مضـاف بر ایـن، تصور می شـد ایـن محدودیت ها 
و شـرایط پاندمـی موقتـی و زودگذر اسـت و در ترم بعد 
شـرایط بـه حال عـادی برخواهـد گشـت. در خصوص 
دروس عملـی و کارگاهـی کـه برگزاری آنهـا به صورت 
مجـازی امکان پذیـر نبـود، مقـرر شـد در ترم هـای بعد 
ارائـه شـوند تـا شـاید بـا تغییـر شـرایط بتـوان آنهـا را 

به صـورت حضـوری برگـزار کـرد.
در بررسـی های صورت گرفتـه از عکس العمـل برخـی 
کالج های دریایی در خارج از کشـور، مشـخص شـد که 
تعـداد زیـادی از این مراکز آموزشـی کـه وظیفه تربیت 
نیروی متخصص دریانورد برای اشـتغال بر روی ناوگان 
کشـتی های اقیانوس پیمـا  را بـر عهده دارنـد دوره های 
خـود را بـا عنایـت بـه اصالحیـه 2010 کنوانسـیون 
STCW کـه در آن دوره های آمـوزش تئوریک دریایی 
 )Distance Learning( دور  راه  از  به صـورت 
مجاز شـناخته شـده، به صورت آنالین برگـزار می کنند. 
مدیـران ایـن مراکز آموزشـی در توجیه این اقـدام خود 
عنـوان کردنـد کـه فراینـد تأمیـن نیـروی متخصـص 
مـورد نیـاز صنعـت کشـتیرانی نبایـد متوقـف شـود و 
ضـروری اسـت امـکان برگـزاری دوره هـای تکمیـل 
گواهی نامه هـای شایسـتگی و تمدیـد آنها فراهم شـود. 
امـا اعتراف کردند مشـکل اصلـی این کالج هـا، همانند 
مراکـز آمـوزش دریایی داخل کشـور، اجـرای دوره های 
عملـی از جملـه چهارگانـه و شبیه سـاز ) سـیمیالتور( 
بـود کـه به  دلیـل نبود امـکان برگـزاری آنهـا به صورت 
مجـازی موقتـاً بـه تعویـق افتادنـد. بـه مـرور زمـان و 

تلفیق آموزش حضوری با آنالین، روش 
مناسب تدریس در دوران کرونا

       ] دکتر سیدجعفر سجادی پارسا  [            ] عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار [     
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در حیـن برگـزاری کالس هـای مجـازی، مشـکالت و 
مصائـب دیگـری نمایـان شـد کـه دانشـگاه ها و مراکز 
آموزشـی را بـا چالش هـای جـدی مواجه کردنـد. وجود 
نداشـتن زیرسـاخت های الزم بـرای برگـزاری انبوهـی 
از کالس هـای مجـازی به صـورت هم زمـان ، سـرعت 
پاییـن اینترنـت در بسـیاری از مناطـق، نبود دسترسـی 
تعـداد قابل توجهـی از دانشـجویان بـه اینترنـت و یـا 
تجهیـزات الزم ماننـد لپ تـاپ و یـا گوشـی هوشـمند، 
نبـود آشـنایی دانشـجویان  و حتـی برخـی از اسـتادان 
و  آنالیـن  کالس   برگـزاری  نحـوه  و  نرم افزارهـا  بـا 
شـیوه برگـزاری آزمون هـا از جمله جلوگیـری از تقلب، 
نمونـه ای از ایـن چالش هـا بودنـد کـه بـرای رفـع آنها 

باید چـاره ای اندیشـیده می شـد.
دانشـگاه دریانـوردی و علـوم دریایـی چابهـار در جهت 
برطـرف کـردن ایـن مشـکالت، اقداماتی را در دسـتور 
کار خـود قـرار داد کـه از جملـه می توان به مـوارد ذیل 

اشـاره کرد:
- تشـکیل کار گروهـی متشـکل از متخصصیـن IT و 
کارشناسـان آموزش برای تکمیل زیرسـاخت های الزم 
بـرای آموزش الکترونیکی و تأمین هزینـه آن از بودجه 

پژوهشـی دانشگاه؛
- برگـزاری چند کارگاه آموزشـی در قالـب وبینار برای 
بـا نحـوه برگـزاری  آشـنایی اسـتادان و دانشـجویان 
ماننـد:  موجـود  نرم افزارهـای  و  آنالیـن  کالس هـای 

ادوبـی کانکـت و مـودل؛ 
- تدویـن دسـتورالعمل ها و مقـررات آموزشـی الزم در 

خصـوص برگـزاری کالس های آموزشـی؛
- راه انـدازی سیسـتم پشـتیبان در جهـت حمایـت و 
کمـک بـه اسـتادان و دانشـجویان در طـول برگـزاری 

کالس  هـا؛
- تهیـه محتـوای درسـی به صـورت الکترونیکـی بـا 
کمـک اسـتادان دروس و بارگـذاری آنهـا در سیسـتم؛

- فراهـم کـردن امـکان برگـزاری جلسـات گروه های 
آموزشـی، شـوراها و کمیته هـا به صـورت غیرحضوری؛

- تدوین و ابالغ شیوه نامۀ آموزش الکترونیکی؛
- درخواسـت و پیگیـری بـرای فراهـم کـردن اینترنت 
رایگان برای دانشـجویان و اسـتادان از مراجع مختلف؛
- کمـک بـه دانشـجویان بی بضاعـت برای تهیـه ابزار 

و تجهیـزات الزم از جملـه تبلت و گوشـی هوشـمند.
بعـد  ترم هـای  در  پاندمـی  یافتـن مشـکل  ادامـه  بـا 
دانشـگاه ها،  بازگشـایی  زمـان  نبـودن  مشـخص  و 
آمـوزش به صـورت غیرحضـوری اسـتمرار پیـدا کـرد و 
کالس هـای تئـوری بدون وقفـه و بـا حداکثـر کیفیـت 

ممکـن برگـزار شـد.
بـرای  را  الزم  مهارت هـای  دانشـجویان  و  اسـتادان 
برگـزاری این گونـه کالس هـا فـرا گرفتنـد و آموزش  با 
کیفیـت بهتـر و چالش هـای کمتـری نسـبت بـه اولین 
تـرم برگزار شـد. اما مشـکل دروس عملـی و دوره های 
کارگاهـی و آزمایشـگاهی کمـاکان به قوت خـود باقی  
مانـده بـود. بـا توجه بـه اینکه تعـدادی از دانشـجویان 
در آسـتانۀ فارغ التحصیلـی قرار داشـتند بنابراین تعویق 
دوبـاره ایـن دروس بـه ترم هـای بعـد توجیـه نداشـت. 
بـا تمهیـدات انجـام گرفتـه و بازنگـری در نحـوه ارائه 
ایـن دروس، امـکان برگـزاری برخـی از آنهـا به صورت 
مجـازی میسـر شـد امـا بـرای تعـدادی از دروس و 
نداشـت.  وجـود  هیچ وجـه  بـه  امـکان  ایـن  دوره هـا 
بـه طـور مثـال در رشـته های دریایـی، دروس عملـی 
و تئـوری – عملـی ماننـد کار بـر روی نقشـه، قوانیـن 
راه، دوره هـای چهارگانـه و شبیه سـاز از جملـه دروسـی 
بودنـد کـه مطابق اسـتانداردها، برگزاری آنهـا باید فقط 
به صـورت حضـوری باشـد. بنابراین تصمیم بر آن شـد 
کـه ایـن دروس و برخـی درس هـای مشـابه به صورت 
محـدود و بـا رعایـت پروتکل های بهداشـتی به صورت 
و  دانشـجویان  شـود.  برگـزار  فشـرده  امـا  حضـوری 

در بررســــی های صورت گرفته 
از عکس العمـل برخـی کالج هـای 
دریــــایی در خـارج از کشـور، 
مشـخص شـد کـه تعـداد زیـادی 
کـه  آموزشـی  مراکـــز  ایـن  از 
وظیفه تربیـت نیروی متخصص 
دریانـورد برای اشـتغال بر روی 
اقیانوس پیما   ناوگان کشـتی های 
دوره هـای  دارنـد  عهـده  بـر  را 
خـود را بـا عنایـت بـه اصاحیه 
2010 کنوانسـیون STCW کـه در 
آن دوره هـای آمـوزش تئوریـک 
دریایـی به صــــورت از راه دور 
مجــاز شناخته شـده، به صورت 

آنایـن برگـزار می کننـد.
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اسـتادان شـرکت کننده در ایـن کالس ها ملزم بـه ارائه 
کارت واکسیناسـیون و گواهـی مبتال نبـودن به بیماری 
کرونـا بودنـد. ابتدا این شـیوه صرفـاً برای دانشـجویان 
تـرم آخـر اجـرا شـد و بـا ادامـۀ پاندمـی، در ترم هـای 
بعـد نیـز ایـن دروس بـرای بقیۀ دانشـجویان نیـز ارائه 

گردید.
درحال حاضر دانشـگاه های کشـور منتظر تصمیم گیری 
مسـئوالن وزارت علـوم، تحقیقـات و فّنـاوری و مراجع 
کالس هـا  برگـزاری  نحـوه  خصـوص  در  ذی صـالح 
در تـرم آینـده هسـتند. در خصـوص تـرم آینـده هنـوز 
هیـچ تصمیـم  قطعـی گرفته نشـده اسـت اما با شـیوع 
ویـروس جدیـد اومیکـرون و مشـکالت  مربـوط بـه 
بـرای  دانشـگاه ها  نبـودن  آمـاده  و  واکسیناسـیون  
اسـکان سـریع دانشـجویان بعیـد به نظـر می رسـد کـه 
کالس هـا به صـورت حضـوری  برگـزار شـود. تعدادی 
از دانشـگاه ها ایـن موضـوع را از هم اکنـون در دسـتور 
کار خـود قـرار داده و بـه دانشـجویان اعـالم کرده انـد 
به صـورت  کمـاکان  نیـز  آتـی  تـرم  در  آمـوزش  کـه 

غیرحضـوری خواهـد بـود. 
در  مجـازی  آمـوزش  کیفیـت  از  ارزیابی هـا  نتایـج 
شـرایط  اگـر  کـه  می دهـد  نشـان  گذشـته  ترم هـای 
به گونـه  ای باشـد کـه امـکان بازگشـایی دانشـگاه ها و 
برگـزاری کالس هـا به صـورت حضـوری بـرای مـدت 
طوالنـی میسـر نباشـد، الزم اسـت در نحـوه برگزاری 
کالس ها و شـیوۀ آمـوزش الکترونیکـی تغییراتی ایجاد 

 . د شو
در  ماساچوسـت  تکنولـوژی  انسـتیتو  رئیـس  نائـب 
دانشـگاه کمبریـج معتقد اسـت: » قـرار دادن محتوای 
درسـی در سیسـتم دیجیتال راه مناسبی نیسـت. او باور 
دارد کـه مـدرس باید پـس از آنکه ویدیوی آموزشـی را 
در اختیـار دانشـجویان قـرار می دهـد گفت وگویی یک 
بـه یک به صـورت مدرس - دانشـجو را برگـزار کند تا 
اطمینـان حاصـل شـود کـه دانشـجو درس را به خوبی 
فراگرفتـه اسـت.« در خصـوص تدریـس آنالیـن نیـز 
همان مشـکالتی که در ترم های گذشـته وجود داشـته 
و بـه تفضیل بیان شـد کمـاکان وجـود دارد و ضروری 
اسـت بـرای ترم هـای آینـده برطـرف شـوند از جملـه 
آنکـه در جهت ارتقـاء کیفی آموزش، همه دانشـجویان 
بایـد امکانـات و تجهیزات الزم از جملـه لپ تاپ، تبلت 
و یـا گوشـی هوشـمند بـا اینترنـت پرسـرعت و پهنای 
بانـد کافـی بـرای شـرکت در این گونـه کالس هـا را 
داشـته باشـند و بتوانند در مباحثی که در کالس مطرح 
می شـود مشـارکت کننـد. این شـرایط در داخل کشـور 
و در مناطـق گوناگـون یکسـان نیسـت. مخصوصـاً در 
اسـتان های  در  به ویـژه  نقـاط کم برخـوردار  از  برخـی 
از  دانشـجویان  از  قابل توجهـی  تعـداد  ایـران  مـرزی 
ایـن امکانـات بی بهـره هسـتند. همچنین این شـرایط 
در کشـورهای مختلـف هـم وجـود دارد به طـور مثـال 
معتقـد  پاکسـتان  عالـی  آمـوزش  کمیسـیون  رئیـس 
اسـت: » خیلـی از اسـتادان امکانـات و تجهیـزات الزم 
بـرای تدریـس آنالیـن در اختیـار ندارنـد و بسـیاری 
از دسترسـی  نقـاط کشـور  اقصـی  از دانشـجویان در 

بـه اینترنـت محـروم هسـتند. لـذا امـکان برگـزاری 
کالس هـای مجـازی در خیلی از دانشـگاه های مناطق 

محـروم وجود نـدارد«.
چالـش دیگـری کـه در آینـده گریبان گیـر دانشـگاه ها 
خواهـد بـود مشـکالت مالـی در تأمیـن هزینه هـای 
اضافـی تحمیـل شـده در شـرایط کرونـا خواهـد بـود. 
دانشـگاه های  در  شـده   انجـام  تحقیقـات  مطابـق 
انگلسـتان، اکثـر دانشـگاه های خصوصـی بـا مشـکل 
کسـری بودجـه مواجـه خواهنـد بـود و دلیـل اصلـی 
اثـر  در  بین المللـی  دانشـجویان  پذیـرش  توقـف  آن، 
پاندمـی  شـرایط  در  شـده  اعمـال  محدودیت هـای 
اسـت. ایـن وضعیـت در دیگـر کشـورها مانند اسـترالیا 
کـه بیشـترین درآمـد دانشـگاه های آن از دانشـجویان 

خارجـی کسـب می شـود نیـز مصـداق دارد.
اگرچـه در کشـور مـا دانشـگاه های دولتـی بـه دلیـل 
تأمیـن بودجـه از وزارت علـوم، تحقیقـات و فّنـاوری 
کمتـر با ایـن مشـکل مواجه هسـتند اما دانشـگاه های 
غیرانتفاعـی و مراکـز آموزش خصوصـی بـرای تأمیـن 
زیرسـاخت های الزم جهـت آمـوزش مجـازی چالـش 
آمـوزش  مراکـز  و  دانشـگاه ها  خصـوص  در  دارنـد. 
دریایـی، بـا توجه بـه اینکـه دروس عملـی و دوره های 
کارگاهـی و کارورزی، بخـش عمـده و مهمـی از دورۀ 
آموزشـی را تشـکیل می دهنـد و ارائـۀ آنهـا الزامـاً باید 
به صـورت حضـوری باشـد چالش هـا بسـیار جدی تـر 
به نظـر می آینـد. حساسـیت شـغل دریانـوردی، نظارت 
سـازمان بین المللـی دریانـوردی بـر آمـوزش و لـزوم 
انطبـاق با کنوانسـیونSTCW مشـکالت را پیچیده تر 
بـه نظـر می رسـد سـازمان  می کنـد. دراین خصـوص 
بنـادر و دریانـوردی بـه عنـوان مرجـع اصلـی آمـوزش 
و  دانشـگاه ها  بـا همـکاری  بایـد  دریایـی در کشـور، 
مراکـز آمـوزش دریایـی، کارگروه هایی را برای بررسـی 
و ارائـه راه حـل و سـپس طـرح آن در اجالس سـازمان

دروس  ارائـۀ  اسـت  بدیهـی  دهـد.  تشـکیل   IMO

به صـورت آنالیـن هماننـد دیگـر رشـته ها امکان پذیـر 
خواهـد بـود امـا دروس عملـی و کارگاهـی یـا بایـد به 
دوره کارورزی انتقـال یابـد و یـا به صـورت محـدود و 
برنامـه  یـک  در  بهداشـتی  پروتکل هـای  رعایـت  بـا 
شـود.  برگـزار  یکجـا  به صـورت  فشـرده  زمان بنـدی 
ایـن  کار مسـتلزم بازنگـری در سـرفصل ها و ترم بندی 
دوره هـا و اخـذ مجـوز از مراجع ذی صـالح مانند وزارت 
علـوم، تحقیقات و فّناوری، سـازمان بنـادر و دریانوردی 
و شـاید سـازمان بین المللـی دریانوردی خواهـد بود. در 
خصـوص دورۀ کارورزی نیـز مشـکل پذیرش دانشـجو 
بـر روی کشـتی در شـرایط پاندمـی وجـود دارد کـه 
بنـادر و  همـکاری شـرکت های کشـتیرانی، سـازمان 
دریانـوردی و ارگان هـای ذی ربـط را می طلبـد. در ایـن 
مـورد نیـز باید موانـع ورود و خروج دریانـوردان به بنادر 
و بـر روی کشـتی ها مرتفـع شـود و دسـتورالعمل هایی 
در خصـوص شـرایط پذیـرش جهـت دورۀ کارورزی از 
جمله ارائـه کارت واکسیناسـیون و گواهی مبتال نبودن 

بـه بیمـاری کرونـا تهیه شـود.
بـه هـر حـال ابهامـات زیـادی در خصـوص وضعیـت 
امـا آنچـه  آینـده وجـود دارد  آمـوزش دریانـوردن در 
مسـلم اسـت این  اسـت کـه آموزش هـای مجـازی در 
دوران پسـاکرونا نیـز ادامـه خواهـد داشـت و از ایـن 
فرصـت به وجـود آمده باید اسـتفاده شـود تا آمـوزش از 
راه دور کـه مـورد توجۀ سـازمان بین المللـی دریانوردی 
نیـز قـرار گرفتـه اسـت، عملیاتـی شـود و بـه این گونه 
هزینه هـای  آمـوزش کاهـش یابد و هم  امـکان اجرای 
دوره هـای آمـوزش بـرای همـگان و در هـر شـرایطی 
در  آمـوزش  می شـود  پیش بینـی  لـذا  شـود.  فراهـم 
دانشـگاه ها در آینـده به صـورت ترکیبی خواهـد بود که 
در آن دروس تئـوری به صـورت الکترونیکـی و مجازی 
به صـورت  عملـی   - نظـری  یـا  و  عملـی  دروس  و 

حضـوری ارائـه خواهد شـد.
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بیـش از یـک سـال از اعمـال ممنوعیت دو سـاله صید 
تـرال در آب هـای خلیج فـارس و دریـای عمـان کـه از 
ابتـدای آذر مـاه سـال 1399 از سـوی مجلس شـورای 
ایـن  همچنـان  امـا  می گـذرد  شـد،  اعـالم  اسـالمی 
امـر بـه عنـوان یـک موضـوع داغ در محافـل خبـری 
محیط زیسـت و شـیالت دنبال می شـود. محیط زیسـت 
بـر سـر اعمـال خواسـته های خـود مبنـی بـر تـداوم 
ممنوعیـت صیـد تـرال مصرانـه ایسـتاده و در مقابـل 
آن، سـازمان شـیالت ایران در تالش اسـت تـا هر چه 
سـریع تر نسـبت به رفـع ایـن ممنوعیت از هـر طریقی 

کند. اقـدم 
سـازمان  بی وقفـه  تالش هـای  می رسـد  نظـر   بـه 
شـیالت ایـران کـه جلوگیـری از صید تـرال را مخالف 
جلسـات  برگـزاری  طریـق  از  می دانـد  ملـی  منافـع 
خواسـته های  تأمیـن  بـرای  محرمانـه  و  مختلـف 
صیادان بعـد از گذشـت یـک سـال از ممنوعیـت صید، 
در آبـان مـاه امسـال به حصـول نتیجه نزدیـک بود که 
مخالفـت دولـت جدید بار دیگـر آب پاکی روی دسـت 
سـازمان شـیالت ایـران و صیـادان تـرال ریخـت. این 
درحالی اسـت کـه مسـئوالن سـازمان شـیالت ایـران 
اعـالم کـرده بودند صیـد ترال بـا تدوین دسـتورالعمل 
جدیـد به تصویب شـورای امنیت ملی کشـور رسـیده و 

صیـادان آمـاده رفتـن بـه دریـا بودند.
بـا وجـود آنچـه گذشـته اسـت، همچنـان مسـئوالن 
سـازمان شـیالت ایـران اعتقـاد دارنـد از تالش هـای 
تـرال  صیـد  ممنوعیـت  اعمـال  رفـع  بـرای  خـود 
بـا  نمی تـوان  داشـت چـرا کـه  نخواهنـد  بـر  دسـت 
تصمیم گیری هـای غیرمنطقـی، معاش بیـش از 4000 
صیـاد و ایجـاد بیـش از 10 هـزار شـغل مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم را که از طریق دریاروی 120 فروند شـناور 
ایجـاد شـده بـود نادیـده گرفـت. از میـان شـناورهای 
مذکـور 90 فرونـد بـه صید فانوس ماهیـان و 30 فروند 
دیگـر بـه صیـد گونه هـای ماهی مرکـب، یال اسـبی، 
حصـون و سـلطان ابراهیم اشـتغال داشـتند. بر اسـاس 
برنامه ششـم توسـعه و مطالعـات صـورت گرفته، صید 
فانـوس ماهیان باید سـاالنه بـه 70 هزار تن می رسـید 
کـه بنابه اعالم سـازمان شـیالت ایـران اگـر این صید 
متوقـف نمی شـد با توجه به ذخایر ایـن گونه از ماهیان، 
امسـال شـاهد صیـد حداقـل 100 هـزار ُتـن فانـوس 
ماهـی بودیـم. بـه گفتـه صادرکننـدگان محصـوالت 
شـیالتی، صـادرات ایـن حجـم از فانـوس ماهیـان در 
کنـار ماهیـان غیرمأکـول از جمله ماهی مرکـب و یال 
اسـبی، صنعـت شـیالت کشـور را متحـول می کـرد.

سـازمان شـیالت ایران بهره بـرداری از ذخایـر آب های 
جنوبـی به ویـژه آب هـای دریـای عمـان را حق مسـلم 
صیـادان و توسـعه صنعت شـیالت می دانـد و اطمینان 
می دهـد کـه تمـام مطالعـات الزم در خصـوص میزان 
ذخایـر هـدف صیـد و میـزان مجـاز برداشـت، صورت 
گرفتـه اسـت. آنهـا معتقدنـد از آنجایـی که صیـد ترال 
در آب هـای دور صـورت می گیـرد، آسـیبی را متوجـه 
محیط زیسـت و ذخایـر آب های جنوبی کشـور نکرده و 

آیا ممنوعیت صید ترال همیشگی می شود؟

بـه هیچ وجـه رقیبی برای صیادان صید سـنتی نیسـت.
از سـوی دیگـر، سـازمان حفاظـت محیط زیسـت طـی 
دو سـال اخیـر بـه طـور جـدی به موضـوع صیـد ترال 
ورود کـرده و آن را تهدیـد بزرگـی برای محیط زیسـت 
منظـور  همیـن  بـه  می کنـد.  تلقـی  کشـور  دریایـی 
دسـتورالعمل صیـد تـرال را تدویـن کـرده اسـت تـا 
ایـن  از  ایـران  پیـروی سـازمان شـیالت  در صـورت 
دسـتورالعمل، مجـوز صیـد را صـادر کنـد کـه البتـه به 
گفته مسـئوالن معاونت محیط زیسـت دریایی سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت، عملکـرد شـیالت ایـران بـه 
عنـوان متولـی اصلی بهره بـرداری ذخایر آبزیان کشـور 
در خصـوص صیـد تـرال بـه هیـچ  عنـوان قابـل قبول 
نبوده و نتوانسـته اسـت نسـبت بـه انجـام نظارت های 
قوی در خصوص رعایت اسـتانداردهای محیط زیسـتی 
بر شـناورهای صیـد ترال اقـدام کند. با توجـه به موارد 
ذکـر شـده در دسـتورالعمل مذکـور و عملکـرد ضعیف 
گذشـته سـازمان شـیالت ایـران، بعید به نظر می رسـد 
ایـن سـازمان بتوانـد نسـبت به تعهـدات خـود در قبال 
خواسـته های سـازمان حفاظـت محیط زیسـت عمـل 

کند.
حفاظـت  سـازمان  مسـئوالن  گفته هـای  اسـاس  بـر 
محیط زیسـت، صیـد سـنتی تـرال بـا انجـام شـرایط 
خـاص بـه طور محـدود اعمـال می شـود اما شـنیده ها 
حاکـی از آن اسـت کـه بـا پیگیری های در حـال انجام 
در مجلـس شـورای اسـالمی، صیـد صنعتـی تـرال نه 
تنهـا بـرای دو سـال بلکه برای همیشـه ممنـوع اعالم 

خواهد شـد.
 

اعمـال  از  از یـک سـال  بیـش 
صیـد  سـاله  دو  ممنوعیـت 
تـرال در آب هـای خلیج فـارس 
و دریـای عمـان کـه از ابتـدای 
آذر مـاه سـال 1399 از سـوی 
مجلس شـورای اسـامی اعام 
همچنـان  امـا  می گـذرد  شـد، 
یـک  عنـوان  بـه  امـر  ایـن 
موضـوع داغ در محافـل خبری 
محیط زیسـت و شـیات دنبال 

می شود.

نیم نگاه
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اینترنـت در حـال رسـیدن به بُعـد دیگری فراتـر از هر 
آنچـه تا امروز تجربه شـده اسـت. نـام این رویـداد تازه 

"فـرا جهان« یـا همان »متاورس« اسـت.
ایـن بُعـد جدیـد تـا پیـش از این در حال مشـق شـدن 
و آماده سـازی بـود امـا اکنـون بـا افزایش توان سـخت 
و  اینترنـت  سـرعت  افزایـش  به عـالوه  نرم افـزاری  و 
برآمـدن 5G و حرکـت بـه سـوی 6G، بیـش از هـر 
زمانـی در دسـترس اسـت و مـی رود تا اینترنـت کنونی 
را کـه بـه قـول برخی کسـل کننده شـده اسـت حال و 

جـان تازه ای بخشـد.
اینکه متاورس چیسـت را بسـیاری از ما از زمان معرفی 
گوشـه ای از آن توسـط مـارک زاکربـرگ مدیرعامـل 
فیسـبوک سـابق و متـای امـروز چیزهایی شـنیده ایم. 

هسـتند کسـانی کـه از طریـق بازی هـای کامپیوتـری 
مانند"فورتنایـت" شـرکت اپیک گیمـز ِشـمایی کلی از 
آن را تجربـه کرده انـد امـا همـۀ آنچـه تـا امروز شـاهد 
بودیـم تنهـا مشـق بـود چـرا کـه ِمتـاورس حقیقـی 
همان طـور که از معنی آن پیداسـت بسـیار فراتر از تنها 
یـک بـازی رایانـه ای و شـبکه اجتماعی تعاملی اسـت.

متیوبـال از مدیران سـایت متاورس پرایمـر، ِمتاورس را 
چنیـن تعریـف می کنـد: »ِمتاورس شـبکه ای گسـترده 
پایـدار  بعـدی  سـه  شبیه سـازی های  و  جهان هـا  از 
اسـت کـه بـه صـورت آنـی و لحظه به لحظه پـردازش 
می شـوند که در آن هویت اشـخاص، اشـیای فیزیکی، 
تاریـخ بشـر و حتـی سیسـتم های پرداختی، پیوسـتگی 
خودشـان را حفـظ می کننـد. ایـن مجموعـه می تواننـد 
هم زمـان تعـداد زیـادی از افـراد را بـه صـورت مجازی 
در خـود جـای دهـد بـدون آن که الزم باشـد ایـن افراد 

در یـک مـکان فیزیکی حضور داشـته باشـند.«
و  فـردی  زندگـی  در  کاربـردی  چـه  ِمتـاورس  امـا 
اجتماعـی بشـر خواهـد داشـت؟ آیـا بایـد در انتظـار 
رخدادهایـی ماننـد فیلم هـای تلـخ و سـیاه آخرالزمانـی 
چـون »بدل هـا« بـا بـازی بـروس ویلیـس باشـیم که 
همـه مـا بـه دور از زندگـی واقعـی، در قالـب آواتـاری 
بَزک شـده، حیاتی باسـمه ای را تجربه خواهیم کرد؟ یا 
قـرار اسـت در ایـن قالب، انسـان گامی دیگر به سـوی 

توسـعه روزافـزون و زندگـی بهتـر بـردارد؟
واقعیت این اسـت کـه اینترنـت در دوران پاندمی کرونا 

روی دیگـری از توانایی هـای بی شـمار خـود نشـان داد 
کـه تا پیـش از این تنهـا درباره آن گمانه زنی می شـد و 

یـا بهتر بگوییـم تجربه ای چنـدان عمومی نبود.
ارتباطـات از راه دور، دفاتـر مجـازی، جلسـات پشـت 
مانیتـور یـا همـان دورکاری که به واسـطه زیرسـاخت 
در  را  بشـر  همگـی  شـد،  میسـر  گسـترده  دیجیتـال 
چهارگوشـه جهـان قـادر سـاخت تـا بـدون خـروج از 
موقعیـت مکانـی خود و بـدون محدودیت هـای زمانی، 
بـه بخـش اعظمی از حیـات حرفه ای و البتـه اجتماعی 

و عاطفـی خـود ادامـه دهد.
ایـن عـدم توقـف جـدی در حالـی کـه سـایه بیمـاری 
و مـرگ بـر سـر جهـان سـنگینی می کـرد، نخسـتین 
تجربـه انسـانی از نـوع خـود بود کـه خدمـات، آموزش 
و انـواع فعالیت هـای دیگـر بـه واسـطه ابـزاری بسـیار 
توانمنـد، منعطف و همه شـمول ماننـد اینترنت، متوقف 

نشد.
سـفرهای هوایـی و یـا گردشـگری را باید از ایـن دایره 
مسـتثنا دانسـت بـا این حـال شـیوع کرونـا بـا وجـود 
و همایش هـای  اجـالس  کـه  نشـد  موفـق  اینترنـت 

نگاهیبهپدیدهمتاورس؛

دنیا دارد عوض می شود
       ] وحید باسره[                                     

نیم نگاه
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کوچـک و بـزرگ را در سراسـر جهـان ملغـی کند بلکه 
بـا بـاز کـردن دریچـه ای تـازه، افـراد شـاهد بودند که 
بـدون ترک اتاق خوابشـان نیز می شـود به تبـادل نظر 
و تجربـه نیـز می تـوان پرداخـت و از برخـی هزینه هـا 
نیـز اجتناب کـرد. بنابراین بـا این تجربه زیسـته و تازه 
وقـت آن بـود کـه فراجهـان یا همـان ِمتـاورس در فاز 

نهایـی خـود بـرای بهره بـرداری وسـیع معرفی شـود.
اکنـون بـا نسـلی از دانش آمـوزان مواجـه هسـتیم کـه 
بخشـی از دوران آموزشـی خود را با اسـتفاده از فضای 
واقعیـت  عینـک  روزی  اگـر  و  گذرانده انـد  مجـازی 
افـزوده ای در اختیـار آنهـا قرار گیرد بـرای آنها غریب و 
شـگفت آور نیسـت بلکه تنها بهبودی در بخـش ابزارها 

بـرای دسـتیابی بـه کیفیت باالتر آموزشـی اسـت.
خـود  آمـوزش  دوران  پایـان  در  دانش آمـوزی  چنیـن 
دارای دیدگاهـی گسـترده  و عمیق تـر علمی نسـبت به 

نسـل های پیشـین اسـت. 
از سـوی دیگـر مجموعه های اقتصـادی و خدماتی هم 
بـرای آغـاز و ادامـه فعالیـت خـود دیگـر نیـازی بـه در 
اختیـار گرفتن دفاتر و سـاختمان های بـزرگ و ُپرهزینه 
ندارنـد و کارمنـدان و مدیـران آن تنهـا بـا اسـتفاده از 
همـان عینک هـای واقعیـت افـزوده در دفاتـر مجـازی 
مجهـز خریـداری شـده در ِمتـاورس در هـر زمـان و 
مـکان بـه دیـدار یکدیگـر رفتـه و بـه فعالیت مشـغول 
می شـوند. بـا وجـود رمزارزها و انـواع و اقسـام خدمات 
مالـی دیجیتـال نیـز، مبـادالت مالـی بـه امری سـهل 
بـدل شـده و هرگونه فعالیـت تجاری بـا کمترین مانع، 

ممکـن خواهد شـد.
البتـه ایـن بـه معنـای نیـاز نداشـتن بشـر به سـفر و یا 
حمل ونقـل بـه معنـای کالسـیک آن نیسـت، از قضـا 
بـا توسـعه هـر چـه بیشـتر ِمتـاورس، انـواع تـازه ای 
تحویـل  ماننـد  بهره ورتـر  و  کارآمدتـر  حمل ونقـل  از 
پهپـادی کاالهـا رنـگ و بـوی تـازه ای خواهـد گرفت 
و بـه شـکلی بسـیار وسـیع تر مـورد بهره بـرداری قـرار 

خواهـد گرفـت.
صنعتـی،  مجموعه هـای  در  فیزیکـی  تمرکـز  نبـود 

مبـادالت فیزیکـی را به صورت نسـبی افزایش خواهند 
داد. درعین حـال بایـد پذیرفـت کـه ماهیـت سـفر تـا 
حـد زیـادی متحـول خواهـد شـد. بـه نظـر می رسـد 
مبنـی   1950 دهـه  در  آرتورسـی کالرک  پیش بینـی 
بـر اینکـه روزی خواهـد رسـید کـه سـفر تنهـا بـرای 
گردشـگری انجام خواهد شـد و دیگر بـرای امور کاری 
نیـاز به سـفر نیسـت، بـا ِمتـاورس محقق خواهد شـد.

بـا همـه ایـن اوصـاف؛ ِمتـاورس هنـوز در گام هـای 
سـخت افزاری  زیرسـاخت های  اسـت.  خـود  نخسـت 
نیازمنـد توسـعه هـر چـه بیشـتر هسـتند. بخش هـای 
بزرگـی از جهـان هنـوز دسترسـی پایـدار و بـا کیفیـت 
بـه اینترنـت پرسـرعت و ابزارهـای الزم بـرای اتصـال 
ندارنـد. هوشمندسـازی نیـز با وجـود گسـتردگی امور، 
آنالـوگ بـه سـادگی رخ نخواهـد داد و زمان بـر خواهند 

. د بو
تغییـر عـادات طبیعی زندگـی جوامع نیز دشـوار خواهد 
بـود. تطبیـق بـا نوعـی از زندگی کـه تجربیات حسـی 
حتـی اگـر به واقعیـت بسـیار نزدیک باشـند امـا نهایتًا 
مجازی هسـتند و دشـواری های خاص خـود را خواهند 

داشت.
اثـر همه گیـری و عمومیـت یافتـن ِمتـاورس بـر نـوع 
روابط انسـانی و اجتمـاع نیـز همچنان ناشـناخته اسـت 
و نمی تـوان بـرآورد دقیقـی از آسـیب های احتمالـی به 

دسـت داد.
بـا این وجـود بـه نظـر می رسـد کـه همچون بسـیاری 
از دسـتاوردها و اختراعـات نوآورانـه بشـر طـی دو قرن 
اخیـر، ِمتـاورس نیـز بـه سـرعت تعدیـل شـده و بـه 
عنـوان ابـزاری در میـان ابزارها مـورد اسـتفاده روزمره 

گیرد. قـرار 
قـدر مسـلم اینکه؛ جهان مـا به زودی و برای نخسـتین 
بـار از زمـان شـکل گیری حیـات بـر روی کره زمیـن، 
شـاهد حضـور هشـت میلیـارد انسـان خواهـد بـود که 
روبه رشـد  ایـن جمعیـت  نیازهـای  رفـع  بـرای  طبعـاً 
و  بهینه تریـن  دنبـال کم هزینه تریـن،  بـه  می بایسـت 

سـریع ترین روش هـا ماننـد ِمتـاورس بـود. 

بـرای  و  بـه زودی  مـا  جهـان 
نخستیــــن بـار از زمـــــان 
شـکل گیری حیـــــات بر روی 
کره زمین، شـاهد حضور هشت 
میلیـارد انسـان خواهـد بود که 
طبعاً بـرای رفـع نیازهـای این 
جمعیـت روبه رشـد می بایسـت 
کم هـــــزینه ترین،  دنبـال  بـه 
ســـــریع ترین  و  بهینه تریـن 
روش هـا ماننـد مِتـاورس بود. 
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گردشگردیدریاییدردورانپساکرونا؛

جلوه های دل انگیز در بنادر شمالی ایران
] رضا خدری [     

بخـش  در  کشـور  شـمالی  اسـتان  سـواحل  و  دریـا 
طبیعت گـردی بـه لحـاظ موقعیـت جـذب گردشـگر از 
جایـگاه مهمـی برخـوردار اسـت، گرچـه سـواحل دریا 
از ظرفیـت الزم بـرای بهره بـرداری در ایـام غیرفصـل 
گرمـا نیـز برخـوردار اسـت ولـی اسـتفادۀ بهینـه از این 
بـر  برنامه ریـزی مسـئوالن اسـت.  نیازمنـد  پتانسـیل 
اسـاس مـادۀ 63 قانـون برنامۀ چهارم توسـعۀ کشـور و 
بـه دنبـال آن آیین نامـه اجرایی آن در شـیوه نامه کمیتۀ 
طرح هـای سالم سـازی دریـا، در راسـتای مدیریـت بـر 
دریـا و سـاماندهی آن به منظور بهره بـرداری اقتصادی، 
بـا مالحظـات  گردشـگری  و  آبزی پـروری  شـیالتی، 
زیسـت محیطی، اجتماعـی و اخالقـی مشـخص کـرده 

است.
در آیین نامـه اجرایـی مـادۀ 63 قانـون برنامـۀ چهـارم 
توسـعۀ کشـور مصوب شـد: همۀ وزارتخانه های مرتبط 
بـا سـاحل دریا، جهت سـاماندهی سـواحل، بایـد زمینۀ 
رعایـت تمامـی معیارهـای زیسـت محیطی، صیـادی و 
کشـتیرانی را بـرای سـرمایه گذاران و زیرسـاخت های 
گردشـگری آن فراهـم  کننـد. کمیسـیونی زیـر نظـر 
وزارت مسـکن و شهرسـازی وقـت تشـکیل و مؤظـف 
شـد پـس از بررسـی طرح هـا و لوایـح مطـرح شـده، 
برنامـۀ عملیاتـی سـاماندهی سـواحل در اسـتان های 

شـمالی را دریافـت کند. 
متأسـفانه ایـران بـا داشـتن حـدود 3000 کیلومتـر مرز 
آبـی در سـواحل دریـای خـزر، عمـان و خلیج فـارس، 
مالکیـت جزایـر مختلـف، دارا بـودن طیـف وسـیعی 
هوایـی،  و  آب  تنـوع  طبیعـی،  چشـم اندازهای  از 
چشـمه های آب معدنـی، تملـک بخشـی از بزرگ ترین 
دریاچـۀ جهـان، سـابقۀ تمدن چند هزار سـاله، داشـتن 
جاذبه هـای تاریخـی بـه ثبـت رسـیده در کنوانسـیون 
میـراث جهانـی و وجـود اماکـن مذهبـی متعـدد، تنهـا 
در کمتـر از یـک درصـد از بـازار گردشـگری جهـان 
سـهیم اسـت. در مقابل، با توسـعۀ صنعت گردشـگری 
مختلـف،  زیرسـاخت های  ایجـاد  بـا  هم زمـان  و 
نظیـر جـاده و شـبکۀ حمل  و نقـل و ایجـاد تسـهیالت 
بـرای گردشـگران، رشـد اقتصـادی کشـور افزایـش و 
کیفیـت زندگـی سـکنۀ بومـی ارتقـا خواهـد یافـت. از 
سـوی دیگـر، رشـد و شـکوفایی گردشـگری، زمینـۀ 
افزایـش اطالعـات و آگاهـی اجتماعی سـاکنان، حفظ 
محیط زیسـت و  میـراث  طبیعـی کشـور و همچنیـن 
ارزآوری و اشـتغال زایی را فراهـم می کنـد. این درحالی 

صنعـت  در  شـغلی  فرصـت  یـک  ایجـاد  کـه  اسـت 
گردشـگری در مقایسـه با دیگر صنایع، نیاز به سـرمایۀ 
کمتـری دارد. از طرفـی، بـا وجـود حلقه هـای متعـدد 
خصوصـی و عمومـی در گسـترۀ بخـش گردشـگری 
از جملـه حمل و نقـل، مهمان پذیرهـا و رسـتوران ها، از 
هـر 10 کارمنـد و کارگـر در سـطح جهان، یـک نفر در 
ایـن صنعت مشـغول به کار اسـت. گفتنی اسـت سـود 
حاصـل از ورود هـر یـک جهانگـرد بـه کشـور، برابر با 

صـدور چندیـن بشـکه نفت اسـت.
ماننـد  کشـور  شـمال  زیبـای  بنـادر  ارتبـاط  ایـن  در 
بندرانزلـی، مشـهورترین بندر شـمال کشـور در اسـتان 
گیـالن، بندر نوشـهر، بنـدر فریدون کنار و بنـدر امیرآباد 
در اسـتان مازنـدران و بندرگـز و بندرترکمن در اسـتان 
گلسـتان می توانـد به عنـوان مقصـد گردشـگری مردم 
تعطیـالت  در  همسـایه  کشـورهای  و  ایـران  عزیـز 
نـوروزی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. بـا ایـن توصیـف 
بـه معرفـی چنـد مـکان گردشـگری شـمال کشـور 

می پردازیـم.
نشتارود

نشـتارود شـهری اسـت بسـیار کوچـک و سرسـبز بـا 
سـاحل آبـی و پیشـینه ای بیـش از دو قـرن در کنـار 
دریـای خـزر واقـع شـده اسـت. ایـن شـهر به واسـطۀ 
زیباتریـن  از  دریـا  و  جنـگل  و  منابـع  از  برخـورداری 
جلوه هـای گردشـگری و اکوتوریسـم برخـوردار اسـت. 
نشـتارود به علت نزدیکی مناطق سرسـبز و کوهستانی 
به سـواحل دریای خـزر در فصل گرما هـوای مطبوع و 
مالیمی را داراسـت که بسـیاری از هموطنان به منظور 

تفریح و اسـتراحت به مناطق دیدنی و گردشـگری این 
شـهر روی می آورنـد. 
•روستایمازوبن 

یکـی از جاذبه هـای دیدنی و خاص نشـتارود روسـتای 
مازوبن اسـت کـه فاصله ای 10 کیلومتری با شـهر دارد 
و با سـفر بـه این منطقه ییالقـی می توانید مجموعه ای 
از آبشـارها ماننـد آبشـار کمیلیـه و ... و منطقـه جنگلی 
دینـار سـرا، منطقـه جنگلـی سـفید آب و کوه سـر را از 

نزدیـک ببینید.
•ییالقاتداکو

منطقه داکو در قسـمت جنوبی شهرسـتان نشتارود قرار 
گرفتـه اسـت و بـه علـت جذابیت های خاصی کـه دارد 
بـه آن رؤیایی تریـن منطقه ییالقی نشـتارود می گویند. 
ایـن منطقـه وسـیع دارای پوشـش گیاهـی کوهپایه ای 
اسـت و دارای سـابقه دیریـن بـوده و سـاختمان های 
قدیمـی آن اغلـب بـا مصالح بومی سـنگ، ِگل و چوب 

بـه صـورت تک اتاقـی بنا شـده اند.
•مردابنشتارود

از  انزلـی  و  بابلسـر  مرداب هـای  ماننـد  مـرداب  ایـن 
عمـق کمـی برخـوردار اسـت. ممکـن اسـت بـا دیدن 
آب مـرداب تصـور کنید ایـن آب راکد اسـت و حرکتی 
نـدارد، امـا توجه داشـته باشـید کـه این آب با سـرعت 

خیلـی آهسـته در جریان اسـت.
•مجتمعتفریحیگردشگریترافیک

در ایـن شـهر یک منطقـه تفریحی با بهتریـن امکانات 
چـون اسـتخر، ماسـاژ، سـونا بخـار و خشـک، جکوزی     

و ... وجـود دارد.

نیم نگاه
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سلمانشهر
قـرار گرفتـن سلمانشـهر در نزدیکـی آب هـای خـزر و 
برخـورداری از سـواحلی بـا ماسـه های نـرم و ارتفاعات 
جنگلـی و ییالقـی از امتیـازات ایـن شـهر محسـوب 
از  سلمانشـهر  توریسـتی  و  سـاحلی  شـهر  می شـوند. 
یـک طـرف مشـرف بـه دریاسـت و از طرفـی دیگـر 
رو بـه جنـگل قـرار دارد. در اطـراف سـاحل این شـهر 
فعالیـت می کننـد  رسـتوران ها و کافه هـای متعـددی 
همچنیـن انـواع تفریحـات و ورزش هـای سـاحلی در 
پـالژ سـاحل ایـن شـهر انجـام می شـود. شـنا، والیبال 
جـت  آب،  روی  اسـکی  سـاحلی،  فوتبـال  سـاحلی، 
اسـکی، قایق هـای تنـدرو، پاراسـلینگ، شـاتل دریایی، 
پاراسـل و هاورکرافت تنها بخشـی از تفریحات ساحلی 
سلمانشـهر اسـت. موتورهـای چهـار چرخ نیـز از دیگر 
تفریحات سـاحل این شـهر به حسـاب می آید. در سـفر 
بـه سلمانشـهر می توانید از فرصت اسـتفاده کـرده و به 
مراکـز خریـد برویـد زیرا کـه مراکز خرید این شـهر در 

گرم شـدن بـازار گردشـگری نقـش مهمـی دارند. 
•جنگلسلمانشهر

بـرای کسـانی کـه عاشـق سرسـبزی و هـوای پاکیزه 
هسـتند، بازدید از جنگل سلمانشـهر پیشـنهاد می شود. 
جنـگل ایـن شـهر بـرای پیک نیـک، جنگل نـوردی و 
عکاسـی فوق العاده مناسـب است. در مسـیر سلمانشهر 
تنکابـن جنگل هـای دوهـزار و  بـه سـمت رامسـر و 

سـه هزار قـرار دارد. 
•غارآبیدانیال

یکـی دیگـر از جذابیت های سلمانشـهر غار آبـی دانیال 
یعنـی دومیـن غـار بلنـد آبی ایـران بـا بیـش از 2100 
متـر طول اسـت. این غـار آبی یک پدیـده چند میلیون 
سـاله اسـت کـه از همـان ابتـدای ورود به غار شـما را 

می کند. شـگفت زده 
کالرآباد

کالرآبـاد یکـی از شـهرهای زیبـا در اسـتان مازنـدران 
اسـت کـه بین نمـک آبـرود و سلمانشـهر قـرار گرفته 
اسـت. این شـهر بین سـاحل دریای خزر و جنگل های 
پوشـیده از درختـان این منطقه احاطه شـده و به همین 
دلیـل آن  را یـک شـهر سـاحلی جنگلـی می خواننـد. 
از مناطـق قدیمـی، زیبـا و پرجاذبـه  کالرآبـاد یکـی 
شـمال کشـور اسـت کـه دارای آب  و هـوای معتـدل 

خزری اسـت.
کالرآبـاد را بـه عنـوان یـک منطقـه  آرام و دنـج برای 
از  خیلـی  و  می کننـد  قلمـداد  گردشـگران  اسـتراحت 
مسـافران و گردشـگران بـه خاطـر همیـن ویژگـی، به 

ایـن شـهر سـفر می کننـد.
ایـن شـهر دارای محـالت و جاهـای دیدنـی زیـادی 
اسـت. فضاهـای سـبز، دشـت های پوشـیده از گل و 
گیـاه و جنگل هـای سرسـبز از ویژگی هـا و جاذبه هـای 
طبیعـی ایـن محله هـا می باشـند کـه هـر گردشـگری 
را مقهـور زیبایـی خـود می سـازند. همـه ایـن محله ها 
ایـن شـهر  از جاذبه هـای گردشـگری و زیبایی هـای 

عامـل باعـث می شـود تـا در زمـان بارندگـی، منطقـه 
مملـو از مـه شـود. این مـه دور تـا دور آبشـار را احاطه 
می کنـد و صحنه هـای بسـیار زیبایـی را بـه نمایـش 
می گـذارد. جاذبه هـای گردشـگری و زیبایـی طبیعـی 
ایـن آبشـارها که در فصـول مختلف متفاوت می باشـند 

زبانـزد خـاص و عام هسـتند.
•آبشارآبپری

این آبشـار یکـی از معروف ترین جاذبه های گردشـگری 
رویـان اسـت. منطقـه ای پوشـیده از درختان سرسـبز و 
طبیعـت بکـر کـه هـر گردشـگری را بـه سـوی خـود 
جـذب می کنـد. آب و هـوای ایـن منطقـه نیـز بسـیار 
مطلـوب و معتـدل اسـت و می توان سـاعت ها در اینجا 

اقامـت کـرد و از طبیعـت زیبـای آن لـذت برد.
•منطقهگلندرود

آب و هـوای ایـن منطقـه متأثر از پوشـش گیاهی، کوه 
و دریاسـت و ایـن آب و هـوا بر اسـاس طبیعت منطقه 
بـا تغییـر روبه رو می شـود. بـرای مثـال ایـن منطقه پر 
از درختـان افراسـت کـه همیـن ویژگـی، آب و هـوای 
مطبوعـی بـه منطقـه گلنـدرود رویان بخشـیده اسـت. 
در ایـن منطقـه یـک پـارک جنگلـی بـرای اسـتراحت 
مسـافران و گردشـگران دایر شـده اسـت و گردشگران 
شـاهد طبیعـت بکـر و امکانـات خوبـی خواهنـد بـود 
کـه بـرای اسـتراحت و گشـت وگذار، بسـیار مناسـب 

می باشـند.
•پارکجنگلیرویان

ایـن پـارک دارای انـواع درختان زیبا و تنومند می باشـد 
کـه زیبایـی شـگفت انگیزی را در این منطقـه به وجود 
آورده انـد. پـارک جنگلی رویان در ارتفاع باالدسـت قرار 
گرفتـه و همیـن موضـوع بـر زیبایی هـای آن افـزوده 
اسـت. در ایـن جنـگل شـما هـوای خنـک و رطوبـت 
پاییـن را تجربـه خواهیـد کـرد کـه بـرای گردشـگری 
بسـیار مناسـب اسـت. ایـن پـارک از امکانـات مختلف 
رفاهـی مانند سـوئیت، اجاق های زغالـی، نمازخانه، آب 
و بـرق، روشـنایی معابر، نشـیمن گاه و دکه های فروش 

اغذیـه برخوردار می باشـد.
•پارکجنگلینور 

اسـت.  فراوانـی  جنگلـی  پارک هـای  دارای  رویـان 
پـارک جنگلـی نـور بـا 4000 هکتـار وسـعت یکـی از 
بزرگ تریـن پارک هـای خاورمیانه محسـوب می شـود. 
ایـن پارک دارای وسـایل رفاهی متعدد مانند رسـتوران 
مجهـز و زیبـا، آالچیق هـای متعـدد چوبـی، پارک های 
بـازی کـودکان، مسـجد و زمین های ورزشـی اسـت. 

•پارکجنگلیکشپل
در ایـن پـارک، مناظـر بسـیار زیبایـی ماننـد رودخانـه 
رفاهـی  امکانـات  همچنیـن  و  پـر آب  چشـمه های  و 
متعـددی وجـود دارد. پـارک جنگلـی کشـپل، دارای 
حاشـیه زیبـای سـاحل رودخانه الویج رود، چشـمه های 
پـرآب، امکانـات نسـبی اقامـت و پارک بـازی کودکان 
اسـت. سـاالنه این منطقه میزبان خیلی از گردشـگران 

و مسـافران از سراسـر ایـران می باشـد.

محسـوب می شـوند کـه سـاالنه میزبـان تعـداد زیادی 
از گردشـگران می باشـند.

ایـن شـهر داراي یـک کارخانـه چـاي نیـز مي باشـد 
کـه توسـط آلمانی هـا سـاخته شـده اسـت. ایـن شـهر 
از نظـر مبلمـاِن شـهری نیـز فوق العـاده زیبا بـوده که 
در دوره هـای مختلـف بـه  عنوان شـهر زیبا و سـالمت 
اسـتان انتخـاب شـده اسـت. بنابرایـن ظاهر این شـهر 
کالرآبـاد  گردشـگری  جاذبه هـای  از  می توانـد  نیـز 
محسـوب شـود. دیگر جاذبه های گردشـگری کالرآباد 

بـه شـرح ذیل اسـت.
•روستاییالبندانسرا

سرسـبزی  و  وسـیع  چشـم اندازهای  از  روسـتا  ایـن 
برخـوردار اسـت و دارای باغ هـای چـای می باشـد کـه 
شـما می توانیـد از این روسـتا چـای مرغوبی نیـز تهیه 
کنیـد. در روسـتا غـار تاریخـی و زیبایی وجـود دارد که 
خیلـی از گردشـگران بـه قصـد دیـدن آن عـازم ایـن 

می شـوند.  روسـتا 
•شهرکامیردشت

کالرآبـاد دارای شـهرک های زیبایی اسـت کـه بناهای 
آن بـا معمـاری زیبـا و خاصی احـداث شـده اند. یکی از 
قدیمی تریـن و زیباتریـن شـهرک های این شهرسـتان، 
شـهرک امیردشـت اسـت که چندین دهه قدمـت دارد. 
ایـن بنـا از معمـاری منحصر بـه فردی برخوردار اسـت 
و همیـن ویژگـی این شـهرک را دیدنی تر کرده اسـت. 
بازدیـد از این شـهرک یکـی از برنامه های گردشـگری 

در سـفر به این منطقه اسـت.
•بازارکالرآباد

بـازار یکـی از جاذبه هـای گردشـگری کالرآبـاد اسـت 
برگـزار می شـود و گردشـگران  کـه در طـول هفتـه 
زیـادی از ایـن بازارهـا مایحتـاج خود را تهیـه می کنند. 
صنایـع دسـتی یکـی از محصوالتی اسـت کـه در این 
بازارهـا عرضـه می شـوند. بخـش زیادی از ایـن صنایع 
در همیـن شـهر تولیـد و مسـتقیماً بـه معـرض فروش 

گذاشـته می شـوند.
•رویان 

رویـان یکی از شـهرهای غرب اسـتان مازندران اسـت 
کـه بـه خاطـر برخـورداری از جاذبه های گردشـگری، 
مناطـق سرسـبز و بکـر بـه عنـوان قطب گردشـگری 
ایـن اسـتان شـناخته می شـود. ایـن شـهر در کنـاره  
زیبایی هـای  از  مملـو  و  گرفتـه  قـرار  خـزر  دریـای 
سـواحل، دشـت ها و دامنه هـای سرسـبز می باشـد. این 
شـهر از نظر جاذبه های گردشـگری یکـی از غنی ترین 
شـهرهای ایران به شـمار می رود. آبشـار پری او، آبشار 
حـرام او و شـهر بلـده از دیگـر جاذبه های گردشـگری 
جاذبه هـای  می شـوند.  محسـوب  رویـان  شـهر 

گردشـگری رویـان بـه شـرح ذیل اسـت. 
•آبشارکپ

ایـن آبشـار با ارتفاع 1725 متر از سـطح دریـا، در صدر 
آبشـارهای مرتفع و زیبـای مازندران قرار گرفته اسـت. 
کـپ در منطقـه جنگلـی رویـان واقـع شـده و همیـن 
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در سـکوت دریـای بی انتهـا بدون جاروجنجال شـهری 
کـه صـدای موتـور کشـتی همراه بـا صدای دل نشـین 
امـواج دریا به گـوش می رسـد، دریانـوردان خوش ذوق 
و بـا سـلیقه کـه قبـل از شـروع سـفر، بسـاط سـفره 
آمـاده  را  سـبزه  کـردن  سـبز  مخصوصـاً  هفت سـین 
کرده انـد، قبـل از تحویـل سـال نـو سـفره را در سـالن 
کشـتی پهـن می کننـد و سـپس آن را بـا شـیرینی ها و 
شـکالت هایی کـه تـدارک دیده شـده همـراه میوه ها، 

تزییـن می کننـد.
وقتـی عقربه هـای سـاعت بـه لحظـه سـال تحویـل 
نزدیـک می شـود، دریانـوردان دسـت از کار می کشـند 
و خـود را به سـالن کشـتی می رسـانند. صدای شـوخی 

و خنـده آنهـا فضـای سـالن را پـر می کنـد.
فرمانـده کشـتی هم کـه در ایجاد ایـن فضای صمیمی 
نقـش مهمی بـر عهده دارد بـا دیگر دریانـوردان همراه 
می شـود و همگـی دور سـفره هفت سـین می نشـینند 
و بـرای سـالمتی یکدیگر و خانواده هایشـان دسـت به 
دعـا می شـوند. بـه محـض اینکـه سـال تحویل شـد، 
دریانـوردان عیدی خـود را از کاپیتان کشـتی می گیرند 
و پـس از تبریـک سـال نـو بـه همدیگـر، بـا گرفتـن 
عکـس یـادگاری لحظـات خوش بـا هم بـودن را ثبت 

می کننـد. 
متأسـفانه از عیـد سـال 1399 دورهمی هـای نـوروزی 
رنـگ و بـوی دیگـری بـه خـود گرفـت. وقتـی سـال 
تحویـل می شـود دسـت دادن ممنـوع اسـت و همـه از 
دور، چـه دریـا و چـه در خشـکی سـال نـو را تبریـک 

می گوییـم.
بـه راسـتی کـه در ایـن روزهـای سـخت و بـه وقـت 
تحویـل سـال "حـول حالنـا الـی احسـن الحـال" را 
مثل همیشـه بـا خلوص نیـت  بخوانیم چون تمـام دنیا 

محتـاج تحـول دیگری اسـت.
آری مهمـان ناخوانـده ای بـه نـام کرونـا تمـام دنیـا را 
تسـخیر کـرده اسـت. شـور و شـوق دورهمی هـا جای 
خـود را بـه نگرانی هـا داده و بـا هـم بودن هـا کم رنگ 
شـده اسـت. دیگـر خبـری از دسـت دادن و در آغـوش 
گرفتـن بچه هـا بـه هنـگام تحویـل سـال نیسـت و 
ایـن قاعـده در همه جـا حتـی بـر روی کشـتی ها هـم 
حکمفرماسـت. اگرچـه دیگـر ایـن ویـروس مانند قبل 
برای دنیا ناشـناخته نیسـت و رعایت دسـتورالعمل های 
بهداشـتی جزئـی از برنامـه روزمـره تمام مردمـان دنیا 
شـده اسـت و همچنان متخصصان پزشـکی مهم ترین 
انتقـال ویـروس کرونـا را رعایـت  راه قطـع زنجیـره 

پروتکل هـای بهداشـتی به ویـژه پرهیـز از دورهمی هـا 
و جلوگیـری از عادی انـگاری عنـوان می کننـد. پـس 
بایـد برای سـال جدید همچون دو سـال گذشـته برای 
حفـظ سـالمت خـود و خانوادهایمـان بیشـتر هوشـیار 
باشـیم و خانواده هـای دریایـی هـم ماننـد بسـیاری از 
مـردم همچنـان روی عزیزانشـان را از صفحـه تلفـن 

همـراه مشـاهده  کنند. 

اگـر چـه هراس هسـت امـا همان قدر هم امید هسـت، 
گرچـه از یکدیگـر دور هسـتیم، امـا بـا لبخند سـال نو 
را بـه همدیگـر تبریـک می گوییـم. چـه خـوب اسـت 
امسـال همـه ما چه در خشـکی و چـه در دریـا، هنگام 
تحویل سـال نـو از صمیم قلب از خداونـد بخواهیم که 

سـال جدید، پایانـی برای بیمـاری کووید-19 باشـد. 

بهبهانهآغازنوروز1401؛

وقتی عقربه های ساعت به لحظه تحویل سال 
نزدیک می شود

       ] محبوبه عسکری[                                     

نیم نگاه
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گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران بـا انتشـار گزارشـی  بـه مناسـبت 
فرارسـیدن چهل و سـومین سـالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسـالمی از رشد 45 
درصـدی عملکـرد ایـن گـروه کشـتیرانی طی 9 ماهه سـال 1400 نسـبت به مدت 

مشـابه سـال قبل خبـر داد.
در ایـن گـزارش ضمن اشـاره بـه اینکه گـروه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران 
بیـش از 140 فرونـد انواع شـناور های فله بـر، کانتینربر، چند منظـوره، حمل کاالی 
عمومـی، تانکـر، فراسـاحل، مسـافری، رو_رو، بـارج و خدماتی به صـورت مالکیتی 
و بـا ظرفیـت حمل 5/1 میلیـون DWT  در اختیار دارد، تصریح شـده اسـت: گروه 
کشـتیرانی بـا در اختیـار داشـتن ایـن امکانـات موفق به حمـل بیـش از 19 میلیون 
ُتن انواع محموالت در 9 ماهه نخسـت سـال 1400 شـده اسـت که بیانگر افزایش 

45 درصدی عملکرد نسـبت به مدت مشـابه سـال 1399 اسـت.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، حجم عملکردی یاد شـده کسـب سـهم 21 درصـدی از 
حمـل محمـوالت وارداتـی و صادراتـی غیرنفتـی کشـور طی 9 ماه نخسـت سـال 

جـاری را بـرای ایـن گـروه بزرگ کشـتیرانی در بر داشـته اسـت.
روابـط عمومـی گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در گـزارش خـود بـا 
تفکیـک بخش هـای مختلـف فعالیـت ایـن گـروه، عملکرد بخـش حمل فلـه را به 
ایـن صـورت اعالم کرده اسـت که این بخـش با مدیریـت انواع شـناور های فله بر، 
چندمنظـوره و تانکـر در دریا هـای آزاد و حمل قریب به 11 میلیـون ُتن انواع کاالی 
فله خشـک، عمومـی و محمـوالت تانکـری در 9 ماهه نخسـت سـال 1400 رشـد 
29 درصـدی را نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 1399 در بنـادر جنوبی کشـور ثبت 

کرده اسـت.
شـرکت حمـل کانتینـری حافظ دریای آریـا از جملـه شـرکت های گـروه کشـتیرانی 
جمهـوری اسـالمی ایـران نیـز جهشـی قابل توجـه در بخـش حمل کانتینـر طی 9 

ماهـه سـال جـاری ثبت کرده اسـت.
در گـزارش روابـط عمومی کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران در ایـن رابطه آمده 
اسـت: شـرکت حمـل کانتینـری حافظ دریای آریـا با مدیریـت شـناور های کانتینر بر 
و چندمنظـوره در دریا هـای آزاد تـا پایان آذرماه سـال 1400 موفق بـه حمل بالغ بر 
533 هـزار TEU کانتینـر شـد که نشـان از افزایش 85 درصدی عملکردی نسـبت 

به مدت مشـابه سـال 1399 می باشـد.
شـرکت کشـتیرانی دریای خزر به عنوان بازوی گروه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی 
ایـران در دریـای خـزر نیز بـا مدیریت شـناور های چندمنظوره موفـق به حمل بیش 
از 1/3 میلیون ُتن انواع کاال در 9 ماهه نخسـت سـال 1400 شـده اسـت؛ به عبارت 
دیگـر کشـتیرانی دریـای خزر با این حجم از عملیات نسـبت به مدت مشـابه سـال 
99 رشـد 21 درصـدی را در عملکـرد خود به ثبت رسـانده اسـت و ایـن میزان برابر 
بـا اخـذ سـهم بیـش از 32 درصـدی از واردات و صـادرات محمـوالت غیرنفتـی در 

بنادر شمالی کشـور است.
 روابط عمومـی کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در ادامـه گـزارش خـود از 
عملکـرد گروه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران اشـاره ای نیز بـه آمار عملکردی 

بخش هـای دیگـر ایـن گروه داشـته اسـت.
بـر این اسـاس؛ 11 فروند شـناور فراسـاحل این گـروه در بنادرجنوبی کشـور 2947 
روز عملیـات را در 9 ماهـه سـال جـاری انجام داده اند، همچنین در بخش مسـافری 
و رو_رو، سـه فرونـد شـناور در بنـادر جنوبـی 6508 نفـر مسـافر را در مسـیر های 

داخلـی و خارجـی طـی 9 ماه نخسـت سـال جـاری جابه جا کرده اند که نسـبت 
بـه جابه جایـی مسـافر طـی سـال 99 کـه بـه علت شـیوع کرونـا بـه 800 نفر 

تقلیـل یافتـه بود رشـد چشـمگیری را نشـان می دهد.
گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در حـوزه حمل ونقـل ترکیبـی نیز 
رکـورد حمـل ریلـی TEU 3289 محمـوالت کانتینـری و قریب بـه 571 هزار 

ُتـن کاالی غیرکانتینـری را طـی مـدت یـاد شـده، ثبت کرده اسـت.
در همیـن راسـتا، بیـش از 246 هـزار ُتـن سـوخت سـنگین و 11 هـزار ُتـن 
سـوخت سـبک مورد نیاز شـناور ها تا پایان آذرماه 1400 با اسـتفاده از امکانات 
حمل ونقـل جـاده ای و ریلـی گـروه کشـتیرانی، تحویل شـناور ها شـده اسـت.

گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران بـا در اختیـار داشـتن مؤسسـه 
آموزشـی خـود طـی 9 ماه سـال جـاری قریب بـه 238 هـزار نفر سـاعت انواع 
دوره آموزشـی عمومـی، کاربـردی و تخصصی را برای کارکنـان دریایی اجرایی 
کـرده، هم زمـان دوره هـای آموزشـی ضمـِن خدمـت خشـکی بـرای ارتقـاء 
توانایی هـای کارکنـان شـرکت بـه میـزان 30 هـزار و 484 نفـر سـاعت نیـز 

برگزار شـده اسـت.
در بخـش تعمیـرات شـناور ها 36 فرونـد شـناور طـی مـدت یاد شـده تعمیرات 

ادواری خـود را بـا موفقیت پشـت سـر گذشـته اند.
روابـط عمومـی گروه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران با تأکیـد بر اهمیت 
بهره گیـری از کارکنـان و دریانـوردان ایرانـی در صنعـت کشـتیرانی کشـور، در 
گـزارش خود آورده اسـت: گروه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران در جهت 
به کارگیـری حداکثـری از کارکنـان ایرانی در بخش دریا، در انتهـای آذر 1400، 
بیش از 95 درصد پرسـنل دریایی شـاغل بر روی شـناور های گروه کشـتیرانی 

جمهوری اسـالمی ایـران با ملیـت ایرانـی بوده اند.
روابـط عمومـی گروه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران در بخشـی دیگر از 
گزارش خود که به مناسـبت چهل و سـومین سـالگرد پیروزی انقالب اسـالمی 
منتشـر کـرده، فهرسـتی از دیگـر اقدامات و دسـتاورد ها و اقدامات ایـن گروه را 
در سـال 1400 آورده اسـت که به برخی از آنها اشـاره می شـود: راه اندازی خط 
منظـم کشـتیرانی کانتینـری بـه بنـدر چابهـار در جهت تقویـت و ایجـاد رونق 
اقتصـادی در کریـدور شـمال-جنوب؛ برقـراری خـط منظم کانتینری شـرکت 
کشـتیرانی والفجـر در مسـیر ایران بـه هندوسـتان )کانتینر هـایSOC(؛ ایجاد 
مسـیر حمـل کاال بیـن بنـادر ایـران و سـوریه؛ حمل محمـوالت تهاتـری بین 
بنـادر ایـران و ونزوئـال؛ حمل محموالت تهاتـری کاال های صادراتـی به برزیل 
و واردات غلـه به کشـور؛ حمـل محموله های صادراتی فسـادپذیر و کشـاورزی 

بـرای اولیـن بار به کشـور های اوراسـیا.
بـر اسـاس ایـن گـزارش؛ گـروه کشـتیرانی خریـد و تأمیـن کامـل سـوخت 
کم سـولفور مـورد نیـاز شـناور های گـروه را مطابـق قوانیـن IMO  2020  از 
طریـق مذاکـره بـا پاالیشـگاه شـازند اراک انجام داده اسـت و همچنیـن ایجاد 
و توسـعه خدمـات تعمیـرات سـفری، خدمـات بازرسـی، نصـب و راه انـدازی و 
سـرویس سیسـتم های کمـک ناوبـری بـه شـناور ها در دریـای خـزر و خلیـج 

فـارس را به سـرانجام رسـانده اسـت.
گفتنـی اسـت در راسـتای حمایـت از تولیـدات داخلـی تأمیـن نزدیـک بـه 
100 درصـد نیـاز رنـگ، روغـن و سـایر ملزومـات مصرفـی شـناور های گـروه 

رشد چشمگیر عملکرد گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در 9 ماه 1400

رویدادها
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کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در بیسـت و چهارمیـن همایـش رتبه بندی 
شـرکتهای برتـر ایـران ) IMI� 100( رتبـه اول شـاخص فروش را کسـب کرد.
بـه گـزارش مانـا، کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران توانسـت در همایش 100 
شـرکت برتـر ایـران، از نظر »شـاخص فـروش« در میان شـرکت های حمل ونقل 

و خدمـات وابسـته، رتبه اول را کسـب کند.
گفتنـی اسـت، شـرکت های کشـتیرانی »والفجـر« و » دریـای خـزر« از جملـه 
شـرکت های عضـو گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران نیـز، بـه عنـوان 

شـرکت های برتـر در فهرسـت 500 شـرکت برتـر ایـران قـرار گرفتنـد.

کشـتیرانی از طریـق تولیدکننـدگان داخلـی تأمیـن شـده اسـت.
فعال سـازی و آغـاز عملیـات سوخت رسـانی بـه شـناور ها در بنـدر سـتاره قشـم در 
منطقـه سـلخ جزیـره قشـم؛ اخـذ گواهی نامـه دانش بنیان توسـط شـرکت توسـعه 
فّنـاوری اطالعـات در زمینـه خدمـات نرم افـزاری، مخابراتـی و کمـک ناوبـری و 
اجرایـی شـدن طـرح طبقه بنـدی مشـاغل کارکنـان ُپرتـالش دریایی و اخـذ مجوز 
از وزارت کار پـس از 22 سـال از دیگـر دسـتاورد های گـروه کشـتیرانی جمهـوری 
اسـالمی ایـران طـی سـال 1400 اسـت کـه روابط عمومـی ایـن گـروه در گزارش 

خـود بـه آنها اشـاره کرده اسـت.

خـط کشـتیرانی مسـافری بنـدر شـهید باهنـر بـه شـارجه پـس از دو سـال وقفه 
شـد. راه اندازی 

خـط کشـتیرانی مسـافری بندرعبـاس- شـارجه و بالعکـس پس از دو سـال وقفه 
توسـط شـرکت کشـتیرانی والفجـر راه اندازی مجدد شـد.

ایـن خط مسـافری به مناسـبت فرارسـیدن ایـام ا... دهـه فجر و چهل و سـومین 
سـالگرد پیروزی انقالب اسـالمی راه اندازی شـده اسـت که با اسـتفاده از کشـتی 
نگیـن از جمله شـناورهای مسـافری شـرکت کشـتیرانی والفجـر از روز چهاردهم 
بهمـن مـاه جاری سـفر رفت و برگشـت بیـن بندرعبـاس و بندر شـارجه عملیاتی 

شـده و پذیرای مسـافران می باشـد.
 بـر اسـاس ایـن گـزارش خط مسـافری یاد شـده  کـه به دلیل شـرایط ناشـی از 

کرونـا متوقـف شـده بـود از این پـس به صـورت هفتگـی فعال خواهـد بود.
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه پیـش از ایـن نیز خـط مسـافری بندر لنگـه- دبی و 
بالعکـس نیـز از سـوی ایـن شـرکت راه انـدازی شـده و هم اکنـون در حـال ارائـه 

خدمـات به مسـافران اسـت.

همچنیـن از دیگـر دسـتاورد های ایـن گـروه می تـوان بـه، اسـتقرار سیسـتم 
رضایت منـدی  مدیریـت   CSM و  مشـتریان  بـا  ارتبـاط  مدیریـت   CRM
مشـتریان؛ توسـعه فعالیت هـا در حـوزه خـزر و آسـتراخان و پیگیـری جـدی 
اجـرای توافق نامـه فی مابین کشـتیرانی و سـازمان فـدرال ضد انحصار روسـیه 
در خصوص بندر سـالیانکا و اسـتقرار سیسـتم ERM ارتباط با کارکنان دریایی 
در شـرکت تأمیـن نیـرو از دیگر اقدامات گروه کشـتیرانی اسـت کـه در کارنامه 

سـال 1400 ایـن گـروه ثبـت شـده اند.

رتبه اول شاخص فروش در بین شرکت های حمل ونقل به کشتیرانی رسید

خط مسافری بند رعباس به شارجه راه اندازی شد
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کشـتیرانی  گـروه  مدیرعامـل  و  مدیـره  هیئـت  رئیـس  نائـب 
جمهـوری اسـالمی ایـران گفـت: اولویـت تمامـی قراردادهـای 
سـاخت و توسـعه نـاوگان در کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران 

بـا صنعـت سـاخت کشـتی در داخـل اسـت.
کـه  خیابانـی  مـدرس  محمدرضـا  مـا،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
بیـن  منظـوره  قـرار داد سـاخت شـناور چنـد  امضـاء  مراسـم  در 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران و کشتی سـازی صـدرا نـکا 
کشـور  بـرای  خـزر  دریـای  اینکـه  بیـان  بـا  می گفـت،  سـخن 
بسـیار مهـم و اسـتراتژیک بـه شـمار مـی رود، بـه برنامه شـرکت 
از شـرکت های عضـو  به عنـوان یکـی  کشـتیرانی دریـای خـزر 
گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران برای توسـعه خطوط 
حمل ونقـل دریایـی در دریـای خـزر طـی برنامـه ای میان مـدت 
اشـاره و خاطرنشـان کرد: برنامۀ ما در شـرکت کشـتیرانی دریای 

خـزر توسـعه و افزایـش ظرفیـت نـاوگان اسـت.
وی ادامـه داد: در همیـن راسـتا قصـد مـا در گروه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی 
ایران، اسـتفاده از ظرفیت های موجود سـاخت داخل اسـت که خوشـبختانه همت 
مجموعـه کشتی سـازی صـدرا سـبب شـد قـرارداد اولیـن کشـتی که قرار اسـت 
بـه مجموعـه کشـتیرانی دریـای خـزر افـزوده شـود، بـا مجموعـه کشتی سـازی 

صدرانـکا منعقد شـود.
مـدرس خیابانـی یکـی از مهم تریـن اولویت هـای گـروه کشـتیرانی را سـاخت 
کشـتی های رو- رو و کانتینـری در جهت توسـعه نـاوگان کشـتیرانی دریای خزر 
دانسـت و افـزود: امیدواریـم همـراه سـاخت اولیـن کشـتی در صدرا نکا، سـاخت 

ایـن نـوع از کشـتی ها را نیـز اجرایـی کنیم.
بـا شـرکت  منظـوره  چنـد  شـناور  سـاخت  قـرارداد  بـه  مجـدد  اشـاره  بـا  وی 
کشتی سـازی صدرانـکا، خاطرنشـان کـرد: داشـتن کنتـرل پـروژه قـوی در صدرا 
و گـروه کشـتیرانی در بـه سـرانجام رسـیدن به موقع سـاخت این کشـتی بسـیار 

اسـت. اهمیت  حائـز 
نائـب رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران 
بـا بیـان اینکـه خوشـبختانه ذهنیـت عـدم امـکان سـاخت کشـتی در داخـل در 
مجموعـه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران وجـود نـدارد؛ گفـت: بـه همـت 
بخـش فنـی گـروه کشـتیرانی، اولویـت در کلیـه قراردادهـای سـاخت و توسـعه 

نـاوگان بـا صنعـت سـاخت کشـتی در داخـل اسـت.
وی افـزود: در مرحلـه نخسـت، قـرارداد سـاخت یـک فرونـد شـناور چندمنظوره 
منعقـد شـد اما بـا توجه به نیـازی که در کشـتیرانی دریای خزر وجـود دارد، تعداد 

ایـن شـناورها افزایش خواهـد یافت.
مـدرس خیابانی در ارتباط با سـاخت شـناور از سـوی صنایع کشتی سـازی داخلی 
در جنـوب کشـور نیـز، تصریـح کـرد: با توجه بـه وجـود کشتی سـازی های صدرا 
و ایزوایکـو، مذاکراتـی بـرای سـاخت شـناور بـا ایـن شـرکت ها صـورت گرفتـه 
اسـت کـه امیدواریم بتوانیم قرارداد سـاخت کشـتی های بیشـتری را بـا همکاری 
و همراهـی شـرکت هایی کـه از تـوان بالقوه سـاخت این نـوع شـناورها برخوردار 

هسـتند منعقد سـازیم.
وی در پایـان اظهـار امیدواری کرد: شـرکت های کشتی سـازی داخلـی با افزایش 

تـوان مهندسـی و کنتـرل پـروژه بتوانند به موقع بـه اهداف پروژه دسـت یابند.
در ادامـه مراسـم امضاء قرارداد سـاخت شـناور چندمنظـوره بین گروه کشـتیرانی 
مدیرعامـل  نـکا،  صـدرا  کشتی سـازی  شـرکت  و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
کشتی سـازی صـدرا بـا اشـاره بـه قـرارداد یاد شـده ابـراز امیـدواری کـرد: انعقاد 

ایـن قـرارداد شـروع خوبـی بـرای همکاری هـای فی مابیـن گروه کشـتیرانی 
جمهـوری اسـالمی ایـران و کشتی سـازی صـدرا باشـد.

وی بـا اشـاره بـه فرمایشـات رهبـر معظم انقـالب و تأکید ایشـان بر توسـعه 
قـرارداد  انعقـاد  اقتصـاد دریامحـور؛ تصریـح کـرد:  توسـعه  تولیـد داخـل و 
سـاخت کشـتی چندمنظـوره بیـن کشتی سـازی صدرا نـکا و گروه کشـتیرانی 
جمهـوری اسـالمی ایـران گامـی در راسـتای اجـرای فرمایشـات مقام معظـم 
رهبـری اسـت و مجموعـه صـدرا تمـام تالش خـود را به کار خواهد بسـت تا 

بـه بهتریـن نحـو ایـن کار را به سـرانجام برسـاند.
مدیرعامـل صـدرا بـا بیـان اینکه ایـن مجموعه با سـاخت شـناور در سـالیان 
گذشـته توانمندی هـای خـود را بـه اثبـات رسـانده اسـت؛ گفـت: قطعـًا بـا 
همـت و تالشـی کـه در مجموعـه صدرا وجـود دارد، بـه تعهدات خـود عمل 
می کنیـم و توسـعه گـروه کشـتیرانی و توسـعه کشتی سـازی های داخلـی بـا 

همکاری هـای فی مابیـن بـه شـکل توأمـان محقـق خواهـد شـد.
وی افـزود: تـالش مـا این اسـت کـه در برابـر اعتمـادی که گروه کشـتیرانی 
جمهـوری اسـالمی ایـران بـه کشتی سـازی صدرا داشـته اسـت بـه تعهدات 
خـود عمـل کنیـم و در واقـع هـدف ما این اسـت کـه در بـازه زمانـی مقرر و 

حتـی زودتـر، شـناور را تحویـل بهره بـردار دهیم.
اسـت کشـتی چندمنظـوره  قـرار  دریـای خـزر کـه  مدیرعامـل کشـتیرانی 
سـاخت کشتی سـازی صـدرا نـکا پـس از اتمـام سـاخت در مجموعـه تحـت 
مدیریـت وی عملیاتـی شـود، گفـت: از حـدود یـک سـال پیـش تیـم فنـی 
گـروه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران و شـرکت کشـتیرانی دریای خزر 
و همچنیـن تیـم فنـی صـدرا در خصـوص جزئیـات ایـن قـرارداد تبادل نظـر 
کرده انـد کـه امیدواریـم بـر اسـاس قـرارداد، صدرا در مدت مشـخص شـده، 
سـاخت کشـتی را بـه اتمام رسـانده و کشـتی را در اختیـار کشـتیرانی دریای 

خـزر بـه عنـوان بهره بـردار قـرار دهد.
کاپیتـان تفتـی در پایـان ایـن مراسـم، حضـور نـاوگان کشـتیرانی جمهـوری 
اسـالمی ایـران در دریـای خـزر را دارای اهمیـت راهبـردی دانسـت و گفت: 
هـر انـدازه کـه نـاوگان بـا پرچـم ایـران در دریـای خزر حضور داشـته باشـد 
نشـان دهنده قـدرت و سـهم بیشـتر ایـران در ایـن دریا سـت و ایـن موضـوع 
پای بنـد بـودن سـازنده را بـه تعهـدات خـود بیـش از پیـش مهـم می سـازد.

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و صدرا نکا قرارداد ساخت شناور امضا کردند؛

حمایت مجدد ناوگان ملی از ساخت داخل
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استاندار سیستان وبلوچستان:

بـا تأمیـن و تـدارک سـوخت دیـزل آلتـرا )0/1 درصـد سـولفور( بـرای نـاوگان 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در بنـدر سوخت رسـانی سـلخ، بهره برداری 
رسـمی از پایانه سـلخ شـرکت سوخت رسـانی و خدمات کشـتیرانی سـتاره قشـم 

شـد. آغاز 
بـه گـزارش خبرنـگار مـا بهره بـرداری از تأسیسـات پایانه شـرکت سوخت رسـانی 
مشـاور  محمـد  سـعید  حضـور  بـا   1400 دی مـاه   23 تاریـخ  در  قشـم  سـتاره 
رئیس جمهـور و دبیـر شـورای عالـی مناطـق آزاد، فتح اللهـی مدیرعامل سـازمان 
منطقـه آزاد قشـم، سـعید جبلـی معـاون سرمایه انسـانی و پشـتیبانی کشـتیرانی 
جمهـوری اسـالمی ایـران و جمعـی از معاونیـن و مدیـران گـروه کشـتیرانی بـا 
پهلوگیـری کشـتی آتیـال 1 کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران در اسـکله بندر 
  ULSMGO 10 ppm سـتاره قشـم و بارگیـری محموله سـوخت دیـزل آلتـرا

جهـت سوخت رسـانی بـه نـاوگان ملـی، در منطقـه سـلخ قشـم آغـاز شـد.
ایـن پایانـه شـامل دو بخـش سـاحلی و فراسـاحلی اسـت، 10 دسـتگاه مخـزن 
اتمسـفری سـقف ثابـت هـر یـک بـه حجـم 5260 متر مکعب بـه همـراه خطوط 
لوله انتقال و سـایر تأسیسـات مـورد نیاز جهت ذخیره سـازی انواع سـوخت دریایی 
ماننـد نفت کـوره و گازوئیـل و بنـدر اختصاصـی شـامل حوضچـه آرامشـی بـه 
مسـاحت تقریبـی 600 هـزار متر مربـع و یـک پسـت اسـکله بـه شـکل شـمع و 

بهره برداری رسمی از پایانه سوخت رسانی سلخ آغاز شد

عرشـه ای بـه طـول 50 متـر، مناسـب بـرای پهلوگیری کشـتی های بـا ظرفیت 
10 هـزار )DWT( بـه همـراه تأسیسـات ایمنـی و انتقـال سـوخت دارد.

از دیگـر ویژگی هـای ایـن پایانه، توان دریافت سـوخت از هر دو مسـیر خشـکی 
و دریاسـت و ظرفیـت عملیاتـی آن یـک و نیم تـا دو میلیون ُتن می باشـد.

ایـن گـزارش حاکـی اسـت: ظرفیـت عملیاتـی بنـدر سـتاره قشـم بـا وجـود 
حوضچـه وسـیع آن و امـکان احـداث اسـکله های متعـدد، در چهـار جهـت آن 
مهیاسـت. ایـن طـرح بـه منظـور ایجـاد زیرسـاخت های الزم بـرای بارگیری و 
تخلیـه سـوخت و مشـتقات نفتـی بـا ظرفیت نهایـی چهـار میلیون ُتن در سـال 

پیش بینـی شـده اسـت.
از جملـه مزایـای ایـن پایانـه می تـوان بـه موقعیـت مکانـی )ژئواکونومیـک و 
ژئواسـتراتژیک( آن و امـکان دسترسـی و فاصلـه کوتـاه )5 مایلـی( تـا آبراهـه 
بین المللـی حمل ونقـل دریایـی، آبخـور مناسـب بـرای فعالیت های کشـتیرانی و 

نزدیکـی بـه تنگه هرمـز اشـاره کـرد.
برخـی آمار هـا و اطالعـات حاکـی از تـردد سـاالنه بیـش از 11 هـزار کشـتی با 
ظرفیـت بیـش از 5000 ُتـن در خلیج فـارس اسـت کـه باعـث ایجـاد تقاضـای 
بیـش از30 میلیـون ُتـن سـوخت بـه ارزش تقریبـی20 میلیون دالر خواهد شـد 

کـه فرصـت مناسـبی بـرای کسـب وکار سوخت رسـانی خواهـد بود.

استاندار سیستان وبلوچستان:

 مدیرعامل شـرکت کشـتیرانی والفجـر از برقراری خط منظم کانتینری این شـرکت 
در مسـیر ایران به هندوسـتان خبر داد.

 بـه گـزارش مانـا بـه نقـل از روابط عمومـی کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران، 
کاپیتـان سـیدمحمدرضا احمـدی زاده بـا اشـاره بـه برقـراری خط منظـم کانتینری 
شـرکت کشـتیرانی والفجـر در مسـیر ایـران بـه هندوسـتان گفـت: ایـن خـط از 
یـک مـاه پیـش کاالهـای صادراتـی را بـا کشـتی های کانتینـری از بندرعبـاس 

برقراری خط منظم کانتینری شرکت کشتیرانی والفجر در مسیر ایران به هندوستان

آمـاده  امـارات حمـل می کنـد و  ناواشـیوا، کانـدال و جبل علـی در  بنـادر  بـه 
توسـعه آن بـه سـایر بنـادر هندوسـتان در صـورت وجـود درخواسـت می باشـد.
وی افـزود: بـا راه انـدازی ایـن خـط صاحبـان کاالهـای صادراتـی می تواننـد بـه 
راحتـی کاالهـای خـود را از طریـق کشـتی های کانتینـری شـرکت کشـتیرانی 

والفجـر بـه بنـادر هنـد صـادر کنند.

استاندار سیستان وبلوچستان:

شـرکت بیمـه معلـم در جدیدتریـن رتبه بنـدی سـازمان مدیریـت صنعتـی، بـرای 
پنجمیـن سـال متوالـی توانسـت جایـگاه خـود در جمـع 100 شـرکت برتـر را 
حفـظ کنـد و بـا افزایـش 40 درصـدی شـاخص فـروش در جمـع بیمه گـران برتر 

قرارگرفـت .
بـه گـزارش روابط عمومـی بیمه معلم در بیسـت و چهارمیـن دوره همایش یکصد 
شـرکت  برتـر کـه توسـط سـازمان مدیریـت صنعتـی برگـزار شـد،  شـرکت بیمه 
معلـم بـر اسـاس فاکتور فروش طبـق رتبه بندی IMI-100 توانسـت بـار دیگر در 

جایـگاه 100 شـرکت برتر کشـور قـرار گیرد.
بـر این اسـاس شـرکت بیمه معلـم با ثبـت افزایـش 40 درصدی فروش توانسـت 
در ایـن رتبه بنـدی ضمـن ارتقـاء کرسـی خـود، همچنان در میـان بیمه گـران برتر 

رتبه برتر بیمه معلم در جمع 100 شرکت برتر حفظ شد

در ایـن شـاخص جایـگاه خـود را حفظ کند.
اقتصـادی  بنگاه هـای   IMI-100 رتبه بنـدی  ذی نفعـان  اسـت،  گفتنـی 
هسـتند تـا شـاخصی بـرای امـکان ارتقاء خـود در میـان رقبا فراهـم کنند. 
و سیاسـت گذاران  بـه سـازمان های حاکمیتـی  رتبه بنـدی می توانـد  ایـن 
جهـت اصـالح سیاسـت های اقتصـادی کمـک کنـد و ارزیابـی دقیقـی در 

اختیـار سـرمایه گذاران و فعـاالن اقتصـادی قـرار دهـد.
اگرچـه بیمـه معلـم افزایـش 40 درصـدی فـروش را رقـم زده، امـا تـوازن 
ترکیـب پرتفـوی و تمرکـز بـر فـروش خـرد همـواره در دسـتور کار ایـن 

شـرکت بیمـه ای قـرار داشـته اسـت.
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